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Abstract. Optimization of hull lines for the minimum total still water resistance is a problem of current interest in 
ship hydrodynamics. The purpose of this study is analysis of the practical significance and the reliability of results 
obtained by the method of optimum foreship transformation. The method is designed to actively use CFD technologies 
for the towing resistance evaluation. The method was applied to the foreships of two investigated ships and showed 
significant decrease in towing resistance. Results concerning one of the two ships were also validated with the help of 
special experimental research in ship model basin. The obtained data concerning optimum foreship form can be effec-
tively used in the designs of new-built and modernized ships of the considered types for decrease of towing resistance, 
improving transportation efficiency and economy. The reliability of the represented results is grounded by their cor-
respondence to the well-known scientific data and regularities. Thus the method of optimum foreship transformation 
can be used in practical ship design for significant improvement of the propulsion qualities.
Keywords: hull lines improvement, hull form optimization, displacement ship resistance, decrease of towing resistance.

Аннотация. Цель настоящего исследования заключается в анализе практической значимости и достоверности 
результатов, полученных с помощью метода оптимальной трансформации носовой части судна. Примене-
ние метода к носовым частям двух судов-объектов позволило значительно снизить их буксировочное сопро-
тивление. Результаты по одному из объектов были подтверждены с помощью специального эксперимента 
в опытовом бассейне. Полученные данные об оптимальной форме обводов имеют практическое значение для 
проектирования новых и модернизации существующих судов рассмотренных типов с минимальным буксиро-
вочным сопротивлением. Достоверность результатов обоснована их качественным соответствием известным 
данным и закономерностям.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмы
Влияние формы корпуса на сопротивление и хо-

довые качества напрямую сказывается на основных 
технико-эксплуатационных и экономических показа-
телях судна, включая провозоспособность и энерго-
эффективность. Поэтому совершенствование обводов 
на начальных этапах проектирования имеет большое 
практическое значение. Именно обеспечение наилуч-
ших ходовых качеств является одним из приоритет-
ных запросов судовладельца, который обычно строго 

оформляется контрактом на судно в виде требования 
к сдаточной скорости.

Новый метод оптимальной трансформации но-
совой части судна [1] был успешно применен к двум 
судам с разными формами обводов и относительны-
ми скоростями. В результате были получены техни-
ческие решения, заключающиеся в перепроектиро-
вании или модернизации теоретической поверхности 
носовой части корпуса, позволяющие существенно 
снизить буксировочное сопротивление судов.

Ключевые слова: совершенствование обводов; оптимизация формы корпуса; сопротивление водоизмещаю-
щего судна; снижение буксировочного сопротивления.

Анотація. Ціль даного дослідження полягає в аналізі практичної значимості і достовірності результатів, які 
отримані за допомогою метода оптимальної трансформації носової частини судна. Застосування метода до 
носових частин двох суден-об’єктів дозволило суттєво знизити їх буксирувальний опір. Результати по одному 
з об’єктів були підтверджені за допомогою спеціального експерименту в опитовому басейні. Отримані дані 
про оптимальну форму обводів мають практичне значення для проектування нових та модернізації існуючих 
суден розглянутих типів з мінімальним буксирувальним опором. Достовірність результатів обґрунтована їх 
якісною відповідністю відомим даним та закономірностям.
Ключові слова: вдосконалення обводів; оптимізація форми корпуса; опір водотоннажного судна; зниження 
буксирувального опору.
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В настоящей статье выполнен анализ практиче-
ской значимости полученных результатов и сделана 
попытка обоснования их достоверности.

АНАЛИз пОСЛЕДНИх 
ИССЛЕДОВАНИй И пУБЛИКАЦИй

По вопросам оптимизации формы корпуса опу-
бликован весьма большой объем работ, в которых 
использовались экспериментальные, теоретические 
и численные методы гидродинамики. В эксперимен-
тальных и численных исследованиях постановка за-
дачи оптимизации, как правило, сводится к после-
довательной отработке вариантов обводов методом 
проб и ошибок (например, [4]). В последнее время, 
благодаря практическим преимуществам численных 
методов, появились работы [10], в которых оптими-
зация с их использованием осуществляется на базе 
методов математической статистики. В обоих случа-
ях одной из основных проблем является отсутствие 
четких критериев, по которым можно было бы надеж-
но судить о достижении оптимума. Такой критерий 
был впервые предложен в теоретической работе [6] 
(см. также [7]), и использован в рассматриваемом 
методе оптимальной трансформации носовой части 
судна.

ЦЕЛЬ РАБОТы — анализ практической зна-
чимости и достоверности результатов, полученных 
с помощью метода оптимальной трансформации но-
совой части судна.

ИзЛОжЕНИЕ ОСНОВНОГО мАТЕРИАЛА
Метод оптимальной трансформации носовой ча-

сти судна был применен к носовым обводам двух су-
дов, которые существенно отличаются друг от друга 
по форме корпуса и скоростному режиму (табл. 1): 
полному и тихоходному судну смешанного плавания 
(ССП) класса «Волго-Дон макс» и контейнеровозу 

KCS [9], известному тестовому объекту численных 
методов гидродинамики судна.

Для ССП при скорости 13 уз. (Fr = 0,18) за счет 
перераспределения объема между двумя участками 
носовой оконечности, которое соответствует пере-
носу объема корпуса ближе к форштевню за счет 
заострения участка, лежащего дальше от него, было 
получено снижение буксировочного сопротивления 
корпуса на 4,1%. Длина трансформированного участ-
ка составила 14% длины по ватерлинии.

Анализ волновой системы у носовой оконечно-
сти, где менялись обводы, показал, что снижение со-
противления сопровождается заметным усилением 
расходящихся волн и ослаблением поперечных. 

Для исследования устойчивости эффекта сни-
жения сопротивления численное моделирование 
обтекания корпусов было выполнено в диапазоне 
Fr = 0,14 ÷ 0,18. Полученные кривые коэффициента 
остаточного сопротивления и буксировочного сопро-
тивления (рис. 1) носят ярко выраженный оптимизаци-
онный характер — снижение сопротивления при высо-
ких Fr сопровождается его ростом при низких Fr.

Таблица 1. Основные характеристики исследуемых судов

Характеристики объектов KCS ССП
Длина по ватерлинии LWL, м 232,1 137,8
Ширина B, м 32,2 16,5
Высота борта D, м 19,0 6,0
Осадка d, м 10,8 4,6
Водоизмещение объёмное ∇, м3 52030,0 9325,8
Площадь смоченной поверхности 
S, м2

9424,0 3271,6

Коэффициент общей полноты CB 0,651 0,892
Относительная абсцисса ЦВ 
LCB (%), в нос «+» −1,48 +1,23

Расчетный диапазон чисел Фруда 0,17–0,28 0,14–0,18

Рис. 1. Сопротивление корпусов для ССП:
 — исходные обводы;  — усовершенствованные обводы

а) б)
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Кроме влияния Fr на особенности формирования 
волнового сопротивления, существенную роль игра-
ет и то, что при низких Fr доля волнового сопротив-
ления у данного тихоходного судна резко снижается 
и становится незначительной. Поэтому характер кри-
вых вызван не только влиянием обводов на волновую 
составляющую, но и на вязкостную, причем эти со-
ставляющие находятся в противоречии. Эти процес-
сы дополнительно иллюстрирует рис. 2, на котором 
показаны зависимости волнового сопротивления 
RW и сопротивления формы RPV от Fr для исходных 
и усовершенствованных обводов. Сопротивление 
формы RPV здесь получено как сопротивление давле-
ния дублированной модели.

Результаты исследования также показали, что при 
заданных исходных обводах выгодно не только пере-
распределять водоизмещение при условии ∇ = const, 
но и просто увеличивать полноту в небольшом районе 
вблизи форштевня. На этой основе был подготовлен 
проект бульбовой наделки, которая при минимальных 
объемах работ (район установки составляет всего 2% 
длины по ватерлинии) может быть установлена на 
существующих судах с рассмотренными носовыми 
обводами.

Результаты численного моделирования обтекания 
корпуса с бульбовой наделкой показали, что ее уста-
новка дает даже больший выигрыш в сопротивлении 
(5,6%), чем перераспределение водоизмещения. Рост 
положительного эффекта объясняется тем, что вы-
бранная с учетом соображений размещения и техно-
логичности форма наделки существенно влияет на 
сопротивление формы, снижение которого компенси-

рует неполный выигрыш в волновом сопротивлении, 
обусловленный отказом от изменений в остальной 
части носовой оконечности — рис. 2.

Величины снижения сопротивления порядка 
4–5% за счет изменения формы носовых обводов мо-
гут показаться небольшими. Очевидно, в случае ССП 
они связаны с небольшой долей волнового сопротив-
ления. Однако, как показано в статье [1], установка 
бульбовой наделки на существующем судне окупа-
ется менее чем за год эксплуатации. Экономические 
последствия выбора на проектном этапе обводов 
с уменьшенным на 4–5% сопротивлением, очевид-
но, еще более благоприятны, поскольку не требуют 
дополнительных затрат. Отметим, что повышение 
прибыли в процентном выражении, как правило, зна-
чительно выше, чем соответствующее снижение со-
противления движению и затрат на топливо, так как 
прибыль в современном судоходстве представляет со-
бой малую разницу больших величин доходов и рас-
ходов.

Кроме того, большую роль играет степень от-
личия исходных обводов от оптимальных. Так как 
в проектировании не применялись четкие критерии 
оптимальности, потенциальное снижение сопротив-
ления может лежать в довольно широком диапазоне. 
Например, для ССП близкого типа, в эксперимен-
тальном исследовании [1], снижение сопротивления 
за счет аналогичных решений составило до 16%.

Исходные носовые обводы объекта исследования 
[1] близки к обводам первых судов класса «Волго-Дон 
макс» нового поколения. Примером могут служить 
танкеры типа «Армада Лидер» проекта 005RST01 

Рис. 2. Компоненты сопротивления давления корпусов для ССП:
 — исходные обводы;  — усовершенствованные обводы;  — бульбовая наделка

а) б)
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Рис. 3. Носовая часть ССП типа «Армада Лидер» (проект 005RST01) Источник: [5] 

Морского Инженерного Бюро (МИБ) постройки 
2002–2005 гг. — рис. 3. Форма носовых таранно-
конических обводов характерна заострением участка 
у форштевня.

Исходные носовые обводы ССП, к которому был 
применен метод оптимальной трансформации, были 
разработаны при участии А. В. Печенюка и использо-
ваны в проектах сухогрузных судов МИБ 006RSD02, 
006RSD05, RSD19 и RSD49, которые находятся в по-
стройке с 2003 г. по настоящее время. С учетом опыта 
по первым судам участок у форштевня у них стал за-
метно полнее — рис. 4.

При разработке обводов для ССП с экстремаль-
но высоким коэффициентом общей полноты в рам-
ках проекта МИБ RST27 [2], А. В. Печенюком было 
предложено наращивать водоизмещение в основном 
путем дальнейшего приполнения носовой части, осо-
бенно участка у форштевня — рис. 5. Это решение не 

имело научного обоснования, его целесообразность 
была проверена в результате комплекса численных 
и экспериментальных исследований, полностью под-
твержденных результатами сдаточных испытаний.

Таким образом, результаты применения метода 
оптимальной трансформации к носовым обводам 
ССП соответствуют данным из практики и позволя-
ют их полностью объяснить. Решения, разработан-
ные для ССП класса «Волго-Дон макс», отличаются 
высокой готовностью к использованию, особенно это 
относится к установке бульбовой наделки на суще-
ствующие носовые обводы.

По контейнеровозу KCS при скорости 26 уз. 
(Fr = 0,28) снижение сопротивления составило 8,9% 
при длине трансформированного участка 26% длины 
по ватерлинии. Было выполнено перераспределение 
лишь около 0,4% водоизмещения корпуса между дву-
мя участками судовой поверхности, при котором ха-

Рис. 4. Носовая часть ССП типа «Гейдар Алиев» (проект 
006RSD05). Источник: [5] 

Рис. 5. Носовая часть ССП «СВЛ Либерти» (проект RST27). 
Источник: [5]
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рактер носовых обводов принципиально не изменил-
ся. Для сравнения, в работе [10] при том же Fr сни-
жение буксировочного сопротивления корпуса KCS 
составило 1,5% при менее строгих ограничениях на 
трансформацию исходной геометрии.

Судя по этим результатам, в режимах с разви-
тым волнообразованием сравнительно небольшие 
трансформации корпуса существенно влияют на его  
обтекание (рис. 6) и величину буксировочного сопро-
тивления. Поэтому, даже в целом правильно выбран-
ные в соответствии с обычными рекомендациями 
и инженерным опытом обводы могут иметь значи-
тельные резервы для оптимизации.

Достоверность представленных результатов обе-
спечена, прежде всего, корректностью примененного 
метода оптимальной трансформации носовой части 
судна, обоснованной при его формулировке. Кроме 
того, с учетом специфики исследования были при-
няты и дополнительные меры. В качестве исходных 
объектов были использованы суда, снабженные на-
дежными экспериментальными данными. Таким 
образом, в ходе исследования сохранялась опора на 
экспериментальные результаты, причем в исследова-
ниях ССП были задействованы данные двух экспе-
риментов: выполненного для исходного корпуса при 
его проектировании и специально поставленного для 
изучения результатов оптимизации. Достоверность 

представленных результатов подтверждается также 
следующими данными:

– результаты оптимизации формы носовых частей 
качественно соответствуют результату применения 
метода В. Г. Сизова [6];

– снижение сопротивления сопровождается осла-
блением поперечных волн и усилением расходящих-
ся, что отвечает физической закономерности, уста-
новленной Т. Хавелоком;

– декомпозиция буксировочного сопротивления, 
выполненная с помощью расчетов дублированных 
моделей, показала, что влияние трансформаций кор-
пуса на волновое сопротивление и сопротивление 
формы носит известный взаимно противоречивый 
характер.

Сравнение результатов, полученных А. В. Пече-
нюком и В. Г. Сизовым, выполнено на рис. 7. В ниж-
ней части рисунка показана поверхность вариаций 
буксировочного сопротивления по объему корпуса 
λ = dR/dV в виде изолиний в ДП из работы [6]. Об-
ласть судовой поверхности, в которой выгодно при-
полнение корпуса (λ < 0), выделена красным цветом, 
а область, в которой выгодно заострение (λ > 0), — 
синим. В верхней части рисунка показаны изменения 
формы безразмерных строевых по шпангоутам (при-
полнение и заострение выделены теми же цветами), 
соответствующие результатам оптимизации носовых 

Рис. 6. Распределение коэффициента давления p/(0.5ρV2) по поверхности корпуса:  
вверху — исходная форма корпуса KCS, внизу — усовершенствованная
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Рис. 7. Сравнение результатов исследований В. Г. Сизова (внизу) и А. В. Печенюка (вверху)

частей ССП и KCS. Прямое сравнение, при котором 
области приполнения и заострения практически со-
впали по длине для трех судов с совершенно разны-
ми размерениями, формой обводов и относительной 
скоростью, выполнено на рис. 7 на основе научного 
положения, сформулированного А. В. Печенюком [3] 
при теоретическом анализе его результатов. Соглас-
но этому положению, использование в качестве про-
дольной координаты длины поперечной волны λW по-
зволяет исключить из рассмотрения влияние длины 
судна и относительной скорости Fr.

Рис. 7 также иллюстрирует разницу в подходах, 
реализованных исследователями. Поверхность ва-
риаций представляет собой более детальную инфор-

мацию о влиянии различных точек судовой поверх-
ности на сопротивление. Однако значительная часть 
этой информации обусловлена влиянием вертикаль-
ного распределения полноты, которое не требует 
оптимизации. Декомпозиция влияния продольного 
и вертикального распределения полноты позволила 
исключить последнее из рассмотрения и перейти от 
представления данных в виде поверхностей к двумер-
ным кривым — строевым по шпангоутам. Основным 
же отличием является переход от указания направле-
ния выгодных трансформаций судовой поверхности 
в методе В. Г. Сизова к определению их конкретной 
величины, обеспечивающей минимум буксировочно-
го сопротивления.

ВыВОДы. Решение актуальной задачи снижения 
сопротивления движению водоизмещающих судов 
путем создания комплексного метода оптимальной 
трансформации носовой части имеет большую прак-
тическую ценность, поскольку позволяет оптимизиро-
вать параметры продольного распределения водоизме-
щения в носовой части, которые до сих пор не были 
охвачены формальными методиками или достаточно 
подробными рекомендациями, что расширяет мето-
дологическую базу проектирования судов и позволяет 
повысить их проектные показатели. Полученные с по-
мощью метода результаты совершенствования носо-
вых обводов двух судов имеют практическое значе-
ние для проектирования новых судов рассмотренных 

типов. Результаты по судну смешанного плавания 
могут быть также использованы для модернизации 
существующих судов с целью снижения их буксиро-
вочного сопротивления, причем результаты исследо-
вания бульбовой наделки отличаются высокой степе-
нью готовности к практическому использованию.

Достоверность представленных результатов обе-
спечена не только корректностью метода оптималь-
ной трансформации носовой части судна, но и рядом 
известных закономерностей, выявленных в результа-
тах его применения. Наибольший интерес, по наше-
му мнению, представляет качественное соответствие 
полученных результатов данным известной работы 
В. Г. Сизова [6].
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Abstract. The trend of processes that occur in the global yachting (sailing) and its influence on the modern world 
yachting in general have been studied. The behavior of modern sailing regattas in categories and classes of yachts has 
been estimated.
Keywords: yachting, regatta, sailing racing.

Анотація. У роботі досліджено тенденції процесів, що відбувалися у світовому яхтингу (яхтовому спорту) та 
його вплив на світовий сучасний яхтинг у цілому. Подано оцінку сучасних особливостей проведення вітриль-
них регат за категоріями та класам яхт.
Ключові слова: яхтинг, регата, вітрильна гонка.

Аннотация. В работе исследованы тенденции процессов, которые происходили в мировом яхтинге (парусном 
спорте) и его влияние на мировой современный яхтинг в целом. Дана оценка современных особенностей по-
ведения парусных регат по категориям и классам яхт.
Ключевые слова: яхтинг, регата, парусная гонка.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмИ
Яхтинг є однією з найпривабливіших та найяскра-

віших складових сегментів морського пасажирського 
транспорту будь-якої країни. Яхтинг — це сміливі 
гонки професійних яхтсменів.

Вітрильний спорт має багато особливостей 
та різноманітних проявів, тому так вкрай необ-
хідно чітко розуміти та вміти розподіляти яхти 
за їх призначенням, класифікацією та іншим  
компонентам.
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АНАЛІз ОСТАННІх 
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

Питанням яхтингу (на фоні теоретичних та прак-
тичних навчальних видань), спрямованих на навчання 
основам елементам теорії вітрильних яхт, особливос-
тям конструкції крейсерсько-гоночних яхт, морської 
практиці та основам морського права були присвяче-
ні роботи численних іноземних і вітчизняних науков-
ців. Серед вітчизняних слід відзначити Д. Курбатова, 
Є. Леонтьєва, Б. Немірова, Н. Григорьєва, Ю. Крюч-
кова, В. Лапіна, Б. Лобач-Жученко та інших. Серед 
іноземних гідні праці відзначаються у Х. Дю Плесі, 
Ч. Мархая (Польща), К. Рейнкса (Германія), Л. Лютьє-
на (Германія), І. Муса (Германія), К. Джермана, Я. Про-
ктора (Англія), А. Колса (Англія), Б. Бонда (Англія), 
Е. Твайнейма (Англія), П. Ельвстрема (Данія), І. Шуль-
та (Германія), В. Гловацького (Польща) та інших. 

Чітке розподілення вітрильних човнів згідно ви-
могам Федерацій вітрильного спорту багатьох країн 
та місцевих яхт-клубів — є основним і необхідним 
питанням у яхтингу.

мЕТА РОБОТИ — дослідження питання розпо-
ділу сучасних світових вітрильних човнів за чіткими 
критеріями.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО мАТЕРІАЛУ 
Не можна також точно сказати і визначити коли ж 

зародився яхтинг (від анг. yacht-яхта: яхтинг — стиль 
життя, зв’язаний з морем, гонками та яхтовим спор-
том), коли у людей з’явилась ціль перемогти. У різних 
народів це становлення проходило по різному часу та 
вітку історії. Офіційно прийнято вести відлік часу, 
починаючи з першого документа про аматорське пла-
вання під вітрилами — прохання голандського хірур-
га Генрі де Вогта від 19 квітня 1601 р. дозволу на рейс 
від Флісінгена до Лондона «у невеликому відкритому 
човні, абсолютно самостійно, розраховуючи лише на 
Провидіння». Дальність дистанції складала 130 миль. 
Тобто, голандці, а не англійці (хоча й досі йдуть по 
цьому питанню суперечки), першими почали пла-
вати під вітрилами заради власного задоволення та 
спортивного інтересу. Перші голандські човни були 
одномачтови з затишними каютами, вони належали 
багатіям та призначалися для відпочинку та морських 
прогулянок. Голандський яхтинг надав значний вплив 
також на яхтобудівництво інших країн (у 1614 році 
в Новому Амстердамі (Нью-Йорку) була побудована 
яхта «Онруст» згідно голандського зразка). Незаба-
ром яхти з’явилися в Данії, Прусії та Росії [1].

Перший яхт-клуб з’явився в Англії у 1720 р. (хоч 
російські історики вважать цей факт спірним і твер-
дять, що вже в 1718 р. вперше в світі Петро І засновав 
яхт-клуб під назвою «Невський флот»). Так чи інакше 
але перші гонки між вітрильними човнами пройшли 
в Англії на човнах власних споруд. Яхтинг у ті часи 
був привілеєм лише царствених осіб [1]. 

Перша зареєстрована вітрильна гонка була про-
ведена в Англії у 1661 р. між яхтами короля Карла 
ІІ та герцога Йоркського. Вона проходила по річці 
Темзі від Гринвічу до Гренвсенду, приз-100 фунтів. 
Перша зареєстрована регата вітрильних яхт пізніше 
проводилась у південно-західній частині Ірландії 
у 1720 р. водним клубом гавані Корка. У 1749 р. неве-
ликий флот гоночних яхт на річці Темзі був названий 
Кемберлендським флотом. Гонки яхт розвивались 
всюди-в Європі, Північної Америці. У 1835 р. в Аме-
риці була проведена перша неофіційна гонка вздовж 
мису Код між капітанами двох шхун. Нью-Йоркський 
яхт-клуб був заснований у 1844 р. та провів першу ре-
гату у 1845 р. Во Франції після першої регати, яка від-
булась у 1839 р., був створений Гоночний союз Гавра. 
Але після перших гонок було зрозуміло, що тільки 
яхти найбільшої довжини можуть претендувати на 
виграш у змаганнях. Чим довше ватерлінія яхти, тим 
більш її швидкість. Так, у 1829 р. була введена сис-
тема гандикапа, по якій яхти розподіляли на 6 класів 
згідно із застарілим способом обміру комерційного 
тоннажу. За цим правилом потенційна швидкість яхти 
вимірювали в залежності перевозити вантаж. Проек-
тувальники шукали способи обходу правил гандика-
па: яхти робили довшими для збільшення їх потен-
ційної швидкості, ширину зменшили для скорочення 
вантажомісткості. При такій системі гандикапа яхти 
вже становились все менш морехідними. Час вимагав 
нового правила, яке і було запропоновано конструк-
тором яхт Діксоном-Кемпом у 1886 р. Ціль цього 
правила — стримати тенденцію розвитку яхт-лінійок, 
тонких, вузьких човнів. Це питання було вирішено 
до 1907 р., доки метричні класи не витіснили баль-
ні. Гоночний бал яхти залежав відтепер не від площі 
вітрила та довжини ватерлінії. Також було приділену 
вага на розміри яхт, з тим, щоб забезпечити проекту-
вання човнів з повними обводами. Більшість яхт мали 
відтепер гоночний бал, який висловлювався у метрах. 
Метричні класи розвивалися до І світової війни. Най-
більш популярні були 6-, 8-, 12- та 15-метрові яхти, 
хоч у той час будувались і 5-, 7-, 9-, 19- та 23-метрові. 
Не всі класи витримали випробування часом. Після 
1918 р. залишились тільки 6-, 8- та 12-метрові яхти. 
Вони протримались 40 років та перетворились на 
класику-конструкцію 6-метрові яхти. Іноді вони ще 
зустрічаються у різних куточках земної кулі. Другий 
клас яхт залишився на сьогодення — 12-метровий, 
який бере участь тільки на гонка Кубка Америці. 
Багато яхт 1890-х рр. буди без сумнівів швидше су-
часних [1]. Однак наявність гафельного озброєння не 
давало їм плавати так же круто до вітру, як можуть це 
зробити сучасні яхти.

