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Abstract. The article aim is to improve the method for determining the main dimensions of LNG carriers in the initial 
stages of design. The method is reduced to solving the nonlinear optimization problem. To meet the requirements 
for safe navigation and operating conditions, a system of restrictions is formed. A ship design mathematical model 
is created to calculate the value of the optimality criterion with the help of the simulation modeling method. On the 
basis of the developed method the software «LNG Carriers» in Delphi is created. As an example, a problem of deter-
mining the optimal main dimensions of ships which carry cargo between Dampier (Australia) and Dapeng (China) is 
considered.
Keywords: LNG carriers; main dimensions of ships; optimization problem; system of restrictions; optimality crite-
rion; simulation modeling method.

Аннотация. Усовершенствован метод определения главных элементов судов-газовозов LNG на начальных 
стадиях проектирования на основе формулировки оптимизационной задачи. Составлена система ограничений 
задачи. Разработана математическая модель проектирования судов, в которой с использованием метода ими-
тационного моделирования вычисляется значение критерия оптимальности. В качестве примера рассмотрена 
задача определения оптимальных главных элементов судов, перевозящих грузы между Дампиром (Австра-
лия) и Дапэном (Китай).
Ключевые слова: суда-газовозы LNG; главные элементы судов; оптимизационная задача; система ограниче-
ний; критерий оптимальности; метод имитационного моделирования.

Анотація. Удосконалено метод визначення головних елементів суден-газовозів LNG на початкових стадіях 
проектування на основі формулювання оптимізаційної задачі. Складена система обмежень задачі. Розроблена 
математична модель проектування судів, в якій з використанням методу імітаційного моделювання обчис-
люється значення критерію оптимальності. Як приклад розглянута задача визначення оптимальних головних 
елементів суден, що перевозять вантажі між Дампиром (Австралія) і Дапэном (Китай).
Ключові слова: судна-газовози LNG; головні елементи судів; оптимізаційна задача; система обмежень; кри-
терій оптимальності; метод імітаційного моделювання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Мировое судостроение развивается по пути по-

стройки узкоспециализированных типов судов, даю-
щих наибольший экономический эффект и обеспечи-
вающих конкурентоспособность на мировом рынке. 
Одним из таких типов, получивших развитие в по-
следние годы, стали суда-газовозы LNG [11]. 

На начальных стадиях проектирования судов-
газовозов LNG основной проблемой является опре-

деление количества судов и их главных элементов 
для рассматриваемого объема поставок и условий 
эксплуатации. Принятое проектное решение должно 
обеспечить экономическую эффективность и безопас-
ность эксплуатации судов. В настоящее время такая 
проблема решается с помощью специализированных 
оптимизационных задач проектирования, в которых 
процесс поиска оптимизационного решения череду-
ется с моделированием основных функциональных 
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операций жизненного периода судна, связанных с его 
проектированием, постройкой, эксплуатацией и ути-
лизацией. Моделирование операций осуществляется 
с помощью методов теории случайных функций. Оно 
реализуется в виртуальных пространствах транспор-
тировки грузов, финансового, портового и сервисно-
го обслуживания судна. Для поиска оптимального 
проектного решения судна на множестве вероятност-
ных характеристик его эффективности и надежно-
сти используются методы нелинейного программи-
рования [5]. Это направление является актуальным 
и представляет как научный, так и практический  
интерес.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

На сегодня опубликовано относительно неболь-
шое количество научных работ, посвященных опти-
мальному проектированию судов-газовозов LNG.

Арцыкова А. А. [1] разработала алгоритм опреде-
ления основных характеристик и экономических по-
казателей судов-газовозов LNG. В этом алгоритме 
в качестве исходных данных приняты грузовмести-
мость и мощность ГД судна. 

Вашедченко А. Н. и Михайлов Б. Н. [3,13] раз-
работали методику определения основных элемен-
тов и характеристик судов-газовозов LNG со сфери-
ческими вкладными танками (типа Moss), в основу 
которого положена зависимость главных элементов 
судна от числа и размеров грузовых танков. 

В диссертационной работе Михайлова Б. Н. [12] 
изложен метод определения оптимальных главных 
характеристик судов-газовозов LNG типа Moss. 
В основу задач функционирования и оптимизации 
судов положен детерминистический подход, в каче-
стве критерия эффективности выбран критерий при-
веденных затрат.

В диссертационной работе Зайцева В. В. [9] при-
веден детерминированный метод определения опти-
мальных параметров флота судов-газовозов LNG. 
В этой работе также применен критерий приведен-
ных затрат. 

Судя по публикациям, следует отметить, что в на-
стоящее время:

– отсутствуют исследования влияния случайных 
факторов на показатели экономической эффективно-
сти судов-газовозов LNG, что может привести к иска-
женному представлению о реальной экономической 
эффективности проектируемого судна;

– отсутствуют исследования, посвященные опре-
делению оптимальных главных элементов судна-
газовоза LNG на основе детального рассмотрения 
основных задач его функционирования;

– основной особенностью полученных решений 
является их ориентация на критерии затратной эконо-
мики, тогда как эксплуатация этих судов в условиях 

рыночных отношений требует выполнения оптими-
зации по критериям продуктивного использования.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — совершенствование мето-
да определения главных элементов судов-газовозов 
LNG для начальных стадий проектирования на осно-
ве использования обновленных моделей инженерных 
и навигационных свойств этих судов, новых моделей 
их функционирования в виртуальных пространствах 
обитания и поиска результатов функционирования 
по критериям максимума продуктивности и надеж-
ности.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Оптимизационная задача — одна из наиболее 

подходящих областей применения математических 
методов и вычислительной техники. Чтобы сформу-
лировать оптимизационную задачу необходимо [14]:

– определить независимые переменные и вход-
ные данные;

– определить ограничения задачи оптимизации;
– выбрать критерий оптимальности;
– разработать математическую модель;
– выбрать метод поиска оптимума.
Пусть X (x1, x2,…, xn) — вектор независимых пе-

ременных (вектор оптимизируемых переменных); 
n — количество компонентов, образующих вектор X. 
В качестве компонентов X принимаются следующие 
параметры: x1 = L — длина судна; x2 = B — ширина 
судна; x3 = H — высота борта судна; x4 = T — осад-
ка судна; x5 = CB — коэффициент общей полноты;  
x6 = vs — скорость хода; x7 = nLNG — количество судов 
во флоте.

Пусть U (u1, u2,…, um) — вектор входных данных; 
m — количество компонентов, образующих вектор U. 
В число компонентов U включаются: объем поставок 
грузов по контракту, плотность LNG, характеристики 
района плавания, дальность плавания, автономность, 
экономические данные, желаемые характеристики 
судов и т. д.

На компоненты вектора X накладываются двух-
сторонние ограничения, которые могут быть пред-
ставлены в виде:

(xi)min ≤ xi ≤ (xi)max, (i = 1, …, 7),

где (xi)min, (xi)max — нижнее и верхнее допустимые зна-
чения i-ой независимой переменной. 

Эти двухсторонние ограничения также называют-
ся тривиальными ограничениями — это ограничения, 
непосредственно накладываемые на главные элемен-
ты проектируемых судов по условия эксплуатации, 
постройки на верфи и требованиям заказчиков [2]. 
Для данной работы диапазоны изменения тривиаль-
ных ограничений представлены в табл. 1.

На компоненты вектора X также накладываются 
функциональные ограничения — это ограничения, 
которые накладываются на искомые переменные не 



ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 1 n  2016

6

непосредственно, а через соотношения, связывающие 
искомые переменные с качествами судов [2], которые 
могут быть представлены выражением:

Gj(X, U) ≥ 0, (j = 1, …, k),

где Gj(X, U) — функционал, характеризующий j-ое 
качество судов и соответствующее требование; k — 
количество рассматриваемых качеств.

В данной работе рассматриваются следующие 
функциональные ограничения.

1) По плавучести

0,01; ,B
Pi C LBT∆ −Σ

≤ ∆ = ρ
∆

где Δ — водоизмещение судна, т; ΣPi — все состав-
ляющие нагрузки проектируемого судна, т; ρ — плот-
ность морской воды, т/м3.

2) По ходкости

0
,Total sE

S
D H R

R vPNe P
Π Π

≥ = =
η η η η η η

где Ne — фактическая мощность ГД (главных двига-
телей); PS — необходимая мощность ГД; PE — букси-
ровочная мощность ГД; ηD — пропульсивный коэф-
фициент; ηΠ — КПД передачи мощности от двигателя 
к движителю; ηH — коэффициент влияния корпуса; 
η0 — КПД гребного винта в свободной воде; ηR — ко-
эффициент неравномерности потока; RTotal — общее 
сопротивление движению судна; vs — скорость хода 
судна.

3) По грузовместимости

0 0,01,LNG TQ n n k W
Q

Γ− ρ
≤

где Q — общий объем поставок газа за жизненный 
цикл судов; nLNG — количество судов-газовозов LNG 
во флоте; nT — количество рейсов одного судна за его 
жизненный цикл; k0 = 0,98 — коэффициент заполне-
ния грузовых танков; ρΓ — плотность LNG; W — гру-
зовместимость судна.

4) По удифферентовке и остойчивости
– по удифферентовке

Ψ°доп ≤ Ψ° ≤ 0,
где Ψ°доп = –0,5° — допустимый угол дифферента 
судна, град; Ψ° — фактический угол дифферента суд-
на, град.

– по начальной остойчивости
h0 ≥ 0,15,

где h0 — начальная метацентрическая высота, м.
– по диаграмме статистической остойчивости
Площадь положительной части диаграммы ста-

тистической остойчивости должна быть не менее: 
0,055 м ∙ рад до угла крена 30°; 0,09 м ∙ рад до угла 
крена 40° (либо до угла заливания θf, если θf < 40°); 
0,03 м ∙ рад между углами крена 30° и 40° (либо θf, 
если θf < 40°).

Максимальное плечо диаграммы статистической 
остойчивости lmax должно быть не менее: 0,25м (если 
L ≤ 80 м); 0,41 – 0,002L, м (если 80 < L < 105 м); 0,20м 
(если L ≥ 105 м); при этом угол крена θ должен не 
менее 30°.

– по критерию погоды
Остойчивость судна по критерию погоды K = b/a 

считается достаточной, если площадь b равна или 
больше площади a, то есть

K = b/a ≥ 1.
5) По минимальной высоте надводного борта

Fmin ≤ H – T,
где Fmin — минимальная допустимая высота надво-
дного борта.

6) По обитаемости
τmin ≤ τ,

где τmin = 12 c — минимальный допустимый период 
качки; τ — фактический период качки.

Очевидно, что все проектные варианты, которые 
удовлетворяют системе тривиальных и функциональ-
ных ограничений, являются допустимыми. С целью 
выбора из них оптимального варианта необходимо 
вводить критерий оптимальности для решаемой зада-
чи. В связи с тем, что задача проектирования транс-
портных судов в условиях рыночных отношений 
ориентирована на достижение максимальной при-
были в течение всего срока эксплуатации, в качестве 
критерия оптимальности используется критерий мак-
симизации прибыли. 

Таким образом, оптимизационная задача сводится 
к нахождению максимума критерия оптимальности: 

F(X, U) = P = I – C → максимум,

где P, I, C — прибыль, доходы и расходы от эксплуа-
тации судов в течение всего срока эксплуатации без 
учета дисконтирования.

Следовательно, оптимизационная задача опреде-
ления главных элементов судов-газовозов LNG мо-

Таблица 1. Допустимые значения независимых перемен-
ных

Независимая переменная Обозна-
чение

Нижнее 
значение 

(xi)min

Верхнее 
значение 

(xi)min

Длина судна, м x1 200 335
Ширина судна, м x2 34 56
Высота борта судна, м x3 21 28
Осадка судна, м x4 9,5 12,1
Коэффициент общей 
полноты x5 0,67 0,78

Скорость хода, уз x6 17,5 20,5
Количество судов во 
флоте, шт. x7 1 5
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жет быть сформулирована следующим образом: при 
заданном векторе U определить такой вектор X, что-
бы при выполнении тривиальных и функциональных 
ограничений критерий оптимальности F(X,U) дости-
гал максимума.

Критерий оптимальности вычисляется в матема-
тической модели проектирования судов — система 
алгебраических и дифференциальных уравнений, 
включающая также вычислительную процедуру, по-
зволяющую определить значение критерия оптималь-
ности [4]. В данной работе математическая модель 
проектирования судов может быть разделена на три 
взаимосвязанных модели [5–8]:

– модель инженерных и мореходных качеств су-
дов;

– модель функционирования судов;
– экономическая модель судов.
В модели инженерных и мореходных качеств су-

дов с использованием регрессионных зависимостей, 
приближенных формул и близких прототипов вычис-
ляются основные инженерные и мореходные каче-
ства судов. В модели функционирования рассматри-
ваются основные функциональные операции судов 
и возможные аварийные ситуации. В экономической 
модели на основе полученных результатов в первых 
двух моделях вычисляется критерий оптимальности. 
Блок-схема математической модели проектирования 
судов представлена на рис. 1.

Особенности функционирования транспортных 
судов в современных условиях (цена на топливо, на 
сталь, возможные аварийные ситуации, гидрометео-
рологические условия в районе плавания и т. д.) не 
позволяют использовать при их проектировании де-
терминированные модели. Поэтому при разработке 
метода определения оптимальных главных элемен-
тов судов необходимо учитывать стохастический ха-
рактер исходной информации [10]. Эта задача может 
решаться с помощью метода имитационного модели-
рования.

Метод имитационного моделирования состоит 
в создании программных алгоритмов, имитирующих 
поведение сложной системы на ЭВМ (электронной 
вычислительной машине) с достаточной точностью. 
Имитационное моделирование основано на методе 
статистического моделирования, сущность которого 
заключается в моделировании случайного поведения 
исследуемой системы многократными испытания-
ми. При достаточно большом количестве испытаний 
результаты расчета могут идеально описывать веро-
ятностные характеристики (в данной работе — ма-
тематическое ожидание) задаваемой задачи. Таким 
образом, в математической модели проектирования 
судов с использованием метода имитационного мо-
делирования вычисляется M [P] — математическое 
ожидание прибыли от эксплуатации судов в тече-
ние всего срока эксплуатации в качестве критерия  
оптимальности.

В данной работе для поиска экстремума целевой 
функции (критерия оптимальности) используются 
метод сопряженных направлений и метод внешней 
точки. Метод сопряженных направлений также назы-
вается метод Пауэлла, являющийся одним из прямых 
методов безусловной оптимизации, метод внешней 
точки позволяет преобразовать задачу с ограниче-
ниями (задачу условной оптимизации) в последова-
тельность задач без ограничений (задач безусловной 
оптимизации) с помощью вспомогательной штраф-
ной функции [15].

Таким образом, разработан новый метод опре-
деления оптимальных главных элементов судов-
газовозов LNG, позволяющий обеспечить экономи-
ческую эффективность и безопасность эксплуата-
ции судов для рассматриваемого объема поставок 
и условий эксплуатации. Укрупненная блок-схема 
алгоритма представлена на рис. 2. Она состоит 
из трех блоков: блок входных данных; блок мате-
матической модели проектирования судов; блок 
 оптимизации.

Рис. 1. Блок-смеха математической модели проектирования судов

   U 
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В первом блоке формируется начальная точка век-
тора независимых данных (исходное состояние для 
оптимизации) и задаются следующие входные дан-
ные: задание на проектирование; технические данные; 
экономические данные; данные для оптимизации.

Во втором блоке на основе разработанных моде-
ли инженерных и мореходных качеств судов, модели 
функционирования и экономической модели судов 
с использованием метода имитационного моделиро-
вания вычисляется критерий оптимальности.

Третий блок является блоком оптимизации. По-
иск максимума критерия оптимальности осуществля-
ется с помощью метода сопряженных направлений 
и метода внешней точки.

На основе созданного метода определения опти-
мальных главных элементов судов-газовозов LNG 
разработан пакет программ «LNG Carrier», реализо-
ванный в среде программирования Delphi. В качестве 
примера рассматривался маршрут: Дампир (Австра-
лия) — Дапэн (Китай) (рис. 3). Задача решалась при 
следующем задании на проектирование и параметрах: 
автономность плавания — 30 сут; дальность плава-
ния — 13000 миль; количество членов экипажа — 
38 чел.; срок службы судна — 30 лет; тип системы 
грузовых танков — мембранный тип; длина линии — 
2745 миль; плотность перевозимого груза — 0,46 т/
м3; объем поставок LNG в год — 6 млн т. Результаты 
расчетов приведены в табл. 2. 

Рис. 2. Укрупненная блок-схема алгоритма определения оптимальных главных элементов судов-газовозов LNG
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Таблица 2. Результаты решения задачи оптимизации

Наименование показателя
Оптимальный вариант 
предложенной задачи 

оптимизации

Характеристики судна, 
эксплуатирующегося на линии  

в настоящее время
Длина судна, м 292,76 274,1
Ширина судна, м 49,96 43,35
Высота борта судна, м 26,40 26,25
Осадка судна, м 11,86 11,45
Коэффициент общей полноты 0,726 0,750
Скорость хода, уз. 18,69 19,5
Количество судов во флоте, ед. 3 3
Дедвейт, т 93257 73050
Грузовместимость, м3 189156 147237
Водоизмещение, т 129086 104789
Мощность главного двигателя, кВт 29400 27300
Средняя продолжительность рейса, сут. 14,56 14,12
Строительная стоимость судна, млн долл. 237,29 213,5
Общая прибыль от эксплуатации судов, млн долл. 1697,92 1019*

____________

* Определена при тех же фрахтовых ставках, что и оптимальный вариант.

Рис. 3. Маршрут судов-газовозов LNG

ВЫВОДЫ. 1. Предложенный метод определения 
главных элементов судов-газовозов LNG на основе 
формулировки и решения новой задачи оптимизации, 
характерными признаками которой является усовер-
шенствованная модель инженерных и навигацион-
ных свойств этих судов, моделирование их основных 
функциональных операций на всех этапах жизненно-
го периода и поиск на этом множестве функциональ-
ных операций с помощью критериев продуктивного 
использования максимальных значений показателей 

эффективности и надежности, обеспечивает боль-
шую экономическую эффективность и безопасность 
эксплуатации этих судов.

2. Пакет прикладных программ, разработанный 
на основе предложенного метода оптимизации, мо-
жет найти применение в проектных организациях 
и на судостроительных заводах при выборе на на-
чальных стадиях проектирования для обозначенных 
маршрутов их эксплуатации и объемов транспорти-
руемых грузов лучших вариантов этих судов.
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Abstract The most popular modern type of the repair dock is a large composite floating dock with the large lifting 
capacity, consisting of the reinforced concrete pontoon and two solid steel towers. In order to serve the ship, a floating 
dock is submerged to a certain depth in the water area of the enterprise into a specially dug pit. In regular practice, 
floating repair docks are unfastened in the area of their operation (diving pit) with the use of a special anchor sys-
tem consisting of anchors, chains and underlying arrays. At a number of shipyards, a special underwater pit used to 
submerse a floating dock at the receiving and launching of the vessel is made close to the pier in order not to build it 
in the waters. It saves the cost and time of moving the dock to the pits and back to the pier. The article describes the 
options for unfastening a floating repair dock using bollards fixed on the tower of the dock or in the pit near the pier. 
To determine the size of the structural elements of a device for the dock unfastening to the pier, operating loads are 
considered, calculation schemes are designed and the strength of the bollard and slip-rope is calculated.
Key words: floating repair dock; pit for submersing a floating dock; dock unfastening; bollards; slip-rope.

Аннотация. В статье рассмотрены варианты раскрепления ремонтного плавучего дока с помощью палов, 
закрепляемых на башне дока или в специальном котловане возле пирса. Для определения размеров конструк-
тивных элементов устройства для раскрепления дока к пирсу рассмотрены действующие нагрузки, разрабо-
таны расчетные схемы и произведен расчет прочности пала и серьги.
Ключевые слова: ремонтный плавучий док; котлован для погружения дока; раскрепление дока; палы, серьга.

Анотація. В статті розглянуто варіанти розкріплення ремонтного плавучого доку за допомогою палів, які 
закріплені на башті доку чи в спеціальному котловані біля пірсу. Для визначення розмірів конструктивних 
елементів пристрою для розкріплення доку до пірсу розглянуто діючі навантаження, розроблено розрахункові 
схеми та наведено розрахунок міцності палу та серги.
Ключові слова: ремонтний плавучий док; котлован для занурення доку; розкріплення доку; пали; серга.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Для приема и спуска ремонтируемого судна пла-

вучий док погружается на определенную глубину 
в  специальный котлован, вырытый на акватории за-
вода. Котлован вместе с устройствами, служащими 
для удержания над ним системы док-судно, обеспе-
чения транспортной связи с берегом и подачи раз-
личных видов энергии для производства работ, явля-
ется дорогостоящим комплексом гидротехнических 
сооружений.

Плавучие доки с ремонтируемым судном рас-
крепляются над котлованом с помощью специальной 
якорной системы, состоящей из якорей, цепей и при-
грузочных массивов. Применяются несколько схем 
крепления — «заякорения» дока. 

В случае отсутствия места для расстановки яко-
рей на акватории завода применяют раскрепление 
дока с помощью палов, представляющих собой на-
правляющие балки, по которым скользит серьга. 
Палы могут быть забиты в грунт в виде куста свай. 
В этом случае серьги закрепляются на доке. Также 
палы могут быть закреплены на доке. Тогда серьги 
закрепляются на береговом сооружении или прича-
ле. При этом котлован для погружения и всплытия 
дока размещается возле пирса, что значительно упро-
щает связь с доком и производство работ. Для это-
го варианта в месте крепления палов к башне дока 
и к понтону требуется специальные изменения в их 
конструкции.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — ознакомление с разработками 
по подвижной фиксации ремонтного плавучего дока 
над специальным котлованом возле пирса с помощью 
палов, закрепляемых на башне и понтоне дока.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
С конца прошлого столетия в мировом судостро-

ении идет ускоряющийся процесс строительства все 
более крупных транспортных судов, в первую оче-
редь танкеров дедвейтом 75…150 тыс. т, контейне-
ровозов на 10…15 тыс. контейнеров, судов для пере-
возки навалочных грузов дедвейтом 100…175 тыс. т, 
а также круизных лайнеров. Эта тенденция в раз-
витии современного судостроения является весьма 
устойчивой, поскольку экономичность строитель-
ства и эксплуатации судов возрастает по мере роста 
их тоннажа вследствие уменьшения строительных 
и эксплуатационных расходов, отнесенных к 1 т дед-
вейта. Поэтому в связи с ростом дедвейта и размере-
ний морских судов в судоремонте все большее при-
менение находят ремонтные плавучие доки большой 
подъемной силы.

Наиболее востребованным современным типом 
ремонтного дока является композитный плавучий 
док большой подъемной силы, состоящий из желе-
зобетонного монолитного понтона и двух сплошных 
стальных башен. Композитные доки экономичнее 
цельнометаллических: расход стали на 1 т подъем-
ной силы композитного дока и, соответственно, вес 
металла для его строительства в 2,0…2,5 раза, а стои-
мость строительства на 15…20% меньше при сроке 
эксплуатации в 2,3…2,5 раза больше, чем у аналогич-
ных цельнометаллических доков [6, 7].

Создание композитных плавучих доков большой 
подъемной силы является весьма сложной пробле-
мой для судостроения. Для ее решения необходимо 
совершенствование проектирования, оптимизация 
конструкции и разработка технически возможного 
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и экономически выгодного способа строительства, 
применение современных систем контроля параме-
тров при эксплуатации, технологичных и долговеч-
ных материалов, что позволит значительно снизить 
себестоимость доков и создать рентабельную про-
дукцию.

Для приема ремонтируемого судна плавучий док 
погружается на определенную глубину на акватории 
завода в специально вырытый котлован. Котлован 
вместе с устройствами, служащими для удержания 
над ним системы док-судно, обеспечения транспорт-
ной связи с берегом и подачи различных видов энер-
гии для производства работ, является дорогостоящим 
комплексом гидротехнических сооружений. Боль-
шие и средние плавучие доки для эксплуатации, как  
правило, раскрепляют над котлованом, малые — для 
погружения и ввода судов ставят возле ремонтного 
пирса, что облегчает обеспечение дока энергией и по-
зволяет использовать для погрузочно-разгрузочных 
работ крановое оборудование, установленное на пир-
се. Обеспечение дока, в том числе автономного, всеми 
видами энергии и доставка на него материалов удоб-
ны, если котлован расположен не далее 50…100 м от 
берега. Размеры котлована определяют в зависимости 
от размеров и максимального смещения дока, а также 
с учетом его предельной осадки в погруженном со-
стоянии. В зависимости от характера грунта и раз-
меров дока запас по глубине котлована под килем 
должен составлять не менее 1 м. Котлован плавучего 
дока располагают в защищенном от волнения и нано-
сов грунта месте или создают искусственное ограж-
дение. Размеры котлована должны соответствовать 
проектным, с этой целью систематически проверяют 
его форму, размеры укосов, степень засоренности на-
носным грунтом и посторонними предметами.