На сьогодні світовий яхтинг являє собою потуж-
ний флот, який складається з найсучасніших, най-
швидкіших човнів, обладнаних новітніми навіга-
ційними приладами та пристроями. Слово «яхтинг» 
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походить від нідерл. jacht, від jagen — гнати, пере-
слідувати. У сучасному світі моторні, вітрильні та 
вітрильно-моторні яхти для проведення регат поділя-
ються на наступні категорії: 

– за світовою класифікацією моторних яхт: катего-
рія А Оушн (Ocean): вітер понад 8 Б (> 20 м/с), висота 
хвилі більш ніж 4 м; категорія В Офшор (Offshore): 
вітер до 8 Б включно, хвиля до 4 м включно; катего-
рія С Іншор (Inshore) прибережні води, затоки, озера. 
Вітер до 6 Б, хвиля до 2 м; категорія D Шелтеред Во-
терс (Sheltered Waters) закриті акваторії. Вітер до 4 Б, 
хвиля до 0,5 м. Категорії встановлені Директивою 
СЕ за № 94/35/СЕ та розроблені під назвою Institute 
Recreational Craft (IRC) [13];

– за типом яхт: яхта для прибережних гонок; 
денний крейсер (дейккруізер); крейсерсько-гоночна 
яхта; гоночна яхта відкритого моря; віжка крейсер-
ська яхта; мегаяхта;

– за районом плавання: навколосвітня; океанська; 
морська; локальна;

– за типом (класом) яхт: монотипні (згідно пра-
вил обміру та сконструйованих по регламентованим 
принципам); змагання максі яхт (довжина, яких не 
менш 30 м (100 футів)); змагання яхт, згідних об-
мірної формулі (площа вітрил, довжина та водо-
тоннажність лімітовано певною величиною); гон-
ки крейсерських кілевих яхт та швертботів (участь 
у змаганні човнів двох типів); крейсерські яхти (які 
можуть робити автономні довгі переходи та мають 
каюти); швертботи (від нім. Schwertboat — «човен 
з мечем») — човни, які не мають баластного кіля та 
оснащені швертом; змагання однокорпусних яхт; зма-
гання на катамаранах (від тамільського каттумарам — 
«зв’язані колоди») — двокорпусні яхти; змагання 
на тримаранах (введено з 2014 р.) — трипалубних  
човнах [11];

– за професійним цензом: професійні; аматорські; 
змішані;

– за складом екіпажу: одиночні (1 людина); ко-
мандні (від 2до 40 і більш); вікові (беруть участь тіль-
ки спортсмени певного віку); за статевою ознакою 
(або чоловіки, або жінки);

– за видом дистанції: етапні (дистанція поділена 
на кілька відрізків (етапів)); рейсові — яхти слідують 
за визначеним маршрутом, без заходів до портів та зу-
пинок (але при необхідності може стати на якір);

– за довжиною дистанції: короткі, довгі;
– за правилами проведення змагань: матчеві (пе-

реможець змагань визначається за результатами серії 
матчів між парами учасників); командні (кілька ко-
манд яхтсменів змагаються між собою); з пересадкою 
(кожен з спортсменів почергово проходить дистанцію 
на усіх яхтах, які беруть участь у змаганнях); ган-
дикапні (у гонках беруть участь човні різних класів, 
результат перераховується по гандикапним балам, 
які відображають особливість того чи іншого човна); 

за приходу (перемагає той човен, який прийшов до 
фінішу першим) [11]; 

– за формою корпуса: кілеві яхти (днище яхти 
корпуса повільно переходить до своєрідного вузько-
го, але глибокого плавнику, який практично не зава-
жає руху яхти вперед, але створює боковий опір) та 
швертботи (мають мілкосидячий та більш ширший 
корпус відносно кілевих яхт); компроміси (яхти, які 
мають змішану побудову корпуса — гібрид кілевої 
яхти та швертботу та мають осадку меншу, ніж у кіле-
вих, але більшу ніж у швертботів); яхти з «падаючим 
кілем» (вид компромісів, у яких шверт — це важкий 
баласний плавник, для підйому якого потребується 
спеціальний силовий механізм) [11];

– за кількістю корпусів: однокорпусні та багато-
корпусні (катамарани, тримарани — бувають як ві-
трильні, так і моторні);

– за кваліфікацією (класом): олімпійські (клас 
яхт, обраних Міжнародною федерацією вітрильного 
спорту (International Sailing Federation (ISAF)) для 
участі в Олімпійських іграх: «Neil Pryde RS:X» — ві-
трильна дошка (віндсерфінг), площа вітрила 8,5 м2; 
 «Лазер-Стандарт» та «Лазер-Радіал», площа вітрил 
7,06 м2) [13]; національні (клас яхт, затверджений 
Національним органом країни (Федерацією) в якос-
ті національного класу та має Правила класу та свою 
Асоціацію: «Ем-Ка», площа: грот 15,4 м2, стаксель 
7,1 м2, генакер 27 м2; «Open-800») [13]; міжнародні 
(клас яхт, затверджений Міжнародною федерацією 
вітрильного спорта у складі таких та має Правила кла-
са і свою Асоціацію: «Летючий голландець» (Flying 
Dutchman), характеристики: вага яхти з вітриль-
ною екіпіровкою 165 кг, площа грота 10,2 м2, площа 
генуї 8,4 м2, площа спінакера 21 м2; «Містраль», 
характеристики: вітрила 5,8–9,5 м2, плавник 43–50 см; 
«Дракон», характеристики: 1000–1020 кг — баланс-
ний кіль, грот 16 м2, генуя 11,7 м2, спінакер 23,6 м2;  
«Снайп», характеристики: площа вітрил 10,7 м2, 
грот 7,5 м2, стаксель 3,2 м2, висота мачти 6,5 м;  
«Мікро», характеристики: вага 500–600 кг, довжи-
на корпуса 5,5 м, габаритна ширина не більш ніж 
2,5 м) [13];

– за обводом корпуса: плоскодонні, круглоскулі, 
гостроскулі, реданні, безреданні, катамаранні, трима-
ранні, змішані; 

– за матеріалом корпусу: дерев’яні, металеві, 
пластмасові, композитні.

– за конструкцією набору корпусу: поперечні, 
продольні, змішані, безнаборні;

– за статутом: чартерні; приватні;
– за вітрильним озброєнням: для одномачтових 

яхт — «бермудський шлюп» з «топовим» та «дроб-
ним» озброєннями, для двомачтових яхт — по човнам 
типу йол, кеч, шхуна;

– за матеріалом для мачт: дерево, алюміній, вугле-
волокно;
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– за матеріалом для вітрил: бавовняні; ламінована 
та композитна парусина; кубенове волокно; карбоно-
ві; РВО.

За ареалом проходження найбільш відомі світо-
ві вітрильні регати охоплюють дуже велику площу 
та час. Змагання проводились з середини XIX ст. 
у Германії, Франції, Великобританії, Італії, Іспанії, 
а з кінця XIX ст. — початку XX ст. — у Данії, Швеції, 
США, країнах Латинської Америки. За престижом 
і статутом це:

– Кільська регата-проходить з 1897 р. у Кільскій 
бухті Балтійського моря біля узбережжя Германії;

– Кубок Америки (America’s Cup) — одне з най-
старіших міжнародних змагань [13];

– Океанська гонка Вольво (Volvo Ocean Race) — 
навколосвітня командна регата, до участі в якій 
мають допуск яхти класа Вольво 70 (однокорпусні, 
одномачтові вітрильні човні, довжина яких складає 
21,5 м, осадка — 4,5 м). Включає 10 океанських ета-
пів та короткі змагання в акваторіях міст (портові гон-
ки) [10]; 

– Регата Ванде Глоб (Vande Globe) — заснована 
у 1989 р. Філіпом Жанто (Франція) — єдина одиноч-
на навколосвітня регата, яка не припускає зупинок 
човна десь та отримання сторонньої допомоги. Про-
водиться на яхтах класу Open 60 (до 2004 р. — Open 
50). Щоб взяти участь у цій регаті яхтсмен повинен 
довести свою компетентність, зробивши кваліфіка-
ційний перехід через океан (довжина дистанції — 
2,5 тис. міль, швидкість — 7 вузлів) [10]; 

– Регата Велюкс 5 океанів (Velux 5 Oceans) — 
навколосвітня гонка яхт поодинці. Спочатку регата 
найменувалась офіційно BOC Challenge, пізніше — 
Around Alone, а з початка 2006 р., коли спонсором 
змагань стала компанія Velux — була перейменована 
у Velux 5 Oceans. Гонка проходить у 3 етапи, загальна 
дистанція складає 30000 міль [10];

– Регата Сідней-Хобарт (Rolex Sydney Hobart 
Yacht Race) проводиться з 1945 р., стартує щорічно 
26 грудня у бухті Сіднея, фінішує у порті Хобарт 
(р. Деруент, Тасманія). Змагання організовано Коро-
лівським яхт-клубом Тасманії та яхт-клубом Австралії, 
з 2002 р. — спонсором виступає компанія Rolex 
(Швейцарія). Узяти участь можуть тільки човни, які 
відповідають вимогам (довжина від 30 до 100 фу-
тів) та за півроку до початку регати пройшли квалі-
фіковану гонку але океанський перехід — не менш 
ніж 150 морських міль. У команді повинно бути не 
менш ніж 6 чоловік старше 18 років. На борту пови-
нно бути 2 людини, які зможуть надати кваліфіко-
вану медичну допомогу та 2 радіооператори. Кожен 
член команди повинен мати індивідуальний радіобуй 
(PLB або EPIRB). У гонці можуть брати участь як 
професіонали-яхтсмени так і любителі [13];

– Регата The Tall Ship’s Races Baltic (Тол Шипс 
Рейсес Балтик) — до 1872 р. мала назву Каті Сарк 
(Cutty Sark) на честь англійського кліпера, подолав-
шого шлях з Австралії до Англії за 69 днів. Одна 
з більших регат у світі. Допускають усі вітрильні чов-
ни, довжина яких більш ніж 9,14 м та членами коман-
ди можуть бути тільки молоді люди від 15 до 25 років. 
Змагання проходять у 3 етапи: 1-й — проходить між 
2-ма портами, 2-й — вільне плавання, 3-й — гонки. 
Головний приз змагань — срібна модель вітрильника 
«Каті Сарк» [13].

ВИСНОВКИ. 1. Дослідженнями встановлені іс-
торичні події щодо зародження метричних класів, 
гандикапу, появи перших регат та гонок за класами. 

2. Проведена характеристика яхт за їх призначен-
ням та кваліфікаційним вимогам. 

3. Проведено та зроблено розподіл найсучасніших 
та найпрестижніших вітрильних регат світу. 
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Abstract. The suggestion to take from the water barge hulls of NBL-90 project by using of the slipway of the ship-
building and repair yard «Nibulon» has been discussed. The ship hull mounted on the launching dollies has significant 
overhanging parts with 19,5 m. length considering from the latter launching dolly. The overall length and total weight 
of the ship hull is 90 m. and 900 t. correspondingly. The goal of the research is to carry out local strength and buckling 
analysis of thin-walled bottom structures of the barge hull in the region of the closest to the bow and the stern launch-
ing dollies. The engineer’s beam theory was used for assessment of stresses in webs of floors taking into account the 
influence of attached plating with large width. The buckling analysis of web structural elements of floors with cutouts 
was performed according to the guiding document GD 5.1037-80. It has been shown by analysis of actual buckling 
load safety factors that the stability condition is not satisfied. The disregarding of that fact may lead to the buckling of 
webs of floors with subsequent plastic deformation of ship bottom structures. The developed approach to the solution 
of the problem may be used for assessing the possibility of failure during the moving of vessels of combined river-sea 
navigation types with significant overhanging parts from the water.
Keywords: slipway; launching dollies; web of floor; critical buckling stress; safety factor for buckling.

Аннотация. Рассмотрен вариант подъема корпуса баржи проекта NBL-90 со значительными свисающими 
частями на спуско-подъемном слипе судостроительно-судоремонтного завода «Нибулон». Проведена оцен-
ка местной прочности и устойчивости тонкостенных элементов днищевых конструкций корпуса в сечениях 
крайних тележек спуско-подъемного устройства слипа. Результаты расчетов указывают на невозможность 
безопасного выполнения данной операции при подъемной массе рассмотренного варианта.
Ключевые слова: спуско-подъемный слип; косяковые тележки; стенка флора; эйлеровы напряжения; коэф-
фициент запаса устойчивости.

Анотація. Розглянуто варіант підйому корпусу баржі проекту NBL-90 зі значними звисаючими частинами на 
спуско-підйомному сліпі суднобудівно-судноремонтного заводу «Нибулон». Проведено оцінку місцевої міц-
ності й стійкості тонкостінних елементів днищевих конструкцій корпусу в перерізах крайніх візків спуско-
підйомного устаткування сліпу. Результати розрахунків вказують на неможливість безпечного виконання да-
ної операції при підйомній масі розглянутого варіанту.
Ключові слова: спуско-підйомний сліп; косякові візки; стінка флора; ейлерові напруження; коефіцієнт запасу 
стійкості.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмы
В процессе эксплуатационного периода судов 

возникает необходимость их подъема для выполне-
ния различных ремонтных работ. Такие операции 
всегда являются ответственными, особенно для судов 
со значительными свисающими частями. 

Операции подъема корпусов со свисающими ча-
стями практически реализуется с использованием ко-
ротких плавучих доков, а также слипов малой длины. 
В каждом конкретном случае необходимо произво-
дить оценку прочности, чтобы осуществить подъем 
судна без аварийных ситуаций. Учитывая, что корпуса 
судов смешанного плавания относительно гибкие, не-
обходимо в обязательном порядке оценить не только 
их общую, но и местную прочности, особенно в райо-
не свеса. Наиболее опасными могут быть ситуации, 
когда не обеспечивается местная прочность и устой-
чивость элементов днищевых конструкций. Поэтому 
при подъеме судов с большими свисающими частями 
необходимо в первую очередь давать оценку местной 
прочности и устойчивости тонкостенных элементов 
днищевых корпусных конструкций на давления, воз-
никающие при такой операции.

ЦЕЛЬ РАБОТы — оценка местной прочности 
и устойчивости тонкостенных элементов днищевых 
конструкций корпуса баржи проекта NBL-90 в пред-
положении ее подъема с большими свисающими ча-
стями на слипе судостроительно-судоремонтного за-
вода «Нибулон».

ИзЛОжЕНИЕ ОСНОВНОГО мАТЕРИАЛА
Исходными данными для выполнения указанных 

расчетов являются уровни давлений от шести косяко-
вых тележек, возникающих при подъеме баржи про-

екта NBL-90 длиной L = 90 м на спуско-подъемном 
слипе, длина которого составляет 51 м. При сим-
метричном расположении корпуса относительно 
спуско-подъемного устройства свисающие части 
в носу и корме будут длиной 19,5 м. Расчетная схема 
корпуса как балки, лежащей на разрывном упругом 
основании, представлена на рис. 1.

Учитывая конструктивные особенности корпуса 
баржи, можно полагать, что исследуемая балка имеет 
постоянную по длине изгибную жесткость EІ с мо-
ментом инерции площади сечения І. Материал кор-
пуса — сталь 3 с пределом текучести σт = 235 МПа 
и модулем упругости Е = 2∙105 МПа. Корпус бар-
жи порожнем с люковыми закрытиями имеет массу  
P = 900 т с практически равномерным ее распределе-
нием по длине судна.

Верхняя деревянная часть косяковых тележек 
слипа, состоящая из верхнего слоя — сосны и ниж-
него — дуба при толщинах каждого слоя t = 0,2 м, 
создает равномерное упругое основание по ширине 
косяковых тележек ѕ = 2,5 м.

Очевидно, наибольшее давление на корпус будет 
у крайних тележек (носовой и кормовой). При этом 
по их ширине давление может существенно менять-
ся с максимальной величиной на краях тележек в нос 
и в корму.

Определение давлений на корпус (реакций упру-
гого основания) выполнено методом конечных эле-
ментов с использованием расчетного комплекса. По 
ширине косяковой тележки корпус судна представ-
лялся совокупностью 20-ти конечных элементов, ма-
трица жесткости которых учитывает изгибные и сдви-
говые деформации. Коэффициент жесткости упругого 

Рис. 1. Расчетная схема корпуса как балки, лежащей на разрывном упругом основании
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основания k принимался равным 1,3⋅106 кН/м 
и 1,4⋅106 кН/м, что соответствует справочным данным 
по механическим характеристикам сосны и дуба.

На рис. 2 изображено распределение погонной 
интенсивности реакции r по ширине крайней тележ-
ки при двух значениях погонного коэффициента 
жесткости k. Как показывают результаты расчета, по 
ширине тележек интенсивность реакций изменяется 
почти в два раза.

Суммарная реакция на крайних косяковых теле-
жках составляет 380,24 и 383,7 т при погонном ко-
эффициенте жесткости основания k, равном соответ-
ственно 1,3⋅106 и 1,4⋅106 кН/м. Так как эти реакции 
практически близки по величине, то при расчете 
устойчивости стенок флоров в районе крайних теле-
жек принята величина Q = 390 т.

Для нахождения напряжений в стенках флоров 
использована техническая теория изгиба балок с ши-
рокими присоединенными поясками [1], ширину ко-
торых берем по существующим в строительной ме-
ханике корабля рекомендациям. Поперечное сечение 
такой балки и результаты расчета геометрических 
характеристик (положение нейтральной оси е, мо-
мента инерции площади поперечного сечения I, ми-
нимального момента сопротивления Wmin и площади 
поперечного сечения стенки флора ω) представлены 
на рис. 3.

Расчет устойчивости стенки флоров необходимо 
производить с учетом одновременного действия нор-
мальных σ и касательных τ напряжений в отдельных 
его элементах. Эти напряжения определяются через 
соответствующие значения изгибающего момента 
и перерезывающей силы в конкретных сечениях  
флора.

Исходя из того, что установление уровня заделки 
в концевых сечениях флора у двойного борта являет-
ся сложной задачей и требует специального расчета, 
рассмотрены два крайних случая: свободное (шар-

нирное) опирание и жесткая заделка на жесткой опо-
ре. Расчетные схемы для этих случаев изображены на 
рис. 4. Там же показаны эпюры перерезывающих сил 
Ν и изгибающих моментов Μ вдоль флора.

Результаты расчетов перерезывающих сил и из-
гибающих моментов в сечениях стенки флора, где 
устроены центрально расположенные вырезы боль-
ших размеров (на рис. 4 отмечены «×» и обозначены 
цифрами), при действии распределенной нагрузки 
q представлены в таблице 1. 

Максимальные нормальные σmax и средние каса-
тельные τ напряжения в сечениях флора определе-
ны по формулам σmax = M/Wmin; τ = N/ω и обозначены  
в таблице 2.

Анализ представленных в таблице 2 напряжений 
σmax и τ показывает, что в обеих расчетных схемах зна-
чения одного из них превышают соответствующий 
предел текучести материала σт = 235 МПа и τт= 0,57 
σт во всех рассматриваемых сечениях флора. 

Оценка устойчивости элементов стенки флора, 
в которых устроены вырезы, выполнена согласно от-
раслевому руководящему документу РД 5.1037-80 [2]. 
Расчетная схема для нахождения фактического коэф-
фициента устойчивости ηф при двухкомпонентном 
напряженном состоянии в стенке флора изображена 
на рис. 5.

Определение коэффициента устойчивости выпол-
нено для всех элементов стенки, имеющих вырезы. 
В таблице 3 представлены результаты расчета эйле-
ровых касательных напряжений τэ и фактического 
коэффициента устойчивости ηф = τэ/τ для отмеченных 
на рис. 4 элементов стенки. При этом эйлеровы на-
пряжения при однокомпонентном нагружении стенки 
с вырезом вычислялись по формулам:

τ°э ( )
2100100 1S

H
 = − λ 
 

 МПа;

Рис. 2. Распределение интенсивности реакции по ширине край-
них тележек:
1 — при коэффициенте жесткости k = 1,3⋅106 кН/м; 2 — при  
k = 1,4⋅106 кН/м

Рис. 3. Поперечное сечение флора и его геометриче-
ские характеристики:
е = 0,44 м; I = 9,44 ∙ 10–3 м; Wmin = 2,49 ∙ 10–2 м3; 
ω = 6,40 ∙ 10–3 м2
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Рис. 4. Расчетные схемы флора и эпюры перерезывающей силы Ν и изгибающего момента Μ: 
а) шарнирное опирание; б) жесткая заделка

а) б)

σ°э ( )
2100500 1S

H
 = − λ 
 

 МПа,

где S — толщина стенки флора, а λ = h/H — относи-
тельный параметр выреза.

Согласно РД 5.1037-80 условие достаточной 
устойчивости для тонкостенных элементов балок 
с вырезами имеет вид:

ηф ≥ [η] = 1,5,

где [η] — нормативный коэффициент запаса устойчи-
вости.

Анализ результатов расчета коэффициентов ηф, 
представленных в таблице 3, показывает, что усло-
вие устойчивости не выполняется для всех элемен-

Таблица 1. Абсолютные значения величин перерезываю-
щих сил Ν (МН) и изгибающих моментов Μ (МН∙м) в се-
чениях флора

Расчетная
схема

Сечения флора
1 2 3 4

M N M N M N M N
Рис. 4, а 4,65 1,66 6,40 1,27 8,16 0,68 8,74 0,3
Рис. 4, б 1,17 1,66 0,59 1,27 2,34 0,68 2,93 0,3

Таблица 2. Максимальные нормальные σmax (МПа) и каса-
тельные τ (МПа) напряжения в сечениях флора

Расчетная 
схема

Cечения флора
1 2 3 4

σmax τ σmax τ σmax τ σmax τ

Рис. 4, а 187 259 257 198 327 107 351 46

Рис. 4, б 47 259 24 198 94 107 118 46

Рис. 5. Расчетная схема элемента стенки флора с вырезом

σmax
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тов стенки флора как при условии его шарнирного  
опирания (рис. 4, а), так и при жесткой заделке  
(рис. 4, б). С учетом же отступления от закона Гука 
критические касательные напряжения τкр будут мень-
ше эйлеровых τэ и, естественно, фактический коэффи-
циент устойчивости окажется несколько меньшим, 
чем представлено в таблице 3. Таким образом, при 
расчетном давлении на флоры крайних косяковых 
тележек Q = 390 т произойдет потеря устойчивости 
стенки флора с последующими пластическими де-
формациями днища.

ВыВОДы. 1. Подъем баржи проекта NBL–90 
массой 900 тонн на коротком слипе судостроительно-
судоремонтного завода «Нибулон» невозможен из-

за потери устойчивости стенками флоров в районе 
крайних косяковых тележек от суммарного давления  
390 тонн.

2. Уменьшение суммарного давления на флоры 
в районе крайних тележек возможно при подъеме 
баржи массой 780 тонн без люковых закрытий. Од-
нако и в этом случае необходимо произвести оценку 
устойчивости стенок флоров с вырезами.