В практике эксплуатации доков были случаи по-
садки части его днища на грунт из-за несвоевремен-

ной очистки котлована. Посадка на грунт или касание 
посторонних предметов даже незначительной части 
днища дока может вызывать потерю водонепроница-
емости целого отсека, выход из строя прилегающих 
насосов из-за нарушения центровки линии вала и за-
клинивания клинкетов. Очищают котлован от грунта 
земснарядом, а очистку от посторонних предметов 
производят водолазы. Для упрощения этой работы и 
удаления наносов грунта иногда используют насосы 
плавучего дока. Одновременно с обзором котлована 
проверяют массивы («мертвые» якоря), их положение 
в грунте, состояние обухов, рымов, скоб и якорных 
цепей. Цепи и скобы, при необходимости, очищают 
от ржавчины и обрастаний, замеряют и определяют 
степень их износа.

В обычной практике плавучие ремонтные доки 
раскрепляются на месте эксплуатации (яме погруже-
ния) с помощью специальной якорной системы, со-
стоящей из якорей, цепей и пригрузочных массивов. 
Применяются несколько схем крепления — «заяко-
рения» дока [3]:

– прямая — «пауком», когда якоря располагают-
ся со стороны борта, к которому крепятся их цепи 
(рис. 1, а);

– обратная — «подкильная прокладка», когда 
якоря располагаются со стороны противоположного 
борта, к которому крепятся их цепи (рис. 1, б).

В тех случаях, когда плавучие доки или док-матки 
устанавливают недалеко от пирса (на расстоянии не 
более 10 м), их закрепляют специальными распор-
ками ферм, шарнирно соединенных с башней дока 
и пирсом (рис. 1, в). 

В первом случае (рис. 1, а) один конец цепи кре-
пят за кнехты стапель-палубы (на железобетонном 
доке) или за серьгу на башне дока (на металлическом 
доке), а другой — к «мертвому» якорю на грунте. Не-
смотря на то, что этот способ является несложным 

Рис. 1. Схемы крепления дока:
а, б — прямое и обратное расположение якорных цепей соответственно; в — крепление при помощи ферм-распорок (вид 
на док сверху); 1 — док; 2 — ферма; 3 — причал; 4 — переходной мостик

б)

1

в)а)

34
2
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и более экономичным, он не получил широкого рас-
пространения, т.к. для него необходимы большие раз-
меры акватории и затрудняется проход плавсредств 
к доку.

При обратном раскреплении (рис. 1, б) цепь яко-
ря проходит под днищем дока. В районе скулы пон-
тона для якорной цепи устанавливают специальные 
направляющие клюзы. Большинство металлических 
плавучих доков крепят этим способом, не требую-
щим акватории больших размеров, обеспечивающим 
более устойчивое положение дока над котлованом 
и безопасность подхода плавсредств к башням. Все 
устройства на доке, необходимые для его раскрепле-
ния, рассчитывают на нагрузку от ветра, волнения 
и течения в районе стоянки дока. При креплении двух 
якорных цепей к башне большого плавучего дока ис-
пользуют коромысло. 

Вместе с тем, эти схемы не препятствуют ры-
сканию закрепленного дока под воздействием силы 
ветра, течения и волны, что заставляет увеличивать 
размеры ямы погружения дока и приводит к значи-
тельному увеличению эксплуатационных расходов, 
а, следовательно, стоимости ремонтных доковых ра-
бот и самого докования судов. Якорное устройство 
доков сложное и дорогостоящее, требующее разра-
ботки проекта заякорения и изготовления специаль-
ных якорей при ограниченной акватории базирова-
ния и работы дока.

Связь с берегом упрощается на доках, размещен-
ных у постоянных доковых пирсов или плавучих 
причалов. Рабочие с инструментом переходят с до-
кового пирса на док по сходням трапа, автотранспорт 
с грузами может подъезжать непосредственно под 
доковый кран или на стапель-палубу. Размещенные 
на доковом пирсе паропровод, трубопроводы сжато-
го воздуха и пресной воды обеспечивают док необ-
ходимыми видами энергии и облегчают обслужива-
ние этих инженерных сетей. Расположение докового 
пирса при значительном удалении дока от берега 
связано со значительными расходами, особенно при 

большой глубине котлована. Для сокращения затрат 
сооружают только корневую часть докового пирса, 
устанавливают наплавной мост, и закрепляют его 
с помощью тросов к этой части пирса и доку, стоя-
щему над котлованом. Тип наплавного моста зависит 
от грузоподъемности плавучего дока и вида доко-
вого ремонта судна. Используют легкие наплавные 
мосты на цилиндрических понтонах для передвиже-
ния рабочих и наплавные мосты для автомобилей. 
Наплавной мост подводят к торцу дока или к специ-
альному вырезу в башне. Наплавной мост и сходни 
обеспечивают перемещение дока в расчетных грани-
цах. При прокладке инженерных сетей через наплав-
ной мост на них в нескольких местах устанавливают 
гибкие соединения. Переходный наплавной мост 
подлежит ремонту в те же сроки, что и плавучий  
док.

В случае недопустимости рыскания дока и отсут-
ствия места для расстановки якорей применяют рас-
крепление дока на палах [5]. Палы представляют со-
бой направляющие балки, по которым скользит серь-
га. Палы могут быть забиты в грунт в виде куста свай. 
В этом случае серьга закрепляется на доке (рис. 2). 
Палы могут быть закреплены на доке (рис. 3). Тогда 
серьга закрепляется на береговом сооружении или 
причале.

Отличие одного способа крепления дока на палах 
от другого заключается в следующем.

В варианте 1 (рис. 2) к доку крепятся две серь-
ги: одна в носовой части, другая — в кормовой. Та-
кое крепление серьги к доку легко выполнить. Для 
этого требуются небольшие подкрепления корпуса 
на уровне стапель-палубы. Сами палы должны быть 
забиты в грунт на кромке ямы погружения на высо-
ту чуть выше расположения стапель-палубы при со-
стоянии дока порожнем. Недостатком такой схемы 
являются: консольное защемление палов в грунте 
и необходимость их забивки по месту выполнения 
работ. Преимуществом этой схемы является просто-
та её внедрения.

Рис. 2. Схема крепления палов и всплытия дока по варианту 1
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В варианте 2 (рис. 3) к доку крепятся два пала, 
один в носовой части, другой — в кормовой. Серьги 
крепятся на береговых сооружениях, выполненных 
на границе ямы погружения дока. Серьга располага-
ется над водой и имеет определенную конструктив-
ную высоту. Минимальный надводный борт дока по 
«Правилам…» Регистра составляет 1 м, т. е. от уровня 
воды до топ-палубы расстояние всего 1 м [1]. Учиты-
вая это, закрепить верхний конец пала к топ-палубе 
обычно не представляется возможным. Приходится 
изготавливать верхний фундамент крепления пала 
выше топ-палубы. Нижний фундамент крепления 
пала лучше всего соединять с днищем, поскольку рай-
он стапель-палубы в грузе и порожнем меняет своё 
отстояние от воды и закрепленный к ним фундамент 
может упереться в нижний край серьги при всплы-
тии дока порожнем. Либо необходимо поднимать пал 
значительно выше топ-палубы. Этот вариант крепле-
ния дока применяется в том случае, когда возле ямы 
погружения дока имеются береговые сооружения. 
Недостатком такого варианта крепления является не-
обходимость установки на доке тяжелых фундамен-
тов и подкреплений для верхнего и нижнего конца 
пала. Преимуществом является — двухопорное за-
щемление концов палов, что делает их конструкцию 
более ажурной и упрощает конструкцию серьги. Все 
это приводит к уменьшению затрат материалов. Кро-
ме того, подавляющая часть работ может быть вы-
полнена в условиях завода-строителя дока.

Особенности работы пала по первому варианту 
(рис. 2). Док с помощью серьги крепится на двух па-
лах. При погружении (всплытии) дока серьги скольз-
ят по палам, ограничивая его горизонтальные пере-
мещения. На док, раскрепленный над ямой погруже-
ния, действуют три силы: давление ветра, давление 
течения, давление волны. Во всплытом состоянии, 
при погружении и при предельном погружении эти 

силы меняются и отличаются друг от друга из-за из-
менения надводной парусности (док + судно) и под-
водного сечения. Так в надводном положении дока 
с судном значительно увеличивается площадь парус-
ности и уменьшается подводное сечение корпуса, 
на которое воздействует течение. При предельном 
погружении судно всплывает, надводный борт дока 
минимален (парусность минимальна), а подводное 
сечение достигает максимума. При находящемся во 
всплытом состоянии доке серьга, передающая усилие 
от дока на пал, находится на наибольшем расстоя-
нии от опоры защемления консольного пала в грунт, 
а при нахождении в стадии предельного погружения 
серьга находится вблизи опоры. Это обстоятельство 
существенно влияет на особенности расчета пала.

Особенности работы пала по второму варианту 
(рис. 3). Док с помощью двух палов, установленных 
на нем, крепится к серьгам, закрепленным на бере-
говом сооружении. При погружении (всплытии) 
дока пал скользит внутри серьги, ограничивая гори-
зонтальные перемещения. При всплытом доке серь-
га располагается близко к нижней опоре крепления 
пала. При предельном погружении серьга располага-
ется близко к верхней опоре крепления пала, а, следо-
вательно, относительно мало влияет на прочностные 
характеристики пала. При этом наибольшее усилие 
возникает в процессе погружения-всплытия дока, 
когда серьга располагается посередине пала, закре-
пленного на двух свободных опорах. При этом в зна-
чительной степени на сам док воздействуют все три 
силы: от давления ветра, течения и волны.

На ряде судоремонтных заводов, чтобы не соору-
жать на акватории специальный подводный котлован 
для погружения плавучего дока при приеме или спу-
ске судна на воду, его вырывают рядом с пирсом. Это 
позволяет экономить затраты и время на перемеще-
ния дока к котловану и обратно к пирсу. При этом  

Рис. 3. Схема крепления палов и всплытия дока по варианту 2
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Таблица 1. Основные характеристики плавучего дока 
пр.1760КР

Наименование Размер-
ность Показатель

Подъемная сила т 8500
Длина по понтону м 139,5
Ширина по понтону м 32,4
Высота от ОП до топ-палубы м 12,8
Высота понтона у борта м 4,6
Ширина башни м 3,13
Длина расчетного судна м 181
Ширина расчетного судна м 25
Высота борта расчетного 
судна м 10

Осадка дока порожнем м 2,18
Осадка дока в рабочем 
положении м 4,1

Предельная глубина 
погружения м 11,8

Шпация в понтоне м 1,5
Материал понтона железобетон

Материал башен дока судостроитель-
ная сталь

варианте наиболее оптимальным является продоль-
ное, параллельное расположением дока по отноше-
нию к пирсу. 

Для возможности вертикального перемещения 
дока над подводным котлованом, расположенном 
возле пирса, при приеме или спуске докуемых судов, 
приливах и отливах, а также во избежание ударов 
о пирс при волнении моря в акватории завода, раз-
работана конструкция раскрепления и подвижной 
фиксации дока с помощью палов. Пал представля-
ет собой трубу, закрепленную вертикально к баш-
не дока. Нижняя часть трубы опирается на шпор, 
а верхняя — на нок. Плавучий док устанавливается 
над котлованом и с помощью палов, расположенных 
на наружной части одной из башен, подвижно фик-
сируется возле пирса специальной серьгой (рис. 4). 
При погружении в котлован или всплытии дока труба 
пала перемещается в серьге, закрепленной к пирсу. 
Схема разработанного устройства для раскрепления 
плавучего дока к пирсу с помощью палов приведена 
на рис. 5.

Конструкция пала подвержена большим усилиям 
и является сложной и ответственной для безопасно-
сти дока и поэтому в соответствии с [1] следует при-
менять сталь повышенных толщин, которая должна 
иметь категорию А32 с RеН = 315 МПа.

Для определения размеров конструктивных эле-
ментов устройства для раскрепления дока к пирсу 
рассмотрены действующие нагрузки, разработаны 
расчетные схемы и произведен расчет прочности 
пала и серьги. В качестве примера расчет произведен 
для дока подъемной силой 8500 т (табл. 1), спроекти-
рованного, построенного и поставленного в Катар.

В расчете рассмотрены нагрузки, действующие 
на систему док с судном от ветра и течения: 

– в рабочем положении дока при направлении ве-
тра и течения перпендикулярно и вдоль его ДП, дей-
ствующих в одном направлении;

– при предельном погружении дока при направ-
лении ветра и течения перпендикулярно и вдоль его 
ДП, действующих в одном направлении; 

– при состоянии погружения дока на глубину, 
когда береговая серьга будет находится по середине 
длины трубы пала при направлении ветра и течения 
перпендикулярном и вдоль его ДП, действующих 
в одном направлении.

В соответствии с [1] произведена добавка к тол-
щине всех металлических конструкций пала и серьги 
на коррозию, с учетом расчетного срока эксплуата-
ции дока.

При расчете нагрузок на палы учтены: зона ба-
зирования дока — Индийский океан, Персидский за-
лив, зона 36 и ее коэффициент [8]; нагрузка от тече-
ния и ветра [2]. Один раз в 1…2 года в этом районе 
наблюдается ураган со скоростью ветра 36…40 м/с. 
В зоне базирования уровень забортной воды может 

Рис. 4. Серьга пала, закрепленная к пирсу на судоремонт-
ном заводе

Рис. 5. Схема разработанного устройства для раскрепления 
дока к пирсу
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изменяться на 2,4 м. Поэтому верх серьги, закреплен-
ной к пирсу, будет находиться от уровня воды на 
отметке +0,3 м при приливе и на +2,7 м при отливе. 
Серьги расположены на расстоянии 80 м друг от дру-
га. Док будет зафиксирован серьгами правым бортом 
через палы. Принята скорость приливного течения 
0,5 м/с, так как док будет стоять вблизи берега. Расче-
ты выполнены для рабочего положения, предельного 
погружения и среднего положения дока, т.е. при на-
хождении серьги в верхней, средней и нижней части 
трубы пала. На основании расчетов определены кон-
структивные размеры элементов пала и серьги. 

Впервые такая система подвижной фиксации 
была разработана для дока пр. 1760КР, поставленно-
го в Катар [4]. Верхняя и нижняя опоры трубы пала 
из-за особенностей расположения береговых соору-
жений на месте базирования дока, сконструированы 
консольно к прочным конструкциям корпусов башни 
и понтона дока. Для закрепления шпора и нока пала 
к корпусным конструкциям дока выполнено их под-
крепление, поскольку корпус не рассчитан на вос-
приятие этих нагрузок.

Для подкрепления корпуса понтона применен 
железобетон на основе сульфатостойкого портланд-
цемента класса В50, марки W8, F50. В соответствии 
с [2] определены коэффициенты запаса прочности 
(табл. 2). Все элементы пала и подкреплений не уча-
ствуют в общей и местной прочности одновременно.

Учитывая ответственность конструкции, в расче-
ты введен дополнительный коэффициент запаса для 
предела прочности бетона на сжатие и срез k3 = 1,2.  
При этом общий коэффициент запаса [k] = k ⋅ k3  
и [k1] = k1 ⋅ k3.

Для всех элементов конструкции пала при-
нята сталь категории А32 с пределом текучести 
RеН = 315 МПа и коэффициентом запаса прочности 
k = 1,8. 

Выполненные расчеты прочности элементов па-
лов позволили определить конструктивные разме-
ры трубы — диаметр ∅1220 мм с толщиной стенки 
45 мм. Толщина элементов конструкций шпора и нока 
пала принята 16…20 мм. Бракеты шпора закреплены 
к корпусу понтона через закладной фундамент, анке-
ра которого заведены в железобетонное подкрепле-
ние. Для анкеров применена арматурная сталь класса 
АIII диаметром ∅20 мм. 

На ХГЗ «Паллада» построен док пр. 1760КР 
с палами по варианту 2 (рис. 6), доставлен к месту 
базирования в Катар и раскреплен над ямой с помо-
щью серег, установленных непосредственно на су-
доремонтном заводе. Док успешно эксплуатируется 
для докования судов, занимая минимальное место 
в акватории судоремонтного завода [4]. Приведен-
ные Фотографии серьги, закрепленной на пирсе, 
и дока с установленными палами приведены на рис. 4 
и рис. 6 соответственно.

Таблица 2. Коэффициенты запаса прочности элементов корпуса железобетонного понтона

Характер разрушения конструкции Постоянные силы Постоянные и случайные  
силы Аварийные силы

Достижение бетоном предела прочности, 
арматурой предела текучести k 1,4 1,3 1,2

Срез сжатой зоны при действии поперечной 
силы k1

2,1 1,9 1,7

Рис. 6. Композитный плавучий док с установленными палами
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ВЫВОДЫ. 1. Разработана схема закрепления 
ремонтного плавучего дока к пирсу с помощью па-
лов. 2. Разработана конструкция пала, серьги и узлов 
крепления к башне дока и пирсу, выполнен расчет 
их прочности при действии ветра и течения для раз-

личных положений системы док-судно, определены 
конструктивные размеры и выбран материал для пала 
и серьги. 3. Результаты выполненных разработок вне-
дрены на построенном ремонтном композитном пла-
вучем доке пр. 1760КР, поставленном в Катар.
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Abstract. The strength and other operational characteristics of the metal during arc deposition welding processes are 
determined by the presence of columnar crystals, the growth of which occurs as a result of metal overheating in the 
molten bath. To control the columnar crystals growth, a variety of methods are used, including pulse impacts on the 
weld pool or creating mechanical vibrations of the part during deposition welding. In the latter case, the periodic re-
moval of the heat source from the point of the weld pool overheating prevents the growth of columnar crystallites and 
thus improves the weld metal structure. The developed engineering method for calculating the effective parameters of 
the mechanical vibrations of the weld pool during automatic deposition welding of cylindrical parts in CO2 is based 
on the theory of heat transfer at welding. It is shown that deposit welding on the mild steel St.3 with the Sv08G2C 
wire of the 1.2 mm diameter should be carried out with the 1...12 Hz vibration frequency at the amplitude equal to 1/2 
of the deposition welding step. Experimental verification of various mode parameters showed that, compared to the 
welding performed without vibration of the weld pool, the weld bead width is increased by 16...23% in the deposited 
layer, there are no cracks, and its durability improved by 1.3...1.7 times. The improvement of mechanical properties of 

0ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ
У МАШИНОБУДУВАННІ
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the deposited layer is due to grinding of metal grains exposed to the controlled vibrations of the part. At that, there are 
hardly any weld metal columnar structures, which are observed at conventional deposition welding.
Keywords: automatic arc deposition welding; weld pool; metal structuring; mechanical pulse action.
Аннотация. Изложена и экспериментально подтверждена инженерная методика расчета параметров механи-
ческого импульсного воздействия на сварочную ванну с целью управления структурой металла при автомати-
ческой дуговой наплавке в СО2 на детали цилиндрической формы.
Ключевые слова: автоматическая дуговая наплавка; сварочная ванна; структуризация металла; механическое 
импульсное воздействие.
Анотація. Викладено й експериментально підтверджено інженерну методику розрахунку параметрів 
механічного імпульсного впливу на зварювальну ванну з метою управління структурою металу при автома-
тичному дуговому наплавленні в СО2 на деталі циліндричної форми.
Ключові слова: автоматичне дугове наплавлення; зварювальна ванна; структуризація металу; механічний ім-
пульсний вплив.
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ОБРОБКА МЕТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Получение наплавленого металла с требуемыми 

эксплуатационными характеристиками — актуальная 
задача современной технологии автоматической ду-
говой наплавки, широко применяемой при изготовле-
нии новых или ремонте изношенных деталей машин 
и механизмов. Данную задачу решают путем подбора 
сварочных материалов, использования специальных 
активаторов, добавок и другими методами активного 
воздействия на металл сварочной ванны [4, 11, 14].

Эффективными способами улучшения структуры 
наплавленного металла являются силовые влияния, 
создаваемые с помощью электромагнитных полей, 
ультразвуковых излучений или механических колеба-
ний [8, 11, 15]. Значительные результаты достигнуты 
при модуляции процессов на основе регулярных из-
менений параметров сварочного процесса — тока, 
напряжения и состава защитного газа [9].

Вместе с тем, к перспективному направлению 
управления структурой металла сварочной ванны 
в процессе его кристаллизации можно отнести и им-
пульсное механическое воздействие дополнительных 
устройств, устанавливаемых на сварочном оборудо-
вании [15, 16].

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Прочностные характеристики наплавленного ме-
талла, как известно [4], во многом определяются на-
личием столбчатых кристаллитов, рост которых про-
исходит в результате перегрева металла расплавлен-
ной ванны, низкой скорости сварки и повышенного 
теплоотвода в обрабатываемую деталь со значитель-
ной массой. Таким образом, решение задачи управле-
ния ростом столбчатых кристаллов сводится к поиску 
технических возможностей организации цикла на-
плавки с влиянием на указанные выше процессы. При 
этом очевидно, что скорость наплавочного процесса, 
если имеется техническая возможность и технологи-
ческая обусловленность, необходимо повышать.

Другие способы ограничения роста столбчатых 
кристаллитов металла в наплавленном металле преду-
сматривают введение в ванну специальных порошков, 
снижающих температуру перегрева жидкого металла 
[4], а также периодическое изменение параметров ре-
жима сварки — модуляцию [9] и относительное пере-
мещение источника нагрева — дуги — путем внеосе-
вых колебаний электродной проволоки или изделия 
[2, 8], позволяющее рассредоточить место нагрева. 
Однако имеющиеся в литературе сведения не дают 

однозначных рекомендаций по назначению ампли-
туды и частоты колебаний для ограничения скорости 
роста кристаллитов в наплавленном металле. Обычно 
выбор этих параметров основывается на результатах 
экспериментальных работ. Следует также отметить, 
что любые виды колебаний или импульсных воздей-
ствий на сварочную ванну при наплавке могут быть 
эффективны, если они оказывают существенное вли-
яние на структуру наплавленного металла.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — разработка инженерной ме-
тодики расчетного определения эффективных пара-
метров колебаний сварочной ванны, создаваемых ме-
ханизмами сварочного оборудования, для улучшения 
структуры металла, наплавленного автоматическим 
способом в СО2.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Для подавления роста столбчатых кристаллитов 

за счет снижения перегрева сварочной ванны необхо-
димо в процессе наплавки создать условия, при кото-
рых удельная энтальпия сварочной ванны при темпе-
ратуре перегрева будет стремиться к ее удельной эн-
тальпии при температуре плавления металла [4], т. е.

,QQ
m m

                       (1)

где Qп и mп — количество тепла, содержащееся 
в ванне, и ее масса при температуре перегрева Tп; 
Qпл и mпл — то же при температуре плавления Tпл.

Если допустить, что массы металла сварочной 
ванны при температуре плавления и перегрева прак-
тически одинаковы, т. е. mпл ≈ mп = m, то выражение 
(1) можно записать в таком виде:

Qп → Qпл.                               (2)

Выполнение условия (2) возможно, в частности, 
за счет периодического удаления источника нагрева 
от точки перегрева сварочной ванны, при колебатель-
ных движениях дуги. При таких перемещениях дуги 
будет периодически изменяться и температурное поле 
нагреваемой детали.

Из теории распространения тепла при сварке 
следует, что тепло, вводимое в металл источником 
нагрева, определяется режимом сварки (наплавки) 
и обусловливает значение эффективного удельного 
теплового потока, распространяющегося в массе на-
греваемого тела [12].

Тепловая энергия, вводимая дугой в сварочную 
ванну и расходуемая на перегрев металла в течение 
времени t, рассчитывается по формуле:

[15] Tewari S.P. Effekts of Oscillation on Impact Property of Weldments. ISIJ International. 1999, Vol. 39 (8), pp. 
809–812.

[16] Tewari S.P. Influence of Longitudinal Oscillation on Tensile Properties of Medium Carbon Steel Welds of Dif-
ferent Thickness. ISIJ International. 2009, Vol. 14 (4), pp. 17–27.
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Qэ.п. = UдIсвt,                             (3)

где Uд — напряжение дуги; Iсв — ток сварки, а тепло-
вая энергия, идущая на плавление металла сварочной 
ванны 

Qэ.п.  = qиm,                            (4)

где qи — эффективный удельный тепловой поток; 
qи = UдIсвηи. Тут ηи — эффективный коэффициент про-
цесса нагрева изделия дугой.

Полагая, что в процессе наплавки параметры ре-
жима остаются неизменными, затраты энергии, опре-
деляемые уравнениями (3) и (4), по аналогии с (2) 
также будут находиться в соотношении: Qэ.п. → Qпл.

Соответствующее соотношение будет справедли-
вым и для температур Tп и Tп, т. е.:

Tп → Tпл.                               (5)

Тогда температуру в любой точке на границе сва-
рочной ванны можно рассчитать по уравнению, опи-
сывающему тепловое поле движущейся сварочной 
дуги при наплавке на массивное тело [6]:

 
( ) ,

2

vR
aqT R e

R
                     (6)

где T(R) — температура ванны в точке с координата-
ми, определяемыми радиус-вектором R; qи — эффек-
тивный удельный тепловой поток; λ — коэффициент 
теплопроводности; a — коэффициент температуро-
проводности; v — скорость перемещения источника 
нагрева.