3. Для более существенного снижения давления 
на флоры необходимо уменьшить длины свисающих 
частей корпуса баржи или практически их исключить 
путем установки дополнительных тележек, увеличи-
вая длину спуско-подъемного устройства слипа.
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Таблица 3. Эйлеровы напряжения τэ и фактический коэффициент устойчивости ηф в элементах стенки флора

Расчетные величины
Сечения флора (элементы стенки), рис. 4

1 2 3 4
λ 0,375 0,5 0,625 0,625

τ э
о, МПа 62,5 50 37,5 37,5

σэ
о, МПа 312,5 250 187,5 187,5

τэ, МПа

Рис. 4, а 54,6 39,7 23,1 14,7
Рис. 4, б 60,3 48,8 31,5 24,6

ηф

Рис. 4, а 0,21 0,2 0,22 0,32
Рис. 4, б 0,23 0,25 0,29 0,53
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Abstract. The energy flows in the propulsion plant with low-speed engine MAN 14S90ME–C9.2–TII are considered. 
It is noted that only one quarter of the energy released by combustion of fuel in the engine cylinder is transformed in 
propeller thrust. The amount of heat from the charge air slightly exceeds the amount of heat from exhaust gases when 
the engine’s load is 90% and under ISO conditions. The thermal scheme of exhaust heat recovery and air charging 
system at reasonable for marine conditions cooling depth has been presented and analyzed. Operating parameters of 
the system are shown in the diagram «Temperature — Heat». In the diagram «enthalpy — entropy» there has been 
considered a steam expansion process occurring in the turbine with two transitional supplies of superheated steam. 
It is indicated that all primary superheat pressure is needed to avoid excessive humidity of steam at the end of the 
expansion process.
Keywords: waste heat; propulsion plant; low speed engine; exhaust gas; charge air; heat recovery boiler; compressed 
air cooler; steam turbine.

Анотація. Розглянуті потоки енергії в пропульсивній установці з сучасним потужним малообертовим двигу-
ном S90ME, наведена і проаналізована схема глибокої утилізації теплоти відхідних газів і наддувного повітря, 
показані в тепловій діаграмі процеси розширення пари в турбіні з двома проміжними підводами перегрітої 
пари.
Ключові слова: утилізація теплоти; пропульсивна установка; малообертовий двигун; відхідні гази; наддувне 
повітря; утилізаційний котел; охолоджувач стисненого повітря; парова турбіна.

Аннотация. Рассмотрены потоки энергии в пропульсивной установке с современным мощным малооборот-
ных двигателем S90ME, приведена и проанализирована схема глубокой утилизации теплоты отходящих газов 
и наддувочного воздуха, показаны в тепловой диаграмме процессы расширения пара в турбине с двумя про-
межуточными подводами перегретого пара.
Ключевые слова: утилизация теплоты; пропульсивная установка; малооборотный двигатель; отходящие 
газы; наддувочный воздух; утилизационный котел; охладитель сжатого воздуха; паровая турбина.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмИ
Суттєвому використанню вторинних енергоресур-

сів на суднах стали приділяти увагу у другій полови-
ні XX століття, коли почали з’являтися серійні судна 
з  утилізаційними турбогенераторами, що живилися 
перегрітою парою від утилізаційного котла (УК), до 
якого надходили відхідні гази від головного двигуна 
(ГД) — малообертового дизеля (МОД) [2, 4, 7, 9 та 
ін.]. Наприклад, це були серії танкерів, в яких:

– головне  судно «Спліт» (побудоване в Югославії 
у 1965 р., ГД 874-VT2BF-160, номінальна потужність 
8830 кВт);

– головне судно «Леонардо да Вінчі» (побудоване 
в Італії у 1963 р., ГД Фіат 909S, номінальна потуж-
ність 13980 кВт).

На той час питома витрата палива ГД склада-
ла 200–220 г/(кВт∙год.), температура відхідних га-
зів у режимі повного ходу судна 350–400 °С і вища 
частка теплоти з відхідними газами становила 
близько 40%, а відвід теплоти при охолодженні 
наддувного (стисненого) повітря — близько 8 %  
[2, 3, 7].

Наприкінці 80-х років минулого століття відбув-
ся скачок в термодинамічній ефективності МОД, що 
знизило температуру їх відхідних газів і відповідну 
частку теплоти [7]. І глибока утилізація вторинних 
енергоресурсів стала недоцільною.

Подальший розвиток МОД супроводжувався ін-
тенсивним зростанням тиску наддувного повітря, 
що суттєво підвищувало як його температуру після 
турбокомпресора (ТК), так і кількість відведеної те-
плоти при його охолодженні. На даний час ця тем-
пература сягає 200 °С і більше, а частка відведеної 
теплоти ~ 20%. В свою чергу, температура відхідних 
газів понизилася до 225…275 °С, а їх теплота до тих 
самих 20% [1, 6, 8. 12]. Таким чином, надувне повітря 
і відхідні гази за ексергією зблизилися. Проте з від-
родженням в наш час глибокої утилізації (наприклад 
на серійних ультраконтейнеровозах типу «Емма Ма-
єрск») енергетичний потенціал наддувного повітря 
майже не використовується. Доцільне використання 
цього потенціалу — це не вирішена проблема в суд-
новій енергетиці, особливо коли енергія утилізацій-
них турбін застосовується поряд з ГД для руху судна.  
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АНАЛІз ОСТАННІх 
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

Дослідження щодо глибокої утилізації вторинних 
енергоресурсів поновилися приблизно на зламі XX 
і XXI століть, коли реальною становилася перспекти-
ва побудови крупних контейнеровозів зі швидкістю 
ходу 25 вуз, на яких передбачалося застосування МОД 
потужністю 50…80 тис. кВт. При цьому приваблюва-
ла судновласників і проектантів можливість одержу-
вати додаткову механічну енергію 5…8 тис. кВт без 
витрати палива — лише за рахунок утилізації. Цьому 
питанню присвячена значна кількість публікацій, на-
приклад [6, 11, 12], в яких наводилися як різноманітні 
теплові схеми утилізації, так і характерне для неї об-
ладнання з відповідними параметрами. Більш того, 
пропонувалися певні схеми систем глибокої утиліза-
ції в залежності від особливостей судна та потужнос-
ті його ГД, які, на думку їх авторів, даватимуть най-
більший прибуток.

Основною вадою таких досліджень, на наш по-
гляд, є деяке завищення потенціалу відхідних газів 
ГД на режимах повного ходу судна та практична від-
сутність оцінки утилізації теплоти наддувного пові-
тря, стисненого в ТК. Поряд з цим, однозначно пе-
редбачалася робота утилізаційної парової турбіни на 
генератор електричного струм і замовчувалось:

– досить нерівномірне використання електрично-
го струму на судні;

– при значних потужностях МОД надлишкова по-
тужність утилізаційного турбогенератора для тради-
ційних потреб судна в електроенергії;

– при передачі утилізаційної потужності на греб-
ний гвинт (ГГ) подвійне перетворення енергії: спочат-
ку механічної енергії в електричну, потім електричної 
в механічну (що обумовлює неминучі значні втрати). 

мЕТА СТАТТІ — згенерувати альтернативну 
схему та оцінити робочі параметри комбінованої сис-
теми утилізації, в якій на прийнятну глибину охоло-
джуються як відхідні гази, так і стиснене в ТК пові-
тря сучасних МОД.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО мАТЕРІАЛУ
При аналізі глибокої утилізації, коли вона може 

бути доцільною з огляду на прибутковість транспорт-
ного судна, безперечним є необмежене використан-
ня усієї утилізаційної потужності гребним гвинтом, 
й бажано з найменшими втратами, тобто йдеться про 
застосування на судні утилізаційного гребного турбо-
зубчатого агрегату (УГТЗА) [2]. А отже заслуговує 
в першу чергу аналіз балансу енергії в пропульсивній 
установці з МОД.

На рис. 1 зображені потоки енергії, за умов ISO, 
в пропульсивній установці з ГД 14S90ME–C9.2–TII, 
який налаштований на High load і для якого віднос-
на специфікаційна потужність складає 100% від но-
мінальної, навантаження 90%, степінь підвищення 
тиску повітря в ТК 3,88, температура відхідних га-

Рис. 1. Розподіл енергії в пропульсивній установці з МОД 14S90ME–C9.2–TII



24

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 3 n  2016

зів близько 230 °С, стисненого повітря за ТК 197 °С  
і за охолоджувачем 34 °С, питома витрата палива 
164,8 г/(кВт∙год.). Дані стосовно МОД одержані з ви-
користанням [10]. Втрати енергії, підведеної до вало-
проводу, на шляху її трансформації у тягову енергію 
(силу) гвинта прийняті як найбільш імовірні — у під-
шипниках валопроводу біля 1%, на гребному гвинті 
35%. Частка енергії (упору), затрачувана на засмокту-
вання води, прийнята 22% (коефіцієнт засмоктування 
0,22 [5]).

Енергія, виділена при згорянні палива в двигуні, 
визначена як

c
42700
3600

11,86 ·0,1648 ·81340 ·1·0,9  143085 ,

e eb N N N

де be — ефективна питома витрата палива, 
кг/(кВт∙год.); c

42700
3600

11,86 ·0,1648 ·81340 ·1·0,9  143085 ,

e eb N N N — ефективна номінальна потуж-
ність, кВт; cN  — відносна специфікаційна потуж-
ність; N  — навантаження МОД у режимі повного 
ходу судна, (прийнято, як це зображено на рис. 1, за 
100%).

На рис. 1 позначені потоки енергії, віднесеної до 
енергії, виділеної при згорянні палива: Ег

ТК — з газа-
ми до ТК, Ег — з газами після ТК, Ес.п — зі стисне-
ним повітрям, після ТК, Ец — з водою охолодження 
циліндрів, їх кришок і газовипускних клапанів, Ем — 
з маслом, Ез.в — з забортною водою. Крім того, пото-

ки відносної енергії: Ев — випромінення поверхнею 
МОД, Ne — підведеної до валопроводу, Еп.в — від-
веденої в його підшипниках, Ег.г — підведеної до ГГ,  
Ер — розсіяної на ГГ, Ез — на засмоктування води ГГ 
і Ет — на тягу ГГ.

Як бачимо лише ~ 25% енергії в пропульсивній 
установці, яка є основним споживачем палива і саме 
цим суттєво впливає на собівартість морських пере-
везень, використовується корисно. Збільшенню цього 
відсотка постійно приділяється увага і проектантів, 
і судновласників. Одним із заходів у цьому напрям-
ку є застосування УГТЗА [2], турбіна якого живеться 
водяною парою утилізаційної системи. Основні вто-
ринні потоки енергії сучасного МОД — з відхідними 
газами (Ег ≈ 18%) і стисненим повітрям (Ес.п ≈ 20%). 
З огляду на їх температурний рівень ці два потоки при 
глибокій утилізації заслуговують уваги в першу чергу 
і в рівній мірі.

На рис. 2 зображена одна із можливих схем сис-
теми глибокої утилізації, в якій вперше для суднової 
енергетики і утилізаційний котел (УК), і охолоджувач 
стисненого повітря (ОСП) виступають як основні 
елементи для генерації водяної пари. Розробка даної 
схеми базується на чисельних матеріалах, опубліко-
ваних за останні 50 років стосовно утилізаційних кот-
лів двох тисків, зокрема [12], та аналізі фізичних про-
цесів охолодження відхідних газів і стисненого пові-
тря МОД. Для цієї схеми характерно, що генерується 
пара трьох тисків: високого (ВТ), середнього (СТ) 

Рис. 2. Принципова схема утилізації з котлом двох тисків і охолоджувачем стисненого повітря МОД



25

№ 3 n  2016ЕНЕРГЕТИКА

і низького (НТ), що й обумовлює наявність трьох 
сепараторів пари. Живильний насос подає усю деа-
еровану воду до повітроохолоджувача. Одна частка 
живильної води (ЖВ) із підігрівача ЖВ через пони-
жувач тиску йде до сепаратора НТ, а решта до еко-
номайзера СТ і далі до сепаратора пари СТ.  Відпра-
цьована пара з турбіни надходить до конденсатора, 
і для забезпечення якнайглибшого вакууму через 

його трубки прокачується забортна вода в великій  
кількості.

Охолодження відхідних газів і стисненого пові-
тря та фазові переходи води подані в діаграмі «тем-
пература — теплота» на рис 3. Також вказані різні 
(навмисно, як одні з можливих) мінімальні темпе-
ратурні напори (∆tmin) між теплообмінуючими се-
редовищами та характерні температури. Кількість 

Рис. 3. Діаграма «температура — теплота» (t — Q):
а ) для утилізаційного котла двох тисків; б) для повітроохолоджувача МОД S90ME–C9.2–TII

б)

а)
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Рис. 4. Процеси в турбіні з проміжним підводом пари в діаграмі «ентальпія — ентропія» (I — s)

живильної води відповідає кількості пари на тур-
біну і на споживачі теплової енергії, і ця кількість, 
при вказаних параметрах, дозволяє охолодити по-
вітря приблизно до 90 °С. Подальше охолоджен-
ня до 34 °С забезпечується забортною водою. Тиск 
пари (10; 2 і 1 бар) в певній мірі вибрано довільно. 
Проте відмітимо, що середній тиск в 2 бара слід  
вважати мінімально можливим, щоб запобігти низь-
котемпературній сірковій корозії в хвостовій части-
ні УК. Що ж стосується низького тиску в 1 бар, то 
слід зазначити, що з його зниженням паропродук-
тивність повітроохолоджувача зростатиме, проте  
ексергетична цінність генерованої пари падатиме. Та-
кож зазначимо, що і мінімальні температурні напори, 
і тиск пари в сепараторах — це оптимізаційні параме-
три, визначення яких — проектна задача. Із рис. 3 ви-
пливає, що кількість утилізованої теплоти, відведеної 

як від УК, так і від ОСП, та їх паропродуктивність 
приблизно однакові, хоча ексергетична цінність пари 
від УК вища.

Визначення потужності утилізаційної турбіни, запо-
бігання надмірної вологості пари на її останніх ступенях 
пов’язані з процесами розширення пари, які переважно 
зображують в координатах «ентальпія — ентропія». 
Такі процеси згідно з рис. 3 показані на рис. 4. 

У цьому випадку вологість пари на виході з турбі-
ни складає 8%, що вказує на певний запас, і дозволяє 
дещо підняти середній тиск для збільшення ексергії 
пари. Аналіз інформації рис. 4 дозволяє зробити деякі 
попередні висновки. Зокрема, по-перше — перегрів 
пари в усіх контурах слід вважати обов’язковим; по-
друге — існує певний зв’язок між значеннями тисків 
пари, коли потужність турбіни сягатиме максимуму.

ВИСНОВКИ. 1. Удосконалення МОД як голо-
вних двигунів морських транспортних суден у на-
прямку зниження їх маси і підвищення циліндрової 
потужності шляхом постійного зростання ступеня 
підвищення тиску в ТК призводить до суттєвого пе-
рерозподілу вторинних потоків енергії, і для окремих 

сучасних МОД кількість теплоти, відведеної в ОСП, 
перевершила кількість теплоти відхідних газів. 2. За-
пропонована і проаналізована одна із можливих схем 
системи утилізації теплоти відхідних газів і стис-
неного повітря МОД з паровою турбіною з проміж-
ним підводом двох потоків перегрітої водяної пари. 



27

№ 3 n  2016ЕНЕРГЕТИКА

СпИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
[1] Вторинні енергоресурси та енергозбереження на суднах [Текст]: навчальний посібник / В. С. Самохвалов, Д. В. Ко-

новалов, М. Ю. Багненко та ін., за заг. ред. В.С. Самохвалова. — Миколаїв : Іліон, 2016. — 430 с.
[2] захаров, Ю. В. Анализ экономической эффективности способов утилизации тепла отходящих газов судовых дизе-

лей [Текст] / Ю. В. Захаров, В. П. Шостак // Судостроение. — № 8. — 1972. — С. 31 – 35.
[3] Коробков, Ю. п. Развитие производства малооборотных дизелей [Текст] / Ю. П. Коробков // Тяжелое машиностро-

ение. — № 7. — 1998. — С. 10 – 18.
[4] Наливайко, В. С. Суднові двигуни внутрішнього згоряння [Текст] : підручник / В. С. Наливайко, Б. Г. Тимошев-

ський, С. Г. Ткаченко. — Миколаїв : Видавець Торубара В. В., 2015. — 332 с.
[5] Шостак, В. п. Проектування пропульсивної установки суден з прямою передачею потужності на гвинт [Текст] : 

навч. посіб. / В. П. Шостак, В. І. Гершанік, В. П. Кот, М. С. Бондаренко ; за ред. В. П. Шостака — Миколаїв : УДМТУ, 
2003. — 500 с.

[6] Ципленкин, Г. Е. Турбокомпаундные системы как средство утилизации отходящего тепла силовых установок с ДВС 
[Текст] / Г. Е. Ципленкин, Р. С. Дейч, В. П. Иовлев // Двигателестроение. — № 1. — 2009. — С. 28 – 34.

[7] Шостак, В. п. Имитационное моделирование судовых энергетических установок [Текст] / В. П. Шостак, В. И. Гер-
шаник. — Л. : Судостроение, 1988. — 256 с.

[8] Шостак, В. п. К вопросу о вредных оксидах в отходящих газах малооборотных дизелей [Електронний ресурс] / 
В. П. Шостак, А. Ю. Манзюк // Вісник НУК (електронне вид.). — Миколаїв, 2013. — № 3. — Режим доступу: http://
evn.nuos.edu.ua/article/view/23375/20853.

[9] Шостак, В. п. Себестоимость выработки электрической и тепловой энергии на морских нефтеналивных 
и сухогрузных судах [Текст] / В. П. Шостак, В. А. Редькин // Судостроение. — № 4. — 1974. — С. 32 – 35.

[10] CEAS Engine Calculations. — Available at: http://marine.man.eu/two-stroke/ceas.
[11] schmid, h. Less Emissions Through Waste Heat Recovery [Text] / Heinrich Schmid. — Switzerland : Wärtsilä Corporation, 

2004. — 10 p.
[12] Waste Heat Recovery System (WHRS) for Reduction of Fuel Consumption, Emission and EEDI [Теxt]. — Copenhagen, 

Denmark : MAN Diesel & Turbo, 2012. — 30 p. _____________________
© В. П. Шостак, А. Ю. Манзюк

Надійшла до редколегії 08.07.2016
Статтю рекомендує до друку член редколегії ЗНП НУК

д-р техн. наук, проф. C. І. Сербін

3. Кількості теплоти, відведеної в УК і ОСП, в систе-
мах глибокої утилізації теплоти від МОД порівняні й 
суттєво не відрізняються. 4. Тиск і перегрів пари в УК 
і ОСП утилізаційної системи з сепараторами декіль-

кох тисків відносяться до оптимізаційних параметрів, 
раціональні значення яких при прийнятних темпе-
ратурних напорах дають максимальну потужність  
турбіни.
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Abstract. The probabilistic assessment of fractional collection efficiency of aerosol in the boundary layers of the 
multi-functional mesh surfaces is proposed.
Keywords: aerosol; grid; surface; gradient; pressure; temperature; concentration; efficiency.

Анотація. Пропонується ймовірностна оцінка фракційної ефективності вловлювання аерозолів в прикордон-
них шарах багатофункціональних сітчастих поверхонь. 
Ключові слова: аерозоль; сітка; поверхня; градієнт; тиск; температура; концентрація; ефективність.

Аннотация. Предлагается вероятностная оценка фракционной эффективности улавливания аэрозолей в по-
граничных слоях многофункциональных сетчатых поверхностей. 
Ключевые слова: аэрозоль; сетка; поверхность; градиент; давление; температура; концентрация; эффектив-
ность.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмИ
Детерміновані методи визначення фракційної 

ефективності при вловлюванні аерозолів в енергетич-
них установках базуються на рішенні систем рівнянь 
динаміки багатофазного потока. Одночасно достовір-
ність отриманих результатів пов’язана з коректним 
завданням умов однозначності. Оскільки початкові 
і граничні умови для моделювання багатофазних сис-
тем мають ймовірностний характер, то результати, 
що отримані з допомогою детермінованих математич-
них моделей, мають додаткові похибки, що пов’язані 
з  суб’єктивним визначенням крайових умов.

Альтернативним методом опису фізичних проце-
сів в багатофазних потоках, є математичні моделі та 
крайові умови, що визначаються ймовірностними ха-
рактеристиками та використовують ймовірності під-
ходи до досліджень.

Науковою проблемою використання градієнтних 
технологій очистки є відсутність достовірних законо-
мірностей локального та сукупного впливу гідроди-
намічних, теплових и масообмінних процесів на рух 
частинок багатофазних потоків в прикордонних ша-
рах багатофункціональних поверхонь енергетичних 
установок.

АНАЛІз ОСТАННІх 
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

Значна кількість сучасних досліджень висаджен-
ня дрібнодисперсної фази базується на аналізу руху 
частинок діаметром від 1 до 10 мкм при різних тер-
могідродинамічних умовах на підґрунтях матема-
тичного та фізичного моделювання. Процеси термо-
форетичного ефекту і градієнти температур, тиску та 
концентрацій можливо використати для досягнення 
необхідної траєкторії руху частинок, що буде сприяти 
процесу осадження в досліджуваній зоні [1, 4].

Дослідження термогідродинамічних процесів 
з турбулізацією багатофазного потоку [2, 3, 5] об-
ґрунтували ефективність використання пульсаційних 
складових швидкості та тиску на процеси осадження 
частинок на поверхнях.

Однак закономірності впливу форми та розташу-
вання багатофункціональних поверхонь на фракційну 
ефективність осадження аерозолів в прикордонних 
шарах очисного обладнання енергетичних установок 
в приведених дослідженнях відсутні.

Вплив форми і розмірів багатофункціональних 
сітчастих поверхонь на процеси осадження визнача-
ється розподілом температурних, концентраційних та 
швидкісних прикордонних шарів. Взаємна дія граді-
єнтів різних фізичних показників визначають розміри 
частинки та її розташування відносно ділянки по-
верхні де вона повинна осадитися. Таким чином одна 
і таж ділянка поверхні характеризується фракційною 
ефективністю осадження для частинки заданого роз-
міру в умовах розподілу швидкості і температури у по-

верхні. Визначення ймовірностної оцінки фракційної 
ефективності вловлювання аерозолів в прикордонних 
шарах багатофункціональних сітчастих поверхонь та 
розшук закономірностей їх зміни уздовж цих повер-
хонь є недослідженою раніше частиною проблеми. 

мЕТОЮ СТАТТІ є визначення фракційної ефек-
тивності вловлювання аерозолів в прикордонних ша-
рах багатофункціональних поверхонь методом ймо-
вірностного оцінювання дотику частинок аерозолю 
з ділянкою їх поверхні. Поставлена мета  досягається 
вирішенням наступних задач:

– обґрунтувати основні теоретичні положення  
оцінювання ймовірності дотику частинок аерозолю 
з ділянкою поверхні; 

– визначити на основі теоретичних положень  
оцінювання  ймовірності дотику частинок аерозолю 
з ділянкою поверхні залежності для математичного 
моделювання фракційної ефективності при вловлю-
ванні аерозолів багатофункціональними сітчастими 
поверхнями;

– виконати чисельний експеримент градієнтних 
технологій очистки багатофазних потоків в прикор-
донних шарах багатофункціональних поверхонь; 

– обґрунтувати достовірність отриманих резуль-
татів запропонованого способу, що визначаються 
ймовірностними характеристиками та використову-
ють  ймовірності підходи до досліджень.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО мАТЕРІАЛУ
При оцінці ймовірностної фракційної ефектив-

ності в прикордонних шарах багатофункціональних 
поверхонь припускається, що в енергетичних уста-
новках осадження часток всіх розмірів відбувається 
в тому разі, коли  на віддалені від ділянки поверхні 
початкові координати частинок находяться на лінії 
руху, що розташовуються над ділянкою поверхні 
на відстані меншому або рівному її еквівалентному 
радіусу. 

Багатофункціональні поверхні пристроїв очистки 
аерозолів в енергетичних установках можливо пред-
ставити в вигляді системи суцільних або  не суцільних 
елементів різної форми. Суцільні поверхні складають 
прямолінійні та криволінійні канали з гладкою або 
шорсткою поверхнями, а не суцільні поверхні склада-
ються з  волокон матеріалів малої щільності, які мож-
ливо представити в вигляді системи  слоїв з рівномір-
ним розташуванням волокон, які регулярно орієнтовані 
в просторі та розташовані один від одного на відстані 
більше ніж діаметр волокна в 2 – 3 рази (рис. 1).

Така класифікація багатофункціональних повер-
хонь дозволяє використати наступні припущення: 

– при русі часток аерозолю в прикордонних ша-
рах багатофункціональних поверхонь граничні умови 
відновлюються перед кожною черговою ділянкою;

– проходження аерозольної частинки через сітчас-
тий матеріал рівнозначно проведенню серії послідов-
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них незалежних випробувань (проходження частин-
ки через окремий шар), в результаті кожного з яких 
можливе з декою ймовірністю настання очікуваної 
події — осадження частинки, при чому ймовірність 
осадження на кожному такому шарі постійна та може 
бути визначена заздалегідь;

– осадження різних частинок відбувається неза-
лежно одна від одної;

– розглядається поперечний перетин шару сітчас-
того матеріалу, на одиниці  площі якого в середньому 
знаходиться n волокон;

– розташування волокон розглядається як двови-
мірне.

Для одновимірної функції щільності ймовірності 
має вираз [5]: 

( ) exp( )x xf x n n x= −

де nx — середня кількість волокон, яка розміщена на 
одиницю довжини вздовж осі X.

Одновимірна функція щільності імовірності для 
осі Y:

( ) exp( ).y yf y n n y= −

А імовірність того, що найближче до даного во-
локно знаходиться в області від Х до Х + dХ  та від Y 
до Y + dY дорівнює:

exp( ) .x y x y x ydP dP dP n n n x n y dxdy= = − −

Аерозольна частинка осаджується на волок-
ні в тому випадку, якщо на віддаленні від волокна 
(де потік не спотворено) початкова ордината частин-

ки y0  знаходиться на лінії току, яка проходить над во-
локном на відстані меншій або, яка дорівнює радіусу 
частинки.

Імовірність осадження частинки на волокні при її 
початковій ординаті y ≤ у0:

0

0

0

exp( ) 1 .
y

nyy
y y yP n n y dy e−= − = −∫  

Значення Py виражає імовірність того, що при 
деякому значенні Х центр волокна має ординату 
0 ≤ y ≤ у0, яку відраховують від деякої довільної, але 
фіксованої точки у = 0.

Якщо щільність  волокнистого матеріалу невели-
ка, то середня відстань між волокнами (без урахуван-
ня діаметра волокон) на підставі виразу (3) визнача-
ється наступним чином:

cp
0

1( ) .
x

x xf x dx
n

∞

= =∫                                              (8)

Якщо врахувати діаметр сухих волокон, то се-
редня відстань між шарами (рис. 1) визначається 
виразом: 

1 .
x

x d
n

 
                          (9)

Для змочуваних фільтрів з урахуванням товщини 
рідкої плівки на волокні:

* 1 2 .
x

x d
n

                    (10)

Рис. 1. Схема волокнистого материала
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Рис. 2. Схема градієнтного впливу

Імовірність осадження частинки на шарі дорів-
нює добутку:

.x yP P P  
і з урахуванням виразів (9, 10) імовірність того, що на 
проміжку cpx x∆ =  немає інших волокон 

cp

cp

0

1 exp( ) .x

x
n x

x x xP n n x dx e−= − − =∫

Тоді для сухого матеріалу фільтра:
1,xn d

xP e                               (11)

а для змочуваного:
2 1* .x xn d n

xP e                           (12)

При товщині фільтра   число слоїв в ньому до-
рівнює:

.xm n  
А фракційна ефективність фільтра (імовірність 

осадження):

1 (1 ) .m
iP P                          (13)

З урахуванням виразів (4, 11, 12) ефективність су-
хого фільтра:

011 1 (1 ) ,
x

yx
nn yn d

iP e e              (14)

а змочуваного фільтра:

02 1* 1 1 (1 ) .yx x xn yn d n n
iP e       (15)

При градієнтному впливі, траєкторії руху части-
нок змінюються як показано на рис. 2. В результаті 
цього значення величини y0 збільшується до значення 
y0t, і для урахування градієнтного впливу в виразах 
(14, 15) замість y0 необхідно підставити значення y0t

0

0

1

2 1*

1 1 (1 ) ;

1 1 (1 ) .

y tx x

y tx x x

n yn d n
i

n yn d n n
i

P e e

P e
 

На рис. 3 представлено результати розрахунку 
фракційної ефективності від товщини фільтруючого 
матеріалу та інтенсивності градієнтного впливу. 

Ця залежність показує значне збільшення фрак-
ційної ефективності фільтрації матеріалу з ростом 
товщини фільтруючого шару та інтенсивності граді-
єнтного впливу. Величина інтенсивності градієнтного 
впливу залежить від розміру частинок, що осаджуєть-
ся. При збільшенні діаметру частинок, градієнтного 
вплив на них зменшується. 

Залежність фракційної ефективності від діаметра 
волокон, пористості та товщини рідкої плівки для сіт-
частих поверхонь представлені на рис. 4, 5, 6. 

Як видно з цих залежностей, ефективність філь-
трації частинок збільшується зі зменшенням діаметра 
волокон сітчастого матеріалу, зменшенням пористос-
ті матеріалу, та збільшенням товщини рідкої плівки. 

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

1. В сухих фільтрах, при швидкості газорідинних 
потоків до 4,5 м/с використовувати сітчасті матеріали 
з діаметром волокон від 10 до 40 мкм і пористістю 
0,95…0,99.

2. Змочені волокна фільтрувального матеріалу до-
зволяють з плівкою рідини до 35 мкм підвищують фрак-
ційну ефективність до 15% відносно сухих фільтрів.

3. Використання попереднього градієнтного ефек-
ту підвищує фракційну ефективність фільтрації в за-
лежності від  розміру частинок і становить для екві-
валентних діаметрів до 1 мкм на 16…27% відносних, 
до 5мкм на 9% відносних, до 10 мкм на 6% відносних 
і вище 20мкм до 3% відносних.
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Рис. 3. Залежність фракційної ефективності від товщини фільтруючого матеріалу   
 
з урахуванням градієнтного впливу 

const,x yn n= =  25d  :
 — без градієнтного впливу;   — з градієнтним впливом y0t = 1,25y0;   — з градієнтним впливом y0t = 1,10y0

а)

б)

в)
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Рис. 4. Залежність фракційної ефективності від діаметра волокон при постійній товщині матеріалу 0,015   та постій-
ній пористості 0,975

а)

б)

в)
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Рис. 5. Залежність фракційної ефективності від пористості матеріалу при постійній товщині матеріалу 0,015   
і структурі 7180x yn n

 
1/м

а)

б)

в)
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Рис. 6. Залежність фракційної ефективності від товщини рідкої плівки   при постійній товщині матеріалу 0,015    
та діаметрі волокон 25d   

а)

б)

в)
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ВИСНОВКИ. 1. Обґрунтовано використання 
методу дослідження фракційної ефективності влов-
лювання аерозолів в прикордонних шарах багато-
функціональних поверхонь методом ймовірностного 
оцінювання дотику частинок аерозолю з ділянкою їх 
поверхні для випадків сухих і зволожених волокнис-
тих матеріалів при градієнтних початкових ефектах. 
2. Використання попереднього градієнтного ефекту 
підвищує фракційну ефективність фільтрації части-
нок в залежності від їх еквівалентних діаметрів від 
3 % до 27 % відносних. 3. Результати дослідження об-

ґрунтовують рекомендації до застосування  сітчастих 
матеріалів при фільтрації полідисперсних частинок 
у фільтрах енергетичних установок і технологічно-
го обладнання. 4. Для більш детального визначення 
впливу градієнтних процесів переносу при очищенні 
багатофазних сумішей та розробки на їх основі ви-
сокоефективних інноваційних технологій для енер-
гетичних установок і технологічно обладнання требо 
продовжити дослідження для отримання залежності 
градієнтної інтенсифікації від дії сил інерції, турбо-
форезу, дифузіофорезу, опору і Саффмана.
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Abstract. The aim of the article is to decrease the weight and size of the contact condensers of gas-steam turbine 
plants. The increase of the gas-vapor flow speed is a way to achieve the aim. The results of the research are: heat, 
gas-dynamic, mass and overall indexes of the contact condenser for the gas-vapor flow speed from 3 to 6 m/s. At the 
conclusion of research are determined the values of efficiency and specific power of gas-steam turbine plants with 
contact condensers which have less weight and size.
Keywords: gas; steam; mixture; velocity; condenser; plant; upgrading.

Анотація. Розглянуто поліпшення контактних конденсаторів газопаротурбінних установок за рахунок збіль-
шення швидкості газопарової суміші.
Ключові слова: газ; пара; суміш; швидкість; конденсатор; установка; поліпшення.

Аннотация. Рассмотрено совершенствование контактных конденсаторов газопаротурбинных установок за 
сет увеличения скорости газопаровой смеси.
Ключевые слова: газ; пар; смесь; скорость; конденсатор; установка; совершенствование.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмИ
Розробка нових енергозберігаючих технологій, 

з одночасним вирішенням екологічних і економічних 
завдань є пріоритетним напрямом науково-технічних 
досліджень енергетичних установок.

Досвід експлуатації контактних парогазотурбін-
них установок (КГПТУ) дає можливість говорити про 
ефективне виробництві механічної, теплової та елек-
тричної енергії [1, 3, 5]. Використання аналогічних 
установок для плавучих електростанцій, видобувних 
платформ на морському шельфі та на інших об’єктах 
морської інфраструктури має певні позитивні показ-
ники. Але масогабаритні показники КГПТУ, як енер-
гетичних установок на об’єктах морської інфраструк-
тури, повинні бути нижче за стаціонарних установок 
континентального базування. Аналіз масогабаритних 
показників елементів установки доводить, що кон-
тактний конденсатор і його показники повинні бути 
значно поліпшені за рахунок інтенсифікації процесів 
в ньому [2]. Інтенсифікація гідрогазодинамічних та 
тепломасообмінних процесів в контактних конден-
саторах можлива при підвищенні швидкості газопа-
рового потоку без порушення рівноваги течії рідини 
і газу. Тому визначення умов досягнення підвищення 
швидкості течії газопарового потоку з одночасним 
стабільним відведенням рідини і газу в контактному 
конденсаторі при ефективному виробництві механіч-
ної, теплової та електричної енергії КГПТУ є науково-
технічним завданням при розробці КГПТУ морського 
призначення.

АНАЛІз ОСТАННІх 
 ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

Дослідження процесів в контактному конденса-
торі КГПТУ представлені в роботах [2, 4]. У розгля-
нутих джерелах швидкості газопарового потоку скла-
дали 3–4 м/с. Підвищення швидкості газопарового  
потоку понад 4 м/с при досліджених конструкціях мо-
гло спричинити порушення стабільності роботи кон-
денсатора, значне підвищення його газодинамічного 
опору та непрацездатність енергетичної установки 
в цілому. Головною причиною таких негативних на-
слідків є перешкоджання відводу рідини в збірник 
з нижнього перерізу сітчастої тепломасообмінної на-
садки.

мЕТОЮ СТАТТІ є визначення поліпшення 
техніко-економічних та масогабаритних показників 
контактного конденсатора при підвищенні швидкості 
течії газопарового потоку з одночасним стабільним 
відведенням рідини і газу при ефективному вироб-
ництві механічної, теплової та електричної енергії 
КГПТУ.

Для досягнення поставленої мети вирішуються 
наступні задачі:

1. Визначення теплотехнічних характеристик кон-
тактних конденсаторів та його складових елементів 

для діапазону швидкостей газопарові суміші (ГПС) 
3–6 м/с.

2. Визначення шляхів зниження росту аеродина-
мічного спротиву контактного конденсатора при під-
вищенні швидкості газопарові суміші.

3. Визначення масогабаритних показників контак-
тних конденсаторів та його складових елементів для 
діапазону швидкостей газопарові суміші (ГПС) 3–6 м/с.

4. Визначити значення ККД та питомої потужнос-
ті КГПТУ для різних початкових температур навко-
лишнього середовища в діапазоні швидкостей ГПС 
в контактних конденсаторах 3–6 м/с.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО мАТЕРІАЛУ
Підвищення швидкості газопарового потоку 

в контактному конденсаторі понад 4 м/с парціальним 
способом течії в нижньому перерізі сітчастої теплома-
сообмінної насадки обґрунтовано експериментально. 
Розрахункові дослідження впливу показників парці-
ального способу течії при стабільному відведенні рі-
дини і газу в контактному конденсаторі представлено 
нижче. Використана математична модель контактно-
го конденсатора була доопрацьована і відрізнялась 
від математичної моделі [4] наявністю додаткових 
процедур завдяки яким досліджувалися одночас-
ний вплив конденсації та сепарації на температуру  
теплоносіїв, прибуток води та перепад тиску в кон-
денсаторі при незмінних конструктивних показниках 
елементів конденсатора. Розрахунки циклу КГПТУ 
при зміні масогабаритних показників в залежності 
від швидкості ПГС виконано за математичною мо-
деллю [6].

Визначення теплотехнічних характеристик кон-
тактних конденсаторів

виконано для діапазону швидкостей ГПС 3–6 м/с 
з кроком по швидкості 0,5 м/с та представлено на  
рис. 1, 2 та 3.

Залежність вихідної температури ГПС (рис. 1,а) 
і води на виході (рис. 1,б) відповідають вихідним да-
ним, що наведені в роботі за результатами приймаль-
них випробувань та дослідно-промислової експлуата-
ції [2].

При збільшенні швидкості ГПС в контактному 
конденсаторі температура газопарової суміші збіль-
шується на 2–3 К, а температура відведеної води зни-
жується на 1 К і внаслідок цього кількість відведеної 
теплоти знижується на 4%.

На рис. 3 представлені результати прибутку води 
в залежності від швидкості ГПС.

Згідно результатів розрахунків при збільшенні 
швидкості ГПС можливо збільшення прибутку води, 
що дозволяє зменшити витрати води на установку. 

Для визначення шляхів зниження росту аеродина-
мічного спротиву контактного конденсатора при під-
вищенні швидкості газопарові суміші зроблено аналіз 
впливу аеродинамічного спротиву окремих елементів 
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Рис. 1. Залежність вихідної температури і води від швидкості руху ГПС:
а) температура ГПС; б) температура відведеної води

а)

б)

Рис. 2. Кількість відведеної теплоти в залежності від швидкості ГПС
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на загальний аеродинамічний спротив контактного 
конденсатора.

Результати розрахунків перепадів тиску газопаро-
вої суміші у контактному конденсаторі і його тепло-
масообмінній насадці представлено на рис. 4.

При збільшенні швидкості руху та незмінних по-
казниках контактного конденсатора збільшується ае-
родинамічний супротив до 3540 Па. При розрахунках 
теплотехнічних характеристик контактних конденсато-
рів була використана конструкція сiтчасто-пористої на-
садка аналогічна, що використовується у КГПТУ-16.

Наслідком аналізу впливу перепаду тиску окре-
мих елементів на загальне значення перепаду тиску 
контактного конденсатора в цілому є визначення сіт-
частої тепломасообмінної насадки як елемента з най-
більшим аеродинамічним спротивом. Зменшення пе-
репаду тиску на сітчастій тепломасообмінній насадці 

досягається за рахунок зменшення її пористості, що 
можливо при корекції її конструкції завдяки розмірам 
сітки і каналів. 

На аеродинамічний супротив у насадці контак-
тного конденсатора значно впливають радіус скру-
глення каналів насадки, шаг між трубками або гофра-
ми вдовж однієї сторони розділення лінії по нормалі 
до осі трубок або гофр.

Результати можливого зменшення перепаду тиску 
на сітчастій тепломасообмінній насадці при різних 
сітках та розмірах каналів приведено на рис. 5. та 
ефективності висадження води при роботі конденса-
тора на рис. 6.

Вплив швидкості руху газопарової суміші при ви-
хідних умовах наведених вище на показники контак-
тного конденсатора та його тепломасообмінної насад-
ки наведено в табл. 1 та на рис. 6. 

Рис. 4. Перепад тиску в залежності від швидкості газопарової суміші:
 — у контактному конденсаторі;  — у тепломасообмінній насадцi

Рис. 3. Результат прибутку води в залежності від швидкості ГПС
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Рис. 5. Залежність аеродинамічного опору для значень кроків між трубками або гофрами уздовж однієї сторони розділу 
лінії по нормалі до осі трубок або гофр (м) відповідно 0,013 м; 0,014 м; 0,015 м

Таблиця 1. Зміна масогабаритних показників контактного конденсатора в залежності від збільшення швидкості руху газо-
парової суміші

Швидкість, м/с Площа насадки КГПТУ, м2 Довжина, м Ширина, 
м

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

Рис. 6. Зменшення маси тепломасообмінної насадки в залежності від номера сітки
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Результати розрахунків ККД та питомої потуж-
ності контактних газопаротурбінних установок від 
коефіцієнту відновлення тиску в діапазоні швидко-
стей газопарової суміші в контактних конденсаторах 
3–6 м/с наведеноу табл. 2.

Як і передбачалось підвищення швидкості газо-
парової суміші в контактних конденсаторах з 3 до  
6 м/с призводить до зниження ККД до 0,3% абсо-
лютних практично без зміни питомої потужності 
контактних газопаротурбінних установок, але зни-
ження масогабаритних показників компенсує це і для  
енергетичних установок на об’єктах морської інфра-
структури має певні переваги.

ВИСНОВКИ. 1. При збільшенні швидкості ГПС 
в контактному конденсаторі температура газопарової 
суміші збільшується на 2–3 К, а температура відведе-
ної води знижується на 1 К і внаслідок цього кількість 
відведеної теплоти знижується на 4%.

2. При збільшенні швидкості руху та незмінних 
показниках контактного конденсатора його аероди-
намічний супротив збільшується на 3540 Па голо-
вним чином внаслідок сітчастої тепломасообмінної 
насадки як елемента з найбільшим аеродинамічним 
спротивом. Зменшення перепаду тиску на сітчастій 
тепломасообмінній насадці досягається за рахунок 

зменшення її пористості, що можливо при корекції її 
конструкції завдяки розмірам сітки і каналів. 

3. Підвищення швидкості газопарової суміші 
в контактних конденсаторах з 3 до 6 м/с призводить 
до зниження ККД до 0,3% абсолютних практично без 
зміни питомої потужності контактних газопаротур-
бінних установок, але зниження масогабаритних по-
казників компенсує це і для енергетичних установок 
на об’єктах морської інфраструктури має певні пере-
ваги.

Таблиця 2. Техніко-економічні показники контактних 
газопаротурбінних установок в залежності від коефіцієнту 
відновлення тиску

Коеф. відновл. 
тиску

ККД 
ГПТУ

Nуд,  
кВт/(кг/с) Т4, К

G,  
кг/сек

0,986 0,4360 393,3513 736,0349 5,0980
0,984 0,4357 393,3506 736,3383 5,1093
0,983 0,4355 393,3500 736,5403 5,1168
0,980 0,4350 393,3487 737,0613 5,1361
0,977 0,4345 393,3472 737,6205 5,1568
0,974 0,4339 393,3458 738,1812 5,1776
0,971 0,4333 393,3442 738,7805 5,1998
0,967 0,4327 393,3426 739,4040 5,2229
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Abstract. It is considered a waste heat recovery scavenge air cooling system that consists of three stage air cooler: 
the first stage extracting a high potential heat from the scavenge air after the turbo-charger (so called utilizing or 
cogenerative stage), the second convention stage using sea water as cooling medium and the third stage using a cold 
from the waste heat recovery refrigerant ejector chiller utilizing the heat of scavenge air extracting in the first stage. 
The heat load on the first high-temperature stage of the scavenge air cooler has been supposed as the heat source to 
produce a refrigeration capacity wasted for scavenge air deep cooling in the low temperature section by refrigerant 
ejector chiller of waste heat recovery cooling system. It is shown that a scavenge air heat is quite enough to cover the 
heat wasted for addition scavenge air cooling from the temperature of air after a convention sea water cooler to the 
potential minimal temperature that provides reducing the engine fuel consumption. The rational temperature of the 
scavenge air after heat extraction from it in the high-temperature stage of the scavenge air cooler that limits a mag-
nitude of the heat to be used by waste heat recovery refrigeration ejector chiller for scavenge air deep cooling in the 
low temperature stage of the scavenge air cooler of the marine low speed diesel engine for climate conditions of the 
ship performance on the route line has been defined. A reduction of specific fuel consumption and fuel saving due to 
scavenge air cooling for the main marine low speed diesel engine for climate conditions of the ship performance on 
the Odessa-Yokogama route line were estimated. 
Key words: marine low speed diesel engine; scavenge air cooling; waste heat recovery chiller; specific fuel consump-
tion; fuel saving.

Аннотация. Определена рациональная температура наддувочного воздуха после отвода от него теплоты 
в высокотемпературной ступени охладителя наддувочного воздуха, лимитирующая количество теплоты, ис-
пользуемой хладоновой эжекторной холодильной машиной для глубокого охлаждения наддувочного воздуха 
в низкотемпературной ступени охладителя наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля для клима-
тических условий эксплуатации судна на рейсовой линии. Рассчитаны уменьшение удельного расхода топлива 
и экономия топлива в результате охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля для кли-
матических условий эксплуатации судна на рейсовой линии Одесса-Йокогама. 
Ключевые слова: судовой малооборотный дизель; охлаждение наддувочного воздуха; теплоиспользующая 
холодильная машина; удельный расход топлива; экономия топлива. 

Анотація. Визначена раціональна температура наддувного повітря після відведення від нього теплоти у ви-
сокотемпературному ступені охолоджувача наддувного повітря, яка обмежує кількість теплоти, що викорис-
товується хладоновою ежекторною холодильною машиною для глибокого охолодження наддувного повітря 
у високотемпературному ступені охолоджувача наддувного повітря суднового малообертового дизеля для  
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмы
Повышенные температуры наружного воздуха 

и соответственно воздуха в машинном отделении 
(МО), откуда он поступает на всасывание наддувоч-
ного турбокомпрессора (ТК) МОД, а также забортной 
воды в системе охлаждения наддувочного воздуха 
приводят к ухудшению термодинамической эффек-
тивности МОД: падению эффективных КПД и мощ-
ности, возрастанию удельного расхода топлива bе 
[5–7]. Так, с повышением температуры наддувочного 
воздуха на 10 °С эффективный КПД МОД уменьша-
ется примерно на 0,5%, а удельный расход топлива bе 
возрастает на 1,0...1,2 г/(кВт∙ч) [5–7]. 

АНАЛИз пОСЛЕДНИх  
ИССЛЕДОВАНИй И пУБЛИКАЦИй

Ухудшение топливной эффективности судовых 
МОД с повышением температуры наддувочного воз-
духа привело к поиску путей его охлаждения при вы-
соких температурах охлаждающей забортной воды, 
в частности, теплоиспользующими холодильными 
машинами (ТХМ). Веским аргументом в пользу тако-
го решения проблемы является падение потребности 

судна в тепловой энергии до 20…25% производи-
тельности утилизационного котла (УК) при плавании 
судна в теплых климатических условиях [6]. Вполне 
логичным представляется использование высвобож-
даемой тепловой энергии в ТХМ для производства хо-
лода. В ряде публикаций показана целесообразность 
использования теплоты, отводимой в охладителе над-
дувочного воздуха (ОНВ), для снижения температуры 
наддувочного воздуха с помощью ТХМ [1 — 4]. 

Топливная эффективность охлаждения наддувоч-
ного воздуха (сокращение удельного расхода топли-
ва) зависит от величины снижения его температуры 
∆tв, которая, в свою очередь, помимо климатических 
условий плавания (температуры наружного воздуха 
и забортной воды), зависит еще и от располагаемой 
сбросной теплоты МОД и эффективности ее транс-
формации в холод, т.е. типа ТХМ. При изменении 
в течение рейса климатических условий меняется 
тепловая нагрузка системы охлаждения, т.е. требуе-
мый для охлаждения воздуха расход холода Q0, по-
лучаемого в ТХМ, соответственно, и затраты тепло-
ты Qг, трансформируемой в холод. Последние, в свою 
очередь, должны покрываться за счет располагаемой  

кліматичних умов експлуатації судна на рейсовій лінії. Розраховані зменшення питомої витрати палива та еко-
номія палива в результаті охолодження наддувного повітря суднового малообертового дизеля для кліматичних 
умов експлуатації судна на рейсовій лінії Одеса-Йокогама. 
Ключові слова: судновий малообертовий дизель; охолодження наддувного повітря; тепловикористовуюча хо-
лодильна машина; питома витрата палива; економія палива. 
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теплоты Qг.р наддувочного воздуха, отводимой 
в ОНВВТ, объемы которой зависят от глубины утили-
зации теплоты, определяемой температурой воздуха 
tг2 на выходе из ОНВВТ. 