Для упрощения дальнейших расчетов преобразу-
ем выражение (6) с использованием разложения в ряд 
Фурье и при этом ограничимся первыми тремя члена-
ми ряда. Тогда

2

( ) 1 .
2 2

vR
q vR aT R

R a

            

(7)

На границе сварочной ванны, ограниченной изо-
термой T(R) = Tпл, для точки, находящейся непосред-
ственно под дугой, уравнение (7) можно представить 
в виде:

2

( ) 1 .
2 2

vh
q vh aT R T

h a

       

 (8)

При интенсивном перегреве металла в этой точке 
можно принять:

.
2

q
T

h                                (9)

С целью недопущения (или снижения интенсив-
ности) роста столбчатых кристаллитов за счет сни-
жения температуры перегрева, определим, исходя из 
условия (5), температуру, которую нужно компенси-
ровать

.T T T                             (10)

Подставив в (10) выражения (8) и (9) после преоб-
разований, получим уравнение:

2

.
2 2

vh
q v aT

a

                 

(11)

Величину ∆Т здесь следует принять или известной 
[10], или по результатам экспериментальных иссле-
дований авторов. Так, например, при наплавке в СО2 
проволокой Св08Г2C на малоуглеродистую сталь Ст.3 
получено ∆Т = 230…270 °С, а при наплавке на инстру-
ментальную сталь Х12Ф1 — ∆Т = 250…290 °С.

Для эффективного снижения роста столбчатых 
кристаллитов можно, решая уравнение (13), найти 
скорость колебательных движений дуги относитель-
но точки перегрева:

2 24a a av T
h h hq

     
 

2

.
2 2

vh
q v aT

a

                 

(12)

Расчеты показывают, что для стали Ст.3 искомая 
скорость колебаний дуги (или изделия относительно 
дуги) составляет 20…23 м/ч, что близко по значению 
к скорости наплавки, обусловленной технологиче-
скими условиями.

Назначая параметры импульсных колебаний де-
тали, наплавляемой по винтовой линии, следует учи-
тывать два фактора: скорость наплавки и получение 
сплошного наплавленного слоя. Скорость наплавки vн 
(рис. 1) является результирующей линейной скорости 
вращения детали vв и скорости постоянного осевого 
смещения vо сварочной дуги, т. е.

2 2 .v v v                           (13)

Рис. 1. К определению скорости наплавки по винтовой  
линии

vн vн

vo

α
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Сплошность наплавленного слоя гарантирует-
ся соответствием шага s винтовой наплавки ширине 
В наплавленного валика, которая напрямую зависит 
от параметров сварочного процесса [14]. Для опреде-
ления ширины валика применяют различные расчет-
ные методики, например, с помощью математических 
моделей, составленных на основе анализа большого 
числа экспериментальных данных. В настоящей рабо-
те воспользуемся методикой расчета ширины валика, 
наплавленного в среде углекислого газа, позволяю-
щей минимизировать количество экспериментальных 
данных [5]. Основа указанной методики — использо-
вание комплексного параметра P, характеризующего 
давление дуги, и удельной ширины шва B0 в соотно-
шениях [7]:

4
0 10 ,BB

U I
                         (14)

2
410 ,I v

P
d                            (15)

где v — скорость сварки (наплавки); dп — диаметр 
электродной проволоки.

Зависимость B0 = f(P) (рис. 2), установленная нами 
по результатам наплавки плоских поверхностей на 
разных режимах электродной проволокой Св08Г2С 
диаметром 1,2 мм, аппроксимирована прямой:

0 ,bB b P
p

= −                           (16)

где b и p — максимальное и минимальное (в диапа-
зоне использованных режимов наплавки) значение 
функции B0 = f(P).

Используя соотношения (14)–(16), после преобра-
зований получаем выражение для определения шири-
ны наплавленного валика в следующем виде:

2
4 410 1 10 .I v

B U I b
pd

      (17)

Проверку уравнения (17) выполняли путем на-
плавки валиков на пластину на режиме: Iсв = 200 A; 
Uд = 26 В: v = 20 м/ч. Изготовленные поперечные ма-
крошлифы наплавленных валиков обмерили с высокой 
степенью точности, полученные результаты усредни-
ли. При расчетной ширине валика В = 0,0062 м сред-
няя измеренная ширина составила 0,0066 м. Наиболь-
шее расхождение результатов, не превышающее 10%, 
можно объяснить колебаниями параметров режима 
наплавки, а также точностью аппроксимации зависи-
мости B0 = f(P).

Основываясь на расчетных зависимостях (11) (13) 
и (17), определим параметры режима колебаний ци-
линдрической детали (вала) при автоматической на-
плавке по винтовой линии.

Шаг перемещения дуги с учетом коэффициента 
k перекрытия соседних валиков равен: 

( ).h k B h                        (18)

При этом величина h находится из уравнения 
(11):

2
(2 4 ) .a vq a Th

v aq
                    (19)

Составляющие скорости наплавки в соответствии 
с рис. 1, найдем, учитывая связь угла подъема вин-
товой линии валиков α с диаметром D наплавляемой 
детали:

cos ,hv v arctg
D

                       (20)

sin .hv v arctg
D                        (21)

Частоту осевых колебаний сварочной ванны 
на поверхности детали (с целью подавления роста 
столбчатых кристаллитов) определим из условия по-
лучения линейной скорости перемещения ванны vк, 
превышающей скорость роста граней кристаллитов 
столбчатого типа vкр, рассчитываемой, например, по 
формуле [6]:

cos ,dTv
Q dx                    (22)

где ρкр — плотность кристаллита; cos ,dTv
Q dx

 — градиент 

температуры; φ — угол между направлением мак-
симального температурного градиента и нормалью 
к грани кристаллита. (Максимальные значения ско-
рости роста кристаллита и направления максималь-
ного температурного градиента совпадают).

Если деталь наплавляется с шагом hп, то необхо-
димая частота колебаний fк должна назначаться из 
условия:

.hf
v

                               (23)

Рис. 2. Аппроксимация функции B0 = f(P):
точки — экспериментальные данные
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Оценочный диапазон частот, удовлетворяющий 
условию (23) при наплавке автоматом в углекислом 
газе, составляет fк = 1…12 Гц.

Следует отметить, что вибрация сварочной ванны 
предопределяет внесение в расплавленный металл 
дополнительной энергии упругих колебаний, которая 
в значительной мере зависит от частоты fк и ампли-
туды Ак колебательного движения [3]. Для случая на-
плавки можно принять Ак = hп/2.

Результаты выполненных исследований поло-
жены в основу разработки технологии и установки 
для наплавки с осевой управляемой вибрацией ци-
линдрических деталей, в основном валов различного 
назначения [13]. С использованием макетного образ-
ца установки выполнены пробные наплавки на при-
веденных выше режима, для восстановления шеек 
(посадочных мест) диаметром D = 30∙мм приводных 
валов судовых механизмов.

Анализ полученных результатов показал, что по 
сравнению с наплавкой, выполненной без колебаний 
сварочной ванны, ширина наплавленного валика уве-
личилась на 16…23%, в наплавленном слое трещи-
ны отсутствуют, а его износостойкость повысилась 
в 1,3…1,7 раза.

Улучшение механических характеристик наплав-
ленного слоя обусловлено, главным образом, измель-
чением зерен металла под воздействием управляемых 
колебаний сварочной ванны. При этом в наплавлен-
ном металле практически отсутствуют столбчатые 
структуры, наблюдаемые при наплавке обычным спо-
собом (рис. 3). Увеличенная ширина валика, наплав-
ленного с управляемой вибрацией, позволяет снизить 
припуск на последующую обработку детали, способ-
ствует повышению производительности процесса на-
плавки и, в конечном итоге, снижает общие затраты 
на технологического процесс.

ВЫВОДЫ. 1. Разработанная инженерная мето-
дика определения параметров механического им-
пульсного воздействия на сварочную ванну при авто-
матической наплавке в СО2 обеспечивает получение 
достоверного результата с минимизацией числа экс-
периментов.

2. Механические колебания детали в процессе на-
плавки позволяют управлять температурой перегрева 
металла сварочной ванны за счёт периодического от-
вода дуги от центра сварочного процесса и обеспе-
чивают механическую ломку растущих кристаллитов 
с последующей переплавкой образующихся обломков 
(осколков).

3. Автоматическая наплавка в СО2 с управлени-
ем колебаниями сварочной ванны по рассчитанным 
параметрам обеспечивает увеличение ширины на-
плавленного валика на 16…23% и повышение изно-
состойкости наплавленного слоя в 1,3…1,7 раза по 
сравнению с наплавкой, выполненной без колебаний.
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Abstract. Influence of the heat and mechanical treatment on the reversible change of shape on the cylindric compres-
sion springs with the shape memory effect under the cyclic change of temperatures during the intervals of martensite 
transformation is investigated. To obtain the optimal functional characteristics of the spring strength elements preheat-
ing conditions and the following heat and force cycling conditions were established. Using established relationships 
gives the possibility to estimate the effect of heat treatment in a new way and confirm the assumption that obtained ex-
perimental results are determined by the methods of research since the parameters single change characterizing effects 
of memory are thermomechanical training cycle. The obtained dependences define rational guidance of strain values 
and the required number of thermal cycles, providing stabilized characteristics of spring thermosensitive elements and 
the optimized parameters formation for memory effects data for thermosensitive elements geometric characteristics, 
and allow us to calculate and design thermal drive for technological systems.
Keywords: shape memory effect; shape memory alloy; thermosensitive element; actuating mechanism.

Аннотация. Исследовано влияние термической и термомеханической обработки на обратимое формоизме-
нение при теплосменах цилиндрических пружин сжатия с эффектом памяти формы в интервале температур 
мартенситного превращения. Определены зависимости и установлены режимы предварительной термооб-
работки и последующего термосилового циклирования для получения оптимизированных функциональных 
характеристик пружинных силовых элементов.
Ключевые слова: эффект памяти формы (ЭПФ); сплав с эффектом памяти формы (СПФ); термочувствитель-
ный элемент (ТЧЭ); термосиловой привод (ТСП).

Анотація. Досліджено вплив термічної й термомеханічної обробки на оборотне формовідновлення при те-
плозмінах циліндричних пружин стискання з ефектом пам’яті форми в інтервалі температур мартенситно-
го перетворення. Визначено залежності та встановлено режими попередньої термообробки та подальшого 
термосилового циклування для отримання оптимальних функціональних характеристик пружинних силових 
елементів.

Ключові слова: ефект пам’яті форми; сплав з ефектом пам’яті форми; термочутливий елемент; термосиловий 
привід.
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PROBLEM STATEMENT
Schemes of the thermal power drivers (TPD) with 

thermally sensitive elements (TSE) in the form of coiled 
springs with shape memory effect (SME) are among the 
most promising, but insufficiently studied for implemen-
tation of the reciprocating motion of the deformation 
power elements and drivers of the cyclic operation tech-
nological systems. Thermally sensitive elements provide 
the best combination of the displacement values, simplic-
ity of the parameters adjustment, an interval temperature 
response, high cyclic stability and simplicity of design 
and node layout [4, 5].

LATEST RESEARCH  
AND PUBLICATIONS ANALYSIS

There is not enough research involving the use of 
thermal power drivers based on alloys with shape mem-
ory effect. They are devoted to the study of influence of 
geometric parameters and rate recovery for characteris-
tics of thermal power elements. The influence of thermal 
and thermomechanical treatment of alloys with shape 
memory effect hasn’t been well studied. There is lack of 
information about spring thermal power elements.

The research aim is to study the influence of thermo-
mechanical processing SME elements and the develop-
ment of calculating methodology for thermally sensitive 
elements with shape memory to determine their geomet-
ric and deformation parameters as well as the develop-
ment of modes of their thermomechanical processing.

BASIC MATERIAL
A number of scientific experiments based on applica-

tion of spring samples made from NiTi alloys of ВСП-1 
and TH-1K were carried out [1, 2, 3]. Based on theoreti-
cal investigations (the theory of large coiled spring dis-
placements, the calculating methods of spring hardening) 
it has been possible to develop calculating methodology 
for TSE with SME in the form of cylindrical compressed 
springs with circular cross-section coils allowing to ex-
plain the geometrical parameters and compression charts. 
It’s necessary for creation and development of corrective 
actuators based on TPD in engineering practice.

The obtained calculating methods allow us to de-
termine geometrical and deformative- force parameters 
of TSE in the form of tension and compression springs 

which are used immediately after the final thermal-treat-
ment in single acting mechanisms of the technological 
systems.

Subsequent TSE thermal cycling over the range of 
the phase transformation is accompanied by the gradual 
deformation accumulation in the direction of the applied 
voltage at the initial stage (because of nonclosuring ther-
momechanical hysteresis). It can be explained by the fact 
that other channels of deformation are simultaneously 
initiated with the conversion of the material ductility 
when the voltage is higher than yield of strength of the 
phase. These deformation channels are determined by the 
development of accommodative shifts, isothermal creep 
and dislocation plasticity.

Besides, it’s possible to observe that a phase and ma-
terial strain hardening increase yield strength dislocation 
and the degree of deformation reversibility. Isothermal 
creep rate decreases and stabilizes. Texturing martensite 
occurs. It means emergence and growth of the crystallo-
graphic options that provide the greatest TSE shape trans-
formation in the direction of the applied load.

Forming of the naturally inherited defect structures 
(such as dislocation) leads to the specific transformation 
of metal lattice when the direct and inverse transforma-
tion are implemented according to the «forward-back-
ward» principle.

As a rule, defect structure arising due to thermopower 
cycling is sharply anisotropic and fields of microstress-
ing, locally oriented in space, are formed and their effect 
on the martensitic transformation is similar to the exter-
nal load. As a result, thermally sensitive elements get 
the ability to accumulate deformation intensively at the 
half-cycle cooling period even in the absence of external 
load.

In the case of application of thermally sensitive ele-
ments in the thermopower drives schemes of cyclic and 
nonstop motion the final thermomechanical treatment in 
the form of stabilizing thermo-cycling should be imple-
mented. On the basis of experimental data approximat-
ing dependences allowing us to estimate the changes in 
the deformation force characteristics of spring thermally 
sensitive elements made from TiNi were obtained in the 
process of thermo-cycling dependence on the number of 
cycles and deformation guidance.

[2] Albantov A. K., Pylypchak V. I., Polishchuk V. A. Investigation of influence of thermal and thermomechanical 
treatment on characteristics of power elements of shape memory alloys. Mykolaiv, UDMTU Publ., 2001, no. 1, 
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pp. 78–79.
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Table 1. Material parameters of the spring TSE (ВСП-1 alloy)

ui(γн)
ui( )      ui( )      ui( )      γос γоб

Ai Bi Ci Di Ai Bi Ai Bi Ai Bi Ai Bi

u0 3,404 2,336⋅10–4 –5,003 0,586 –1,859 0,659 0,124 0,965 0,226 5,466⋅10–3 0,43 –2,188⋅10–3

u1 –3,404 1,003 5,084 0,411 2,794 0,255 –0,128 0,036 –0,226 –5,314⋅10–3 –0,446 2,588⋅10–3

u2 –0,649 –0,222 3,524 –0,512 –0,481 0,021 –0,031 –0,028 0,049 –0,035 –0,302 –0,016

Fig. 1. Changing the maximum stress and strain guidance reac-
tive stresses in the TSC temperature sensing elements:
a — guidance deformation in the martensitic state; b — strain 
guidance in the implementation of the ETP; c — reactive volt-
age
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Changing the maximum voltage guidance during de-
formation in martensitic state is described by the depen-
dence of the following form:

2 ( )
0 1( ) ( ) ,uu u N                   (1)

where 0 ;N N   τN and τN = 0 are maximum volt-
age guided accordingly after N cycles and without TSC; 
u0(γн), u1(γн), u2(γн) are linear functions of the deforma-
tion guidance γн,

;when
( )

when ;
i i

i
i i

A B
u

C D
 

Ai, Bi, Ci, Di are constants characterizing the cyclic prop-
erties of the alloy which are determined from the experi-
mental data (the values of the constants Ai, Bi, Ci, Di for 
spring TSE alloy WSP-1 are listed in Table 1); N is the 
number of thermal-cycles (see Fig. 1, a).

Standard deviation of the experimental data from cal-
culated data, defined by the equation (1), does not exceed 
2,4%.

Changing the maximum voltage guidance during the 
deformation in the range of martensitic transformation (in 
the implementation effect of the transformation plasticity 
(ETP)) is approximated by an exponential dependence of 
the form:

 0 1 2( ) ( )exp ( ) ,u u u N               (2)

where 0 ;N N   ( ) .i i iu A B   
Standard deviation of the experimental data from cal-

culated data, defined by the equation (2), does not exceed 
2,5% (see Fig. 1, b).

Changing the maximum reactive voltage (implemen-
tation of SME) also occurs on an exponential function 
(see Fig. 1, c):

0 1 2( ) ( )exp ( ) ,u u u N  
where 0 ;N   τр and τрN=0 are maximum reactive 
stresses, respectively, after N cycles and without TSC;  

( ) .i i iu A B  
Standard deviation of the experimental data from cal-

culated data, determined by the equation ( , ),N    
is less than 1,5%.

Effect of TSC and the strain prompting on total re-
sidual strain γос and reversible deformation γоб (accumu-
lates in the implementation of reversible SME) can be 
described by the same exponential dependences.
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Fig. 2. Changing total deformations TSE during TSC:
a — the residual strain; b — reversible deformation
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Surfaces oc ( , )N   and ( , )N   are 
presented in Fig. 2, a, b and have standard deviation from 
the experimental data which is less than 2%.

CONCLUSIONS. Using of established relation-
ships gives the possibility to estimate the effect of heat 
treatment in a new way and confirm the assumption that 
obtained experimental results are determined by the 
methods of research since the parameters single change, 

characterizing effects of memory, is thermomechanical 
training cycle.

The obtained dependences define rational guidance of 
strain values and the required number of thermal cycles 
N, providing stabilized characteristics of spring TSE and 
the formation of optimized parameters of memory effects 
for the given TSE geometric characteristics, and allow us 
to calculate and design thermal drives for technological 
systems. 
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Abstract. The analysis of mathematical models of synthesis of allotropic form of nanocarbons was done. The goal 
of the analysis was to determine factors which influence synthesis. As a result, the coordinates of state vector were 
defined along with their acceptable ranges for providing a required level of synthesis productivity. The following co-
ordinates of state vector where proposed: T — temperature, p — pressure, W — energy. The observable coordinates of 
electro-discharge synthesis of carbon nanomaterials are: U — voltage, I — current, P — power, f — pulse frequency. 
The controlling coordinate, which allows altering the electro-discharge synthesis mode, is a discharge gap length l.
Keywords: : mathematical model; state vector; coordinates; productive mode; carbon nanomaterials synthesis.

Аннотация. Проведен анализ математических моделей синтеза аллотропных форм наноуглерода с целью 
выявления факторов, влияющих на результат синтеза, значения которых могут быть приняты в качестве ко-
ординат вектора состояния процесса электроразрядного синтеза  углеродных наноматериалов как объекта 
управления. Определены информационные координаты и канал управляющих воздействий, что позволит по-
строить модель управления процессом с целью обеспечения продуктивного режима синтеза углеродных на-
номатериалов.
Ключевые слова: математическая модель; вектор состояния; координаты; продуктивный режим; синтез 
углеродных наноматериалов; объект управления.

Анотація. Проведено аналіз математичних моделей синтезу алотропних форм нановуглецю з метою виявлен-
ня факторів, що впливають на результат синтезу, значення яких можуть бути прийняті в якості координат век-
тору стану процесу електророзрядного синтезу вуглецевих наноматеріалів як об’єкта керування. Визначено 
інформаційні координати та канал керуючих впливів, що дозволить побудувати модель керування процесом 
з метою забезпечення продуктивного режиму синтезу вуглецевих наноматеріалів. 

Ключові слова: математична модель; вектор стану; координати; продуктивний режим; синтез вуглецевих 
наноматеріалів; об’єкт керування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження процесу утворення нановуглецю 

з вуглецевовмісних газів представляє складну, але 
вкрай важливу задачу, так як має велике практичне 
значення. Вуглецеві наноматеріали досить різнома-
нітні в залежності від своєї структури. Серед різнома-
ніття вуглецевих наноматеріалів заслуговує на увагу 
аморфний вуглець з onion-like структурою, який від-
значається особливими електрофізичними властивос-
тями. Аморфний нановуглець з розмірами часток від 
2 нм до 150 нм або в технологічній термінології тех-
нічний нановуглець - важлива технологічна сировина, 
яка широко використовується в світовому масштабі. 
Метод високочастотного електророзрядного синтезу 
аморфного нановуглецю з вуглецевовмісних газів дає 
змогу отримувати його в промислових масштабах [1]. 
Для реалізації методів синтезу в умовах промислово-
го виробництва необхідно забезпечити керованість 
процесу. Тому виникає потреба в дослідженні про-
цесу синтезу як об’єкта керування на основі вивчен-
ня наукових основ, фізико-технічних принципів та 
аналізу моделей реалізації високочастотного методу 
синтезу аморфного нановуглецю з вуглецевовмісних 
газів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Дотепер не існує загальноприйнятної теорії утво-
рення структур вуглецевих наночасток, відповідно 
і моделі процесу. Видатні фахівці в галузі виробни-
цтва технічного нановуглецю Суровикін В. Ф., Тес-
нер П. А., Крестінін А. В., Зуєв В. П., Frenklach М., 
Nagle J., Bockhorn H. та інші внесли значний внесок у 
розуміння процесу утворення нановуглецю, досягну-
то певного прогресу в області розуміння механізмів 
утворення наночасток вуглецю. Відомо кілька гіпо-
тез, але встановлення детального механізму утворен-
ня нановуглецю як і раніше залишається важливою 
фундаментальною проблемою науки, природа тех-
нічного нановуглецю залишається предметом інтен-
сивних досліджень.

МЕТА СТАТТІ дослідити складні фізико-хімічні 
механізми його утворення та, проаналізувавши існу-
ючі математичні моделі, виявити фактори, що впли-
вають на результат синтезу, значення яких можуть 
бути прийняті в якості координат вектору стану про-
цесу електророзрядного синтезу вуглецевих нано-
матеріалів як об’єкта керування. А також визначити 
інформаційні координати та канал керуючих впливів, 
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що дозволить побудувати модель керування проце-
сом для забезпечення продуктивного режиму синте-
зу вуглецевих наноматеріалів. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Спираючись на теоретичні та експериментальні 

розробки, викладені в публікаціях [5, 2], в роботі [3] 
зроблено спробу побудови моделі утворення нано-
вуглецю. Вважається, що формування наночасток 
починається з піролізу вуглеводневих молекул і за-
кінчується подальшою «збіркою» конденсованих 
частинок, коли відбувається перехід від газової фази 
і частинки ідентифікуються як тверді тіла. Хімічний 
процес перетворення вуглеводневих газоподібних 
речовин в твердий нановуглець супроводжується фі-
зичним процесом виникнення нової дисперсної фази. 
Сформовані частинки містять від 105 до 106 атомів 
вуглецю, мають розміри від 2 нм до 150 нм. Дослі-
дження структури технічного нановуглецю показу-
ють, що вона являє собою агломерати (скупчення) не-
великих часток майже сферичної форми, що містять 
приблизно до 4000 індивідуальних частинок [8]. 

В будь-якому процесі утворення технічного на-
новуглецю можна виділити загальні характерні ста-
дії — розкладання вихідної вуглеводневої сировини 
на найпростіші вуглеводні; утворення провісників 
нановуглецю; утворення зародків (ядер); поверхневе 
зростання зародків в процесі зіткнень з реакційно-
спроможними проміжними продуктами (радикала-
ми) в газовій фазі. 

При молекулярній масі провісників від 500 до 
2500 атомних одиниць маси здійснюється перехід від 
ядра до індивідуальних часток. Процеси коагуляції і 
агломерації (укрупнення) при зіткненні зародків і ін-
дивідуальних частинок нановуглецю проходять під 
впливом сил тяжіння і в результаті хімічних реакцій. 
Малі частинки, об’єднуючись, збільшують свою по-
верхню, адсорбуючи навколишні молекули газової 
фази. Коагуляція та агломерація не зменшують за-
гальну частку технічного нановуглецю в продуктах 
згоряння, але, скорочуючи кількість частинок, збіль-
шують розміри «об’єднань». Поверхневе зростання 
відбувається досить швидко та визначає кінцевий 
розмір агломерату [4]. 

Перед формуванням часток технічного нанову-
глецю спостерігається домінування по концентрації 
в зоні утворення наночасток вуглецю вуглеводнів 
типу ароматичних моно- і поліциклічних (бензол, 
толуол, ксилол, нафталін та ін.), і поліїнових лан-
цюжків, молекул типу C2nH2 (n = 2, 3, ...), зокрема 
ацетилену. У зв’язку з цим сформувалися дві основні 
гіпотези процесу утворення технічного нановугле-
цю — ароматична та ацетиленова, які базуються на 
двох різних сімействах вуглеводневих молекул — 
провісників (або попередників) нановуглецю. Втім, 
є гіпотези, що об’єднують обидва ці процеси [5].

У поліїнових моделях утворення технічного 
нановуглецю передбачається, що кожен радикал, 
здатний утворити поліїнові комплекси, стає цен-
тром полімеризації. Утворення часток технічного 
нановуглецю трактується як процес розгалуженої 
радикально-ланцюгової полімеризації. Молеку-
ли ацетилену й інших поліїнів мають високу тер-
мічну стабільність, і завдяки цьому зберігають-
ся в газовій фазі як стабільні структури частинок  
вуглеводню.

У поліароматичній моделі [12] острівцями ста-
більності виступають інші провісники нановугле-
цю — поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), 
що є проміжною ланкою між молекулами сировини 
і частинками нановуглецю. Ароматичні молекули 
утворюють стійкі з’єднання — димери, тримери, те-
трамери та ін. Моделювання росту поліароматичних 
молекул проходить в основному за відомим і широ-
ко використовуваним механізмом НАСА (Hydrogen-
Abstraction-Carbon-Addition).

В [11] показано, що нановуглець формується в об-
межених межах температур (Т) від 1300 до 1600 K, 
впливають також тип і вид сировини, співвідношен-
ня повітря / сировина, тиск, збагачення суміші.

При всьому розмаїтті моделей утворення техніч-
ного нановуглецю в якості попередників найчастіше 
приймається ацетилен. Мономер технічного нанову-
глецю 2CСт, що складається з двох атомів вуглецю, 
описується реакцією C2nH2 → 2CСт + H2.

Розмір наночасток залишається в межах діапазо-
ну від 1 до 10 нм. При допущенні сферичної форми 
ядра і загальноприйнятої питомої густини технічного 
нановуглецю ρс в межах від 1,8 до 2,0 г/см3, середній 
діаметр частинки можна отримати із співвідношення 
πd 3/6 = mз / ρс, де mз — маса зародку.

Швидкість зародження ядра d[Z] /dt знаходиться, 
спираючись на фундаментальне положення про її 
пропорційність швидкості утворення попередників 
технічного нановуглецю C2H2, з виразу [11]

d[Z]/dt=1,0∙104 exp(21,100/Т) [C2H2].       (1)
Схематична реакція адсорбції ацетилену на по-

верхні зародків часток нановуглецю має вигляд  
C2H2 + n CСт → (n + 2) CСт + H2.

Укрупнення утворень технічного вуглецю CСт 
(коагуляція, агломерація) символізується рівнянням  
n CСт  → CnСт.

За типом моделі утворення технічного нанову-
глецю діляться на три категорії: напівемпіричні, 
феноменологічні, статистичні. Затребуваним пред-
ставником напівемпіричних моделей є двоступін-
частий механізм утворення технічного нановуглецю 
Hiroyasu [9], що включає два рівняння:

– швидкість формування: 
dmСтf /dt = Af ∙ mf p

0,5 exp (Ef / RT);            (2)
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– швидкість окислення:
dmСто/dt = Aо ∙ mСтf [О2] p

1,8 exp (Eо/RT),           (3)
де mf, mСтf , mСто — маса сировини, маса сформова-
ного і окисленого технічного нановуглецю, відповід-
но, кг;
Af  , Aо — калібрувальні константи; 
Ef, Eо — енергія активації реакцій формування та 
окислення технічного нановуглецю, еВ; 
R — універсальна газова постійна, Дж/(моль∙K); 
p — тиск, Па; 
T — температура, K;
[О2] — мольна концентрація кисню в продуктах зго-
ряння.

Категорія феноменологічних моделей утворен-
ня технічного нановуглецю, які зв’язують емпіричні 
дослідження з основними фундаментальними теоре-
тичними положеннями, представлена моделями Су-
ровикіна і Fusko [4, 7]. 

Загальним фундаментальним положенням моде-
лей утворення технічного нановуглецю Суровикіна 
і Fusco є постулат про пропорційність утворення пер-
винних частинок (ядер) утворенню вуглеводню C2H2 
(ацетилену) в результаті піролізу молекул сировини 
при частковій недостачі кисню C2H2 → 2C2 + H2 зі 
швидкістю d[Z]/dt. Головною емпіричною складовою 
моделей при нестачі даних про допоміжні реакції 
стають константи швидкостей реакцій.

Аналіз показує, що всі існуючі моделі синтезу 
вуглецевих наноструктур сильно залежать від чис-
ленних емпіричних коефіцієнтів і виразів, що опи-
сують супутні явища: швидкість тепловиділення, 
характеристики вихідної речовини. 

Тому для перевірки детального механізму утво-
рення технічного нановуглецю результати розрахун-
ків залежності виходу нановуглецю від температури, 
швидкості зростання часток необхідно порівнювати 
з експериментальними результатами. 

Утворення різних вуглецевих наноструктур від-
бувається на останній стадії зростання поверхні на-
новуглецю шляхом самоорганізації і залежить не 
тільки від зовнішніх умов, а і від внутрішньої взаємо-
дії атомів вуглецю в різних електронно-коливальних 
станах. Тому необхідно застосовувати квантові мето-
ди аналізу процесів збірки вуглецевих модифікацій 
в самоузгодженому електромагнітному полі [10].

Спробу описати утворення onion-like структур 
методами квантової механіки зроблено в роботах [6, 
10]. Перехід наноалмазу в onion-like структуру відбу-
вається при нагріванні без кисню і зворотний перехід 
із onion-like структури в наноалмаз - при опроміненні 
іонами з енергіями приблизно 5 МеВ і додатковому 
електронному опроміненні.

Утворення onion-like структури — це відшаруван-
ня графенового шару від алмазного шару і з фізичної 
точки зору є топологічним плавленням наноалмазу. 

За температурами початку і завершення переходу на-
ноалмазу в onion-like структуру була оцінена енергія 
плавлення, яка становить від 95 до 245 МеВ, і зна-
ходиться в області стійкості хвиль де Бройля в на-
ноалмазах. 

Енергія активації в колективному («concert») ме-
ханізмі становить (1,96 ± 0,17) еВ [10], що відпові-
дає утворенню приблизно від 8 до 10 сфер графену 
в onion-like структурі після повної «графітизації» 
наноалмазу. Тобто сферичний шар товщиною в одну 
постійну решітки кубічного алмазу переходить 
в один графітовий шар, який є відщепленим, тобто 
він не пов’язаний ковалентними зв’язками з алмаз-
ною сферою, що залишилась всередині. 

Вплив сировини на процес утворення нанову-
глецю досліджувався у [1]. Проведений комплекс 
рентгеноструктурних досліджень вуглеводневих 
наноматеріалів, синтезованих методом високочас-
тотної електророзрядної обробки вуглеводневих га-
зів (суміш пропан-бутану, ацетилену), показав, що 
в результаті отримано аморфний нановуглець, який 
характеризується графітоподібним типом ближнього 
порядку. Мікроскопія високої розподільної здатнос-
ті показала, що при використанні в якості сировини 
суміші пропан-бутану з sp3-гібридизацією валентних 
електронів в атомах вуглецю синтезуються вуглецеві 
наноматеріали з onion-like структурою (луковична).  
Вуглецеві наноматеріали, синтезовані з ацетилену 
(sp-гібридизація валентних електронів), характеризу-
ються глобулярною морфологією окремих частинок 
з турбостратною структурою.

Проведений аналіз існуючих моделей синтезу 
нановуглецю показав, що при заданій сировині ви-
хід нановуглецю залежить від швидкості формуван-
ня ядер d[Z]/dt (1) та швидкості зростання часток  
dmСтf  / dt (2), які в свою чергу залежать від темпе-
ратури Т та тиску р. Встановлено, що нановуглець 
формується в певних межах температур від 1300 до 
1600 K.

Утворення різних вуглецевих наноструктур від-
бувається на останній стадії зростання поверхні на-
новуглецю шляхом самоорганізації і залежить від 
енергії додаткового опромінення. Енергію опромі-
нення, необхідну для утворення onion-like структури, 
оцінено від 95 до 245 МеВ [6]. 

На основі проведеного аналізу моделей в якості 
координат вектору стану синтезу нановуглецю, зна-
чення яких дають змогу впливати на технологічний 
результат синтезу (вихід нановуглецю), можна при-
йняти наступні фактори: Т — температура, р — тиск; 
W — енергія.

Технологія високочастотного електророзрядно-
го синтезу нановуглецю onion-like структури з газо-
подібних вуглеводнів для забезпечення необхідних 
значень координат вектору стану продуктивного 
процесу синтезу нановуглецю [Т, р, W] потребує 
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встановлення відповідного режиму розряду, що ви-
значається параметрами розрядного контуру. Тому 
інформаційними спостережними, тобто апаратно 
визначеними, координатами електророзрядного син-
тезу вуглецевих наноматеріалів можна вважати U — 
напругу, I — струм, Р — потужність, f — частоту 
проходження імпульсів. 

Для отримання залежностей між технологічними 
координатами вектору стану продуктивного синтезу 
вуглецевих наноматеріалів [Т, р, W] і електричними 
характеристиками розрядного процесу [U, I, Р, f], 
які є інформаційними спостережними координата-
ми вектору стану електророзрядного синтезу, необ-
хідно проведення додаткових експериментальних 
досліджень з застосуванням теорії планування екс-
перименту та врахуванням стохастичності процесу 
розряду.

Дослідження характеристик електричного роз-
ряду в суміші газоподібних вуглеводнів в режимі 
синтезу нановуглецю показало, що значення серед-
ньоквадратичних значень розрядного струму I, на-
пруги U та потужності Р залежить від довжини між-
електродного проміжку l. Тому в якості керуючої 
координати електророзрядного синтезу нановуглецю 
можна прийняти довжину розрядного проміжку l, 
забезпечивши технічну можливість її регулювання. 
Таким чином з метою забезпечення керованості про-
цесу електророзрядного синтезу вуглецевих нано-
матеріалів необхідно побудувати модель керування, 
використовуючи в якості керуючого впливу довжину 
розрядного проміжку l, а в якості інформаційних ко-
ординат середньоквадратичні значення розрядного 
струму I, напруги U та потужності Р. Так як фізич-
ні процеси, що відбуваються в каналі розряду нео-

днозначні, недостатньо вивчені, погано піддаються 
формалізації, тому необхідно для побудови моделі 
керування  електророзрядним синтезом вуглецевих 
наноматеріалів застосувати сучасні методи fuzzy-
апроксимації на основі теорії нечітких множин, ви-
користовуючи бази експериментальних даних. 

ВИСНОВКИ. 1. В результаті аналізу існуючих 
моделей синтезу нановуглецю встановлено, що при 
заданій сировині вихід нановуглецю залежить від 
швидкості формування ядер та швидкості зростання 
часток, які в свою чергу залежать від температури, 
тиску та енергії. Тому в якості координат вектору 
стану синтезу нановуглецю, які дають змогу впли-
вати на технологічний результат синтезу (вихід на-
новуглецю) прийнято: Т — температура, р — тиск; 
W — енергія.

2. Технологія високочастотного електророзряд-
ного синтезу нановуглецю onion-like структури з га-
зоподібних вуглеводнів для забезпечення необхідних 
значень координат вектору стану продуктивного 
процесу синтезу [Т, р, W] потребує встановлення 
відповідного режиму розряду, що визначається па-
раметрами електричного розряду в газонаповненій 
розрядній камері. Тому в якості інформаційних спо-
стережних координатами електророзрядного синтезу 
вуглецевих наноматеріалів прийнято U — напругу, 
I — струм, Р — потужність, f — частоту проходжен-
ня імпульсів.

3. В якості керуючої координати електророзряд-
ного синтезу нановуглецю прийнято довжину розряд-
ного проміжку l, регулювання якої забезпечує необ-
хідні режими продуктивного електророзрядного син-
тезу вуглецевих наноматеріалів заданої структури.
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Abstract. The influence of the triaxial deformation by the «abc» method on the substructure and hardness of techni-
cally pure iron after pre-recrystallization heat treatment has been studied in the article. It provides the minimum sizes 
of the areas of coherent scattering and maximum values of hardness. It was determined that the size of the areas of 
coherent scattering of technically pure iron after triaxial deformation by the «abc» method (to degree of the true strain 
e = 3.4) and pre-recrystallization heat treatment is more than after uniaxial static deformation and pre-recrystallization 
heat treatment. The hardness of technically pure iron is much more after the static deformation and pre-recrystalliza-
tion heat treatment than after the triaxial deformation by the «abc» method and pre-recrystallization heat treatment. 
It can be explained by the higher growth rate of fna subgranes and annihilation of dislocations during the triaxial 
deformation by the «abc» method. 
Keywords: technically pure iron; triaxial deformation; pre-recrystallization heat treatment; substruсture elements; 
hardness.

Анотація. У роботі досліджено вплив тривісної деформації на субструктури й твердість технічно чистого 
заліза після передрекристалізаційної термічної обробки. Встановлено, що розмір областей когерентного роз-
сіювання  технічно чистого заліза після тривісної деформації «abc» методом і термічної обробки більший, 
ніж після одновісного статичного деформування й термічної обробки, а значення технічно чистого заліза зна-
чно вищі після статичного деформування й передрекристалізаційної термічної обробки, ніж після деформації 
«abc» методом і передрекристалізаційної термічної обробки.
Ключові слова: технічно чисте залізо; тривісна деформація; передрекристалізаційна термічна обробка; суб-
структурні елементи; твердість.

Аннотация. В работе исследовано влияние трехосной деформации на субструктуру и твердость технически 
чистого железа после передрекристализацийной термической обработки. Определено, что размер областей 
когерентного рассеивания технически чистого железа после трехосный деформации «abc» методом и терми-
ческой обработки больше, чем после одноосного статического деформирования и термической обработки, аз-
начения технически чистого железа значительно выше после статического деформирования и передрекр ста-
лизацийной термической обработки, чем после деформации «abc» методом и передрекристализацийной тер-
мической обработки.
Ключевые слова: технически чистое железо; трехосная деформация; передрекристаллизацонная термиче-
ская обработка; субструктурны еэлементы; твердость.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Експлуатаційні характеристики деталей машин 

загалом, їх ресурс роботи визначаються переважно 
фізико-механічними властивостями металів і сплавів, 
з яких вони виготовляються. Високі фізико-механічні 

властивості сталей досягаються здрібненням структу-
ри, здебільшого до наномасштабного розміру (нано-
структурування), що відкриває шлях для досягнення 
нових та незвичайних властивостей у металах і спла-
вах [1, 12].
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Найпоширенішим методом диспергування струк-
тури є інтенсивна пластична деформація (ІПД) [1, 
12]. До неї належать інтенсивна пластична дефор-
мація крученням під високим тиском і рівноканаль-
не кутове пресування (РККП) [1, 14], яке найбільш 
широко застосовується й має декілька різновидів, де-
формування тертям [11–13] і метод всебічного куван-
ня (пресування) [8, 9]. 

Об’ємне наноструктурування застосовується 
в техніці, наприклад, виготовляють авіаційне крі-
плення, окремі деталі авіаційних двигунів, а також 
медичні імплантати, прилади та інші вироби не-
великого розміру [1]. Наноструктурування деталей 
великого розміру методами ІПД викликають значні 
технічні й технологічні труднощі, тому ці методи 
застосовують для деталей невеликого розміру. Крім 
того, в окремих публікаціях, як наприклад [11], мето-
ди ІПД не дозволяють отримати структурні елементи 
з розміром, меншим від 150…200 нм. Це означає, що 
потенційні можливості наноструктурування викорис-
товуються не достатньо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

В останні роки досягнуто значних успіхів у до-
слідженні процесів наноструктурування матеріа-
лів, отриманих методами ІПД: РККП, всесторонім 
куванням [8, 9, 14] і тертям [11–13]. Однак названі 
вище методи характеризуються високою вартістю, 
трудомісткістю та складністю обладнання. Одним 
із напрямків вирішення цієї проблеми є застосуван-
ня деформаційної й термічної обробки, що включає 
попередню деформацію металу або сплаву з наступ-
ною передрекристалізаційною термічною обробкою. 
Метали або сплави деформують зі ступенем обтис-
кування більше 20% при температурі навколишньо-
го середовища, нагрівають до температури початку 
первинної рекристалізації, витримують протягом 
0,5…10 хвилин з наступним охолодженням до тем-
ператури навколишнього середовища зі швидкістю, 
яка не викликає росту рекристалізаційних зерен [3, 4, 
7]. У [3, 7] встановлено, що дана термічна обробка 
дозволяє підвищити твердість на 20…90% й границю 
міцності. Наприклад, у технічно чистого заліза твер-
дість підвищується на 32% порівняно з деформова-
них станом (деформація на 60%) за рахунок здрібнен-
ня субзерен [5].

МЕТА РОБОТИ — встановити впливу тривісної 
деформації й передрекристалізаційної термічної об-
робки на розмір субзерен і твердість технічно чисто-
го заліза.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оскільки залізо є основою сталей, які на сьогодні 

разом з чавунами складають близько 90% з усіх кон-
струкційних матеріалів, що застосовують у техніці 

й побуті, то в подальших дослідженнях використову-
вали технічно чисте залізо марки Э12 (ГОСТ 3836-83).

Для зразків технічно чистого заліза проводили 
відпал при температурі 800 °С протягом 1 години. 
Твердість після відпалу склала 1,11 ГПа. Термічну 
обробку зразків здійснювали в лабораторній елек-
тричній пічці СНОЛ-1.6.2.0.08/9-М1. Твердість HV5 
визначалася на приладі типу «Віккерс» при наван-
таженні на індентор 5 кг (ДСТУ ISO 6507-4:2008), 
для кожної експериментальної точки виконували 
10 замірів. Деформаційну обробку реалізували за 
допомогою гідравлічного пресу LosenHousenWLRK 
(Dusseldorf, 35 т). Області когерентного розсіювання 
(ОКР) знаходили за формулою Шеррера за відобра-
женням [110]. Зйомку дифрактограм виконували на 
приладі ДРОН-3.0 [5].

Для зразків технічно чистого заліза проводили 
пластичну одновісну статичну деформацію стиску-
ванням та методом «abc» деформації, як різновиду 
РККП [10]. Метод «abc» деформації полягає в три-
разовій осадці з обертанням зразка на 90° відносно 
осі навантаження. При цьому розмір зразків обирав-
ся таким чином, щоб відношення сторін складало 
1,5 : 1,25 : 1,0, що дозволяє здійснити тривісну дефор-
мацію осадкою з поворотом на 90°.

В роботі оцінювалась дійсна величина деформа-
ції стискуванням за формулою [6]:

0ln ,
h

e
h

=

де 0h та h  — вихідна і кінцева висота зразка.
Величина деформації, яка характеризує ступінь 

формозміни металу, визначається у відносних (на-
ближених) або дійсних (еквівалентних) одиницях.

Таким чином, дійсна величина «abc» деформації 
стискуванням зразка при навантаженні 20 т складала 
(дослід 1):
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Максимальна дійсна величина деформації дорів-
нює 1,12be =  і відповідає одновісній відносній де-
формації стискуванням на 60%.

Сумарна дійсна величина деформації стискуван-
ням зразка становила [6]:

0,90 1,12 0,92 2,94.a b ce e e e= + + = + + =

Твердість зразка HV5 з технічно чистого заліза 
після «abc» деформації при величині дійсної дефор-
мації 2,94e =  складала 2,17 ГПа. 
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ОБРОБКА МЕТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

Деформований зразок піддавали передрекриста-
лізаційній термічній обробці за режимом, який за-
безпечує мінімальний розмір субзерен і максимальну 
твердість. Його обрано експериментально в попере-
дніх дослідженнях [7]: температура — 500 °С, ви-
тримка — 1,5 хвилини. Твердість зразка після пере-
дрекристалізаційної термічної обробки дорівнювала 
2,51 ГПа, яка на 16% більша відносно деформованого 
стану. 

Значення твердості й розмір ОКР зразків технічно 
чистого заліза, деформованого «abc» методом й одно-
вісним пресуванням на 60% після передрекристаліза-
ційної термічної обробки, наведено в таблиці 1.

Оскільки відомо [3], що зі зростанням величини 
пластичної деформації збільшується ефект підви-
щення твердості при застосуванні передрекристаліза-
ційної термічної обробки, то проведено аналогічний 
дослід 2 з навантаженням при деформації 33 т, яке 
надає можливість отримати максимальну ступінь су-
марної дійсної деформації для цього методу:

1,1 0,7 1,6 3,4.a b ce e e e= + + = + + =

Максимальна дійсна величина деформації 
1,6ce =  приблизно відповідає одновісній деформації 

стиснення на 82%. 
Режим передрекристалізаційної термічної оброб-

ки для досліду 2 обрано з огляду на отримання міні-
мального розміру субзерен і максимальної твердості: 
температура 400 °С; тривалість витримки — 0,5 хв. 
для зразку деформованого методом «abc» деформації 
і 1 хв. для статично деформованого зразка.

Значення твердості й розмір ОКР зразків технічно 
чистого заліза, деформованого «abc» методом й одно-
вісним пресуванням на 82% після передрекристаліза-
ційної термічної обробки, наведено в таблиці 2.

Як видно із даних таблиць 1, 2, після «abc» де-
формування твердість вища порівняно з одновісною 

деформацією, але після передрекристалізаційної 
термічної обробки більша твердість спостерігається 
в одновісно деформованих зразках. Розмір ОКР, який 
можна ототожнювати з розміром субзерна, має сут-
тєво нижчі значення як після одновісної деформації, 
так і після деформації «abc» методом і передрекрис-
талізаційної термічної обробки. Відомо, наприклад 
[2], що при деформації рух дислокацій здійснюється 
шляхом ковзання й дифузійного переповзання, при 
цьому  формуються об’ємні дислокаційні сплетін-
ня — комірчаста структура. Під дією пружних напру-
жень при нагріванні дислокаційні сплетіння перетво-
рюються на пласкі малокутові субграниці, а комір-
ки — в субзерна, але субзерна різко відрізняються за 
розмірами, кривизною границь і кутами в потрійних 
стиках субграниць. Комірчаста структура, яка утво-
рилася після «abc» деформації, перетворюється в суб-
зерену. Субзерна розорієнтовані одне відносно одно-
го хаотично на відміну від закономірно розорієнто-
ваних зерен при одновісній деформації. У результаті 
алгебраїчна сума розорієнтації субзерен практично 
дорівнює нулю, що призводить до росту крупних 
субзерен за рахунок дрібних і викликає зниження 
твердості [2]. Крім того, «abc» деформація тривісна 
і цим зумовлює появу більшої кількості дислокацій 
різних знаків, що стає причиною до їх анігіляції. Це 
сприяє збільшенню швидкості росту субзерен. Тому 
розмір ОКР після статичної деформації й термічної 
обробки менший, ніж після деформації «abc» мето-
дом і термічної обробки.

Нижчі значення твердості технічно чистого залі-
за після «abc» деформації і передрекристалізаційної 
термічної обробки порівняно з одновісною дефор-
мацією можна пояснити ще й додатковим впливом 
зернограничного проковзування. Автори роботи [11] 
вказують, що в шарах з розміром субзерен від 50 до 
200 нм деформація здійснюється за участю змішаного 

Таблиця 1. Твердість HV5 і розмір ОКР технічно чистого заліза, деформованого методом «abc» й одновісним пресуван-
ням після передрекристалізаційної термічної обробки (дослід 1)

Результати 
досліджень

Метод 
деформації

Твердість, ГПа після Розмір ОКР, нм після

Деформування Деформування 
і термообробки Деформування Деформування 

і термообробки
«abc» 2,17 2,51 154 114
Одновісна деформація на 60% 2,05 3,10 131 78

Таблиця 2. Твердість HV5 і розмір ОКР технічно чистого заліза, деформованого методом «abc» й одновісним пресуванням 
після передрекристалізаційної термічної обробки (дослід 2)

Результати 
досліджень

Метод 
деформації

Твердість, ГПа після Розмір ОКР, нм після

Деформування Деформування і 
термообробки Деформування Деформування і 

термообробки
«abc» 2,96 3,29 149 72
Одновісна деформація на 60% 2,35 3,60 83 66
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механізму. До звичайного дислокаційного механізму 
приєднується механізм зернограничного проковзу-
вання. При цьому деформація може реалізовуватися 
поворотом субзерен, який викликаний високим рів-
нем напружень у потрійних стиках, що характерно 
для «abc» деформації.

ВИСНОВКИ. Встановлено, що розмір ОКР тех-
нічно чистого заліза після тривісної деформації «abc» 
методом до величини дійсної деформації 3, 4e =  та 
передрекристалізаційної термічної обробки більший, 

ніж після одновісного статичного деформування 
й передрекристалізаційної термічної обробки, що по-
яснюється більшою швидкістю росту субзерен при 
«abc» деформації. Значення твердості технічно чи-
стого заліза значно вищі після статичного деформу-
вання та передрекристалізаційної термічної обробки, 
ніж після деформації «abc» методом і передрекрис-
талізаційної термічної обробки, і складає для дефор-
мацій 82% і 3, 4e =  відповідно 3,29 і 3,60 ГПа, що 
пов’язано з меншими розмірами ОКР.
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Abstract. Advanced theoretical and experimental material on the use of various designs of the devices of the pres-
surization gas input in the carrier rocket fuel tanks has been analyzed and summarized. Major problems of designing 
these devices are formulated regarding the high-temperature (generator) gas pressurization. First, it is the gas pressure 
undershoot in a tank at the carrier rocket start time, as well as overheating of the upper bottom of the tank by the end 
of the power plant operation. Certain simple designs solving the issues in the most typical cases are described. Tak-
ing into account the obtained results, the classification of the gas input devices in the fuel tanks of the carrier rocket 
power plants has been further developed. It provides designers with the greatest insight possible to the capabilities 
and special features of the gas input into the tanks. The further ways of improving these devices are already outlined. 
The devices suggested in the classification make one optimistic about the prospect of using of a generator gas at even 
higher temperatures up to 1500–1800 K.
Keywords: devices of the pressurization gas input into the tank; high-temperature pressurization; gas pressure under-
shoot; overheating of the upper bottom of the tank; classification.

Аннотация. Проанализирована проблематика проектирования современных устройств вода газа наддува 
в баки. Проведен анализ типичных конструкций этого класса. Получила дальнейшее развитие классификация 
газовводов топливных баков с учетом современных достижений. Намечены пути совершенствования данных 
устройств. 
Ключевые слова: устройства ввода газа наддува в баки; высокотемпературный наддув; провал давления газа, 
перегрев верхнего днища бака, классификация. 