Тепловой расчет ОНВ такой теплоиспользующей 
системы охлаждения (ТСО) наддувочного воздуха 
должен производиться исходя из тепловой нагрузки, 
с одной стороны, соответствующей затратам теплоты 
Qг. на получение в ТХМ холода Q0, достаточного для 
охлаждения воздуха в соответствии с климатически-
ми условиями эксплуатации на конкретной рейсовой 
линии, а с одной стороны, не превышающей объемов 
располагаемой теплоты наддувочного воздуха Qг.р. 
В противном случае проектирование ОНВ на завы-
шенную тепловую нагрузку (более низкую темпера-
туру воздуха tг2 на выходе из ОНВВТ при неизменных 
поперечных сечениях), превосходящую требуемые 
затраты теплоты Qг на охлаждение воздуха, вызовет 
неоправданное возрастание поверхности ОНВВТ, со-
ответственно, и потерь мощности двигателя на пре-
одоление аэродинамического сопротивления ОНВВТ 
и всего ОНВ. 

И наоборот, при заниженной расчетной тепло-
вой нагрузке, соответственно и поверхности ОНВВТ, 
последней будет недостаточно для требуемого сни-
жения температуры воздуха в соответствии с клима-
тическими условиями эксплуатации в течение рейса, 
что приведет к сокращению получаемого эффект от 
охлаждения в виде снижения расхода топлива. 

ЦЕЛЬ РАБОТы — определение топливной эф-
фективности охлаждения наддувочного воздуха (со-
кращения расхода топлива) главного судового МОД 
и рациональной глубины утилизации теплоты над-
дувочного воздуха в соответствии с климатическими 
условиями эксплуатации судна на конкретной рейсо-
вой линии в наиболее напряженное тепловом отно-
шении летнее время. 

ИзЛОжЕНИЕ ОСНОВНОГО мАТЕРИАЛА
Конструктивно наиболее простой ТХМ является 

хладоновая эжекторная холодильная машина (ЭХМ), 
в которой благодаря сравнительно низким темпера-
турам кипения хладона — низкокипящего рабочего 
тела (НРТ) t0 = 2…5 °С возможно охлаждение воз-
духа до довольно низких температур tв2 в зависимо-
сти от температурных напоров в теплообменниках  
[1, 3, 4]. Теплоиспользующая система охлаждения 
(ТСО) наддувочного воздуха на базе ЭХМ включа-
ет последовательно расположенные в воздушном 
тракте высокотемпературную ступень охлаждения 
ОНВВТ (после ТК), промежуточную ступень охлаж-
дения (ПО) наддувочного воздуха забортной водой 
и низкотемпературную ступень ОНВНТ дополнитель-
ного глубокого охлаждения воздуха в ЭХМ после его 
охлаждения забортной водой в ПО (рис. 1). Теплота, 
отведенная от воздуха в ОНВВТ, трансформируется 

с помощью ЭХМ в холод, используемый для охлаж-
дения воздуха в ОНВНТ. 

Потоки теплоты в ТСО с трехступенчатым ОНВ 
на базе ЭХМ (рис. 1): Qг = Gв∙св(tг1 – tг2) — теплота, от-
веденная от наддувочного воздуха в ОНВВТ и исполь-
зуемая генератором ЭХМ, где Gв — расход воздуха; 
св — теплоемкость воздуха; tг1 и tг2 — температуры 
наддувочного воздуха (греющей среды для ЭХМ) на 
входе и выходе ОНВВТ соответственно; Q0 = ζ Qг — 
холодопроизводительность ЭХМ; ζ = Q0 /Qг — тепло-
вой коэффициент ЭХМ; температуры забортной воды 
tзв и пресной воды tw промежуточного контура охлаж-
дения, наддувочного воздуха tвв2, охлажденного в ПО 
(на входе в ОНВНТ) и наддувочного воздуха tв2, охлаж-
денного в ОНВНТ; кипения хладона t0 в испарителе-
охладителе пресной воды (И-ОВ). 

Однако эффективность трансформации сбросной 
теплоты в холод в ЭХМ, как известно, невысокая: их 
тепловой коэффициент ζ = 0,2…0,35 [5]. Тепловой 
коэффициент ζ представляет собой отношение холо-
допроизводительности Q0 (количества теплоты, отве-
денной от наддувочного воздуха в ОНВНТ) к количе-
ству затраченной теплоты Qг, подведенной к ЭХМ от 
наддувочного воздуха в ОНВВТ : ζ = Q0 /Qг. Тепловой 
коэффициент ζ c повышением температур кипения 
НРТ в испарителе t0 и генераторе tг увеличивает-
ся, а конденсации tк — уменьшается. Сравнительно  
невысокая эффективность трансформации сбросной 
теплоты в холод в ЭХМ обусловливает повышенные 

Рис. 1. Схема ТСО с трехступенчатым ОНВ на базе ЭХМ:
К и Т — компрессор и турбина ТК ДВС; ОНВВТ  
и ОНВНТ — высоко- и низкотемпературная ступени ОНВ 
ДВС; ПО — промежуточный охладитель наддувочного воз-
духа (забортной водой); Г — генератор ЭХМ; Кн — кон-
денсатор; И-ОВ — испаритель-охладитель пресной воды;  
Н — насос; ДК — дроссельный клапан; НВ –наружный воз-
дух; ОГ — отодящие газы ДВС; ЗВ — забортная вода
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затраты теплоты, которые могут оказаться больше ее 
располагаемой величины Qг.р, отводимой от надду-
вочного воздуха в ОНВВТ.

Как отмечалось выше, объемы располагаемой те-
плоты наддувочного воздуха зависят от глубины ее 
утилизации, определяемой температурой воздуха tг2 
на выходе из ОНВВТ : Qг.р = Gв cв (tг1 – tг2), где Gв — рас-
ход воздуха. Поэтому варьируя температурой воздуха 
tг2, можно определить требуемую глубину утилизации 
его теплоты, достаточную для его охлаждения при 
эксплуатации судна на конкретной рейсовой линии.

Расчеты располагаемой теплоты наддувочного 
воздуха и требуемой для его охлаждения теплоты, 
в соответствии с климатическими условиями экс-
плуатации, выполнены для контейнеровоза с главным 
двигателем 6S60MC6.1-TI корпорации MAN B&W [3] 
(мощность Nе = 10 МВт) для рейсовой линии Одесса-
Йокогама (1.07…27.07.2009). Изменение температу-
ры tнв, относительной влажности φнв и влагосодержа-
ния dнв наружного воздуха, температуры забортной 
воды tзв в течение летнего рейса Одесса-Йокогама 
(1.07…27.07.2009) приведено на рис. 2. 

Располагаемая теплота наддувочного воздуха 
определяется срабатываемой в теплоиспользующей 
ступени ОНВВТ разностью температур воздуха tг1 
после наддувочного турбокомпрессора (ТК), т.е. на 
входе в ОНВВТ, и температурой воздуха tг2 на выходе 
из ОНВВТ : ∆tг = tг1 – tг2. Текущие значения темпера-
туры наружного воздуха tнв, наддувочного воздуха tг1 
на входе в ОНВВТ и воздуха tг2 на выходе из ОНВВТ, 
а также их разности ∆tг = tг1 – tг2 при tг2 = 110 и 140 ºС 
в течение рейса Одесса-Йокогама (1.07…27.07.2009) 
приведены на рис. 3.

Для традиционной системы охлаждения над-
дувочного воздуха забортной водой его темпе-
ратура после ОНВ tвв2: tвв2 = tзв + Δtw/зв + Δtв/w, где  
Δtw/зв = tw – tзв = 5 ºС — разность температур между 
температурой пресной воды промежуточного конту-
ра охлаждения tw и забортной воды tзв; Δtв/w = tв – tw = 
12 ºС — разность температур наддувочного воздуха tв 

и пресной воды tw промежуточного контура охлажде-
ния. Значения Δtw/зв и Δtв/w приняты согласно данным 
[3, 4]. 

В то же время минимальная температура охлаж-
денного воздуха на выходе ОНВНТ предложенной 
ТСО (при t0 = 5 ºС и с учетом температурных напо-
ров в теплообменниках): tв2 = t0 + Δtw/НРТ + Δtв/w, где 
Δtw/НРТ = tw – t0 = 5 ºС — разность температур в И-ОВ 
ЭХМ между температурой пресной воды tw и кипя-
щим НРТ t0; Δtв/w = tв – tw = 12 ºС [5, 6]. По величине 
снижения температуры Δtв воздуха, охлажденного 
в ОНВНТ предложенной ТСО до температуры tв2 по 
сравнению с температурой воздуха tвв2, охлажденного 
в ПО забортной водой: ∆tв = tвв2 – tв2, можно судить 
об эффективности охлаждения наддувочного воздуха 
в ТХМ по сравнению с его традиционным охлажде-
нием забортной водой.

При t0 = 5 ºС и принятых температурных напорах 
получают tв2 = 22 ºС и соответствующее соотноше-
ние для расчета снижения температуры наддувоч-
ного воздуха в ЭХМ по сравнению с его традицион-
ным охлаждением забортной водой принимает вид  
∆tв22 = tвв2 – 22 ºС. 

Холодопроизводительность Q0, необходимая 
для охлаждения наддувочного воздуха в ОНВНТ от  
температуры tвв2 до tв2, определяется снижением  
температуры воздуха в ОНВНТ Δtв = tвв2 – tв2 : Q0 = 
= Gв∙св(tвв2 – tв2) ξНТ, где Gв — расход воздуха через  
ТК МОД; св — теплоемкость влажного воздуха; ξНТ — 
коэффициент влаговыпадения процессов охлаждения 
воздуха от температуры наддувочного воздуха tвв2 до 
tв2 = 22 °С, представляет собой отношение полного 
количества теплоты, отведенной от воздуха в ОНВНТ 
(холодопроизводительности Q0), к количеству явной 
теплоты, определяемому разностью температур по 
сухому термометру. 

Соответствующие затраты теплоты греющей 
среды (наддувочного воздуха) Qг.22(0,27) определяются 
эффективностью ее трансформации в холод в ЭХМ, 
т.е. тепловым коэффициентом ζ: Qг.22(0,27) = Q0.22 /ζ. При 

Рис. 2. Изменение температуры tнв, относительной влажности φнв, влагосодержания dнв наружного воздуха, температуры 
забортной воды tзв в течение рейса Одесса-Йокогама (1.07…27.07.2009)
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Рис. 3. Текущие значения температуры наружного воздуха tнв, наддувочного воздуха tг1 на входе в ОНВВТ и воздуха tг2 
на выходе из ОНВВТ, а также их разности ∆tг = tг1 – tг2 при tг2 = 110 ºС (а) и 140 ºС (б) в течение рейса Одесса-Йокогама 
(1.07…27.07.2009)

б)

а)

температуре кипения хладона R142b в испарителе 
И-ОВ t0 = 5 °С и генераторе tГ = 120 °С и конденсации 
tк = 35 °С тепловой коэффициент ζ = 0,27. 

Для охлаждения наддувочного воздуха до  
tв2 = 22 °С необходимо, чтобы требуемые затраты те-
плоты Qг.22(0,27) были не больше располагаемой тепло-
ты Qг.р, отводимой от наддувочного воздуха в ОНВВТ, 
которая в свою очередь зависит от глубины утили-
зации теплоты наддувочного воздуха, определяемой 
температурой воздуха tг2 на выходе из ОНВВТ. 

Значения располагаемой теплоты наддувочного 
воздуха (греющей среды) Qг.р (при tг2 = 110 и 140 °С) 
и требуемой теплоты Qг.22(0,27) для охлаждения над-
дувочного воздуха от его текущей температуры 
tвв2 после ПО до температуры tв2 = 22 °С в ЭХМ  
(ζ = 0,27 при t0 = 5 ºС) в течение рейса Одесса–
Йокогама (1.07…27.07.2009) приведены на рис. 4. 

Как видно из рис. 4,а, количество располагаемой 
теплоты наддувочного воздуха Qг.р (при tг2 = 110 °С) 
примерно на 0,8…1,0 МВт (25…30%) больше ее ве-
личины Qг.22(0,27), необходимой для охлаждения над-
дувочного воздуха от температуры tвв2 после ПО до 
минимальной температуры tв2 = 22 °С (при t0 = 5 ºС 
и с учетом температурных напоров в теплообменни-
ках). Завышение тепловой нагрузки (по сравнению 
с эксплуатационной) при проектировании ОНВ при-

ведет к неоправданным затратам мощности на прео-
доление аэродинамического сопротивления (при не-
изменных поперечных сечениях). 

В то же время при меньшей глубине утилизации 
теплоты наддувочного воздуха в ОНВВТ с понижени-
ем его температуры до tг2 = 140 °С ее величины Qг.р до-
статочно для покрытия затрат Qг.22(0,27) на охлаждение 
наддувочного воздуха от его текущей температуры 
tвв2 после ПО до температуры tв2 = 22 °С (рис. 4,б). 

Следовательно, получаемого в ЭХМ холода (из 
располагаемой теплоты Qг.р при tг2 = 140 °С и ζ = 0,27), 
Q0.р(0,27) = ζ Qг.р, достаточно для охлаждения наддувоч-
ного воздуха до температуры tв2 = 22 °С: Q0.р(0,27) ≈ Q0.22, 
что подтверждают результаты расчетов на рис. 5. 

Как видно, при трансформации располагаемой 
теплоты наддувочного воздуха Qг.р (при tг2 = 140 °С) 
в ЭХМ с тепловым коэффициентом ζ = 0,27 полу-
чаемая (располагаемая) холодопроизводительность 
Q0р(0,27) незначительно больше ее величины Q0.22, не-
обходимой для охлаждения наддувочного воздуха 
минимальной температуры tв2 = 22 °С (при t0 = 5 ºС 
и с учетом температурных напоров в теплообменни-
ках). Поэтому низкотемпературную ступень ОНВНТ 
следует рассчитывать на тепловую нагрузку Q0.22, 
а высокотемпературную ступень охлаждения 
ОНВВТ — на тепловую нагрузку Qг.22(0,27) ≈ Qг.р при 
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tг2 = 140 °С. Применение ОНВ, спроектированного 
на такие расчетные тепловые нагрузки, обеспечивает 
за счет охлаждения наддувочного воздуха получение 
максимального эффекта в виде сокращения потребле-
ния топлива двигателем для климатических условий 
эксплуатации судна на конкретной рейсовой линии. 

Значения снижения удельного расхода топлива Δbe 
и полного расхода топлива Вт для МОД 6S60MC6.1-TI 
MAN B&W (номинальная мощность Nн = 10680 кВт 
и эксплуатационная Nэ = 10000 кВт) за счет допол-
нительного охлаждения наддувочного воздуха (по 
 сравнению с традиционным его охлаждением  
забортной водой до температуры tвв2) на величину ∆tв = 
tвв2 — 22 °С в течение рейса Одесса–Йокогама (1.07…
27.07.2009) определены c использованием программы 
mandieselturbo, согласно которой снижение темпера-
туры наддувочного воздуха МОД 6S60MC6.1-TI на 
величину Δtв = 10 ºС приводит к уменьшению удель-
ного расхода топлива be примерно на 1,0 г/(кВт∙ч) [6]. 
Результаты расчетов приведены на рис. 6.

Как видно, для охлаждения наддувочного возду-
ха до потенциально возможной минимальной тем-
пературы tв2 = 22 °С в течение рейса из Одессы до 
Йокогамы с помощью ЭХМ (тепловой коэффициент 
ζ = 0,27) вполне достаточно теплоты Qг.р, отводимой 
от воздуха в ОНВВТ при его температуре на выходе 

из ОНВВТ tг2 = 140 °С. При этом на протяжении всего 
рейса уменьшение удельного расхода топлива состав-
ляет Δbe = 2,0…3,0 г/(кВт∙ч), а абсолютная экономия 
потребления топлива ΔВт.22 за рейс составляет около 
17 т (примерно 1,6%) для МОД 6S60MC6.1-TI мощ-
ностью 10 МВт.

ВыВОДы. Установлено, что для судового МОД 
6S60MC6.1-TI MAN B&W и климатических усло-
вий эксплуатации судна на рейсовой линии Одесса–
Йокогама в наиболее нагруженный летний пери-
од количества теплоты Qг.р, отводимой от воздуха 
и определяемой его нижней температурой tг2 = 140 °С 
 на выходе из ОНВВТ, достаточно для охлаждения 
наддувочного воздуха до минимальной температуры 
tв2 = 22 °С (при температуре кипения хладона t0 = 5 °С 
в охладителе воды промежуточного контура) с ис-
пользованием хладоновой ЭХМ.

Показано, что использование располагаемой те-
плоты наддувочного воздуха Qг.р при tг2 = 140 °С для 
его охлаждения в ЭХМ обеспечивает для судового 
МОД 6S60MC6.1-TI MAN B&W в рассмотренных 
климатических условиях снижение удельного рас-
хода топлива Δbe на 2,0…3,0 г/(кВт ∙ ч) и экономию 
топлива ΔВт.22 около 17 т (примерно 1,6%).

Рис. 6. Значения уменьшения удельного расхода топлива Δbe.22 и полного расхода топлива ΔВт.22 для МОД 6S60MC6.1-TI 
(10 МВт) за счет снижения температуры наддувочного воздуха на величину ∆tв22 (по сравнению с охлаждением забортной 
водой) при охлаждения воздуха до температуры tв2 = 22 °С текущие (а) и по нарастающей (б) за рейс Одесса–Йокогама 
(1.07.2009…27.07.2009): ∆tв22, Δbe.22 и ΔВт.22 — при охлаждении воздуха до температуры tв2 = 22 °С; ∆tв.р(0,27), Δbe.р(0,27)  
и ΔВт.р(0,27) — при охлаждении воздуха в ЭХМ (ζ = 0,27) за счет располагаемой теплоты Qг.р, отводимой от воздуха в ОНВВТ 
при его температуре на выходе из ОНВВТ tг2 = 140 °С (рис. 4,б)

б)

а)



50

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 3 n  2016

СпИСОК ИСпОЛЬзОВАННОй ЛИТЕРАТУРы
[1] Андреев, А. А. Теплоиспользующая система охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля 

[Teкст] / А. А. Андреев, Н. И. Радченко, А. А. Сирота // Авиационно-космическая техника и технология. — 2013. — 
№ 1 (98). — С. 66 – 70. 

[2] Димитров, А. А. Анализ эффективности охлаждения воздуха на входе судового дизеля использованием теплоты вы-
пускных газов в холодильной машине [Teкст] / А. А. Димитров, О. Ю. Яковлева, М. Г. Хмельнюк // Зб. наук. праць 
НУК. — 2015. — Вип. № 5.

[3] Радченко, Р. Н. Основы рационального проектирования системы охлаждения наддувочного воздуха судового мало-
оборотного дизеля эжекторным термотрансформатором [Teкст] / Р. Н. Радченко, Н. С. Богданов, И. В. Калиниченко // 
Авиационно-космическая техника и технология. — 2015. — № 5 (122). — С. 65 – 68. 

[4] Радченко, Р. Н. Рациональное проектирование теплоиспользующей системы охлаждения наддувочного воздуха 
главного судового дизеля [Teкст] / Р. Н. Радченко, Н. С. Богданов, А. Стахель, А. А. Андреев // Зб. наук. праць 
НУК. — 2015. — Вип. № 5.

[5] Influence of Ambient Temperature Conditions. Main engine operation of MAN B&W two-stroke engines [Text] // MAN 
Diesel & Turbo. — Copenhagen, Denmark, 2010. — 17 р. 

[7] Thermo Efficiency System (TES) for reduction of fuel consumption and CO2 emission [Electronic resource] // MAN B&W 
Diesel A/S. — Copenhagen, Denmark, 2005. — Access mode: http://www.mandieselturbo.de/files/news/filesof5055/ 
P3339161.pdf. — 10.03.2014. 

[6] MAN B&W ME/ME-C/ME-GI/ME-B-TII engines [Electronic resource]. — Copenhagen, Denmark : MAN Diesel. — 
2010. — 357 р. — Access mode: http://www.mandieselturbo.com/download/project_guides_tier2/printed/s90mcc8.pdf.

______________________
© Р. М. Радченко, М. С. Богданов

Надійшла до редколегії 12.07.2016
Статтю рекомендує до друку член редколегії ЗНП НУК

д-р техн. наук, проф. М. І. Радченко



51

№ 3 n  2016ЕНЕРГЕТИКА

DOI 10.15589/jnn20160309
УДК 629.128:621.359.7
 Ш37

the deVelopment, testing And implementAtion  
of electrodiAlysis desAlinAtion plAnt on ships

РОзРОБКА, ВИпРОБУВАННЯ І ВпРОВАДжЕННЯ  
ЕЛЕКТРОДІАЛІзНОГО ОпРІСНЮВАЧА НА мОРСЬКИх СУДНАх

Viktor V. shevchenko В. В. Шевченко, 
e-mail: — канд. техн. наук, проф.
ORCID: —
oleksandr m. filipshchuk О. м. Філіпщук, 
e-mail: — ст. викл.
ORCID: —
oleksandr m. frolov О. м. Фролов,
e-mail: — канд. техн. наук, доц.
ORCID: —

Kherson branch of Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson
Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон

Abstract. In this work the elektrodialysing desalination method is selected that reasonably tied to the ship’s practice. 
On the basis of the calculated and experimental data experimental industrial design elektrodialysing  desalter is de-
veloped, manufactured and tested which is intended for desalination of sea water from the technological binding on 
sea vessels.
Keywords: electrodialysis; desalination; fishing vessel; EDD; cell; membrane; energy consumption.

Анотація. Обрано електродіалізний метод опріснення, який обґрунтовано прив’язаний до суднової практики. 
На основі розрахункових і дослідних даних розроблено, виготовлено й випробуване дослідно-промисловий 
зразок електродіалізного опріснювача, який призначений для опріснення морської води з технологічною 
прив’язкою на морських судах.
Ключові слова: електродіаліз; опріснювач; рибопромислове судно; електродіалізний опріснювач; осередок; 
мембрана; енерговитрати.

Аннотация. Избран электродиализный метод опреснения, который обосновано привязан к судовой практике. 
На основе расчетных и исследовательских данных разработан, изготовлен и испытан опытно-промышленный 
образец электродиализного опреснителя, который предназначен для опреснения морской воды с технологиче-
ской привязкой на морских судах.
Ключевые слова: электродиализ; опреснитель; рыбопромышленное судно; электродиализый опреснитель; 
ячейка; мембрана; энергозатраты.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмИ
Потреби морського флоту в прісній воді великі, 

оскільки для більшості морських транспортних суден 
добова потреба складає 5÷10 т для суден з дизельною 
установкою й 20÷50 т для суден з паротурбінною 
установкою [1]. Такі вимоги можуть бути задоволені 
в результаті роботи автономної опріснювальної уста-
новки або за рахунок суднового запасу, що характер-
но для суден рибопромислового (РП) флоту.

Забезпечення морських транспортних та рибо-
промислових суден прісною водою для технологіч-
них і господарсько-побутових потреб екіпажу являє 
собою складне технічне завдання. Від правильного 
вирішення залежать технічно-економічні показни-
ки експлуатації судна, комфортність умов пасажирів 
й екіпажу, а також сталість екології навколишнього 
середовища [2].

мЕТОЮ РОБОТИ є удосконалення суднової 
системи прісної води шляхом введення в її структуру 
автономного опріснювача, який забезпечує отримання 
прісної води, необхідної якості з морської. Переваги 
очевидні, оскільки економічно не вигідно запасатись 
водою, вартість якої дорожча від опрісненої, а об’єми 
суднових приміщень, що звільняються можна додат-
ково використовувати під корисні вантажі.