Анотація. Проаналізовано проблематику проектування сучасних пристроїв введення газу наддування в баки. 
Проведено аналіз типових конструкцій цього класу. Отримала подальший розвиток класифікація газовводів 
паливних баків з урахуванням сучасних досягнень. Намічено шляхи вдосконалення даних пристроїв.
Ключові слова: пристрої введення газу наддування в баки; високотемпературне наддування; провал тиску 
газу; перегрів верхнього днища бака; класифікація.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Последние десятилетия благодаря успехам в об-

ласти электроники и энергетики (аккумуляторы) на-
блюдается существенная миниатюризация спутников. 
Время их активной работы уже приближается к 20 го-
дам. Ракеты носителей (РК) среднего класса сегодня 
в состоянии одновременно выводить такие спутники 
на орбиты десятками. В связи с этим, несмотря на 
рост потребностей в космических технологиях сред-
нее количество запусков носителей всеми странами 
мира за последние годы достаточно стабильно и на-
ходится в среднем в пределах восьмидесяти в год.

Особенностью настоящего времени является 
и то, что на рынок пусковых услуг вышли неправи-

тельственные коммерческие организации ряда госу-
дарств, и, в первую очередь, США и Китая. Частные 
инвесторы сегодня реализуют амбициозные косми-
ческие проекты, генерирующие прибыль. В боль-
шинстве промышленно развитых стран созданы на-
циональные космические агентства. Неудивительно, 
что ценовая конкуренция за оказание пусковых услуг 
в мире постоянно возрастает. Не видно причин, что-
бы она не росла и далее.

Именно на экономическую эффективность при-
нимаемых технических решений, на создание прин-
ципиально новых образцов ракетно-технической 
техники в первую очередь нацеливает ученых 
и конструкторов Украины «Общегосударственная 
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целевая научно-техническая космическая програм-
ма на 2013–2017 годы». В связи с вышеуказанным 
в ракетно-технической технике сегодня интенсивно 
пересматриваются подходы, сложившиеся ранее, 
когда правительства ряда стран стремились выйти 
в космос любой ценой (за бюджетные средства) ради 
достижения политических целей. 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Системы наддува (СН) топливных баков 
жидкостно-ракетных двигателей (ЖРД) входят в со-
став пневмогидравлических систем РН и являются их 
наиболее сложными и дорогими частями после со-
временных двигателей [4]. В ряду множества факто-
ров [11], влияющих на параметры СН, отдельно стоят 
условия ввода газа наддува в свободные объемы ба-
ков [8]. Под ними понимают способ, скорость и на-
правление ввода газа. Этот фактор фактически явля-
ются единственным, на который у разработчика СН 
существует реальная степень влияния [6]. Известен 
ряд оптимистичных экспериментальных данных [5, 
6, 8, 11] о том, что оптимизация условий ввода газа 
наддува в баки может позволить сэкономит до 30% 
массы рабочего тела наддува, а значит — и массы 
конструкции всей CH.

Анализ технической литературы, посвященный 
исследованиям влияния условий ввода неизотерми-
ческого газа наддува (достигнут диапазон темпера-
тур 40÷1300 К) в баки, показывает следующее. К се-
редине семидесятых годов прошлого столетия пер-
вый обзор наиболее типовых конструкций устройств 
ввода газа в баки (газовводы) приведен в [3], однако, 
рекомендации по выбору конструкций для конкрет-
ных условий в ней отсутствуют. В [6] обобщается 
большой накопленный опыт двигателестроения к на-
чалу двухтысячных годов, существенно расширена 
классификация газовводов, приведены обоснованные 
предложения для использования некоторых типов 
конструкций для конкретных условий. Однако для 
наиболее перспективных СН цилиндрических баков 
большого удлинения (баки окислителя первых ступе-
ней), а именно высокотемпературных генераторных, 
вопрос остается открытым и сегодня. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — разработать современную 
классификацию газовводов топливных баков двига-
тельных установок РН на основе анализа и обобще-
ния самого современного теоретического и экспе-
риментального материала, предложить конкретные 
простые конструкции для наиболее типичных слу-
чаев, наметить дальнейшие пути совершенствования 
этих устройств. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Одной из основных проблем проектирования га-

зовводов перспективных высокотемпературных СН 

является одновременное выполнение ими взаимои-
сключающих требований [8]. Устройства должны 
способствовать поддержанию потребного давления 
газа в баках, при этом не допускать:

– заметный провал давления газа в баках в первые 
секунды работы двигательной установки (ДУ);

– перегрев толстостенных несущих алюминиевых 
верхних днищ баков.

Ситуация существенно осложняется тем, что га-
зовводы должны быть размещены в минимальных 
начальных газовых объемах баков. Выходные сече-
ния устройств ввода газа на момент запуска ДУ на-
ходятся в непосредственной близости от свободной 
поверхности топлива. А именно запуск двигателя 
является его наиболее сложным периодом работы. 
В состав же генераторного газа входит до 95% паров 
топлива. При вводе такого газа с заметной скоростью 
в направлении топлива может происходить его дро-
бление [9–10]. Это обуславливает большие тепло-
вые и массовые потери газа наддува [9]. При вводе 
высокотемпературного газа в длинные баки первых 
ступеней с небольшой скоростью к концу работы 
ДУ наблюдается ярко выраженная температурная 
стратификация газа в свободном объеме. Это прямой 
путь к нагреву верхнего днища бака выше допусти-
мых температур. 

Исторически повышение температуры газа над-
дува на входе в баки происходило постепенно. Соот-
ветственно, описанные эффекты нарастали и достиг-
ли пика своей остроты при использовании генератор-
ного газа с рекордной температурой ~1300 K. 

Для шарообразных топливных баков (подвесных) 
и баков небольшого удлинения (вторые и третьи ступе-
ни) при использовании газа наддува с небольшой тем-
пературой широко применялись так называемые ради-
альные газовводы. С их помощью организовывали ввод 
газа наддува с небольшой скоростью преимущественно 
вдоль свободной поверхности топлива в баках [6]. 

Для цилиндрических топливных баков первых 
ступеней рекомендовались так называемые осе-
вые газовводы, которые вводят газ наддува вдоль  
продольной оси бака. Одна из интересных простых 
конструкций, использующая эффект эжекции [5], 
приведена на рис. 1, а). Наличие внешней трубы при-
водит к определенной регулировке дальнобойности 
струи, что по итогам обширных экспериментальных 
исследований рекомендуется для баков малых удли-
нений (отношение длины бака к его диаметру ~ 0,8). 

Для снижения интенсивности взаимодействия 
струи газа с поверхностью топлива также известно 
устройство с плавающим отражателем [8], которое 
в нужный момент уводит отражатель в сторону и не 
мешает струе распространяться вдоль продольной 
оси бака (рис. 1, б). 

При переходе на высокотемпературный газ воз-
никла идея жения о создании двухрежимных газов-
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водов [6–8]. Действительно, логично вначале работы 
ДУ газ наддува вводить вдоль свободной поверхности 
топлива, а после опускания уровня на определенную 
величину переключать на ввод вдоль продольной оси 
бака [4]. Время переключения устройства предлага-
ется определять по величине критической безразмер-
ной вязкости Мкр = We3/ Мж

4 или критическому числу 
Вебера Weкр для дробления жидкости [2]. 

Для практических расчетов в условиях ярко вы-
раженной нестационарности внутрибаковых процес-
сов может быть предложен и более простой подход 
к определению времени переключения. Он связан 
с величиной скорости газа наддува на оси струи, ко-
торая существенно легче в определении. Когда вели-
чина этой скорости становится равной фоновой ско-
рости в баке (величина скорости опускания уровня 
топлива в баке), тогда считается, что взаимодействие 
струи с топливом прекращается, и устройство мож-
но переключать. К настоящему времени внедренных 
двухрежимных устройств нам не известно.

Дальнейшие исследования [7] показали, что для 
баков большого удлинения дальнобойность горячей 
турбулентной струи ограничена стесняющим дей-
ствием конструкции бака всего лишь 1,5÷2,0 его ка-
либрами. Другими словами, перемешивание газа во 
всем свободном объеме бака свободной струей с лю-
бой осевой скоростью ввода невозможно выполнить. 
Соответственно, и газ у верхнего днища бака будет 
заметно перегрет относительно его среднеобъемной 
температуры. Решить задачу в полном объеме для 
баков большого удлинения, характерного для баков 
первых ступеней РН, усложнением устройства ввода 
не представляется возможным.

Для определенной компенсации указанного нега-
тивного факта стеснения предлагается конструкция, 

использующая эффект настилания струи на поверх-
ность [1]. В этом случае скорость струи по ее оси 
увеличивается в 2  раз по сравнению со свободной. 
Реализация ее максимально проста (рис. 1, в).

Экспериментальный факт о том, что в объеме, 
ограниченном ~ 1 калибром бака, возможно переме-
шать газ и оптимум скорости существует, послужил 
основой для создания многоуровневых газовводов 
[10]. Идея их понятна — выходные сечения газовво-
дов надо располагать приблизительно через один ка-
либр бака по всей его высоте и подключать в работу 
по времени работы ДУ последовательно один после 
другого. Повышенных требований по герметичности 
к переключателю в этом случае не предъявляется.

Принципиально новым взглядом на способ вво-
да газа наддува в баки является использование для 
этих целей турбулентных вихревых колец (ТВК) [8], 
которые обладают интересным свойством — при не-
большой скорости ввода (до 10 м/с) совершенно в не-
значительной степени подсасывают газ окружающей 
среды и не подвержены влиянию стеснения конструк-
цией бака (в рассматриваемых пределах). При вводе 
ТВК в бак с частотой 10÷20 гц наступает режим ка-
налирования — кольца движутся как будто в трубе, 
в силу чего распространяются на большие расстояния 
и не оказывают негативного влияния на температуру 
поверхности топлива. Такой способ ввода газа при-
емлем для топливных баков любого удлинения [8], он 
позволяет использовать генераторный газ с темпера-
турой до 1800 К. 

В настоящее время ведутся поиски простых 
и надежных устройств генерации вихревых колец  
в условиях виброперегрузок, характерных для по-
летных режимов эксплуатации. Конечным результа-
том проведенных изысканий является современная 

Рис. 1. Принципиальные схемы новых устройств ввода

б)а) в)
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классификация устройств ввода газа в топливные 
баки ДУ РН, представленная на рис. 2, где затенен-
ные прямоугольники являются впервые введенными 
решениями в классификацию устройств ввода газа 
наддува в баки. 

ВЫВОДЫ. 1. Проанализирован и обобщен со-
временный теоретический и экспериментальный ма-
териал по использованию различных типов конструк-
ций устройств ввода газа наддува в баки ДУ РН. 

2. Сформулированы основные проблемы проек-
тирования этих устройств применительно к перспек-
тивному высокотемпературному (генераторному) 
газу наддува. Это, в первую очередь, возможность 
провала давления газа в баке в начальный момент 
полета РН и перегрева верхнего днища бака к концу 
работы ДУ. 

3. Описаны конкретные простые типы конструк-
ций для решения ряда возникающих проблем в наи-
более типичных случаях. 

4. С учетом полученных результатов получила 
дальнейшее развитие классификация газовводов то-
пливных баков ДУ РН, которая позволяет максималь-
но широко взглянуть на проблему при проектирова-
нии системы питания ДУ. Намечены дальнейшие 
пути совершенствования этих устройств. Предложен-
ные в классификации устройства дают возможность 
оптимистично смотреть на перспективу использова-
ния генераторного газа с еще более высокой темпера-
турой до 1500 – 1800 K. 
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Abstract. The paper considers the determination of the rational correlation between the characteristics of the horizon-
tal / vertical ground heat exchanger (HHE / VGHE) such as the pipe length of one contour / well depth, pipe diameter, 
coolant velocity in the lower contour of the heat pumping system (HPS), depending on the conditions of the HHE 
/ VGHE operation (intensity of the heat removal from the soil) and HPS (temperatures of the upper and lower heat 
source). These characteristics should ensure optimal coolant velocity in the lower HPS contour, which will provide 
minimum specific electricity consumption for heating consumer in general. As a result of numerical studies based on 
the analysis of the system of equations of the energy expenditures and heat balance of individual elements of the heat 
pump system, it was established that there are optimal values of the coolant velocity and corresponding minimum spe-
cific costs of external energy for the HPS heating. On the basis of this relationship, the characteristics of the soil heat 
exchangers were obtained; they ensure minimum total energy costs for the heating HPS. It was determined that for the 
large well depths the use of small-diameter pipes becomes impractical due to the large hydraulic losses. In turn, the hy-
draulic losses considerably increase with the depth of the well with large heat flow from soil, which requires the transi-
tion to larger tube diameter of the heat exchanger. It was established that with providing the optimal coolant velocity 
in the lower contour the energy expenditures for the HPS with vertical ground heat exchangers in the entire range of 
the VGHE parameters do not exceed the value of 0.275. This corresponds to the value of equivalent transformation 
ratio of the low temperature water HPS heating of at least 3.6 and evidences of sufficient effectiveness of the system. 
Keywords: heat pump; horizontal / vertical ground heat exchanger; low temperature heating system; minimum unit 
cost of external energy.

Анотація. Визначено раціональні співвідношення між характеристиками горизонтального / вертикального 
ґрунтового теплообмінника (ГТО/ВГТО), таких як довжина труби одного контуру/ глибина свердловини, діа-
метра труби, швидкості руху теплоносія в нижньому контурі теплонасосної системи (ТНС) в залежності від 
умов роботи ГТО/ВГТО (інтенсивність відбору теплоти від ґрунту) та ТНС (температури верхнього та ниж-
нього джерела теплоти). Дані характеристики повинні забезпечити оптимальну швидкість теплоносія в ниж-
ньому контурі ТНС, що дозволить отримати мінімальні питомі витрати електроенергії на ТНС теплопостачан-
ня  в цілому.
Ключові слова: тепловий насос; горизонтальний / вертикальний ґрунтовий теплообмінник; низькотемпера-
турна система опалення; мінімальні питомі затрати зовнішньої енергії.

Аннотация. Определено рациональное соотношение между характеристиками горизонтального / вертикального 
грунтового теплообменника, таких как длина трубы одного контура / глубина скважины, диаметр трубы, ско-
рость движения теплоносителя в нижнем контуре теплонасосной системы в зависимости от условий работы 
ГТО / ВГТО (интенсивность отбора теплоты от почвы) и ТНС (температуры верхнего и нижнего источника 
теплоты). Данные характеристики должны обеспечить оптимальную скорость теплоносителя в нижнем контуре 
ТНП, что позволит получить минимальные удельные затраты электроэнергии на ТНС теплоснабжения в целом.
Ключевые слова: тепловой насос; горизонтальный / вертикальный грунтовой теплообменник; низкотемпера-
турная система отопления; минимальные удельные затраты внешней энергии.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Використання нетрадиційних та відновлюваних 

джерел енергії (НВДЕ) світова спільнота розгля-
дає як один із найбільш перспективних шляхів ви-
рішення зростаючих проблем енергозабезпечення. 
Наявність невичерпної ресурсної бази та екологічна 
чистота НВДЕ є визначальними їх перевагами в умо-
вах вичерпання ресурсів органічного палива та зрос-
таючих темпів забруднення довкілля [8, 9]. З метою 
зменшення залежності України від імпортних енерго-
носіїв потрібно впроваджувати енергоефективні тех-
нології та забезпечити ширше застосування НВДЕ за 
допомогою теплонасосної технології. На сьогодніш-
ній день теплові насоси (ТН), без сумніву, є найбільш 
перспективними серед джерел нетрадиційної енер-
гетики для вирішення проблем енергозбереження 
завдяки можливості використовувати поновлювану 
енергію з навколишнього середовища. Застосуван-
ня джерел теплоти на базі теплонасосних установок 
(ТНУ) в системах теплопостачання у сферах, де це 
впровадження раціональне й конкурентоспроможне, 
дасть змогу комплексно вирішити енергетичні, еко-
номічні, екологічні й соціальні проблеми, актуальні 
для України [2, 6].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Теплота довкілля у вигляді теплоти ґрунту є до-
сить перспективним джерелом енергії для України. 
Ґрунт є найбільш універсальним джерелом низько-

потенціальної теплоти, який на глибині 5 м зберігає 
впродовж усього року постійну температуру на рівні 
8–12 °С, забезпечуючи, таким чином, ефективну ро-
боту ТН [2]. Для вилучення теплоти з ґрунту та ви-
користання його як нижнього джерела теплоти для 
ТНС теплопостачання застосовуються ГТО та ВГТО 
(рис. 1). 

В існуючих методиках [3, 4, 5] затрати електро-
енергії на привід компресора ТН і на циркуляційний 
насос нижнього контуру визначаються окремо. Їх 
сума визначає затрати зовнішньої енергії на роботу 
ТНС опалення. Однак, слід відмітити, що при відо-
мих значеннях теплової потужності ТН Qоп та темпе-
ратури теплоносія в системі опалення tк, які визна-
чаються самим об’єктом теплопостачання на основі 
розрахунку теплових втрат приміщення в навколиш-
нє середовище та обраної системи теплопостачання, 
зміна температури теплоносія tт

вих на виході з випар-
ника ТН є неоднозначною і потребує визначення. Це 
зумовлено тим, що кількість теплоти, відібраної від 
нижнього джерела у випарнику ТН, залежить як від 
різниці температур на вході та виході з випарника 
ТН, так і від витрати теплоносія у нижньому контурі 
ТНУ. У зв’язку з тим, що затрати енергії на привід 
компресора ТН та на насос при зміні температури 
теплоносія на виході з випарника ТН змінюються 
в протилежних напрямках, мають існувати оптималь-
ні умови роботи ТНУ, яким відповідають мінімальні 
сумарні затрати зовнішньої енергії на ТНС опалення  
в цілому. 
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ЦІЛЬ РОБОТИ — визначити раціональне спів-
відношення між характеристиками ґрунтових тепло-
обмінників (довжина труби одного контуру / глибина 
свердловини, діаметра труби, швидкості руху тепло-
носія в нижньому контурі ТН в залежності від умов 
роботи як ґрунтового теплообмінника, так і ТНС), які 
б забезпечували мінімальні питомі затрати електро-
енергії на ТНС опалення в цілому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
1. ТНС опалення з горизонтальними ґрунтови-

ми теплообмінниками
Рівняння теплового балансу ГТО можна подати 

у такому вигляді

,Q Q                            (1)

де ,Q Q   — підведений і відведений тепловий 
потік від ГТО відповідно, кВт.

Без урахування нестаціонарності процесу підве-
дений тепловий потік до теплообмінника від ґрунту 
визначається за співвідношенням 

,Q q L                          (2)

де qг — середній за сезон питомий тепловий потік, 
віднесений до 1 м прокладеного в ґрунті горизон-
тального теплообмінника, Вт/м; LГТО — довжина труб 
ґрунтового теплообмінника, м.

Відведений тепловий потік від ґрунтового тепло-
обмінника дорівнює підведеному тепловому потоку 
до випарника ТН. Нехтуючи впливом дисипації енер-
гії при подоланні потоком теплоносія гідравлічного 
опору випарника ТН, величину Qвип можна визначити 
за формулою 

2
,

4
dQ Q w t                (3)

де w — швидкість руху теплоносія в ГТО, м/с; dвн — 
внутрішній діаметр труб ГТО, м; ρт — густина тепло-
носія, кг/м3; ср — ізобарна теплоємність теплоносія, 
кДж/(кг ∙ °С); Δtт — різниця температур теплоносія на 
вході та виході з випарника ТН, °С.

У літературних джерелах [3, 4, 5] наведено різні 
значення ступеня охолодження теплоносія у випар-
нику ТН від 3 до 5 °С без надання жодного термо-
динамічного обґрунтування вибору цього значення. 
На основі аналізу величини сумарних питомих затрат 
зовнішньої енергії на ТНС опалення з використанням 
теплоти ґрунту lоп = f(Δtт) на  екстремум отримано 
аналітичне співвідношення для визначення опти-
мальної глибини використання нижнього джерела 
енергії у випарнику ТН [1]

.
(273 )

2731 .
273

t tt

t t
t t

 

             

(4)

У наведеному аналізі згідно з [1] прийнято 
Δtвип = 5 °С і Δtк = 5 °С, а ηт

зб.р  і ηпр — ККД збудника 
руху теплоносія нижнього джерела енергії і його при-
воду відповідно прийняті ηт

зб.р = 0,8 та ηпр = 0,95.
Проведений числовий аналіз співвідношення (4) 

показав, що оптимальний ступінь охолодження те-
плоносія у випарнику ТН, який забезпечує мінімум 
затрат електроенергії на ТНС теплопостачання, зрос-
тає зі збільшенням співвідношення заданих вели-

Рис. 1. Принципова схема ТНС опалення з використанням теплоти ґрунту за допомогою ГТО (а) та ВГТО (б):
ОП — опалюване приміщення; ТН — тепловий насос; Ктн — конденсатор ТН; Втн — випарник ТН; К — компресор; Н — 
насос; Lк — робота приводу компресора ТН; Lн — робота приводу насоса; Lсв — глибина свердловини

а) б)
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чин А та слабо залежить від розрахункової темпера-
тури теплоносія на опалення в діапазоні температур  
30…50 °С, температур навколишнього середовища 
та теплоносія на вході до випарника ТН в діапазоні  
2…5 °С [1]. 

Співвідношення заданих величин у формулі (4) 
виражається залежністю

А = Δp / ρтср.                            (5)

Сумарні втрати тиску в нижньому контурі (у ви-
парнику ТН та ГТО) становлять

Δp = Δpвип + ΔpГТО,                      (6)

де ΔpГТО — втрати тиску при подоланні потоком те-
плоносія гідравлічного опору ґрунтового теплообмін-
ника визначаються за формулою Дарсі – Вейсбаха

2
.

2
Lw
d

                     (7)

Для подальших розрахунків прийнято, що коефі-
цієнт гідравлічного тертя λ визначається залежно від 
режиму течії  теплоносія:

– при ламінарному режимі течії в гладких трубах 
(Re < 2300) коефіцієнт гідравлічного тертя λ визна-
чається згідно із законом Пуазейля 

λ = 64 / Re,                            (8)

– при турбулентному режимі течії (Re > 2300) ко-
ефіцієнт гідравлічного тертя λ для гладких труб ви-
значається за рівнянням Блазіуса

0,25
0,3164 ,
re

λ =                           (9)

де Re = wdвн /
 vт, а vт — кінематична в’язкість тепло-

носія, м2/с. 
Розв’язуючи рівняння теплового балансу ГТО (1), 

з урахуванням (2) — (4), отримаємо співвідношення 
для визначення LГТО за заданих умов його застосуван-
ня у вигляді квадратного рівняння

2 0,L L                       (10)

де а, в, с — коефіцієнти квадратного рівняння:

2
2

2
4 , , ,

2
q w

dw d
    (11)

а комплекс В виражений зі співвідношення (4) і має 
вигляд

(273 )

2731 .
273

t t

t t
t t

 

              

(12)

Розв’язок (10) дає змогу отримати вираз для опти-
мальної довжини труби контуру ГТО, якому відпові-
дає додатний корінь квадратного рівняння

2 4 .
2
bL                     (13)

Отримана формула (13) являє собою оптималь-
не співвідношення між такими параметрами ГТО, 
як довжина труби одного контуру, діаметр труби та 
швидкість руху теплоносія за заданих умов застосу-
вання ГТО (інтенсивності тепловідбору від ґрунту qг, 
теплофізичних властивостей вибраного теплоносія), 
а також температурних умов роботи ТНУ. Однією 
з основних характеристик умов роботи ГТО є інтен-
сивність відбору теплоти від ґрунту, величина якої за-
лежить від типу та вологості ґрунту, часу вилучення 
теплоти, а також умов використання теплообмінника 
в холодний і теплий період року. Значення середніх 
теплових потоків на 1 погонний метр труби ґрунто-
вого колектора для різних типів ґрунтів при викорис-
танні ґрунтового масиву тільки як джерела теплоти 
в холодний період року наведені у роботі [4]. 

За зазначених вище умов роботи ГТО за фор-
мулою (13) проведено розрахунки оптимального 
співвідношення між довжиною труби контуру LГТО, 
швидкістю руху теплоносія w та внутрішнім діа-
метром труби dвн. Результати розрахунків отримані 
для таких вхідних даних: 25 % водяний розчин ети-
ленгліколю; теплофізичні властивості теплоносія: 
густина ρт = 1044,636 кг/м3, ізобарна теплоємність 
теплоносія ср = 3765 Дж/кг ∙ K, кінематична в’язкість  
vт = 3,308 ∙ 10 –6 ∙ м2/с [7]; температура теплоносія на 
вході до випарника ТН tт

вх = 3 °С;  температура на-
вколишнього повітря t0 = –20 °C; розрахункова тем-
пература гріючого теплоносія tт

р = 45 °С; розрахунко-
ва температура на опалення tр

0 = –20 °С; втрати тиску 
у випарнику ТН  Δpвип = 35 кПа [4].

На рис. 2 і 3 наведено графічну інтерпретацію 
отриманих оптимальних характеристик контуру ГТО 
при використанні його в умовах вологих зв’язаних 
ґрунтів. З рис. 3 оптимальну довжину труби контуру 
ГТО можна визначити залежно від вибраного зна-
чення швидкості руху теплоносія та діаметра труби 
із врахуванням реального значення ,L   яке має 
бути погоджене з розмірами ділянки для розміщення 
ґрунтового колектора. З урахуванням знайдених та-
ким чином величин ,L   і dвн рис. 4 дає можливість 
визначити відповідний перепад тиску ΔpГТО в трубах 
ГТО, після чого можна отримати загальний перепад 
тиску (6) у контурі нижнього джерела теплоти для 
підбору циркуляційного насоса.

Навпаки, якщо вхідною величиною при проекту-
ванні ГТО є тиск циркуляційного насоса, то із враху-
ванням співвідношення (6) за допомогою графіків на 
рис. 4 можна визначити оптимальне співвідношення 
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Рис. 2. Залежність довжини ГТО від швидкості руху водно-
го розчину етиленгліколю:
1, 2, 3 — діаметр труби ґрунтового колектора dз = 25; 32; 
40 мм відповідно

Рис. 3. Залежність довжини ГТО від втрат тиску в ньому:
1, 2, 3 — діаметр труби ґрунтового колектора dз = 25; 32; 
40 мм  відповідно

довжини і діаметра труби і потім з рис. 3 знайти від-
повідне значення швидкості руху теплоносія, що має 
бути враховане при визначенні необхідної витрати те-
плоносія через ГТО залежно від теплової потужнос-
ті ТН для цього об’єкта теплопостачання. На основі 
отриманих параметрів для одного контуру ГТО може 
бути визначена кількість контурів, паралельно під-
ключених залежно від теплової потужності ТН для 
конкретного об’єкта теплопостачання.

2. ТНС опалення з вертикальними ґрунтовими 
теплообмінниками

Визначення оптимальних умов роботи ТН у сис-
темі опалення з використанням ВГТО можна викона-
ти на основі аналізу залежності сумарних питомих за-
трат зовнішньої енергії на ТН та збудник руху тепло-
носія нижнього джерела теплоти від параметрів, що 
визначають роботу компресора ТН та затрати роботи 
на насос. При цьому  питомі сумарні затрати зовніш-
ньої енергії на ТНС низькотемпературного водяного 
опалення можна визначити як 

lоп = (Lк + Lн)
 / Qк,                       (14)

де Lк, Lн — затрати енергії на компресор ТН та на на-
гнітач теплоносія відповідно, кВт; Qк — тепловий по-
тік, відведений від конденсатора ТН, кВт.

Затрати енергії на компресор ТН 
Lк = Qвип / (φ – 1).                       (15)

Теплове навантаження випарника ТН, з одного 
боку, можна подати як

( ),Q V t t                  (16)

а з іншого — визначити за співвідношенням (3).
Рівняння теплового балансу ВГТО можна подати 

у вигляді

,Q Q                           (17)

де ,Q Q   — підведений і відведений тепло-

вий потік від ВГТО відповідно, кВт.

Без урахування нестаціонарності процесу підве-
дений тепловий потік до теплообмінника від ґрунту 
визначається за співвідношенням 

,Q q L                          (18)

де qг — середній за сезон питомий тепловий потік, 
віднесений до 1 м глибини свердловини, Вт/м; Lсв — 
глибина свердловини ВГТО, м.

Різниця температури теплоносія на вході/виході 
з випарника ТН визначаємо з рівнянь (3) і (16) й отри-
маємо залежність

2
4 .q Lt t

w d
                  (19)

Затрати енергії на насос для перекачки теплоно-
сія нижнього джерела енергії визначаються за спів-
відношенням

( ) ,V
L                   (20)

де Δpвип, ΔpВГТО — гідравлічні втрати тиску  у випар-
нику ТН та у ВГТО відповідно, кПа; ηн і ηпр — ККД 
насоса теплоносія нижнього джерела енергії і його 
приводу відповідно. Можна прийняти, що в опти-
мальному режимі роботи для насоса ηн = 0,8, а ККД 
приводу ηпр = 0,95.

Втрати тиску при подоланні потоком теплоносія 
гідравлічного опору ВГТО визначаються за форму-
лою Дарсі – Вейсбаха

2
,

2
Lw
d

                   (21)

де λ — коефіцієнт гідравлічного тертя; LВГТО = 2Lсв — 
довжина труби ВГТО, м.

Для подальших розрахунків використовуються 
аналогічні залежності (8) і (9) для визначення коефі-
цієнта гідравлічного тертя λ (як і для випадку ГТО).  
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Тепловий потік Qк у співвідношенні (14) визна-
чається за рівнянням теплового балансу ТН

Qк = Qвип + Lк.                            (22)

Коефіцієнт трансформації теплоти ідеального ци-
клу Карно можна записати у такому вигляді

1
2731 .

273
t t

t t
              (23)

Дійсний коефіцієнт трансформації ТН φ може 
бути поданий у вигляді 

φ = φТηТН,                               (24)

де ηТН — коефіцієнт втрат ТН, який прийнятий  
ηТН = 0,6 [8].

Для визначення температури теплоносія, що по-
дається з конденсатора ТН у низькотемпературну 
систему водяного опалення, має силу рівняння, яке 
виводиться на основі аналізу процесів теплообміну 
в системі гріюча вода — повітря в приміщенні — ат-
мосферне повітря [8]: 

1
p (1 )

0 0( ) ( ) / ( ) ,nt t t t t t t t        (25)

де tп — температура в приміщенні, °С; t0 — темпера-
тура навколишнього повітря, °С; tт

р — розрахункова 
температура теплоносія в системі опалення за роз-
рахункової температури навколишнього середови-
ща  t0

р, °С; n — коефіцієнт, який характеризує обрану 
систему опалення (для низькотемпературних систем 
опалення n = 0). 

Рівняння (14) для визначення питомих затрат зо-
внішньої енергії на ТНС опалення, з урахуванням ви-
разів (15), (16), (19) — (21), (22) та після ряду матема-
тичних перетворень, набуде кінцевого вигляду

2 3

1

( 1) ( 1)1 .
4 L 4

l

d w w d
q q

 

   

(26)

Вихідні дані для розрахунків: температура 25% 
водяного розчину етиленгліколю на вході до ви-
парника ТН tт

вх = 2, 4, 6, 8 °С; теплофізичні влас-
тивості ρт = 1044,636 кг/м3; ізобарна теплоємність  
ср = 3765 Дж/кг ∙ К; кінематична в’язкість vт =  
= 3,308 ∙ 10–6 м2/с [9]; втрати тиску у випарнику ТН 
Δрвип = 35 кПа [5]; середній за сезон тепловий по-
тік, віднесений до 1 м свердловини qг = 25, 50, 75,  
100 Вт/м [6]; глибина свердловини Lсв = 25, 50, 
75, 100, 125, 150 м [6]; внутрішній діаметр труби 
ВГТО dвн = 0,02; 0,025; 0,032; 0,04 м [6]; розрахун-
кова температура гріючого теплоносія tт

р = 40 °С; 
розрахункова температура навколишнього повітря 
 t0 = –20 °С.

Для визначення оптимальних умов роботи ТН 
в системі опалення з використанням ВГТО побудо-
вано графічні залежності питомих затрат зовнішньої 
енергії  від швидкості теплоносія в нижньому конту-
рі. Підставивши вихідні дані у рівняння (26) з ураху-
ванням співвідношень для визначення температури 
теплоносія на виході з випарника ТН (19), дійсного 
коефіцієнта трансформації ТН (24) і температури 
теплоносія, що подається в систему опалення (25), 
отримаємо залежності, зображені на рис. 4.

З наведених графічних залежностей чітко ви-
дно, що існують оптимальні значення швидкості те-
плоносія w і відповідні їм мінімальні питомі затрати 
зовнішньої енергії на ТНС опалення. Аналіз рис. 4, 
а показує, що зміна температури теплоносія на вході 
до випарника ТН у діапазоні 2…8 °С практично не 
впливає на оптимальну швидкість 25% водяного роз-
чину етиленгліколю у нижньому контурі ТНУ. Вихо-
дячи з цього графічні залежності на рис. 5 побудовані 
для середнього значення tт

вх =4 °С.
Аналітичне співвідношення для визначення опти-

мальної швидкості теплоносія у нижньому контурі 
ТНУ складно отримати безпосередньо шляхом дослі-
дження залежності питомих затрат зовнішньої енер-
гії на екстремум через її складність і велику кількість 
впливаючих параметрів. Тому на основі попередніх 
графіків (рис. 4) було побудовано залежності оптималь-
ної швидкості теплоносія від глибини свердловини. 

Задаючись глибиною свердловини та діаметром 
труби ВГТО (які можуть бути визначені самим влас-
ником, виходячи з його фінансових можливостей), 
з рис. 5 можна отримати оптимальну швидкість те-
плоносія, при якій зовнішні енергозатрати будуть мі-
німальні. З урахуванням знайдених таким чином ве-
личин Lсв і dвн рис. 6 дає можливість визначити відпо-
відний перепад тиску Δрвгто в трубах теплообмінника, 
після чого можна отримати загальний перепад тиску 
у нижньому контурі ТНУ для підбору циркуляційно-
го насоса.

Із рис. 6, а видно, що при великих значеннях гли-
бини свердловини, використання труб малого діаме-
тра стає недоцільним у зв’язку з великими гідравліч-
ними втратами. У свою чергу (як видно із рис. 6, б), 
гідравлічні втрати значно зростають із збільшенням 
глибини свердловини при великих значеннях тепло-
вого потоку від ґрунту, що потребує переходу на 
більший діаметр труби теплообмінника. 

Чисельний аналіз співвідношення (26) з ураху-
ванням виразів (19), (24), (25) та оптимальної швид-
кості теплоносія у нижньому контурі ТНУ дає змогу 
отримати залежність мінімальних питомих затрат зо-
внішньої енергії на ТНС опалення від глибини сверд-
ловини (рис. 7).

Видно, що при забезпеченні оптимальної швид-
кості теплоносія в нижньому контурі питомі затрати 
енергії на ТНС опалення з вертикальними ґрунтови-
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Рис. 5. Залежність оптимальної швидкості теплоносія від глибини свердловини:
а) 1–4 — внутрішній діаметр труби ВГТО dвн = 0,02; 0,025; 0,032; 0,04 м при постійних qг = 50 Вт/м і tт

вх = 4 °С; б) 1–4 — 
середній за сезон питомий тепловий потік qг = 25, 50, 75, 100 Вт/м при постійних dвн = 0,032 м і tт

вх = 4 °С

а) б)

Рис. 4. Залежність питомих сумарних затрат зовнішньої енергії на ТНС опалення від швидкості теплоносія: 
а) 1–4 — температура теплоносія на вході до випарника tт

вх = 2, 4, 6, 8 °С при постійних qг = 50 Вт/м; Lсв = 75 м; dвн = 0,032 м; 
б) 1–6 — глибина свердловини Lсв = 25, 50, 75, 100, 125, 150 м при постійних qг = 50 Вт/м; dвн = 0,032 м; tт

вх = 4 °С; в) 1–4 — 
внутрішній діаметр труби вертикального теплообмінника dвн = 0,02; 0,025; 0,032; 0,04 м при постійних qг = 50 Вт/м;  
Lсв = 75 м; tт

вх = 4 °С; г) 1–4 — середній за сезон питомий тепловий потік qг = 25, 50, 75, 100 Вт/м при постійних dвн = 0,032 м; 
Lсв = 75 м; tт

вх = 4 °С

а) б)

в)
г)
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вх = 4 °С

а) б)

ми теплообмінниками в усьому діапазоні параметрів 
ВГТО (рис. 7, б) не перевищують значення 0,275, що 
відповідає значенням умовного коефіцієнта транс-
формації ТНС не менше 3,6 і свідчить про достатню 
ефективність системи.

ВИСНОВКИ. 1. Розроблено методику визначен-
ня оптимальних умов роботи ґрунтових теплообмін-
ників для теплонасосних систем низькотемператур-
ного водяного опалення, що забезпечують мінімум 
енергетичних затрат на вироблення теплоти.

2. Отримано, що оптимальні характеристики 
ґрунтових теплообмінників залежать в основному від 
типу ґрунту, глибини свердловини, слабо залежать 
від теплофізичних характеристик теплоносія в ниж-
ньому контурі і практично не залежать від темпера-
турних умов роботи ТНС.

3. Визначені співвідношення характеристик ґрун-
тових теплообмінників можуть бути використані на 
стадії проектування ТНС опалення з використанням 
теплоти ґрунту для забезпечення їх максимальної 
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Abstract. The paper contains the results of research aimed at developing information security systems for telecom-
munication networks of data transmission. The basic threats to the information have been determined, as well as 
requirements to the system protection, methods of providing confidentiality, integrity and availability of informa-
tion circulating in telecommunication networks of data transmission on the marine infrastructure object. Realization 
of the functions of information protection is described by an association in the single system of the system safety, 
cryptographic and technical information protection, use of organizational, engineering and technological methods of 
information protection.
Keywords: information; information protection; information safety; data transmission network; information telecom-
munication system; technical information protection; cryptographic information protection.

Анотація. Робота містить результати досліджень, спрямованих на розвиток систем захисту інформації в теле-
комунікаційних мережах передачі даних. Визначено основні загрози інформації й вимоги до методів захисту 
інформації в телекомунікаційні мережі передачі об’єкта даних морської інфраструктури.
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Аннотация. Работа содержит результаты исследований, направленных на развитие систем защиты инфор-
мации в телекоммуникационных сетях передачи данных. Определены основные угрозы информации и тре-
бования к методам защиты информации в телекоммуникационные сети передачи данных объекта морской 
инфраструктуры.
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УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна є державою з розвиненою морською інф-

раструктурою, де проводиться активна господарска 
діяльність. Вона має більше 20 морських портів і пор-
топунктів на Азово-Чорноморському басейні, через її 
територіальні води пролягають морські транспорт-
ні шляхи. У винятковій морській економічній зоні 
України ведеться видобуток морепродуктів, вугле-
воднів тощо [4, 11]. Згідно з вимогами Міжнародного 
морського права безпека такої діяльності має бути 
гарантована державою [12].

Крім того, сучасні загрози територіальній ціліс-
ністі України вимагають створення єдиної системи 
моніторингу надводної, підводної й повітряної об-
становки у територіальному морі України, яка має 
організовуватися на основі безекіпажних морських 
систем [3]. Така система складається з дистанційно 
або програмно керованих підводних, надводних і по-
вітряних апаратів-роботів, які в реальному часі нада-
ють до берегового центру відомості про морську об-
становку в територіальних водах держави й утворює 
новий об’єкт морської інфраструктури інформацій-
ного характеру.

Інформаційна безпека є невід’ємним напрямом 
функціонування морської інфраструктури, який пови-
нен розвиватись не тільки через нарощування техноло-
гічних можливостей здійснення інформаційного обмі-
ну, але й через глибоке усвідомлення усіма суб’єктами 
інформаційних відносин необхідності здійснення всіх 
заходів щодо гарантування інформаційної безпеки. 

Одним з найважливіших напрямів діяльності 
у сфері захисту інформації є захист інформації тех-
нічними й криптографічними методами.

Базисом інформаційної безпеки на об’єктах мор-
ської інфраструктури (ОМІ) є сукупність методів і за-
собів, що забезпечують цілісність, конфіденційність 
і доступність інформації, яка в ній циркулює. На цей 
час морегосподарська діяльність в Україні не супро-
воджується гарантованими технічними й організа-
ційними засобами, які б задовольняли цим вимогам, 
що й зумовлює актуальність даного дослідження.

АНАЛИЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Над загальними й конкретними питаннями у сфе-
рі інформаційної безпеки працюють В. Ліпкан, Г. По-

чепцов, В. Кормич [7, 8, 14]. Дослідженням з проблем 
правового забезпечення інформаційної безпеки при-
свячені роботи з теорії держави і права П. Рабинови-
ча, А. Колодій, В. Копейчикова, С. Лисенков [15, 18]. 
Серед вітчизняних дослідників з питань організації 
діяльності у сфері криптографічного і технічного за-
хисту інформації доцільно виділити В. Домарева та 
В. Хорошко [5].

Серед зарубіжних дослідників з питань державно-
правового гарантування інформаційної безпеки варто 
відзначити роботи А. Антопольського, В. Аверченко-
ва, Е. Макаренка, О. Литвиненко [9, 10, 2, 1].

Проте на цей час теоретичні питання захисту ін-
формації, яка генерується, обробляється, передається 
й використовується на ОМІ, у науково-технічній лі-
тературі не висвітлено.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ — розробка концепції 
створення системи захисту інформації, що циркулює 
на ОМІ, яка забезпечує запобігання або максимальне 
ускладнення порушень конфіденційності, цілісності 
й доступності інформації, що оброблюється в інфор-
маційній системі й прикладних програмних засобах 
(ППЗ), що функціонують у її складі.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНИХ  
РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Як методологічну основу розробки концепції за-
хисту інформації, що циркулює на ОМІ, у роботі при-
йнято підхід, запропонований в [16], що передбачає 
виконання вимог за такими принципами:

– принцип «узгодженості цілей», який вимагає, 
щоб основна мета концепції була сумісна з цілями 
інших концепцій, що визначають функціонування 
різних елементів системи, а також із глобальними 
цілями і завданнями системи; виходячи з завдань за-
гальнодержавного значення, які покладені на морську 
галузь України, система захисту інформації (СЗІ) на 
ОМІ має розроблятись як складова інформаційного 
забезпечення функціонування морської галузі дер-
жави поряд з іншими її системами — зв’язку і керу-
вання, оперативного і стратегічного планування, га-
рантування безпеки мореплавання, життя й здоров'я 
людей і господарської діяльності тощо [17];

– принцип «повної системи», згідно з яким рівень 
деталізації, що фіксується в концепції положень, по-
винен відповідати рівню деталізації елемента систе-

[22] Nakaz Administratsiyi Derzhavnoyi sluzhby spetsial’noho zv”yazku ta zakhystu informatsiyi Ukrayiny # 100 
«Pro zatverdzhennya polozhennya pro derzhavnu ekspertyzu v sferi kryptohrafichnoho zakhystu informatsiyi» 
[Order of Administration of the State service of special communication and information protection of Ukraine 
№ 100 “On approval of the state expertise in the field of cryptographic protection”]. Available at: http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/z0651-08.

[23] Poryadok provedennya robit zi stvorennya kompleksnoyi systemy zakhystu informatsiyi v informatsiyno-teleko-
munikatsiyniy systemi [Operational procedure for creating a complex system of information protection in tele-
communication systems] ND TZI 3.7-003-05. Available at: http://www.dstszi.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/
article?art_id=46074&cat_id=38835.
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ми, для якої вона розробляється; виходячи з цього 
в роботі пропонуються технічні й організаційні рі-
шення, які мають постановчий характер, а теоретич-
не обґрунтування їхньої практичної реалізації є пред-
метом подальших досліджень;

– принцип «єдності основи», який передбачає ви-
користання термінів і понять, що мають однозначне 
й однакове трактування як на рівні елемента системи, 
так і на рівні системи загалом; у зв’язку з цим у робо-
ті застосовуються виключно терміни і визначення, які 
регламентуються державними стандартами України 
й керівними документами Державної служби спеці-
ального зв’язку й захисту інформації України [6, 13];

– принцип «неповної детермінованості і стохастич-
ності», який припускає відсутність у концепції одно-
значних точних значень показників і параметрів еле-
ментів системи або системи в цілому; у зв’язку з цим 
у роботі викладаються загальні принципи побудови 
СЗІ; визначення конкретних технічних характеристик 
її апаратних і програмних засобів має бути результа-
том подальших прикладних наукових досліджень;

– «принцип розвитку», який визначає спрямова-
ність концепції на інноваційний розвиток кожного 
елемента СЗІ та системи загалом, націлений на збіль-
шення їх можливостей щодо виконання головних 
завдань за призначенням СЗІ; виходячи з цього про-
поновані в роботі організаційні й технічні рішення 
передбачають постійний аналіз можливих загроз ін-
формації, яка циркулює на об’єктах морської інфра-
структури, та роботу «на запобігання» з метою ефек-
тивної нейтралізації нових загроз;

– принцип «задоволеності всіх учасників», який 
окреслює, що положення концепції повинні бути 
складені таким чином, щоб у період їх реалізації й за-
вершення не погіршити становище інших систем, що 
забезпечують функціонування морської галузі; ви-
ходячи з цього принципу при розробці нової СЗІ пе-
редбачаються такі організаційно-керуючі та технічні 
рішення, які не створюють перешкод і завад нормаль-
ному функціонуванню інших систем СЗІ (наприклад, 
застосування безекіпажних морських систем не пови-
нно ускладновати організацію руху суден на захище-
них акваторіях);

– принцип «комплексності підходу», який поля-
гає в необхідності розгляду можливостей реалізації 
концепції у всіх сферах життєдіяльності морської га-
лузі; відповідність результатів роботи цьому принци-
пу плануються забезпечувати шляхом застосування 
її результатів для захисту інформації не тільки при 
виконанні завдань морської галузі України (водний 
транспорт, видобувна та оборонна діяльність), а й для 
захисту інформації, яка циркулює при проведенні 
морської наукової й природоохоронної діяльності, 
освітньої й рекреаційної діяльності на морі.

З урахуванням вказаних загальних принципів 
формування концепцій і виходячи з сучасних завдань 

СЗІ на ОМІ захищена система передачі даних пови-
нна гарантувати:

– захист від несанкціонованого доступу;
– криптографічний захист інформації під час її 

передачі каналами зв’язку;
– контроль дотримання політики безпеки;
– керування комплексною СЗІ.
Досягнення визначеної мети передбачає вирішен-

ня наступних завдань:
– визначення можливих загрози інформації, що 

циркулює на об’єкті морської інфраструктури;
– розробка СЗІ, що циркулює на об’єкті морської 

інфраструктури.
Захищена інформаційна система передачі даних 

об’єкту морської інфраструктури являє собою розпо-
ділену мережу, до складу якої входять такі системи:

– система контролю доступу; 
– система відеоспостереження та сигналізації 

(охоронна, пожежна);
– система засекреченого зв’язку;
– система керування та моніторингу надводної, 

підводної та повітряної обстановки на акваторіях, де 
розгорнуті об’єкти морської інфраструктури;

– пункт керування;
– апаратні складові інформаційної системи (без-

пілотні підводні, надводні, літальні апарати, стаціо-
нарні апарати, засоби розвідки й контролю).

Принцип передачі даних у захищеній системі 
пропонується на основі протоколу IP, що забезпечить 
інформаційний обмін усіма видами інформації в ме-
режах і має високий показник гнучкості, масштабо-
ваності й легкості взаємодії з іншими вузлами й сис-
темами зв’язку.

Для встановлення зв’язку між складовими мережі 
передачі даних може використовуватися комп’ютерна 
мережа з використанням різних каналів звязку (про-
відний, радіозвязок, гідроакустичний).

Пропонована схема взаємодії між компонентами 
мережі наведена на рис. 1.

Характеристика умов і середовища експлуатації 
захищеної системи передачі даних. Робочі станції, 
сервери, пристрої мережевого обладнання та інші 
складові обчислювальної системи пункту управління 
повинні розміщуватись у захищеній будівлі, що роз-
міщена в межах території, яка охороняється, та пови-
нні мати джерела безперебійного живлення й цілодо-
бову охорону.

Вхід до приміщення пункту управління варто 
здійснювати за службовими перепустками співробіт-
ників, які за своїми функціональними обов’язками 
мають відношення до робіт та / або обладнання в при-
міщенні пункту управління. Сервери системи, при-
строї комутації, засоби криптографічного захисту 
інформації необхідно розмістити в окремому при-
міщенні (захищеній шафі), доступ до якого повинен 
бути наданий лише співробітникам, що здійснюють 
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УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Рис. 1. Схема взаємодії між компонентами мережі передачі інформації, яка циркулює на об’єктах морської інфраструк-
тури

експлуатацію й обслуговування зазначеного облад-
нання.

Доступ до компонентів, що входять до захищеної 
системи передачі даних, та розміщені поза межами 
пункту управління, у тому числі на апаратних скла-
дових інформаційної системи (безпілотні підводні, 
надводні, літальні апарати, стаціонарні апарати, засо-
би розвідки та контролю) доцільно обмежити органі-
заційними й фізичними заходами (окремі приміщен-
ня, захищені шафи, відсіки тощо).

Характеристики інформації, що обробляється:
– дані й програмні коди у вигляді файлів різних 

форматів, що містять інформацію, яка підлягає за-
хисту: інформація про результати моніторингу під-
водної, надводної й повітряної обстановки; відомості 
про стан системи сигналізації, відеоспостереження 
й системи контролю доступу; алгоритми й режими 
роботи безпілотних апаратів; команди керування 
технычними засобами та управління захищеною сис-
темою передачі даних та апаратними засобами моні-
торингу та контролю;

– технологічна інформація, яка використовується 
для забезпечення функціонування системи;

– файли комплексу засобів захисту інформації: 
криптоалгоритми; ключові дані; параметри налаго-
дження системи.

Характеристика персоналу захищеної системи 
передачі даних

Співробітники, які мають право доступу до пункту 
управління й приміщень (обєктів), в яких розташовані 
складові системи й до обладнання захищеної системи 
передачі даних розподіляються на такі категорії:

– адміністратор безпеки (здійснює розподіл прав 
доступу та керування системою, контроль за функці-
онуванням);

– системний адміністратор (забезпечує працез-
датність апаратних засобів і прикладного програмно-
го забезпечення системи);

– оператори системи (співробітники, які за вста-
новленим порядком отримали допуск до роботи в 
системі, але не мають привілеїв щодо керування за-
собами захисту інформації).