На основі аналізу й теоретичних досліджень 
у сфері мембранних технологій було обрано електро-
діалізний метод опріснення морської води, який має 
ряд переваг перед іншими видами опріснення [3, 6].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО мАТЕРАЛУ
На основі розрахункових і дослідних даних роз-

роблено й виготовлено на базі Херсонської філії НУК 
електродіалізний опріснювач (ЕДО) прямоточного 
типу, який призначений у першу чергу для експлуа-
тації на РП суднах типу СРТМ, оскільки на них не 
передбачено опріснювальну установку.

ЕДО спроектовано згідно з прийнятою методикою 
розрахунку [4] і відповідно до технічних завдань: про-
дуктивність за діалізом Qд = 2,0 т/доб.; концентрація 
вихідної води Свих. = 16 г/л і жорсткістю до 60 мг∙екв/л 
(показники Чорноморського басейну), а концентрація 
опріснювальної води (діалізат) Сд = 0,5 г/л, що при-
значена для господарсько-побутових потреб екіпажу.

За конструкцією електродіалізатор — це апарат 
прямоточного типу для експлуатації на РП суднах 
типу СРТМ, що встановлюється в шахті машинного 
відділення (рис. 1).

Технологічну схему складання ЕДО пода-
но на рис. 2, модуль виконано з базовою площею  
0,79 × 0,25 м2 й набрано з пакету робочих каналів 1 

(знесолюючих і розсільних), електродних камер 2, 
виконаних з текстоліту і розміщених по обох сторо-
нах пакету, що стискаються прижимними плитами 3 
за допомогою болтів 4.

Корпусні рамки робочих каналів 5 виготовлено 
з пластичного матеріалу, що забезпечує достатню 
герметичність каналів у процесі збирання апарата. 
При цьому вони регулюють висоту й створюють зо-
внішні стінки камер, які розподілені іоноселектив-
ними мембранами (МА-40 і МК-40) 6, з активною 
площею (0,710 × 0,210 м2). У корпусних рамках робо-
чих каналів ЕДО укладено переривчасті сепаратори-
турболізатори (СТ) 7 з промислової сітки ПВХ (гофри 
впоперек потоку) шляхом просічки в них відповідних 
отворів з поперечними зв’язками, що виключає зми-
кання іоноселективних мембран між собою в процесі 
електродіалізу. У даному випадку використано сітки 
ПВХ з кислотних акумуляторів, які відбули свій тер-
мін служби.

Рис. 1. Випробування дослідно-промислового ЕДО на РП 
судні
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Висота робочих каналів прийнята як h = 2,0 мм 
за середньої висоти сіток ПВХ σ = 1,8 мм. Електро-
ди анодної і катодної камер виготовлено з графітових 
пластин марки АМТ, що допускають зміну потенці-
алів напруги (реверс струму) для зменшення осад-
коутворення на іонітових мембранах. З іншого боку, 
графітові електроди значно дешевші за електроди 
з платинованого титану й стійкі в агресивному серед-
овищі. В електродних камерах збільшено швидкість 
протікання розчину вдвічі порівняно зі швидкістю 
потоку в робочих каналах, щоб полегшити винесення 
продуктів реакцій у процесі електродіалізу.

Подача водних розчинів у робочі канали електро-
діалізатора здійснюється через співположні наскріз-
ні отвори в корпусних рамках і мембранах, які у зі-
браному вигляді утворюють тракт знесолення і кон-
центрування. Рух потоків рідини в робочих каналах  
відбувається за принципом протитечії, що дозволяє 
підтримувати постійну різницю тиску між парою 
різнорідних осередків. Це зменшує дифузійне пере-
несення солі й збільшує вихід по струму. Щоб виклю-
чити внутрішні перетоки рідини між осередками зне-
солення і концентрування, були передбачені незалеж-
ні введення і виведення розчину робочих каналів як 
по тракту діалізату, так і розсолу (концентрату). Для 
підведення і відведення водних розчинів з робочих 
каналів ЕДО застосовано з’єднувальні трубки з полі-
етилену марки ПНП.

У процесі випробовування багатокамерний елек-
тродіалізатор підключається до гідравлічної системи 
експериментальної установки (рис. 3), яка забезпечує 
подачу вихідних розчинів води в ЕДО за розімкненим 
і замкненим циклом, а також у режимі циркуляційно-
порційної дії. 

Через регульований клапан 1 вихідна морська 
вода з початковою концентрацією Cи через фільтр 

грубої очистки 2 і регульований клапан 3 подається 
на розподільчий колектор 4, який забезпечує рівно-
мірний розподіл водного розчину електродними каме-
рами і робочими каналами електродіалізатора 5, який 
складається з двох щаблів (модулів). Перший модуль 
ЕДО працює в номінальному режимі (І = Іном), а дру-
гий в області заграничних струмів (І = 1,2 Іном), що за-
безпечує оптимальний режим процесу електродіаліза. 
ЕДО отримує струм від тиристорного блоку живлення 
БП 6, який забезпечує регулювання напруги в необ-

Рис. 3. Гідравлічна схема підключення ЕДО

Рис. 2. Технологічна схема складання ЕДО



54

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 3 n  2016

хідному робочому діапазоні зміни струмів. Опріснена 
вода (діалізат з концентрацією Cд) через регульований 
електромагнітний клапан 7 подається в накопичуваль-
ну ємність 8. Відпрацьований розчин з розсільних ро-
бочих каналів і електродних камер з концентрацією 
Cк через забортний кінгстон повертається в море, не 
порушуючи екології водного басейну.

Було виконано умови гідродинамічної стабілізації 
на всіх експлуатаційних режимах роботи ЕДО. Техно-
логічні й вольт-амперні параметри визначались згід-
но з програмою випробувань. Тиск розчину на вхо-
ді і виході апарата підтримувався постійним на всіх 
швидкісних режимах і контролювався за допомогою 
зразкових манометрів. Розчин на вході безперервно 
термостатувався, щоб уникнути впливу температури 
на процес знесолення в електродіалізному осередку.

Випробування дослідно-промислового ЕДО було 
наближене до суднових умов і згідно з прийнятою 
методикою проводилося в два етапи: з вихідною кон-
центрацією водного розчину Си = 0,4N, що є харак-
терним для морської води Чорноморського басейну;  
Си = 0,01N — концентрація опрісненої води госпо-
дарсько-побутового призначення.

Результати виконаних випробувань наведено 
в таб лиці, що свідчать про те, що за допомогою за-

пропонованого ЕДО можна отримувати опріснену 
воду з необхідною концентрацією, яка відповідає Єв-
ропейським стандартам для господарсько-побутових 
потреб екіпажу судна. Для порівняльної оцінки ефек-
тивності ЕДО з переривчатим С — Т, в таблиці наве-
дено дані модуля дослідно-промислового ЕДО й тер-
мічного опріснювача (дистилятора) використаного як 
прототип [5].

Енергетичні показники й показники ефектив-
ності роботи дослідного електродіалізатора визна-
чались відповідно до методики експериментальних 
досліджень. Техніко-економічні показники QΣ, WΣ, GΣ 
(табл. 1) віддзеркалюють продуктивність, споживан-
ня електричної енергії і витрати води в процесі зне-
солення за рік. При розрахунках вказаних показни-
ків використано поправочний коєфіцієнт kп = 0,8, що 
враховував час, витрачений на ревізію, профілактику 
ЕДО й ремонт електродіалізної опріснювальної уста-
новки.

На основі отриманих результатів побудовано за-
лежності, що характеризують ефективність процесу 
опріснення морської води ЕДО з переривчатими С — Т 
(рис. 4): ( )V f U=  — питоме знімання солі з активної 
площі іоноселективних мембран; ( )W f U=  — пито-
мі енергозатрати на опріснення морської води.

Рис. 4. Оцінка ефективності дослідно-промислового ЕДО

Таблиця 1. Порівняльна оцінка ефективності ЕДО

Найменування
Технічні дані

Продуктивність Ел. енергія Витрати води
Q, л/годин QΣ, т W, кВт∙годин WΣ, кВт/рік G, т/доб GΣ, т/ рік

Дистилятор 50 302 36 252228 50 13200
ЕДО 50 302 0,5 4380 3 792
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Питоме знімання солі з одиниці активної площі 
мембран визначається за формулою:

Q C C
V

S
, кг/м2∙с,                    (1)

де Q — продуктивність опріснювача, м3/с; Си і Ск — 
концентрація розчину на вході і виході електродіалі-
затора, г/л; S — активна площина мембран, м2.

Питомі витрати енергії розраховувались таким 
чином:

UI
V

Q C C
,  кВт ∙ рік,             (2) 

де U — падіння напруги на електродах, В; Ігр — гра-
ничний струм, визначався за методикою Кауна-Брауна 
і коригувався за зміною активної реакції рН розчину.

У формулах (1, 2) введений коефіцієнт k, який 
враховує час роботи ЕДО й дорівнює k = 0,85 ÷ 0,80, 
таким чином, 15 ÷ 20% не робочого часу пов’язано 
з профілактикою й обслуговуванням опріснювача.

Аналіз дослідних даних доводить, що робота 
ЕДО за заданої продуктивності порівняно з терміч-
ним дистилятором характеризується низькими енер-
говитратами на електродіалізний процес опріснення. 

Так, сумарні витрати електроенергії WΣ зменшуються 
в середньому в 58 разів, а витрати води в процесі зне-
солення GΣ в 16 разів, відповідно.

Наведені в таблиці зіставлення свідчать про 
те, що демінералізація водного розчину до рівня 
господарсько-побутового призначення і до рівня дис-
тиляту здійснюється більш ефективно, ніж в терміч-
них опріснювачах (дистиляторах). 

ВИСНОВКИ. 1. Конструкція ЕДО враховує зміни 
основних показників вихідної води, що опріснюєть-
ся, із загальним солевмістом (С, г/л) і жорсткістю (Ж, 
мг∙екв/л) у процесі електродіалізу. 2. Для інтенсифі-
кації масоперенесення в електродіалізному осередку 
опріснювача запропоновано переривчасті СТ у робо-
чих каналах ЕДО замість суцільних. 3. Впровадження 
переривчастих СТ дозволяє зменшити гідравлічний 
опір у трактах знесолення й концентрування в серед-
ньому у 2….3 рази, а також виключити внутрішні пе-
ретоки електроліту між знесолюючими і розсільними 
осередками, що виключає витоки струму. 4. Зі збіль-
шенням щільності струму інтенсифікується процес 
масоперенесення в електродіалізному осередку, так 
при І = Ігр (Re = 230) питоме знімання солі збільшу-
ється на 30%. 

СпИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
[1] Артемов, Г. А. Суднові енергетичні установки [Текст] / Г. А. Артемов, В. М. Горбов. — Миколаїв : УДМТУ, 2002. — 

356 с. 
[2] Коршунов, Л. п. Энергетические установки промысловых судов [Текст] / Л. П. Коршунов. — Л. : Судостроение, 

1991. — 360 с.
[3] Шевченко, В. В. Анализ и оценка целесообразности внедрения мембранной технологии в судовой энергетике 

[Текст]  / В. В. Шевченко, А. Н. Филипщук, В. В. Покорный // Судовые энергетические установки: научно-технический 
сборник. — Одесса : ОНМА, 2006. — Вып. 16. — С. 24 – 31.

[4] Шевченко, В. В. Совершенствование судовых электродиализных опреснителей рациональными технологическими 
методами [Текст] / В. В. Шевченко ; автореф. дис. канд. техн. наук. — Николаев : НКИ, 1988. — 28 с.

[5] Шевченко, В. В. Интенсификация массопереноса в электродиализной ячейке опреснителя судового назначения 
[Текст] / В. В. Шевченко. — Одесса : Лыбидь, 1991. — С. 109 – 114.

[6] pilat, b. V. A case for elektrodialysis [Text] / B. V. Pilat // J. Asian water, 2000. — V. 16. — P. 22 – 25.
________________________________
© В. В. Шевченко, О. М. Філіпщук, О. М. Фролов

Надійшла до редколегії 18.07.2016
Статтю рекомендує до друку член редколегії ЗНП НУК

д-р техн. наук, проф. В. М. Рябенький



ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Згідно з бюлетенем ВАК України № 12 
від 2009 року (с. 5); № 5 від 2010 року 
(с. 15); № 6 від 2010 року (с. 13) електрон- 
не видання «Вісник НУК» внесене до 
переліку електронних наукових фахо-
вих видань.
Видання виходить до 6 разів на рік  
в електронному вигляді та 1 раз на рік — 
у друкованому.
Матеріали, опубліковані у «Віснику 
НУК», зараховуються як фахові у галу-
зях технічних та економічних наук.
Видання містить статті з результатами 
досліджень за групами спеціальностей: 
кораблебудування; обробка матеріалів  
у машинобудуванні; галузеве машино-
будування; електротехніка; інформати-
ка; обчислювальна техніка та автомати-
зація; техногенна безпека; енергетика; 
машинобудування; економіка та управ-
ління підприємствами.

НУК

1920

Миколаїв 2010�

ВІСНИК
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Â²ÑÍÈÊ
 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ÊÎÐÀÁËÅÁÓÄÓÂÀÍÍß

http://ev.nuos.edu.ua
Статті приймаються за адресою: 
каб. 459, просп. Героїв Украиїни, 9, 
м. Миколаїв, 54025
тел.: (+380512) 42-32-71
e-mail: ev@nuos.edu.ua 
Контактна особа:
Серопян Роза Рубенівна

Мова збірника: українська, російська, 
англійська

Для подання статті необхідні:
• експертний висновок про можливість 
  опублікування;
• протокол засідання експертної комісії;
• витяг із протоколу засідання кафедри;
• рецензія на статтю;
• відомості про авторів (анкета автора);
• 2 примірники роздрукованої статті  
  на папері формату А4;
• електронний варіант статті.



57

DOI 10.15589/jnn20160310
УДК 621.791.75.01
 В31

mode instAbility in the circuit With 
cApAcity And Welding electric And plAsmA Arc  

poWered by direct current

НЕУСТОйЧИВОСТЬ РЕжИмА В ЦЕпИ С ЁмКОСТЬЮ  
И СВАРОЧНОй ЭЛЕКТРИЧЕСКОй И пЛАзмЕННОй ДУГОй,  

пИТАЕмОй ОТ ИСТОЧНИКА пОСТОЯННОГО ТОКА

yevhen n. Vereshchaho Е. Н. Верещаго, 
venmkua@gmail.com канд. техн. наук, доц.
ORCID: —

Vitalii i. Kostiuchenko В. И. Костюченко,  
vikmkua@mail.ru канд. техн. наук
ORCID: —

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, г. Николаев

Abstract. The article deals with automatic control at the arc of plasma welding and associated processes and tech-
nologies. The article engages mathematical techniques common in the description of automatic control systems. The 
article presents the results of the analytical study of dynamic processes occurring in the circuit of an electric arc with 
a capacity. The results of mathematical modeling that allow predicting the instability of the system with an integrated 
linear or non-linear load are rendered. Accounting for the reference to the object of automatic regulation (arc or 
plasma), the suggested materials can be of particular interest for a wide range of specialists in the field of welding 
production, as well as those engaged in the research of automatic control systems in converters.

Keywords: welding electric and plasma arc; stability; transitional processes.

Аннотация. В статье приведены результаты аналитического исследования динамических процессов, протека-
ющих в цепи электрической дуги с ёмкостью. Представлены результаты математического моделирования, кото-
рые позволяют предсказывать неустойчивости системы с комплексной линейной или нелинейной нагрузкой.

Ключевые слова: сварочная электрическая и плазменная дуга; устойчивость; переходные процессы.

Анотація. У статті наведено результати аналітичного дослідження динамічних процесів, що протікають у колі 
електричної дуги з ємністю. Представлено результати математичного моделювання, які дозволяють передба-
чати нестійкості системи з комплексним лінійним або нелінійним навантаженням.

Ключові слова: зварювальна електрична і плазмова дуга; стійкість; перехідні процеси.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмы
Устойчивость электрической дуги при определён-

ных условиях в электрической цепи исследовалась 
неоднократно [1 – 7]. Обратим внимание на то, что 
в цепи с дугой всегда будет возникать параллельная 
ей ёмкость, образуемая собственными емкостями 
установки. Здесь уместно также отметить, что ём-
кость на выходе, например, в сварочных инверторах 
тока, используется в качестве фиксирующей / демп-
фирующей цепи либо в целях помехоподавления [6]. 
Эти ёмкости достигают 0,001 мкФ, а с учётом ёмко-
сти элементов запуска дуги и сети составляют даже 
несколько микрофарад [1, 4, 6]. Остановимся теперь 
более подробно на устойчивом и неустойчивом со-
стоянии электрической дуги с ёмкостью и её влиянии 
на электрическую цепь. 

ЦЕЛЬ РАБОТы — анализ цепи с ёмкостью 
и электрической дугой.

ИзЛОжЕНИЯ ОСНОВНОГО мАТЕРИАЛА
В настоящей статье электрическая дуга как эле-

мент электрической цепи описывается обобщённой 
моделью [5, 6], которая учитывает термическую 
инерционность электрической дуги и не ограничива-
ет вид её статической вольт-амперной характеристи-
ки (ВАХ). Вследствие этого в схеме для исследования 
устойчивости неуправляемое нелинейное сопротив-
ление — электрическая дуга имитирована дифферен-
циальным сопротивлением Rдф0 и последовательно 
с ним включённой малой паразитной индуктивно-
стью L, зашунтированной активным сопротивлением 
R1 (рис. 1).

Исследуемая электрическая цепь (рис. 1) в данном 
случае образована параллельным соединением идеа-
льного источника тока, элемента с входным сопротив-
лением дуги Zд(p), сопротивления Ri и ёмкости С.

Наличие резистора Ri принимает во внимание все 
виды потерь в системе — конечное (хотя и достаточ-
но большое) внутреннее (выходное) сопротивление 
источника тока, а также влияние внешних цепей. 

Равенство Uд(p) = Z(p) ∙ I(p) указывает на то, что 
передаточной функцией (ПФ) в данном случае слу-
жит при Ri = ∞ операторное сопротивление контура:

0 0
2

0 0

2
0 0

2 2
0

( ) ( )
( ) 1

/
,

2

p R R
Z p Z p

p R R

p C R

p p

     
(1)

где 0

0 0

1 1 1
2

R
R R

  — коэффициент затуха-

ния контура; 0 01/ R C   — частота собственных 
колебаний в контуре без потерь.

Легко заметить, что уравнение (1) переходит 
в уравнение 

0 0( )
1

R p R
Z p

p
 

при С = 0.
Выполняя замену переменной p = jω, находим 

частотный коэффициент передачи рассматриваемой 
системы
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2
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( ) ,
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j R R
Z j

R j R
 

откуда следует уравнение амплитудно-частотной ха-
рактеристики (АЧХ)

2 2 2
0 0

2 4 2 2 2
0 0 0 0

( ) mod ( ) ( )

( )

( ) [ 2 ( ) ( ) ] 1

A Z j Z j

R R

R C R R R C

 

и уравнение фазочастотной характеристики (ФЧХ)

00
2 2

0 0

( ) arg ( )
( )

arctg arctg , 0 .
1 ( )

Z j
RR

R R
 

Семейство АЧХ и ФЧХ контура с параметрами: 
θ = 1 мкс, Rст0 = 1,25 Ом, Ri = ∞, Rдф0 = –0,49 Ом при-
ведено на рис. 2. Данное семейство образовано варьи-
рованием параметра С. 

Определим частоту срыва системы как угловую 
частоту, при которой асимптотическая логарифмиче-
ская амплитудно-фазовая частотная характеристика 
(ЛАЧХ) ( )Z jω  начинает резко отходить от единицы 
[6]. Тогда частота срыва ПФ (1) равна ω0.

Пусть полоса частот двухполюсника (1) опреде-
ляется как множество частот ω, ω ≥ 0, для которых 

( ) 1 ,Z jω − ≤ ε

где ε — заданное число, малое по сравнению с еди-
ницей.

Поскольку в данном случае полоса частот (по-
лоса пропускания) представляет собой интервал 
[0, ωC] (рассматривается низкочастотная система), 
то ωC называется частотой среза, которая, конечно, 
значительно меньше, чем частота срыва и во мно-
гом зависит от числа ε и параметра демпфирова-

ния 0 01 2 ( )R R  . Так, при ε = 0,01 

и ξ = 0,707 определим ωC = 0,0071ω0 как 1%-ю частоту 

среза. Это означает, что в интервале [0, ωC] содержит-
ся 99% от половины энергии стохастического процес-
са [5, 6].

Ёмкость С может быть выбрана такой, чтобы 
двухполюсник был демпфированным в желаемой по-
лосе пропускания, что устраняет влияние резонанс-
ного пика. Выбором величины ёмкости С, обеспечи-
вающей значение параметра демпфирования ~ 0,7, 
частота среза двухполюсника может быть сделана 
соответственно большой.

Таким образом, двухполюсник является низкоча-
стотной системой, полоса пропускания которой пред-
ставляет собой диапазон частот от нуля до частоты 
среза ωC. Отметим, что полосой частот двухполюс-
ника, грубо говоря, будет диапазон частот, в котором 
величина Z(jω) близка к единице. 

Рис. 2. Характеристики цепи:
1 — С = 0; 2 –С = 0,1 мкФ; 3 — С = 10,0 мкФ; 4 — 
С = 2,041 мкФ

а)

б)

Рис. 1. Схема рассматриваемого контура: 
а) принципиальная; б) схема замещения (эквивалентная) (L = θ(Rст0 – Rдф0); R1 = Rст0 – Rдф0; Rст0, Rдф0 — статическое и диф-
ференциальное сопротивление дуги в точке привязки I0; θ — постоянная времени дуги)

а) б)
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Дифференциальное уравнение данной цепи, со-
ставленное относительно напряжения u(t) на входном 
сопротивлении контура, имеет вид:

2

0 0 0 02 ( ) .d u du diR C R C u R R i
dt dtdt

 
  
(2)

Обратим внимание, что из условия Re ( ) 0Z jω >  
при ω → ∞ следует, что 0 0 0 .R R R   Очевид-
но, что 0 0.R R  

Варьируя величину ёмкости С, можно изменять 
коэффициент при производной du / dt. Знак и значе-
ние этого коэффициента, как известно, определяют 
характер свободных колебаний в такой динамической 
системе.

Если в уравнении (2) Rдф0 < 0, то за счёт обратной 
связи возможна регенерация, т. е. частичная компен-
сация потерь в контуре.

Найдём условия самовозбуждения схемы 
(рис. 1,а), исследуя характеристическое уравнение 
этой системы с внутренней обратной связью. 

Корни р1 и р2 характеристического уравнения (2) 
имеют вещественные части:

0
1 2

0
Re , .

2
R C

p p
R

 

Система переходит в неустойчивый режим, ког-
да величина 1,2Re p  обращается в нуль. Отсюда на-
ходим

0 0 0– / / ( ),R S Q  
или критическое значение отрицательного сопротив-
ления

0 ,R  
где 1 0/ ( )Q R L= ω  — добротность контура без учёта 
регенерации; 0 01/S R   — дифференциальная 
крутизна ВАХ дуги.

Для цепи рис. 1,а с параметрами С = 1,0 мкФ, 
θ = 1 мкс, Ri = ∞; Rдф0кр = –1,0 Ом. Полагая 
Rдф0 = –0,49 Ом, находим Скр = 2,041 мкФ.

Если величина С достигает критического значе-
ния Скр = θ Sдф0, то характеристическое уравнение не-
возмущённого движения приобретает вид:

2 2
0 0,p +ω =                                (3)

свойственный идеальной колебательной системе без 
потерь. При этом собственные колебания есть гармо-
нические функции вида:

sin
cos 0( ) ,u t t  

Незатухающие гармонические колебания в об-
ласти неасимптотической устойчивости свидетель-
ствуют о том, что система является консервативной 

и уравнение (3) представляет линеаризованную кон-
сервативную модель. Однако в отличие от действи-
тельно консервативной системы она имеет принципи-
альное отличие. В электрической цепи вся энергия от 
внешнего источника полностью рассеивается в конту-
ре (энергетический баланс). Система, рассеивающая 
энергию, — диссипативная. Таким образом, получена 
консервативная модель диссипативной системы [5].