Загрози інформації. Основними ймовірними за-
грозами інформаційним ресурсам системи передачі 
даних є такі:

– дії операторів (користувачів) системи при робо-
ті в ній, що можуть призвести до порушення конфі-
денційності, цілісності, доступності інформаційних 
ресурсів автоматизованих систем (помилки в роботі 
або несанкціонований доступ);

– дії персоналу, який обслуговує технічні засоби 
системи або приміщень, в яких розташована компо-
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ненти системи, що можуть спричинити втрати інфор-
мації, яка підлягає захисту шляхом крадіжки носіїв 
інформації або їх пошкодження;

– дії персоналу, який обслуговує технічні засоби 
системи або приміщень, у яких розташована компо-
ненти системи, що можуть призвести до порушення 
спостережності інформаційних ресурсів і доступнос-
ті програмно-апаратних засобів (виведення з ладу 
компонентів системи);

– дії зловмисників з поза меж контрольованої 
території, що стануть причиною витоку інформації 
технічними каналами та втрати апаратних складових 
системи (безпілотні апарати).

Вимоги щодо технічного захисту інформації. 
Для забезпечення конфіденційності, цілісності, до-
ступності інформації, що циркулює, обробляється, 
зберігається складовими інформаційної системи 
об’єкта морської інфраструктури й передається ка-
налами зв’язку, варто впровадити комплекс заходів 
з організаційного, технічного й криптографічного за-
хисту інформації. 

Також необхідне вжиття організаційних заходів 
внутрішньооб’єктового режиму на об’єкті морської 
інфраструктури. Для організації розмежування фі-
зичного доступу співробітників до різних зон такого 
об’єкта повинна бути створена система контролю до-
ступу, яка складатиметься з трирівневого розподілу 
зон доступу, які відокремлені одна від одної пристро-
ями пропуску (замки, турнікети, пункти пропуску). 
Для визначення системою контролю доступу прав 
співробітників на доступ до однієї із зон доцільно пе-
редбачити електронні перепустки (посвідчення з елек-
тронними чипами), за допомогою електронного коду 
яких можна налагоджувати систему на пропуск їх 
власників до різних приміщень або об’єктів наземних, 
прибережних, морських територій (акваторій), які під-
лягають охороні. По периметру приморського об’єкта 
й на внутрішніх об’єктах, які містять відомості, що по-
трубують захисту (пункти управління, спеціальні схо-
вища, стаціонарні морські споруди, вибухо- й пожежо-
небезпечні об’єкти) необхідно встановлювати системи 
сигналізації й відеоспостереження, лінії яких пови-
нні підключатися до пристроїв (моніторів) на пункті 
управління (АРМ системи охорони й сигналізації).

До телекомунікаційної мережі передачі даних, 
що призначена для обробки інформації з обмеженим 
доступом, висуваються підвищені вимоги щодо її на-
дійності й забезпечення конфіденційності інформа-
ції. Захист інформації в таких системах здійснюєть-
ся засобами технічного й криптографічного захисту 
[20], що запобігає несанкціонованому доступу до ін-
формації й програмного забезпечення, за допомогою 
якого відбувається керування системою, порушенню 
її цілісності, достовірності, перехопленню у відкри-
тих каналах зв’язку, а також витоку технічними ка-
налами.

Засоби й заходи захисту інформації повинні бути 
спрямовані на протидію загрозам інформації, яка 
циркулює в інформаційно-телекомунікаціній системі 
об’єкта морської інфраструктури, а саме способи, ме-
тоди, механізми захисту інформації від [23]:

– витоку технічними каналами, до яких належать 
канали побічних електромагнітних випромінювань 
і наведень, акустоелектричні та інші канали;

– несанкціонованих дій і несанкціонованого до-
ступу до інформації, що можуть провадитися шля-
хом підключення до апаратури й ліній зв’язку, мас-
кування під зареєстрованого користувача, подолання 
заходів захисту з метою використання інформації 
або нав’язування хибної інформації, застосуван-
ня закладних пристроїв чи програм, використання 
комп’ютерних вірусів та ін.;

– спеціального впливу на інформацію, що може здій-
снюватися шляхом формування полів і сигналів з метою 
порушення цілісності інформації або руйнування СЗІ.

Всі програмні апаратні й апаратно-програмні за-
соби, що будуть застосовуватися для реалізації сис-
теми інформаційної безпеки, повинні мати відповід-
ний експертний висновок за результатами проведеної 
державної експертизи [22]. 

Вимоги до криптографічного захисту інформа-
ції. Побудову захищеної системи передачі даних не-
обхідно впроваджувати за допомогою засобів шифру-
вання трафіку ІР-мереж відповідного рівня таємнос-
ті, центру генерації ключових даних, централізованої 
системи керування (АРМ адміністратора) й кінцевого 
обладнання обробки інформації (безпілотні апарати, 
абонентськи пункти зв’язку) [19].

ІР-шифратори забезпечують шифрування й конт-
роль цілісності потоків мережних IP-пакетів, що пе-
редаються через них між складовими системи.

Пристрої генерації ключових даних призначені 
для генерації, зберігання й розподілу ключових да-
них. Розподілення ключів має здійснюватись двома 
методами: передачею мережею шифрованого зв’язку 
й / або на носіях ключових даних [19].

Централізована система керування (АРМ адміні-
стратора) призначена для управління мережею, налаго-
дження параметрів конфігурації, моніторингу та прото-
колювання подій, перегляду статистичної інформації.

Засоби КЗІ й кінцеве обладнання можуть застосо-
вуватися на стаціонарних і рухомих об’єктах. Вони 
повинні мати резервні джерела живлення й надійні 
(дублюючі) канали зв’язку.

Система криптографічного захисту інформації 
з використанням апаратних і програмних засобів (ІР-
шифраторів) буде забезпечувати:

– збереження конфіденційності інформації за до-
помогою засобів шифрування;

– здійснення контролю цілісності інформації за 
допомогою контрольної суми повідомлення або елек-
тронного цифрового підпису;
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– гарантування отримання інформації в необхідні 
часові строки.

Ключові дані повинні складатися із послідовного 
набору символів, що формуються за допомогою при-
строїв генерації ключових даних [19]. 

Необхідно забезпечити надійний захист самої 
системи захисту інформації від модифікації для уне-
можливлення зменшення крипостійкості системи за-
галом. Ключову інформацію, яка міститься на окре-
мих складових інформаційної системи, доцільно зни-
щувати в автоматичному режимі в разі несанкціоно-
ваного доступу до них (фізичного або програмного).

Для відновлення роботи СЗІ після можливих  
збоїв вона необхідно здійснювати періодичне збере-
ження критичних параметрів роботи.

Засоби криптографічного захисту інформації, що 
встановлені в сегменти інформаційної системи, по-
винні використовувати єдину ключову зону в меж-
ах контрольованої території. Для передачі даних за 
межі контрольованої зони (до вищих органів, штабів, 
міністерств, адміністрацій) варто застосовувати іншу 
ключову зону (ключову документацію, криптоалго-
рітм). Для спільної роботи різних ключових зон не-
обхідно створити вузол їх спряження й розподілу по-
відомлень між адресатами (концентратор), який має 
перебувати на території, що охороняється.

Під час побудови СЗІ доцільно забезпечити від-
сутність гальванічного з’єднання внутрішньої систе-
ми й ліній зв’язку, які виходять за межі контрольо-
ваної зони. Провідні тракти відкритої інформації 
(від абонента, або пристрою передачі інформації до 
апаратури шифрування) повинні бути обладнані сис-
темою сигналізації на випадок пошкодження або під-
ключення сторонніх пристроїв.

Для захисту інформації під час її передачі канала-
ми зв’язку всі апаратні складові інформаційної систе-
ми (безпілотні підводні, надводні, літальні апарати, 
засоби розвідки й контролю, пункти управління та 
ін.) варто використовувати засоби шифрування (ІР-
шифратори). Вказані засоби повинні встановлюва-
тись в апаратах у розрив лінії між пристроєм збору 
й накопичення даних і каналоутворюючим облад-
нанням (супутниковий модем, роутер, обладнання 
ущільнення, радіостанція та ін.). Пристрої крипто-
графічного захисту інформації (апаратура засекречу-
вання) мають забезпечувати якісну роботу незалежно 
від вибраного виду зв’язку (супутниковий зв’язок, 
мобільний зв’язок, Wi-Fi, кабельна мережа, тощо).

Апаратура криптографічного захисту інформації 
має бути сертифікована Державною службою спе-
ціального зв’язку й захисту інформації України [21] 
й повинна давати змогу будувати мережі засекрече-
ного зв’язку для передачі конфіденційної інформації 
й інформації, що становить державну таємницю. На-
лагодження, управління, перевірку конфігурування 
ІР-шифраторів доцільно здійснювати за допомогою 

АРМ адміністратора й за допомогою мобільного 
АРМ (нотбук) при обслуговуванні безпілотних апа-
ратів, для яких необхідно передбачити відповідний 
інтерфейс і до яких повинен бути виключений не-
санкціонований доступ.

У разі необхідності передачі аналогових сигналів 
перед апаратурою криптографічного захисту інфор-
мації необхідно встановлювати прилади перетворен-
ня аналогового сигналу в цифровий.

Система криптографічного захисту інформації 
повинна забезпечувати засекречений зв’язок між 
сегментами системи один з одним і між апаратними 
сегментами інформаційної системи приморського 
об’єкта з пультом керування. Контроль й управління 
в СЗІ має здійснюватись з командного пункту, який 
розташовується на контрольованій території й де роз-
міщено апаратуру контролю й комутації.

Система криптографічного захисту інформації на 
базі ІР-шифраторів буде забезпечувати захист від:

– несанкціонованого доступу до інформації, що 
циркулює в мережі, і службової інформації керуван-
ня системою;

– модифікації програмного забезпечення терміна-
лів апаратури засекречування;

– коректування (спотворення) інформації, яка збе-
рігається у файлах терміналів апаратури засекречуван-
ня, або інформації, що передається каналами зв’язку;

– спроб видачі себе за клієнта інформаційної ме-
режі інших приладів шляхом крадіжки носіїв ключо-
вої інформації;

– перехоплення функцій керування інформацій-
ною системою зловмисниками з інших місць, окрім 
командного пункту;

– несанкціонованого отримання конфіденційної 
інформації або службових даних методами аналізу 
паразитних електромагнітних випромінювань;

– несанкціонованого отримання конфіденційної 
інформації або службових даних через встановлення 
спеціальних програмно-апаратних пристроїв у сег-
менти інформаційної системи.

Також система захисту повинна забезпечувати:
– блокування управління з ПЕОМ до повного за-

вершення ідентифікації користувача;
– розподіл повноважень і доступ до ресурсів між 

користувачами, адміністраторами й технічним пер-
соналом за допомогою особистого пароля й електро-
нного ключа;

– шифрування інформації, що передається ка-
налами зв’язку, з використанням криптоалгорітмів 
і ключової інформації з гарантованою стійкістю;

– звірку контрольної суми або електронного циф-
рового підпису після сенсу передачі даних;

– прозорість взаємодії ПЕОМ і каналоутворюю-
чої апаратури (модеми, роутори тощо) і відсутність 
обмежень на використання спеціального програмно-
го забезпечення.
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ВИСНОВКИ. 1. Ефективно вирішувати завдання 
щодо захисту інформації, яка циркулює в інформа-
ційних системах, можна лише шляхом створення в їх 
складі комплексних систем захисту інформації, що 
поєднують організаційні, інженерні заходи, а також 
технічні й криптографічні засоби захисту. 2. Метою 
створення комплексної системи захисту інформації 
є забезпечення захисту інформації, що обробляється, 
передається й зберігається в системі від несанкціоно-
ваного доступу, порушення її цілісності, конфіденцій-
ності, несанкціонованої модифікації й знищення, а та-

кож гарантування доступності інформації для автори-
зованих користувачів. 3. Реалізація функцій захисту 
досягається через використання об`єднаних в єдину 
систему систем охорони, криптографічних засобів за-
хисту, а також шляхом виконання спеціальних орга-
нізаційних, інженерних і технологічних заходів із за-
хисту інформації. 4. Захист інформації в розподілених 
інформаційних системах є складною системною зада-
чею, яка вимагає застосування комплексу інженерно-
технічних, криптографічних, апаратно-програмних 
й організаційних заходів захисту.
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Abstract. The existing procedure for obtaining pollutant emission permits performed by Ukrainian enterprises at the 
regional level has been considered. The aim of the study is to identify the factors making it longer and more complex, 
as well as to assess the accompanying risks and the ways to reduce or eliminate them at the stage of approximation 
of Ukrainian environmental legislation to the proper European Union Directives. The subject of the study is a step 
by step procedure for obtaining pollutant emission permits issued by the environmental department of the Mykolaiv 
Regional State Administration. The classification of the reasons for refusal of issuing such permits is analyzed, as well 
as corresponding financial risks and associated procrastinations.  The complexity factor is suggested as the criterion 
of the procedure assessment. With its use, the most vulnerable stages of the authorization and the ways of their sim-
plification or elimination are revealed. The obtained results can be implemented in the drafting of legislative acts at 
the national and local levels in order to improve the permit procedures, support the entrepreneurial activity, prevent 
or mitigate corruption risks.
Keywords: procedure for obtaining pollutant emission permits; complexity factor; environmental legislation; risk 
assessment; corruption prevention.
Анотація. Розглянуто чинну процедуру отримання дозволу на викиди українськими підприємствами на 
регіональному рівні. Метою дослідження є виявлення факторів, які ускладнюють і подовжують дану проце-
дуру, оцінка ризиків, що її супроводжують, і шляхів їх усунення на етапі апроксимації українського законо-
давства в галузі охорони довкілля до права Європейського Союзу. Запропоновано критерій для оцінки про-
цедури отримання дозволу — фактор складності, із застосуванням якого виявлено найбільш вразливі етапи 
отримання дозволу та запропоновано шляхи їх усунення. 
Ключові слова: процедура отримання дозволу на викиди; фактор складності; природоохоронне законодав-
ство; запобігання корупції.
Аннотация. Рассмотрена существующая процедура получения разрешения на выбросы украинскими пред-
приятиями на региональном уровне. Целью исследования является выявление факторов, усложняющих и уд-
линяющих данную процедуру, оценка сопровождающих рисков и путей их устранения на этапе аппроксима-
ции украинского законодательства области охраны природ к системе права Европейского Союза. Предложен 
критерий для оценки процедуры получения разрешения — фактор сложности, с использованием которого 
выявлены наиболее уязвимые этапы получения разрешения и предложены пути их исключения. 
Ключевые слова: процедура получения разрешения на выбросы, фактор сложности, природоохранное за-
конодательство, предотвращение коррупции.
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Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сто-

рони, та Європейським Союзом, Європейським спів-
товариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони, укладено в м. Брюсселі 
(Бельгія) у частині політичних положень (преамбула, 
стаття 1, розділи I, II, VII) 21 березня 2014 року, у час-
тині торговельно-економічних і галузевих положень 
(розділи III, IV, V, VI) — 27 червня 2014 р. Угоду про 
асоціацію ратифіковано Законом України від 16 ве-
ресня 2014 р. № 1678-VII. Статтею 363 Угоди про 
асоціацію передбачено «поступове наближення зако-
нодавства України до права та політики ЄС у сфері 
охорони навколишнього природного середовища», 
яке «здійснюється відповідно до Додатка ХХХ до цієї 
Угоди» [7, 8].

В Угоді про асоціацію сферу охорони навколиш-
нього середовища названо однією з пріоритетних. 
Статтею 360 Глави 6 «Навколишнє середовище» Роз-
ділу V «Економічне і секторальне співробітництво» 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом передбачено, що Сторони розвиватимуть 
і зміцнюватимуть співпрацю з питань охорони навко-
лишнього природного середовища і, таким чином, 
сприятимуть реалізації довгострокових цілей сталого 
розвитку й зеленої економіки.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 03.08.2011 № 733р [5] затверджено План заходів 
щодо виконання зобов’язань у рамках Договору про 
заснування Енергетичного Співтовариства, яким пе-
редбачено розробити заходи й методологію стосов-
но встановлення граничного рівня викидів певних  
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забруднювачів до атмосфери великими спалюваль-
ними установками відповідно до вимог Директиви 
2001/80/ЄС. Передбачений термін виконання — до 
1 січня 2018 року. Відповідальними за виконання ви-
значено Міненерговугілля, Мінприроди, Мінеконом-
розвитку і НАК «Енергетична компанія України».

Інші терміни щодо нагальних змін у природо-
охоронному законодавстві України, а саме в галузі 
охорони  атмосферного повітря визначено безпосе-
редньо Додатком ХХХ до розділу 6 частини V Угоди, 
а саме:

Директива № 2008/50/ЄС про якість атмосферно-
го повітря й чистіше повітря для Європи:

– ухвалення національного законодавства й ви-
значення вповноваженого органу (органів); термін — 
3 роки;

– встановлення верхньої й нижньої межі оцінки 
(ст. 5), цільових і граничних значень (статті 13, 14, 
16.2, 17.1), і мети щодо зменшення впливу PM 2.5 
(твердих частинок) (ст. 15.); термін — 3 роки;

– встановлення системи оцінки якості атмосфер-
ного повітря відносно забруднювачів атмосферного 
повітря (ст. 5, 6 і 9 ); термін — 5 років;

– запровадження планів щодо якості атмосфер-
ного повітря для зон і агломерацій, де рівень забруд-
нення перевищує граничну цільову величину (ст. 23); 
термін — 5 років;

Директива № 2004/42/ЄС про обмеження викидів 
летючих органічних сполук за рахунок використан-
ня органічних розчинників у певних фарбах і лаках 
і продукції полірування транспортних засобів і вне-
сення змін і доповнень до Директиви № 1999/13/ЄС: 

– ухвалення національного законодавства й ви-
значення вповноваженого органу (органів);

– затвердження максимальних граничних значень 
вмісту ЛОС для фарб і лаків (ст. 3 та Додаток ІІ);

– встановлення вимог щодо маркування продук-
тів, що розміщуються на ринку, та розміщення на 
ринку продукції, яка відповідає встановленим вимо-
гам (ст. 3 і 4).

Ці положення Директиви мають бути впровадже-
ні протягом 5 років з дати набрання чинності цією 
Угодою.

У проекті національної стратегії наближення 
(апроксимації) законодавства України до права ЄС 
у сфері охорони довкілля [1] (далі — Стратегія), що 
розроблена в рамках відповідного проекту ЄС і пла-
нах апроксимації до окремих джерел права ЄС, виді-
ляють короткостроковий, середньостроковий і довго-
строковий періоди. Короткостроковий період почи-
нається в 2014 році і триває 3 роки, тобто до 2017 р. 
У цей період очікується активна робота з нормативно 
правової транспозиції, оскільки в більшості джерел 
права ЄС, наведених у Додатку ХХХ, на зобов’язання 
«прийняття національного законодавства та визна-
чення уповноваженого органу (органів)» відведено 

2–3 роки з моменту набрання чинності Угодою про 
асоціацію. Середньостроковий період розпочинаєть-
ся в 2017 р. і має тривалість 3 роки, тобто до 2020 р. 
У цьому періоді передбачається як діяльність із тран-
спозиції за незначним колом зобов’язань, так і заходи 
щодо імплементації. В останньому, довгостроковому 
періоді, що триватиме 4 роки (з 2020 по 2024 рр), пе-
реважатимуть заходи з імплементації.

Таким чином, зіставлення термінів реалізації 
Стратегії й запровадження окремих Директив ЄС 
в галузі охорони (якості) атмосферного повітря свід-
чить про необхідність досить тривалого використання 
чинної законодавчої й нормативної бази в галузі ре-
гулювання забруднення атмосферного повітря з боку 
регулюючих і контролюючих органів, суб’єктів гос-
подарювання тощо. Враховуючи середньострокову 
перспективу внесення докорінних змін у нормативні 
акти цієї галузі видається доцільним розглянути су-
часну поточну практику в галузі регулювання вики-
дів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел 
викидів, визначити її основні недоліки й прогалини 
з метою уникнення перешкод у здійсненні бізнесу, 
корупційних ризиків у процесі поступової трансфор-
мації нормативної бази, а також запропонувати пер-
шочергові заходи, що мінімізують поточні ризики 
вже зараз. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

На цей час процедура надання дозволу на вики-
ди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел 
визначається Законом України «Про охорону атмос-
ферного повітря» від 16 жовтня 1992 р. N 2707-XII [6] 
і низкою підзаконних нормативних актів, у т. ч. на-
казом Мінприроди України від 09.03.2006 № 108 [4] 
З іншого боку, процедуру отримання згаданого до-
зволу визначає чинне законодавство України в галузі 
регуляторної й дозвільної діяльності, Закони України 
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяль-
ності» [3]. Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо оптимізації 
повноважень органів виконавчої влади у сфері еколо-
гії й природних ресурсів, у тому числі на місцевому 
рівні» від 16 жовтня 2012 р. № 5456-VI [2] визначе-
но, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами можуть здійсню-
ватися після отримання дозволу, виданого суб’єкту 
господарювання, об’єкт якого належить до другої 
або третьої групи, обласними, Київською, Севасто-
польською міськими державними адміністраціями, 
органом виконавчої влади Автономної Республіки 
Крим з питань охорони навколишнього природного 
середовища за погодженням з центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері санітарного й епідемічного благополуччя  
населення.
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Кінцевим результатом спільної дії зазначених 
актів законодавства є форма регламенту (інформа-
ційної картки), яка затверджується головою обласної 
державної адміністрації й розміщується на відповід-
них електронних ресурсах дозвільних центрів. Вказа-
ний документ визначає вичерпний перелік докумен-
тів, що мають подаватися суб’єктом господарювання 
для отримання дозволу, терміни розгляду, перелік 
підстав для відмови. Слід зазначити, що  вказаний 
пакет документів подається суб’єктом безпосередньо 
до дозвільного центру, дозвіл отримується в дозвіль-
ному центрі також, що, на перший погляд, спрощує 
процедуру звернення за дозволом і його отримання. 

МЕТА РОБОТИ — визначити і подати кількісну 
оцінку основних недоліків чинної дозвільної проце-
дури в галузі екології на прикладі отримання дозволу 
на викиди забруднюючих речовин від стаціонарних 
джерел викидів, запропонувати узагальнений крите-
рій для оцінки дозвільної процедури, й шляхи змен-
шення ризиків відмови й відповідні заходи для спро-
щення дозвільної процедури.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для суб’єкта господарювання отримання дозво-

лу на викид є невід’ємною складовою більш масш-
табного проекту, пов’язаного з новим будівництвом, 
модернізацією або реконструкцією виробництва. 
З точки зору управління проектами кожна стадія 
отримання дозвільного документа несе в собі небез-
пеку втрат,непередбачуваних подій і дій розрахунку 
на щасливий випадок, що в сукупності визначається 
як ризик з усіма його основними атрибутами — випа-
док, що містить ризик, ймовірність і наслідок [9].

Розглянемо більш детально деякі аспекти отри-
мання дозволу в розрізі чинної процедури. 

Для початку процедури отримання дозволу одно-
часно із заявою має бути поданий повний пакет до-
кументів. Отримання кожного документа потребує 
певних витрат часу, фінансових ресурсів, здійсню-
ється за окремою процедурою, яка  в певних випад-
ках потребує залучення інших державних органів 
для отримання погоджень та / або інших дозвільних 
документів, залучення спеціалізованих організацій, 
які мають право на їх виконання, надане в тому чи 
іншому вигляді державою. Всі ці фактори, по-перше, 
ускладнюють, здорожчують і подовжують процес 
отримання дозволу, по-друге, в окремих випадках 
сприяють корупційним проявам.

Для всебічної оцінки основних аспектів процеду-
ри отримання зазначеного дозволу пропонується ряд 
критеріїв для подальшої оцінки, а саме:

– необхідність отримання обов’язкових висно-
вків, ліцензій, погоджень інших державних установ 
(так / ні);

– ступені ризику відмови при первинному роз-
гляді складового документа з таких підстав, як  

нормативна невизначеність, або суперечність у зако-
нодавчих і нормативних актах; суб’єктивний харак-
тер оцінки при розгляді документа внаслідок наяв-
ності диспозитивних норм і формулювань, наслідком 
чого є варіативність  кінцевого рішення;

– фактична вірогідність відмови в наданні до-
звільного документа (на підставі аналізу фактичних 
даних з відмов у Державному управлінні екології та 
природних ресурсів у Миколаївській області).

Для кількісної оцінки ступені ризику відмови 
пропонується бальна система оцінки. заснована на 
необхідності додаткових фінансових і часових ви-
трат з боку суб’єкта господарювання для виправлен-
ня становища. При цьому базою для оцінки фінансо-
вих витрат є  сукупні  первинні витрати на підготовку 
повного пакету документів, критерієм оцінки — від-
соток витрат на доопрацювання пакету документів. 
Часові витрати оцінюються окремо і можуть бути 
співвіднесені з нормативним терміном видачі до-
звільного документа. 

1 бал — це усунення непринципових зауважень, 
незначні додаткові  фінансові  витрати (до 5%), до-
даткові витрати часу  складають до 2 тижнів (включа-
ючи термін повторного розгляду документів дозвіль-
ним органом);

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

3 бали — неможливість самостійного коригуван-
ня документів суб’єктом, потрібна зміна проектних 
рішень, та / або заміна виробничого, пилогазоочис-
ного обладнання ,після належної переробки доку-
ментів — проходження відповідних експертиз і, як 
наслідок, звернення за новим дозволом, фінансові й 
часові витрати, які зіставні або перевищують первин-
ні витрати. 