Однако следует иметь в виду, что небольшие слу-
чайные изменения параметров контура (С > Скр) мо-
гут привести к переходу в неустойчивый режим, ког-
да зависимости

( ) cos sin ,t tu t Ae t Be t     
2 2

0

представляют собой экспоненциально нарас-
тающие по амплитуде колебания. Поскольку потери 
в контуре с электрической дугой достаточно малы, то 

0 ,ω >> α  поэтому 0.cω ≈ ω
Обращаясь к эквивалентной схеме замещения 

(рис. 1,б), видим, что ток с комплексной амплитудой 
,mI  поступающий от источника тока, протекает по 

сопротивлению

0 0
2

0 0 0 0

( ) ( ) /[ ( ) ]

.
[ (1 / )] / 1

i i

i i

Z j Z j R Z j R
p R R

p R R R R R R
 

Несложные преобразования показывают, что

p .( ) .
1
R

Z j
j

                           (4)

Здесь 
p

p .
p1 / i

R
R

R R
  — эквивалентное со-

противление контура при резонансе с учётом разряд-
ного сопротивления Ri; эквивалентная обобщённая 

расстройка 0

p1 / iR R
  (ξ0 — безразмерная 

обобщённая расстройка при Ri = ∞).
Можно считать, что влияние Ri состоит в том, что 

добротность колебательной системы уменьшается 
и становится равной эквивалентной добротности

p
.

1 / i

QQ
R R

 

Согласно последней формуле для ослабления 
действия — Rpез на колебательную систему следует 
уменьшать резонансное сопротивление Rpез, приме-
няя параллельное включение Ri. 

Пусть имеем параллельный колебательный 
контур с параметрами θ = 1 мкс, Rст0 = 1,25 Ом, 
Rдф0 = –0,49 Ом, С = Скр = 2,041 мкФ, настроенный на 
частоту fрез.
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Частота собственных колебаний в контуре равна:

2
0 0 0 0 0

0

6 6

2
6

6 1

1 1 / /

1

1 10 1, 25 2,04 10

2,041 0,49 /1,25 (0,49) /1, 25
1 10

0,626 10 ;

R R R R
R

 

f0 = 99,7·103 Гц ≈ 100 кГц.
Резонансное сопротивление колебательной систе-

мы представлено как:

2 2 2
0 0 0 0

p 2
0 0 0

[( ) / 1]
10,66 .

( ) / 1

R R R
R

R R
 

Эквивалентное сопротивление контура при 
резонансе с учётом шунтирующего действия 
Ri (Ri = 10 кОм) будет соответствовать:

p . 10,66 / (1 10,66 /10) 161,52 .R  
При настройке контура в резонанс ξэк = 0, поэтому 

из (4) следует, что резонансный коэффициент пере-
дачи контура — 

Kрез = Rрез.эк.

Очевидно, что в данной цепи роль шунтирующе-
го резистора R выполняет активное резонансное со-
противление контура Rрез без учёта внутреннего со-
противления источника и демпфирующего резистора 
(вносимого сопротивления Ri).

Если, например, Rрез < 0 — активная составляю-
щая входного сопротивления контура при резонансе, 
а 1 / Ri > 0 — параллельно включенная проводимость, 
вносимая источником тока и демпфирующим рези-
стором, то условие обеспечения устойчивости и от-

сутствия самораскачивания (стабилизации и демпфи-
рования) примет вид

–Ri / Rрез < 1.

Если это условие выполняется, то демпфирование, 
отраженное в основном уравнении малых колебаний 
членом с положительным коэффициентом, приводит 
к затуханию колебаний. Рассматриваемая система бу-
дет самопроизвольно возбуждаться, если имеющееся 
в ней отрицательное сопротивление меньше вноси-
мого сопротивления — Rрез < Ri вн. Отметим, что вызы-
ваемые неустойчивостью перенапряжения оказывают 
воздействие на установку в целом.

Пример результатов расчёта приведён на рис. 3. 
При этом основные условия с θ = 1 мкс, Rдф0 = –0,49 Ом; 
С = 2,041 мкФ выбирались так, чтобы могли возни-
кать неустойчивости. Необходимо отметить, что воз-
никающая неустойчивость приводит к колебаниям 
как напряжения, так и тока дуги.

В u – i диаграмме (рис. 3,б) спиральная форма ха-
рактеристики показывает, что напряжение и ток дуги 
сдвинуты по фазе относительно друг друга.

Полезно сравнить переходные характеристи-
ки контура, полученные при различных значениях 
Ri / Rрез. Соответствующие графики приведены на 
рис. 4.

Если, например, Ri = 10 кОм, то будем иметь соб-
ственные колебания с отрицательным затуханием 
(рис. 4,а).

Наконец, в общем случае переходная характери-
стика системы (рис. 4 б) представляет собой квази-
гармоническое затухающее колебание с биениями, 
огибающая которого быстро изменяется во времени.

Интересно отметить, что влияние Ri проявляется 
в снижении в зависимости от отношения Ri / |Rрез| во 
времени тока и напряжения дуги. При значениях от-
ношения Ri / |Rрез| приблизительно от 0,95 до 0,5 оно 
вызывает сильное затухание колебаний напряжения 
(тока) по сравнению со случаем Ri = ∞. Если же, на-
против, сделать это отношение ещё меньше, то коле-

Рис. 3. u – i — диаграммы: 
а) uд = f(i); б) uд = f(iд)

а) б)
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бания хотя и продолжают затухать, но относительное 
изменение уже не является таким большим. Кроме 
того, с уменьшением Ri / |Rрез| появляются биения.

Таким образом, для практических нужд сопро-
тивление Ri для резистивного демпфирования должно 
составлять приблизительно Ri ≈ |Rрез|. 

ВыВОДы. 1. В электрической цепи с активным 
элементом (электрической дугой), моделью которого 
служит резистор с отрицательным сопротивлением, 
возможно возникновение нарастающих колебаний. 
2. Установившаяся амплитуда колебаний определяет-
ся видом нелинейной характеристики электрической 
дуги, входящей в контур. Различают устойчивые и не-
устойчивые стационарные режимы электрической 

дуги в колебательных цепях. 3. Найденные частот-
ные характеристики входного сопротивления цепи 
позволяют предсказывать неустойчивости системы 
с комплексной линейной или нелинейной нагрузкой. 
4. В тех случаях, когда рабочая точка выбрана на 
монотонно убывающем участке ВАХ электрической 
дуги, реализуется мягкий режим самовозбуждения. 
5. В контуре, имеющем только резистивное демпфи-
рование при Ri / Rрез ≈ 1, колебания затухают доста-
точно медленно. Если же, напротив, сделать отноше-
ние Ri / Rрез меньше, (приблизительно от 0,5 до 0,2), 
то, хотя, и снижение колебаний будет более интенсив-
ным, но появляются биения в переходной характери-
стике h[t) для отклонения εсв(t).
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Abstract. It addresses the use of volume discharge electrofiltration for industrial gases. The experimental study of the 
process volume discharge, studied the effect of the structure of the electrode systems and gas flow rate on the ignition 
conditions and support a stable volume discharge. For volume discharge, which occupies the entire volume of the 
electrode, the electrode system is necessary to use such as «brush» with a symmetrical arrangement with respect to the 
collecting electrodes. The ignition voltage and the intense glow of the discharge of 55–60 kV at a pulse repetition rate 
of between 1 and 3 kHz. Gas flow rate to 20 m / c does not affect the appearance and maintenance of a stable ignition 
discharge. Pulse repetition frequency should be equal lim 0/f v l= . This will eliminate the effect of hydrodynamic 
instabilities in the discharge.
Keywords: volume discharge; electrode system; electrofiltration industrial gases; gas flow rate; ignition modes of 
volume discharge.

Аннотация. Рассмотрены вопросы использования объемного разряда для электрофильтрации промышлен-
ных газов. Проведены экспериментальные исследования процесса зажигания объемного разряда, исследовано 
влияние конструкции электродных систем и скорости газового потока на условия зажигания и поддержку 
стабильного объемного разряда.
Ключевые слова: объемный разряд; электродная система; электрофильтрация промышленных газов; ско-
рость газового потока; режимы зажигания объемного разряда. 

Анотація. Розглянуто питання використання об’ємного розряду для електрофільтраціі промислових газів. 
Проведено експериментальні дослідження процесу запалювання об’ємного розряду, досліджено вплив кон-
струкції електродних систем і швидкості газового потоку на умови запалювання та підтримку стабільного 
об’ємного розряду.
Ключові слова: об’ємний розряд; електродна система; електрофільтрація промислових газів; швидкість газо-
вого потоку; режими запалювання об’ємного розряду.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмы
Высокая интенсивность исследований объемного 

разряда обусловлена его уникальными параметрами 
и широким практическим использованием. Объем-
ный разряд является основой для создания наиболее 
мощных газовых лазеров, используется для создания 
плазмохимических реакторов, а также для иниции-
рования и поддержания различных процессов на по-
верхности твердых тел.

В последнее время объемный разряд все более 
широко применяется в системах комплексной пыле-
газоочистки экологически опасных промышленных 
объектов [2]. Установлено, что для возбуждения объ-
емных разрядов в больших объемах в электрофиль-
трах необходимо перенапряженное поле, частота сле-
дования импульсов в килогерцовом диапазоне и на-
носекундный фронт импульсов [3]. 

Несмотря на большое количество проведенных 
исследований, многие вопросы по зажиганию и под-
держанию стабильного объемного разряда на раз-
ветвленных площадях острийных электродов, ис-
пользуемых в промышленных электрофильтрах, на 
сегодняшний день остаются открытыми и требуют 
проведения дополнительных исследований.

АНАЛИз пОСЛЕДНИх  
ИССЛЕДОВАНИй И пУБЛИКАЦИй

В настоящее время актуальными являются задачи 
по защите атмосферы от загрязнения промышленны-

ми выбросами [3, 7, 8]. В современных условиях зна-
чение пылегазоочистки резко возрастает, поскольку 
объемы выбрасываемых отходов постоянно возрас-
тают, что связано как с громадными объемами вы-
рабатываемой энергии, так и с использованием низ-
косортного топлива. Ужесточены также требования 
к содержанию пыли в газах после очистки, что резко 
увеличило объемы газов, нуждающихся в газоочист-
ке, расширена номенклатура пылей, от которых необ-
ходимо очищать воздух. Для решения данных задач 
необходимо создание электрофильтров нового по-
коления с использованием объемного разряда [3, 6], 
что требует углубленного изучения условий его за-
жигания, влияния на его параметры технологических 
особенностей электрофильтрации, газодинамических 
процессов в генерируемой плазме и конструктивных 
характеристик электродных систем. 

К настоящему времени изучены значения пара-
метров объемного разряда и их взаимосвязи при ис-
пользовании стандартных острийковых электродов. 
Найдены условия его зажигания, характеристики го-
рения и возможные причины контракции [4, 5].

Использование объемного разряда в комбиниро-
ванных системах электрофильтрации промышлен-
ных выбросов имеет свои особенности, вызванные 
особенностями конструкции электродных систем 
и технологическими свойствами электрофильтров, 
определяющими скорость газового потока [1], что  
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существенно влияет на режимы объемного разряда 
его стабильность и требуют проведения углубленных 
исследований.

ЦЕЛЬ РАБОТы — изучение особенностей ис-
пользования объемного разряда в комбинированных 
системах электрофильтрации промышленных выбро-
сов, исследование влияния конструкции электродных 
систем, газодинамических процессов в генерируемой 
плазме, в частности скорости газового потока, на 
условия зажигания и поддержку стабильного объем-
ного разряда.

ИзЛОжЕНИЕ ОСНОВНОГО мАТЕРИАЛА

Анализ электродных систем электрофильтров 
показал, что формы и конструкции коронирующих 
электродов, применяющихся в электрофильтрах оте-

чественного и зарубежного производства, по мере их 
совершенствования, претерпели многочисленные из-
менения.

При проведении исследований для реализации 
объемного стримерного разряда были предложены 
острийные электроды типа «щетка» двух видов на 
изоляционном и металлическом основании (рис. 1). 

При замене стандартного острийкового электро-
да на электрод типа «щетка» в разрядном промежутке 
реализуется объемный разряд (рис. 2). Объемный раз-
ряд был реализован как на электродах с диэлектриче-
ским основанием (рис. 2,а), так и на металлическом 
основании (рис. 2,б). При малых промежутках между 
щеткой и осадительным электродом (до 80 мм) реа-
лизуется только объемный разряд. В случае увели-
чения промежутка одновременно наблюдается как 

Рис. 1. Острийные электроды типа «щетка»: 
а) на металлическом основании; б) на изоляционном основании

б)а)

Рис. 2. Генерация объемного разряда:
а) острийковый электрод типа «щетка» на изоляционном основании; б) острийковый электрод типа «щетка» на металличе-
ском основании; в) одновременное получение коронного и объемного разрядов на параллельных электродных системах

в)б)а)
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объемный разряд, так и коронный разряд на парал-
лельных электродных системах (рис. 2,в). Объемный  
разряд зажигается не мгновенно с подачей напря-
жения на промежуток, а в течение времени от 30 до 
60 с, в зависимости от длины разрядного промежутка. 
Наилучший стабильный результат в зажигании раз-
ряда наблюдался, когда амплитуда импульса напря-
жения нарастала постепенно за тот же промежуток 
времени от 30 до 60 с. 

Симметричное расположение электрода типа 
«щетка» относительно осадительных электродов 
позволяет получить объемный разряд, занимающий 
весь объем электродной системы (рис. 3). Напряже-
ние зажигания такого разряда 55 кВ при частоте сле-
дования импульсов 1,3 кГц. Наиболее интенсивное 
свечение объемного разряда наблюдалось при вели-
чине рабочего напряжения примерно от 58 до 60 кВ. 
При этом напряжении в диапазоне частот следования 
импульсов от 1 до 3 кГц разряд поддерживался доста-
точно длительное время (в данных экспериментах до 
30 мин.). При этом наблюдался очень высокий выход 
озона (по потемнению идентификационного филь-
тра). На более продолжительный период времени экс-
периментальную установку не оставляли включенной 
так, как в лаборатории становилось опасно находит-
ся без специальной системы вытяжки наработанного 
озона. На данной электродной системе удалось гене-
рировать общий объем плазменного образования до 
10 л. Потребляемая из сети средняя мощность на под-
держание стабильного объемного разряда в данном 
объеме составляла 0,8 кВт.

Такое поведение объемного разряда можно ча-
стично объяснить в рамках феноменологической 
модели [7], рассматривающей развитие разряда 
в предварительно ионизованной среде между двумя  
плоскими электродами при подаче на них высоко-
вольтного импульса с фронтом нарастания напряже-
ния tф. По данной модели объясняется появления цуга 
лавин от катода к аноду. Поскольку скорость движе-
ния электронов вдоль силовых линий поля больше, 

чем в других направлениях, то электроны при своем 
дрейфе от катода к аноду образуют цуг лавин, иду-
щих по следу друг друга и формирующих токовую 
нить. При этом радиус нити Rн будет увеличиваться 
со скоростью диффузии электронов. Одновременно 
с расширением нити будет нарастать число электро-
нов и ионов в ней. По мере нарастания концентрации 
электронов и ионов скорость расширения нити бу-
дет замедляться из-за торможения электронов полем 
ионов и скорость ее расширения начнет определять-
ся скоростью движения ионов (амбиполярная диф-
фузия). Это случится, когда радиус нити Rн станет 
 равным радиусу Дебая. Тогда, приравнивая радиус 
нити к радиусу Дебая и вводя величину n0кр=1/Rн

3, 
можно определить n0кр. Если n0<n0кр, то разряд будет 
со стоять из множества тонких диффузных нитей, кото-
рые в совокупности создают впечатление однородного 
разряда. Нитевидная структура разряда наблюдалась 
при вырезании оптическим способом тонкой полоски 
разряда. Кроме того, при возрастании n0 до n0кр пре-
дельная энергия, вводимая в газ, будет расти вслед-
ствие увеличения числа нитей, следовательно, пло-
щади, занимаемой разрядом, что также установлено 
в экспериментах [5]. Однако, если даже удается сфор-
мировать однородный плазменный столб (n0 = n0кр), 
это является необходимым, но не достаточным усло-
вием возбуждения разряда в объемной форме. На рас-
сматриваемой стадии, когда существует плазменный 
столб, катодное падение потенциала, обеспечиваю-
щее самоподдержание разряда, еще не сформирова-
но, важным условием формирования однородного 
разряда является обеспечение равномерной эмиссии 
(выхода) электронов с поверхности катода.

Это условие может быть реализовано только за 
счет бомбардировки катода фотонами из плазменного 
столба. Причем из-за неидеальности катода и необхо-
димости уменьшения влияния неоднородности эмис-
сии, возникающей за счет других факторов, нужно, 
чтобы фотоэмиссия превышала другие виды эмиссии 
от 50 до 100 раз. При этом число квантов, выбиваю-
щих электроны из катода, пропорционально объему 
плазменного столба V и концентрации электронов 
в нем n. Для обеспечения выбивания электронов 
в нужном количестве значение nV должно быть боль-
ше некоторой критической величины (nV)кр, которая 
зависит от условий зажигания разряда.

Таким образом, требования к n0 в больших и ма-
лых объемах различны. Если в малых объемах для 
возбуждения объемного разряда необходимо выпол-
нить только условие по перекрытию токовых нитей, 
то в больших объемах требования к n0 возрастают 
и диктуются условием nV ≥ (nV)кр. Согласно этой мо-
дели, на длительность фронта высоковольтного им-
пульса накладывается дополнительное ограничение: 
она не должна быть меньше времени перекрытия то-
ковых нитей. 

Рис. 3. Объемный разряд, реализуемый во всем объеме 
электродной системы
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Были проведены исследования влияния скорости 
потока воздуха на зажигание и поддержку стабиль-
ного объемного разряда. Исследования проведены на 
макете электродной системы с продувкой воздуха на 
остриях типа «щетка» (рис. 4). Скорость потока воз-
духа регулировалась в диапазоне от 0 до 20 м/с. 

Результаты экспериментальных исследований 
(рис. 5) показали, что при скорости 20 м/с, наблю-
дается небольшое сдувание плазмы из зоны области 
разряда (темная область в правой нижней части ме-
жэлектродного промежутка). В этом случае наблюда-
лась и временная задержка зажигания разряда на вре-
мя от 40 до 50 с.  При скоростях потока менее 20 м/с 
плазменная область разряда и времена задержек за-
жигания оставались идентичными варианту без по-
тока воздуха.

Проведенные экспериментальные исследования 
объемного разряда показали необходимость учета га-
зодинамических процессов в генерируемой плазме. 
Первым необходимо решить вопрос о влиянии газо-
динамических процессов на устойчивость разряда. 
Согласно приведенным экспериментальным данным 
поток до 20 м/c внешне не влияет на зажигание и под-
держание стабильного разряда, однако в плазме воз-
можно возникновение различного рода неустойчиво-
стей, которые могут приводить к контракции разряда 
либо сдуванию плазмы. Сами параметры объемной 
плазмы, создаваемой стационарными разрядами 
с конвективным охлаждением, ограничены развиваю-
щимися в плазме неустойчивостями. По этой причи-
не значения параметров плазмы, которые достижимы 
в стационарных разрядах в газовых потоках, ограни-
чены условием

0 ,x
l
v

                                       (1)

где τх — характерное время развития самой быстрой 
из неустойчивостей плазмы, с; v — скорость потока 
газа, м/с; l0 — размер, вдоль которого осуществляется 
прокачка газа, м.

При выполнении условия (1) накапливающиеся 
возмущения будут вынесены из разрядной зоны рань-
ше, чем они успеют развиться и нарушить однород-
ность плазмы. 

Одним из способов возбуждения конвективно 
охлаждаемых газовых сред, оставляющих возмож-
ность широкой вариации параметров плазмы, являет-
ся осуществление импульсно-периодического режи-
ма поддержания газового разряда. При выполнении 
условия (1) следующий импульс тока последует не 
раньше, чем через время T = l0/v. За это время с одной 
стороны, среда успеет охладиться к следующему им-
пульсу, а с другой — в процессе возбуждения снима-
ется ограничение (1). Это означает, что в импульсе 
могут быть реализованы параметры, свойственные 
не стационарному, а импульсному разряду. Напри-
мер, скорость выделения энергии в импульсе не 
ограничена условием (1) и потому может быть зна-
чительно выше, чем средняя скорость выделения  
энергии. 

Основными физическими причинами, ограничи-
вающими значение предельной частоты следования 
импульсов тока разряда lim 0/f v l= , являются адиа-
батическое расширение области нагретого разрядом 
газа, наличие градиентов плотности газа в разрядном 

Рис. 4. Макет электродной системы с продувкой воздуха на остриях типа «щетка»
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объеме за счет акустических колебаний и развитие 
перегревно-акустической неустойчивости.

Роль указанных эффектов можно в значительной 
степени уменьшить соответствующим подбором эле-
ментов газодинамического канала электрофильтра. 
Так, адиабатическое расширение горячего газа по 
потоку вверх можно ограничить, используя вход-
ной канал малого сечения. Развитие же перегревно-
акустической неустойчивости, происходящее при 
совпадении частоты следования импульсов с какой-
либо из собственных частот акустического резонато-
ра, можно подавить изменением длины канала, через 
который прокачивается газ.

ВыВОДы. 1. Проведенные исследования влияния 
конструкции электродных систем на условия зажига-
ния и поддержку стабильного объемного разряда по-
казали, что для получения объемного разряда, занима-
ющего весь межэлектродный объем, необходимо при-
менение электродной системы типа «щетка» с симме-
тричным расположением относительно осадительных 
электродов. Напряжение зажигания и интенсивного 

свечения такого разряда 55–60 кВ при частоте следо-
вания импульсов от 1 до 3 кГц. На данной электродной 
системе удалось генерировать общий объем плазмен-
ного образования до 10 л. Потребляемая из сети сред-
няя мощность на поддержание стабильного объемного 
разряда в данном объеме составляла 0,8 кВт.

2. Исследование влияния газодинамических про-
цессов на устойчивость объемного разряда показали, 
что скорость газового потока до 20 м/c внешне не 
влияет на зажигание и поддержание стабильного раз-
ряда, однако в плазме возможно возникновение раз-
личного рода неустойчивостей, которые могут приво-
дить к контракции разряда. Для недопущения причин 
возникновения  контракции минимальная частота 
следования импульсов должна быть пропорциональ-
на скорости потока газа v и обратно пропорциональ-
на длине канала l0 прокачки газа: lim 0/f v l= . В этом 
случае за время между импульсами ионизированные 
молекулы газа будут удалены из межэлектродного 
объема, что устранит влияние газодинамических неу-
стойчивостей на разряд. 

а) б)

Рис. 5. Объемный разряд при различных скоростях потока воздуха vп: 

а) vп = 0 м/c; б) vп = 10 м/c; в) vп = 15 м/c; г) vп = 20 м/c

г)в)
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Abstract. The results of theoretical studies of automatic regulation systems (ARS) of the object with delay are ac-
counted. The differential equation of the controlled system and system elements on the basis of which the transfer 
function is composed of parts of the system is defined. The analysis of the stability of the system is made, evaluation of 
the effect of varying controller parameters on the system stability and analyses indicators of quality of transitional pro-
cesses in ARS are counted, it is shown that the developed system meets specified requirements for stability and quality 
of transients applicable to the SAR of this type, and the results can be used in the development of such systems.
Key words: automatic regulation systems (ARS); sustainability; object with delay.

Аннотация. Приведены результаты теоретических исследований системы автоматического регулирования 
(САР) объекта с запаздыванием. Определены дифференциальные уравнения объекта регулирования и эле-
ментов системы. Проведен анализ устойчивости системы, сделана оценка влияния варьируемого параметра 
регулятора на устойчивость системы и проанализированы показатели качества переходных процессов в САР.
Ключевые слова: системы автоматического регулирования (САР); устойчивость, объект с запаздыванием.