Проявом згаданих вище ризиків є вірогідність 
відмови у видачі дозволу за кожною складовою до-
звільної процедури. При цьому вірогідність відмови 
(серед загальної кількості випадків відмов) також оці-
нюється за бальною системою як низька — (1 бал) — 
до 20%; середня (2 бали) — 21—50%; та велика 
(3 бали) > 50%. Характеристика дозвільної процеду-
ри в цілому наведена в Таблиці 1.

Добуток 3 і 4 граф кожного рядка (фактор склад-
ності — ФС) свідчить про складність і ризикованість 
проходження кожного етапу процедури в часовому 
й фінансовому аспекті на цей момент. Залучення ін-
шого дозвільного органу на етапі ліцензування роз-
робника та / або одержання попереднього висновку 
певною мірою вже враховано в попередніх двох гра-
фах і носить більшою мірою оціночний характер, 
хоча дуже суттєво впливає на попередні витрати часу 
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Таблиця 1. Характеристика дозвільної процедури

№ Назва документів,що подаються Основні недоліки
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Ф
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1 Заява (постанова КМУ № 1176 від 
07.12.2005)

Посилання на постанову КМУ, що втрати-
ла чинність, з реєстрації заяви починається 
перебіг 30-денного терміну на видачу до-
зволу; можливість надання дозволу в ско-
рочений термін, неможливість достатньої 
оцінки адміністратором дозвільного цен-
тру комплектності й відповідності

1 2 + 2+

2 Документи, в яких обґрунтовуються 
обсяги викидів забруднюючих ре-
човин (у письмовій і в електронній 
формі)

Розробка документа потребує реєстрації 
в ЦОВВ — Мінприроди, чим фактично на-
дається право на відповідну діяльність, не-
визначеність органу, що здійснює розраху-
нок фонової концентрації забруднюючих 
речовин (перенесення ризиків розробника 
на вартість розробки)

2 2 + 4+

3 Звіт з інвентаризації стаціонарних 
джерел викидів забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря, видів 
і обсягів викидів забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря стаціо-
нарними джерелами, пилогазоочис-
ного обладнання

У разі здійснення інвентаризації інстру-
ментальними методами потребує залучен-
ня атестованої на певний вид вимірювань 
лабораторії; необхідність відповідного 
сертифіката Держстандартметрології, від-
сутність об’єктивної інформації про стан 
речей на підприємстві

2 2+ + 4+

4 Обґрунтування розмірів норматив-
них санітарно-захисних зон, оцінка 
витрат, пов’язаних з реалізацією за-
ходів щодо їх створення

Розпливчастий характер документа, мож-
ливість маніпулювання результатом

2 3 – 6+

5 Висновок щодо видачі дозволу 
установи державної санітарно-
епідеміологічної служби

Залучення іншого дозвільного органу, що 
породжує самостійні ризики

2 2 + 4+

6 Плани повітря-охоронних заходів* Розпливчастий характер документів 1 1 – 1
7 Копія повідомлення про намір отри-

мати дозвіл на викиди, розміщене 
в місцевих друкованих засобах ма-
сової інформації

Невизначеність рівня «місцевого» друко-
ваного засобу масової інформації

2 2 – 4

8 Лист — повідомлення місцевої дер-
жавної адміністрації щодо наявності 
зауважень громадських організацій 
і громадян

Невизначеність змісту, порядку розгляду, 
механізму прийняття рішення залежності 
від змісту, невизначеність у процедурі про-
ведення громадських слухань

3 3 + 9+

9 Копія публікації у ЗМІ з інформаці-
єю про отримання дозволу для озна-
йомлення з нею громадськості

Має формальний характер, складність пе-
ревірки достовірності

1 1 – 1

10 Для отримання дозволу на новоство-
рені стаціонарні джерела; позитив-
ний висновок комплексної держав-
ної експертизи або позитивні висно-
вки державної санітарно-гігієнічної 
та державної екологічної експертиз

Поліваріантність рішення 2 1 + 2

__________
* Включає заходи щодо досягнення встановлення нормативів граничнодопустимих викидів (ГДВ) для найбільш пошире-
них і небезпечних речовин, охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 
і природного характеру; ліквідації причин і наслідків забруднення атмосферного повітря, остаточного припинення ді-
яльності пов’язаної з викидами забруднюючих речовин і приведення місця діяльності в задовільний стан, запобігання 
перевищенню встановлених нормативів ГДВ у процесі виробництва, здійснення контролю за дотриманням встановлених 
нормативів ГДВ й умов дозволу на викиди.
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й фінансового ресурсу. Загальна сума факторів склад-
ності характеризує процедуру загалом — 27 (6 +), що 
дає змогу для порівняння з іншими дозвільними про-
цедурами, а також вказує шляхи усунення невідпо-
відностей в окремих чинних і тих, що розробляються 
актах законодавства як в процесі апроксимації,так 
і в подальшому. Аналіз змісту інформації, наведеної 
в табл. 1, дає можливість запропонувати певні кон-
кретні заходи щодо виправлення становища в розрізі 
окремих аспектів дозвільної процедури, а саме необ-
хідність:

– внести зміни до постанови Кабінету Міністрів 
України від 07.12.2005 № 1176 або прийняти інші 
нормативні акти в частині компетенції органів, що 
фактично надають дозвіл на місцевому рівні;

– визначити орган, що здійснює розрахунок фо-
нових концентрацій забруднюючих речовин за від-
сутності фактичних даних спостережень за станом 
атмосферного повітря; наприклад поклавши цю 
функцію на розробника обґрунтууючих матеріалів 
для отримання дозволу на викиди забруднюючих ре-
човин;

– ввести електронну чергу реєстрації / розгляду 
як документа загалом, так і окремих його складових, 
оскільки невизначеність у цьому питанні дає змогу 
скорочення нормативного терміну видачі дозволу на 
основі зацікавленості суб’єкта господарювання (ві-
рогідність перевірки, санкції внаслідок роботи без 
дозволу тощо);

– запровадити чіткі критерії первинного / вто-
ринного розгляду документів для отримання дозволу  
(30 / 5 днів);

– ввести декларативний принцип реєстрації під-
приємств, що розробляють матеріали, змінивши 
або скасувавши наказ Мінекоресурсів України від 
13.12.2001 № 465;

– змінити систему сертифікації спеціалізованих 
лабораторій, що здійснюють параметри вимірів газо-
пилового потоку й концентрацій забруднюючих ре-
човин шляхом створення добровільних асоціацій, які 
забезпечують належну якість виконання робіт; 

– замінити висновок щодо видачі дозволу уста-
нови санітарно-епідеміологічної служби висновком 
державної санітарно-епідеміологічної експертизи як 
таким, що передбачений чинним законодавством; 

– обґрунтовувати розміри санітарно-захисних зон 
з урахуванням загальнодоступних матеріалів землев-
порядкування;

– формалізувати структуру планів повітроохоро-
них заходів у розрізі кожної складової.

Крім цього, необхідно докорінно переробити 
пп.7, 8, та виключити п. 9, що визначають механізм 
взаємодії з громадськістю, порядок її інформування, 
проведення громадських слухань, взаємодію з місце-
вими державними адміністраціями передбачивши: 

– публікацію про намір отримати дозвіл на елек-
тронних веб-ресурсах відповідного дозвільного орга-
ну й центру надання адміністративних послуг; 

– пропозиції органу місцевого самоврядування 
(а не місцевої держадміністрації невизначеного рів-
ня) щодо надання дозволу або проведення громад-
ських слухань з цього приводу з подальшою публіка-
цією рішення на зазначених веб-ресурсах;

– визначення механізму й критеріїв  прийняття 
остаточного рішення дозвільним органом залежно 
від позиції органів місцевого самоврядування й гро-
мадськості;

– виключення з процедури п. 10 загалом, оскіль-
ки проведення комплексної державної, екологічної й 
санітарно-епідеміологічної експертиз в необхідних 
випадках визначається іншими окремими актами за-
конодавства.

Реалізація запропонованих заходів за оптимістич-
ним сценарієм, який виключає пп. 9 та 10 і відповідно 
ризики, з ними пов’язані, знижує інші ризики й ви-
трати за рахунок певного спрощення й визначенос-
ті процедур, дозволяє орієнтовно оцінити сумарний 
фактор складності як 12 (2+) і зробити попередній 
висновок про спрощення дозвільної процедури при-
близно вдвічі. Точні висновки можна буде зробити 
лише після запровадження зміненої дозвільної про-
цедури протягом певного часу, оскільки одна зі скла-
дових розрахунку — вірогідність відмови базується 
на фактичних даних.

ВИСНОВКИ. У роботі визначено й кількісно 
оцінено основні недоліки процедури отримання до-
зволу на викиди забруднюючих речовин від стаціо-
нарних джерел викидів і ризики, які їх супроводжу-
ють. Запропонований критерій — фактор складності 
дозвільної процедури — дає інструмент для оцінки 
чинних дозвільних процедур, визначає необхідні на-
прями реформування законодавчої й нормативної 
бази в галузі охорони довкілля, дає можливість оці-
нити взаємну відповідність системоутворюючих нор-
мативних актів різних галузей застосування, зменшує 
фінансові й корупційні ризики як для суб’єктів гос-
подарювання, так і працівників регулюючих органів. 
Розроблено низку заходів щодо спрощення зазначе-
ної дозвільної процедури.
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Abstract. The project participants are identified, the degree of leaders independence and organizational options are 
determined, the managements levels of the inter-university project are defined, the project-oriented organizational 
structure is offered, the projects members salary base on the qualification level is calculated. 
Keywords: the project participants; the organizational structure; the salary.

Аннотация. Выделены участники межвузовского проекта, обозначена степень самостоятельности руково-
дителя и организационные варианты, определены уровни управления межвузовским проектом, предложе-
на проектно-ориентированная организационная структура, произведен расчет заработной платы участников 
проекта с учетом квалификационного уровня.
Ключевые слова: участники проекта; организационная структура; заработная плата.

Анотація. Виділено учасників міжвузівського проекту, зазначено ступінь самостійності керівника й організа-
ційні варіанти, визначено рівні управління міжвузівським проектом, запропоновано проектно-орієнтовану, ор-
ганізаційну структуру, розраховано заробітну плату учасників проекту з урахуванням кваліфікаційного рівня.
Ключові слова: учасники проекту; організаційна структура; заробітна плата.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
Межвузовский проект выполняется двумя и бо-

лее вузами, в связи с этим возникает ряд нерешен-
ных вопросов относительно управления проектом. 
Субъекты управления (руководитель проекта или 
группа лиц) принимают решения, управляют объек-
тами и процессами. Субъекты управления могут быть 

и объектом управления для вышестоящих руководи-
телей. В настоящее время распространяется идея, ког-
да в разработке и принятии наиболее важных реше-
ний участвуют все члены организации, в этом случае 
объекты управления становятся его субъектами. Та-
ким образом, необходимо выделить всех участников 
проекта, рассмотреть мотивацию участия в проекте  
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и квалификационный уровень для возможности 
успешной реализации проекта.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Эффективность управления проектом зависит от 
организационной структуры, разработка которой яв-
ляется сложной, междисциплинарной, слабо структу-
рируемой и формализуемой деятельностью. В работе 
[4] представлена организационная структура проекта, 
в котором участвуют две равнозначные с точки зре-
ния управления проектом организации, предложена 
двойственная организационная структура. В случае 
участия в проекте более двух организаций, имеющих 
различные значимые функции в этом проекте, управ-
ление реализует заказчик, генеральный подрядчик 
или специализированная управляющая фирма. 

Выделены этапы проектирования организацион-
ной структуры в [6]: определение целей и результа-
тов деятельности, связей с внешней средой, разделе-
ние процессов и группировка функций. Предложена 
межвузовская группа для реализации межвузовского 
проекта [3], рассмотрены модели взаимодействия ву-
зов с учетом степени конфликтности, вовлеченности 
в проект и соотношения потенциалов [2].

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — выделить участников проек-
та, определить степень самостоятельности руководи-
теля и организационные варианты, обозначить уров-
ни управления межвузовским проектом, разработать 
организационную структуру, метод расчета заработ-
ной платы.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Участники проекта — физические лица и органи-

зации, которые непосредственно вовлечены в проект:
– инициатор (частное лицо, вуз, группа вузов);
– заказчик проекта (частное лицо, вуз, группа ву-

зов);
– инвестор проекта (частное лицо, вуз, группа ву-

зов);
– команда проекта — межвузовская группа;
– руководитель проекта — руководитель / менед-

жер межвузовской группы;
– потребители (частное лицо, вуз, группа вузов).

Для определения полного состава участников 
проекта, построения организационной и функцио-
нальной структуры для каждого проекта необходимо 
выделить предметную область, идеи реализации, ак-
тивы, пассивы и мотивацию участников.

Командой проекта является межвузовская груп-
па [1] — специальная временная организацион-
ная структура, возглавляемая руководителем про-
екта, включающая совокупность профессорско-
преподавательского состава и сотрудников вузов — 
участников проекта (рис. 1).

При анализе межвузовской группы возникает во-
прос о качестве работы сотрудников, которые выпол-
няют свои обязанности по основному месту работы 
и межвузовскому проекту. В университетах подразу-
мевается участие преподавателей в нескольких видах 
работ (преподавание, научная деятельность и т. д.), 
т. е. преподаватель может работать на 1,5 ставки, 
время преподавателя университета делится между 
разными видами работ (учебной, научной, админи-
стративной). Это всегда являлось нормой универси-
тетской жизни. Новшество состоит в том, что меж-
вузовский проект открывает новые возможности для 
самореализации и дополнительного заработка, кото-
рый в традиционном университете имеет ограничен-
ный ряд сотрудников (табл. 1).

Руководитель проекта — лицо, ответственное за 
управление проектом и результат его осуществления. 
Его состав полномочий определяется контрактом 
с заказчиком.

В зависимости от степени самостоятельности ру-
ководителя можно выделить несколько организаци-
онных вариантов.

Юридическая самостоятельность. Руководитель 
ведет полностью самостоятельную деятельность, его 
обязательства по отношению к другим подразделени-
ям регламентируются условиями срочного договора, 
финансовый контроль со стороны вуза реализуется 
через договорную систему контроля

Частичная юридическая самостоятельность. 
Руководитель осуществляет свою деятельность по до-
веренности от руководителя вуза, за его текущей дея-
тельностью ведется постоянный контроль, итоговый 

Рис. 1. Участники межвузовской группы
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отчет подразделения входит составной частью в от-
чет вуза. Руководитель назначается руководителем 
вуза, персонал набирается через отдел кадров, усло-
вия деятельности регламентируются положениями 
вуза.

Внутренняя самостоятельность. Руководитель 
получает лимиты ресурсов, в рамках которых осу-
ществляет самостоятельную деятельность. Его реше-
ния являются обязательными для обеспечивающих 
структурных подразделений, решение вышестоящего 
уровня имеет только согласующее значение. Условия 
работы регламентируются единым положением о де-
ятельности подразделений.

Частичная внутренняя самостоятельность. Ру-
ководитель получает самостоятельность в использо-
вании части обеспечивающих ресурсов.

Отсутствие самостоятельности. Руководитель 
не имеет самостоятельности, все его предложения 
рассматриваются вышестоящим руководством, кото-
рое принимает решение.

Организационная структура проекта — времен-
ная организационная структура, которая включает 
в себя всех участников и создается для успешного до-
стижения целей проекта, а также зависит от органи-
зационной структуры вуза. В зависимости от степени 
интегрированности управления проектами в общую 
организационную структуру можно выделить три 
основных типа: функциональную, проектную и ма-
тричную структуры [1].

Организационная структура межвузовского про-
екта построена на принципе двойного подчинения 
исполнителей:

– непосредственному руководителю функцио-
нальной службы, которая предоставляет персонал 
и техническую помощь;

– руководителю проекта, который наделен необ-
ходимыми полномочиями для осуществления про-
цесса управления в соответствии с запланированны-
ми сроками, ресурсами и качеством.

Основными факторами при выборе организацион-
ной формы деятельности подразделения являются цели 
деятельности, квалификация руководителя и зависи-
мость подразделения от деятельности других структур 
вуза. Важнейший момент выбора организационной 
структуры — сочетание самостоятельности и отчет-
ности. Организационная структура регулирует разде-
ление задач, компетентность и общее взаимодействие. 
Основным считается обязательное распределение от-
ветственности и короткие пути управления (рис. 2).

Межвузовская группа во главе с руководителем 
проекта подчиняется управленческому ядру вуза. Во 
избежание двойных приказов и усложнения процесса 
управления руководитель группы подчиняется вузу, 
который непосредственно несет ответственность 
за реализацию проекта и выбран другими вузами-
участниками (например, по принципу наибольшего 
вклада в проект, заинтересованности, реализации 
и т. д.). Остальные вузы-участники согласовывают 
свою политику на уровне управленческого ядра вуза. 
Ответственный за выполнение проекта вуз принима-
ет управленческие решения и передает их руководи-
телю межвузовской группы.

Предложена организационная структура меж-
вузовского проекта нескольких вузов как сочетание  

Таблица 1. Новые возможности для преподавателей в межвузовском проекте
Мотивация Традиционный университет Межвузовский проект

Дополнительный заработок Ограниченный круг сотрудников (ограничение 
административных должностей, учебной на-
грузки)

Каждый инициативный сотрудник

Стимулы к работе Защита кандидатской диссертации.
Новый учебный курс

Проектные средства

Рис. 2. Управление межвузовской группой



№ 1 n  2016

75

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

вертикальной иерархии учебно-научных подразделе-
ний и горизонтальной подсистемы, в которой в ка-
честве подразделения выступает межвузовская про-
ектная группа (временный творческий коллектив). 
При этом состав межвузовской группы горизонталь-
ного университета формируется из подразделений 
вертикального университета. На рис. 3 представлена 
проектно-ориентированная организационная струк-
тура университетов, реализующих межвузовский 
проект.

В работе [5] разработана методика расчета фон-
да оплаты труда, которая позволяет анализировать 
влияние отдельных факторов на структуру фонда за-
работной платы.

Форма оплаты труда может быть произведена 
следующими методами: 

– Сдельная форма оплаты труда:

Zcd = Pr × Q, 

где Pr — прямая сдельная расценка; Q — объем вы-
полненной работы.

– Сдельно-премиальная форма оплаты труда:

Zpr = Zcd + Proz,

где Proz — сумма премии за выполнение и перевы-
полнение заранее установленных конкретных коли-
чественных и качественных показателей работы (на-
пример, за сокращение времени реализации работы 
и т. д.).

– Простая повременная форма оплаты труда:

Zt = Ts × Tf,

где Ts — часовая тарифная ставка определенного раз-
ряда; Tf — фактически отработанное время согласно 
табельного учета, ч.

– Повременная форма оплаты труда с учетом ко-
эффициента трудового участия:

Zpk = а × Kv × Tf,

где Kv — квалификационный уровень участника про-
екта; а — коэффициент трудового участия учасника 
проекта, который отражает количественную оценку 
меры трудового участия отельного работника в об-
щих результатах труда межвузовской группы.

Соизмерять различные виды труда, учитывая их 
сложность и условия выполнения, позволяет Единая 
тарифная сетка разрядов и коэффициентов по оплате 
труда работников учреждений, заведений и органи-
заций отдельных отраслей бюджетной сферы (далее 
ЕТС), утвержденная постановлением Кабинета Ми-
нистров Украины от 30.08.2002 г. № 1298 [7]. Слож-
ность выполняемых работ определяется на основе их 
тарификации. Размер оплаты труда работников обра-
зовательных учреждений зависит от показателей ква-
лификации, а именно: образования, стажа педагогиче-
ской работы, наличия квалификационной категории, 
наличия ученого звания (профессор, доцент, старший 
научный сотрудник), научной степени (доктор наук, 
кандидат наук). В табл. 2 представлена схема тариф-
ных разрядов ЕТС (должности руководящих, научно-
педагогических, педагогических работников, их раз-
ряды и коэффициенты по оплате труда).

Рассмотрим метод расчета заработной платы, при 
котором фактическая величина заработка каждого 
участника проекта зависит от квалификационного 
уровня и фактически отработанного времени.

Zpki = Kvzk × S × Tfki, 
где Zpki — заработная плата k-го вуза i-го участ-

ника; Kvki — квалификационный уровень k-го вуза 
i-го участника (согласно ЕТС); S — тарифная став-
ка/оклад (устанавливаются Кабинетом Министров 
Украины); Tfki — фактически отработанное время, 
определяемое на основании табельного учета (ч) k-го 
вуза i-го участника.

n — число участников проекта;
n1, n2,… nk — участники проекта k-го вуза;
nki — i-й участник k-го вуза;

Рис. 3. Организационная структура вузов-участников межвузовского проекта
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Таблица 2. Схема тарифных разрядов ЕТС

Должность Диапазон разрядов по 
Единой тарифной сетке Коэффициент

I. Образование
1. Высшие учебные заведения ІІІ и ІV уровня аккредитации 

Руководящие и научно-педагогические работники   
Руководитель заведения 22 – 24 4,06; 4,27; 4,36
Директор филиала 19 – 20 3,42; 3,64
Ученый секретарь 16 2,79
Руководители планово-финансовых, планово-
экономических подразделений 

11 – 13 1,97; 2,12; 2,27

Руководители основных подразделений; главный 
инженер 

10 – 12 1,82; 1,97; 2,12 

Руководители других подразделений 8 – 12 1,64; 1,73; 1,82; 1,97; 2,12
Директор (заведующий) института последипломного 
образования; руководитель учебно-научного или 
научно-производственного института 

15 – 21 2,58; 2,79; 3,00; 3,21; 3,42; 3,64; 3,85

Декан; заведующий кафедрой; профессор; доцент 18 – 22 3,21; 4,42; 3,64; 3,85; 4,06
Преподаватели 15 – 18 2,58; 2,79; 3,00; 3,21

II. Наука
1. Подразделение 1 раздела II исключено 

2. Научные учреждения и организации, подчиненные отраслевым академиям наук, органам государственной власти 
и другим научным учреждениям и организациям 

Руководители научно-исследовательских учреждений, организаций и их филиалов:
отраслевых академий наук 22 – 23 4,06; 4,27; 
отраслевых 16 – 22 2,79; 3; 3,21; 3;42; 3,64; 3,85; 4,06
Руководители основных научно-исследовательских подразделений, ученый секретарь института (филиала):
отраслевых академий наук 16 – 21 2,79; 3,00; 3,21; 3;42; 3,64; 3,85
отраслевых 14 – 20 2,42; 2,58; 2,79; 3,00; 3,21; 3,42; 3,64
Руководители других подразделений 8 – 12 1,64; 1,73; 1,82; 1,97; 2,12
Руководящие работники других научных учреждений и организаций 
Директор (начальник, заведующий), главный инженер 
учреждения, организации), главный лесничий 

16 – 20 2,79; 3,00; 3,21; 3,42; 3,64

Главный инженер (конструктор, технолог, архитектор) 
проекта 

15 – 18 2,58; 2,79; 3,00; 3,21

Руководители основных структурных подразделений 14 – 18 2,42; 2,58; 2,79; 3,00; 3,21
Руководители других подразделений 8 – 11 1,64; 1,73; 1,82; 1,97

Научные сотрудники
Главный, ведущий, старший научный сотрудник, советник при дирекции научно-исследовательского учреждения, 
организации (их филиалов): 
отраслевых академий наук 14 – 21 2,42; 2,58; 2,79; 3,00; 3,21; 3,42; 3,64; 

3,85
отраслевых 12 – 20 2,12; 1,97; 2,42; 2,58; 2,79; 3,00; 3,21; 

3,42; 3,64
Научные и младшие научные сотрудники научных учреждений и организаций: 
отраслевых академий наук 11 – 19 1,97; 2,12; 1,97; 2,42; 2,58; 2,79; 3,00; 

3,21; 3,42
отраслевых 10 – 17 1,82; 1,97; 2,12; 1,97; 2,42; 2,58; 2,79; 

3,00
3. Другие работники, которые проводят научные и научно-технические разработки 

Главные специалисты 15 – 18 2,58; 2,79; 3,00; 3,21
Ведущие профессионалы и специалисты 9 – 14 1,73; 1,82; 1,97; 2,12; 2,27; 2,42
Профессионалы и специалисты 8 – 13 1,64; 1,73; 1,82; 1,97; 2,12; 2,27
Техник, лаборант с высшим образованием 7 – 10 1,54; 1,64; 1,73; 1,82
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Фонд оплаты труда — объем средств, предназна-
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ВЫВОДЫ. В работе проанализированы участ-
ники межвузовского проекта (инициатор, заказчик, 
инвестор, команда проекта, руководитель, потреби-
тели). Установлен принцип двойного подчинения 
команды проекта руководителю функционального 
подразделения по основному месту работы и руко-
водителю проекта. Выделены организационные ва-
рианты: юридическая самостоятельность, частичная 
юридическая самостоятельность, внутренняя само-
стоятельность, частичная внутренняя самостоятель-
ность, отсутствие самостоятельности. Во избежание 
усложнения процесса управления межвузовской 
группой, руководитель подчиняется вузу, который 
непосредственно несет ответственность за реализа-
цию проекта, вузы участники согласовывают свои 
действия на уровне управленческого ядра. Предло-
жена проектно-ориентированная организационная 
структура межвузовского проекта. Рассмотрены фор-
мы оплаты труда, метод расчета заработной платы с 
учетом квалификационного уровня.
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