Анотація. Наведено результати теоретичних досліджень системи автоматичного регулювання (САР) об’єкта 
з  запізненням. Визначено диференціальні рівняння об’єкта регулювання і елементів системи. Проведено ана-
ліз стійкості системи, зроблена оцінка впливу змінними параметрами регулятора на стійкість системи і про-
аналізовані показники якості перехідних процесів в САР.
Ключові слова: системи автоматичного регулювання (САР); стійкість, об’єкт з запізненням.
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ЦЕЛЬ СТАТЬИ — проанализировать устойчи-
вость системы при изменении коэффициента переда-
чи регулятора в диапазоне от 0 до 2,1, а также опреде-
лить качество переходного процесса в соответствии 
с предъявляемыми требованиями.

ИзЛОжЕНИЕ ОСНОВНОГО мАТЕРИАЛА
Функциональная схема системы автоматического 

регулирования (САР) приведена на рис. 1. Система 
включает объект регулирования (1), датчик нагруз-
ки (2), элемент сравнения (3), задающее устройство 
(4), регулятор (5), исполнительный механизм (6), 
регулирующий орган (7), механизм подачи (8). Воз-
мущающим воздействием f(t) для системы является 
случайное изменение параметров внешней среды, 
формирующих нагрузку на объект. В качестве вы-
ходного регулируемого параметра в системе принята 
угловая скорость вращения вала двигателя привода 
резания агрегата. Входным регулирующим параме-
тром является скорость механизма подачи агрегата. 
В качестве закона регулирования принят ПИ-закон 
регулирования.

В режиме автоматического регулирования систе-
ма работает следующим образом: информация от дат-
чика нагрузки (2) поступает на вход элемента сравне-
ния (3) ПИ-регулятора и сравнивается с информаци-
ей от задающего устройства (4), результат сравнения 
усиливается ПИ-регулятором (5) и передаётся на вход 
исполнительного механизма (6), где преобразуется 
в перемещение регулирующего органа (7), который 
изменяет величину скорости подачи исполнительного 
органа (8) в соответствии с законом регулирования.

Объектом исследования является привод резания 
угледобывающего комплекса щитового агрегата [3], 
обладающего динамическими особенностями фор-
мирования нагрузки в процессе работы. Эти особен-
ности обусловлены конструктивными характеристи-
ками агрегата и режимами его функционирования. 
При постоянной скорости резания и изменяемой 
скорости подачи нагрузка на привод резания форми-

руется в соответствии с выражением для элемента  
среза [1]:

 

( ) ,
t

t

h v t dt                            (1)

где h — элемент среза, м; τ = ℓ / vр — время пере-
мещения режущего звена, с; ℓ — расстояние между 
звеньями, м; vр — скорость резания, м/с.

Преобразование Лапласа для выражения (1) будет 
иметь вид [2]:

 1 –   [ ( ) ( ) ]  · ( ) .
t p

t

eL h t v t dt v p
p

       (2)

Выражение (2) определяет свойства объекта как 
динамического звена. Структурная схема звена может 
быть представлена в виде параллельного соединения 
двух звеньев, в одной ветви которого включено ин-
тегрирующее звено, а второе содержит последова-
тельно включенные интегрирующее звено и звено 
с чистым запаздыванием τ. Передаточная функция 
этого звена совпадает с преобразованием Лапласа для 
прямоугольного импульса, имеющего длительность 
τ = ℓ / vр, и относится к классу трансцендентных функ-
ций, что исключает возможность её точного модели-
рования. Поэтому при теоретических исследованиях 
такие звенья аппроксимируются алгебраическими 
полиномами, например, с применение ряда Паде. Как 
показали результаты анализа аппроксимации звена, 
допустимое приближение можно получить полино-
мом второго порядка [2, 4]: 

1 – ,
1 1 / 2  1 /12 2 2

pe
p p p

−τ τ
≈

+ τ + τ
              (3)

где τ — время чистого запаздывания, с. 
С учётом выражения (1) уравнение объекта регу-

лирования будет иметь вид:
  

2 o–2 ( )– ,
 

t

t

M M Dd dJ b v t dt
dtdt

     (4)

Рис. 1. Функциональная схема САР
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где Jпр — момент инерции ротора двигателя, кг ∙ м2;  
φв — угол поворота вала двигателя; b = Мп / ωх — угло-
вой коэффициент двигателя, н∙м∙с; Мп — пусковой мо-
мент двигателя, н∙м; ωх — угловая скорость двигателя 
при холостом ходе, 1/с; Мо — момент сопротивления 
на валу двигателя при холостом ходе, н∙м; D — коэф-
фициент, учитывающий условия резания, н.

Передаточная функция объекта регулирования 
с учётом (3, 4) и передаточные функции звеньев САР 
будет иметь вид: 

1. Объект регулирования: 

2 2

)
( ) .

( ) ( 1)(1 1/ 2 1/12 )
(

o
o

p DW p
v p T p p p

  (5)

2. Датчик нагрузки:

Wд(p) = Kд /(Тд
3 р3 + Тд

2 р2 + Тд  р + 1),              (6)

где Kд — коэффициент передачи датчика н ∙ с/м2; Тд — 
постоянная времени датчика нагрузки, с.

3. ПИ-регулятор:

Wр(p) = Kр + 1/Ти,                              (7)

где Kр — коэффициент передачи регулятора; Ти — 
время изодрома.

4. Исполнительный механизм (ИМ) и регулирую-
щий орган (РО):

Wим(p) = Kим /(Тим р + 1),                        (8)

где Kим — коэффициент передачи ИМ и РО; Тим — по-
стоянная времени ИМ и РО, с.

5. Механизм подачи:

Wмп(p) = (Тмп р + 1)/(Т 3
мп  р

3 + Т 2
мп р

2 + Тмп р + 1),   (9)

где Тмп — постоянная времени механизма подачи, с.

На основании полученных передаточных функ-
ций звеньев  системы была составлена структурная 
схема САР и проведен анализ её устойчивости с по-
мощью критерия Найквист-Михайлова [4]. На рис. 2 
показан годограф амплитудно-фазовой характеристи-
ки (АФХ) разомкнутой САР.

Т. к. АФХ не охватывает точку с координатами 
(–1, j0), то, в соответствии с критерием Найквиста-
Михайлова, САР устойчива. Запас устойчивости по 
амплитуде составляет R = 37%, по фазе — φ = 35о.

Оценка влияния варьируемых параметров на 
устойчивость системы осуществлялась с помощью 
метода D-разбиения Ю. И. Неймарка [2], позволяю-
щего определить область устойчивости системы 
в плоскости варьируемого параметра. В качестве та-
кого параметра был принят коэффициент передачи 
регулятора Kр. Для построения области устойчивости 
было составлено характеристическое уравнение зам-
кнутой системы:

Jз(p) = (То р
 + 1) ∙ (Тд

3 р3 + Тд
2 р2 + Тд р

 + 1) ×

× (Тим р
 + 1) ∙ (Т 3

мп р
3 + Т 2

мп р
2 + Тмп р

 + 1) +

+ Kс(Тмп р
 + 1) ∙ (1 – e–τp )/p),                (10)  

где Kс = D1∙ Kд
 ∙ Kр

 ∙ Kим — коэффициент передачи замк-
нутой системы.

Приравняв к нулю характеристическое уравне-
ние, получим выражение для коэффициента передачи 
регулятора:

Kр(
 р) = –((То р

 + 1) ∙ (Тд
3 р3 + Тд

2 р2 + Тд р
 + 1) ×

× (Тим р
 + 1) ∙ (Т 3

мп р
3 + Т 2

мп р
2 + Тмп р + 1)) /

/ Kс1 ((Тмп р
 + 1) ∙ (1 – e–τp )/p),              (11)

Рис. 2. Амплитудно-фазовая характеристика разомкнутой САР
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где Kс1 = D1 ∙ Kд
 ∙ Kим — коэффициент системы без учё-

та Kр.
Для построения годографа Неймарка и опреде-

ления области устойчивости в выражении (7) сде-
лана замена р на (jω). На рис. 3 приведена кривая 
D-рабиения при изменении ω от –∞ до + ∞. 

Т. к. кривая D-разбиения является отображением 
мнимой оси координат, то область устойчивости мо-
жет находиться только слева от этой оси, если дви-
гаться по ней в напрвлении от значения ω = –∞ до 
ω = + ∞. Область устойчивости выделена на кривой 
штриховкой. Область, внутрь которой направлено 
больше штриховки, возможно является областью 
устойчивости исследуемой системы. Так как анализ 

устойчивости системы был проведен при Kр = 0,2, 
а это значение находится в зоне устойчивости D — 
разбиения, то  можно сделать вывод, что система бу-
дет устойчива в диапазоне изменения Kр от 0 до 2,1.

Расчёт переходных процессов в системе прово-
дился с помощью второй теоремы разложения Хеви-
сайда. Передаточная функция замкнутой САР была 
составлена по передаточным функциям (5 – 9). 

На рис. 4 приведен график переходного процесса 
по расчётным данным. Как видно из рисунка пере-
ходной процесс имеет колебательный характер, число 
колебаний регулируемой величины λ ≤ 3, перерегули-
рование, выраженное в процентах от установившейся 
величины σ ≤ 30%, время запаздывания τ ≤ 10 с.

Рис. 3. Кривая D — разбиения плоскости Kр

Рис. 4. График переходного процесса САР: —–– — y(t)
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ВыВОДы. В результате исследований установлено, что система устойчива и сохраняет устойчивость при 
изменении коэффициента передачи регулятора в диапазоне от 0 до 2,1, а качество переходного процесса соот-
ветствует предъявляемым требованиям.
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Abstract. With increasing competition in the global education sphere, the only way to a decent functioning of the 
Higher Educational Institutions of Ukraine — to match the high international standards. This cannot be achieved 
without active international activities aimed at the development of international educational programs. Concept and 
implementation of International Educational Programs of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding 
are used as the basis of this study. The object of study is an International Educational Programs of NUS, and subject 
is — the successful functioning of the mechanisms and the implementation of these programs. The mechanisms of the 
implementation of two key programs in terms of project management is being studied. The development of Sectoral 
Distribution of Responsibility for project management training programs «2 + 2» and «4 + 0» was performed. They 
are proposed as fundamental approaches of project management that are applicable to a variety of other programs that 
already exist, or are planned to be implemented by the universities of Ukraine.
Keywords: sectoral distribution of responsibility; the fundamental approaches of project management; international 
educational program.

Анотація. Концепції та виконання міжнародних освітніх програм Національного університету кораблебуду-
вання імені адмірала Макарова взяті за основу даного дослідження. Розроблено секторальні розподіли відпо-
відальності при управлінні проектами навчальних програм «2 + 2» і «4 + 0». Вони запропоновані як принципо-
ві підходи управління проектами, що можна застосувати для безлічі інших програм вже існуючих, або тих, що 
плануються до реалізації ВНЗ України.
Ключові слова: секторальний розподіл відповідальності; принципові підходи управління проектами; між-
народна освітня програма.

Аннотация. Концепции и выполнения международных образовательных программ Национального универ-
ситета кораблестроения имени адмирала Макарова взяты за основу данного исследования. Разработаны сек-
торальные распределения ответственности при управлении проектами учебных программ «2 + 2» и «4 + 0». 
Они предложены в качестве принципиальных подходов управления проектами, применимых для множества 
других программ уже существующих, либо планирующихся к осуществлению ВУЗами Украины.
Ключевые слова: секторальное распределение ответственности; принципиальные подходы управления про-
ектами; международная образовательная программа.
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problem stAtement
The formation of Ukraine as an integral partner of the 

European Union and serious player in the global arena 
is impossible without strong integration of not only eco-
nomic factors, but cultural and educational components. 

The Association Agreement between Ukraine and 
the European Union signed on June 27, 2014, includes 
the process of implementation of European standards 
into many areas of life activity and healthy operation of 
a State. In particular, this concerns also the educational 
process. Everyone knows the high standards of the West 
in the educational field which means the increase of the 
Ukrainian education level. 

The globalization of the educational services market 
causes the transformation of national education systems of 
many countries. As a strongly marked indicator of this phe-
nomenon there can be such countries as the USA, the UK, 
South Korea, Eastern Europe countries, etc. For Ukraine, 
as for other European countries, except from the system re-
forms, the most important factor of higher education refor-
mation is the introduction and development of the Bologna 
process as a consequence of globalization [1].

On June 19, 1999, 29 European Ministers of Educa-
tion signed the Bologna Declaration [2] which became 

the catalyst of the development and modification of the 
Sorbonne Declaration ideas [3] on the European Higher 
Education Area. It promotes closer contacts between Eu-
ropean countries in the development and strengthening 
of intellectual, social, scientific and technological poten-
tials, academic and general cultural enrichment.

The academic mobility of students, a wide degree of 
autonomy in decision-making and active international 
activity are the most important components of the suc-
cessful life activity of European universities. Consider-
ing the European model of education, we should take into 
account a factor of competitive activity. The educational 
services of the West are connected to the market economy 
and act according to the simple and hard «supply and de-
mand» law. The specialty which is not interesting for the 
market employment cannot compete and the university 
has to cut it with all its consequences (redundancy, de-
crease of study load, etc.). In fact, the ability of Western 
universities to adapt to the constant changes of our time 
is the key to a successful operation.

Accepting the European standards, the Ukrainian 
higher educational establishments should be aware that 
they accept also the conditions of healthy competition not 
only between each other, but also between the European 

references
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universities. And if the universities in the UK, France and 
Germany has a little interest for the majority of Ukraini-
an applicants because of the historically formed circum-
stances of pricing and other factors, then the universities 
of such countries as Poland, Slovakia and the Czech Re-
public look more attractive and real. The general level of 
satisfaction with the education system in these countries 
is higher than in Ukraine, as the «Report on Human De-
velopment over 2013» data evidences [4]. 

In conditions of the increasing competition in the 
global education area, the correspondence to high criteria 
and international standards is the only way of functioning 
of the higher educational establishment in Ukraine. And 
this cannot be achieved without the active international 
activity which is aimed at the development of interna-
tional educational programs.

Heading for the international integration, we should 
remember about the needs of Ukrainian regions on which 
the university works. Currently, there is uncoordinated 
work between the higher education and potential employ-
ers in conditions of development of market relations and 
the labor market. In the industrial regions of Ukraine it is 
primarily connected with the active modernization of in-
dustrial enterprises: purchase of modern high-tech equip-
ment, usage of the latest software, expansion of the range 
of products. It leads to the need for constant updating of 
training programs for junior specialists in accordance 
with the realities of regional labor market [5].

To achieve these aims, the management of higher 
educational establishment should be a balanced mix of 
professional managers, specialists on project manage-
ment, supervisors and teachers which can flexibly and ef-
fectively react to any circumstances of modernity.

The «Creation of a University of the European Type» 
program has been still fulfilling at the Admiral Makarov 
National University of Shipbuilding since 2008 as a part 
of the «Concept of the NUS Development». The concepts 
and fulfillment of international educational programs of 
this university are used as the basis of this study.

The international educational programs of the Admiral 
Makarov National University of Shipbuilding are the ob-
ject of study, and the mechanisms of successful functioning 
and fulfillment of these programs are the subject of study.

lAtest reseArch  
And publicAtions AnAlysis

The international activity and cooperation with for-
eign organizations was carried out according to the 
«Concept of the NUS Development» and «Tasks of the 
National University of Shipbuilding», the vector of the 
development remains unchanged.

The object of the study is an international study 
programs of Admiral Makarov National University of 
Shipbuilding, and the subject is the successful function-
ing of the mechanisms and the implementation of these 
programs.

The Scientific Educational Centre of International Co-
operation has effectively held the activity on attracting the 
foreign citizens to study at the NUS. Thus, from 2011 to 
2016 there is a record tendency on the increase of foreign 
students, postgraduates and trainees who want to improve 
their skills over the entire period of the university existence 
(Fig. 1). Thus, as at the beginning of 2008 there were only 
88 foreign students at the NUS. As at the beginning of Feb-
ruary, 2016, 1073 foreign citizens from 24 countries studied 
at the NUS. The number of foreigners at the NUS has in-
creased in more than 13 times which is a high indicator of 
the dynamics of the international cooperation development.

A training program is developing at the NUS with the 
International Maritime College (Zhejiang International 
Maritime College), Zhoushan, China. Over four years 70 
Chinese graduates (junior specialists) of the college were 
directed in order to obtain the higher technical education 
(Bachelor degree) in the «Marine Engineering» knowl-
edge field (Specialty «Ships and Ocean Engineering», 
«SPP») on the «2 +2» program. In summer 2013 the first 
graduation of Bachelors in this program (13 people) was 
held and in summer 2014 the second one (14 people) was 
also held. 30% of graduates continue their education in a 
Master’s program. In 2015 — 17 people. In 2016 prepar-
ing for the graduation of 22 people.

The agreement with the management of the Jiangsu 
University of Science and Technology, China, is fulfilled 
on the co-operative Bachelors’ training in the «Ships and 
Ocean Engineering» direction on the «4 + 0» program. 
There were 181 students over 2012 – 2015. Currently 
there is a campaign to enroll the fifth group.

fig. 1.  Number of foreign students in NUS
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In 2012 the agreement was signed on the Partnership 
and Cooperation between the Admiral Makarov National 
University of Shipbuilding, Mykolaiv, Ukraine and Ba-
tumi Navigational Teaching University, Batumi, Georgia. 
Within the cooperation the educational counseling NUS 
center in Batumi was opened on the basis of the BNTU to 
fulfill the training of students on the Bachelor programs. 
217 students were enrolled on the training in various spe-
cialties. Currently there is a new admission campaign.

The negotiations have been continued and the pre-
liminary agreements on the forms of cooperation in the 
direction of the Specialists’ training with the government 
agencies and universities of Poland, Norway, Belgium, 
Turkey, Azerbaijan, Tajikistan, Georgia, Turkmenistan, 
China, Estonia, Argentina, etc. have been reached.

The close contacts are maintained with interna-
tional programs of academic exchange like the Ful-
bright Program (the USA) and the DAAD (Germany), 
the CampusFrance Ukraine Bureau, in which stu-
dents and teachers of the university participate an-
nually on the competitive basis. The graduates of the 
programs are actively involved in various activities of 
these establishments (e.g. Fulbright Alumni Ukraine  
Association).

Article Aim — studying the possibility of ap-
plying the fundamental project management approaches 
of the two basic international NUS training programs for 
existing and planned related international programs of 
Ukrainian universities.

bAsic mAteriAl
A number of educational programs are successfully 

fulfilled in cooperation with foreign partners at the Admi-
ral Makarov National University of Shipbuilding, Myko-
laiv. Let us consider the implementation mechanisms of 
two key programs in terms of project management.

the «2 + 2» program.
Specialty: «Ships and Ocean Engineering». 
Teaching language: English. 
Partner: Zhejiang International Maritime College, 

China (ZIMC). 
Year of agreement signing: 2010. 
Study duration: 2 years in China, 2 years in Ukraine. 
1st graduation: June 2013.
The main point of this program is to train the students 

for a bachelor degree on the basis of two-year training 
in China followed by the study continuation in Ukraine. 
A state-pattern diploma of Ukraine is the final result.

This is a complex project which is included in the 
concept of the general NUS program of formation of 
a University of the European type. In this context, the 
fulfillment of training potential in the international arena 
is understood. 

A group of students is the input data for this project. 
The final aim of the project is gained when these students 
obtain a Bachelor’s diploma. The Educational Scientific 

Center of International Cooperation in Ukraine and the 
International ZIMC office in China manage this project. 
The International Relations and Learning and Teaching 
sectors distribute the duties upon program functioning at 
the NUS. The success of this project can only be achieved 
under the close cooperation and collaboration with other 
university departments, mostly with the Shipbuilding In-
stitute and its leading departments and it resembles a co-
herent clockwork mechanism in which everything stops 
in case of a unit failure.

As is shown in Fig. 2, each structural subdivision 
which is involved in the program is responsible for specific 
tasks which allow successful carrying out of the project. 
There have already been completed two projects by July 
2014: two groups graduated with Bachelor’s diplomas, the 
total number of graduates is 27 people. In 2015, there are 
plans to graduate 17 new young specialists. The study con-
tinuation of some graduates on the Master’s Program is a 
positive complementary product of this program. It should 
be noted, that the Master’s program is carried out in Rus-
sian, so the attention is paid to the Russian language course 
during two years of study in English. 

Basing on the experience of successful fulfillments, 
it should be noted, that the «2 + 2» project is subjected to 
a number of problems despite the visible rational distri-
bution of responsibilities. All the problems are based on 
such a concept as a «human factor». It shows itself both 
by the students and by the methodologists, specialists 
and teachers.  It gets also worse by the fact that a fairly 
low percentage of teachers knows English sufficiently to 
conduct lectures and practical activities in English, de-
spite the large number of highly qualified personnel at the 
NUS. This is a slowing component under the integration 
into the global educational process and one should work 
seriously on this issue. 

One teacher teaches several disciplines and when 
he/she can not be in the class for some reasons, nobody 
can replace him/her. In this case, the ESCIC learning 
and teaching sector controls the situation. It reschedules 
classes for the days which are more comfortable for the 
teacher who missed the classes. This, in its turn, can cause 
other teachers’ dissatisfaction, whose schedule changes 
as a consequence.

The solution of conflicts and minimization of harm 
by means of the human factor are one of the most im-
portant roles in the project of the Educational Scientific 
Center of International Cooperation. 

Only the well-coordinated work of structural subdi-
visions reinforced by a general program of development 
and formation of a University of the European type en-
sures the successful project fulfillment. The management 
of such a complex project requires the overall focus of 
the leaders’ powers of three powerful subdivisions: the 
International ZIMC office, the NUS Educational Scien-
tific Center of International Cooperation and the NUS 
Shipbuilding Institute. 
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fig. 2. Sectoral Responsibility Distribution under the Project Management of the «2+2» Training Program
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It should be noted, that there is a high demand in 
the employers’ market in China on the product of this 
project — the graduates of the shipbuilding industry. 
So, all the graduates of the first group were employed at 
the leading enterprises in Shanghai and Zhoushan. The 
graduation of the second group has been held recently, so 
there are no current data about their employment at the 
moment, but the preliminaries give a reason to conclude 
that these graduates will find a good place in life.

the «4 + 0» program or a double degree.
Specialty: «Ships and Ocean Engineering».
Teaching language: English.
Partner: Jiangsu University of Science and Technol-

ogy, China (JUST).
Year of agreement signing: 2011.
Study duration: 4 years. 
1st graduation: planned in July 2016.

The main point of this training program is to prepare 
bachelors on the basis of integrated curriculum between 
the Admiral Makarov National University of Shipbuild-
ing and the Jiangsu University of Science and Technolo-
gy. The training is carried out in China in the JUST class-
rooms and laboratories with the help of both Chinese and 
Ukrainian teachers. The part-time and distance studying 
technologies are widely used. The result is a so-called 
«double degree», a Bachelor diploma of the Chinese state 
standard and a Bachelor Diploma of the Ukrainian state 
standard. 

The double degree programs are not new to Ukrai-
nian universities; however, their main inclination falls on 
a partnership with Western universities which is noted by 
the Ministry of Education and Science of Ukraine [7]. 
But the NUS is a pioneer and leader in Ukraine in the 
fulfillment of such a program with the Chinese partners. 
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This project is also a part of the program of the NUS 
development and formation of a University of the Euro-
pean type. It is structurally multi-layered and its success-
ful fulfillment depends on the coherence of actions, both 
in Ukraine and in China. If we compare it to the «2 + 2» 
project, it requires much more advance preparation which 
also implies the approval of higher authorities.

The initial stage of the project fulfillment is to develop 
a common integration curriculum which will be imple-
mented into the study process of the NUS, as well as the 
Chinese partner. In parallel to the curriculum development 
there is work on the supplements to the main contract which 
will be the fundamental rules of the project fulfillment. The 
agreement stage begins after the approval of the integrated 
curriculum and supplements by the senior management of 
the universities. The Chinese party submits documents for 
the approval to the Board of the Jiangsu Education. The 
Ukrainian party agrees the integrated curriculum with the 
Ministry of Education and Science of Ukraine. Once all the 
formalities are completed, the fulfillment of the program 
begins at the local level. 

A distinct division of responsibilities between two 
parties is required for the successful management of this 
project. It is achieved by the formation of committees on 
both sides which are responsible for the project. These 
committees are responsible for the management of its 
project part at home university, as well as for the close 
cooperation with the committee of the partner university.

From the both parties the committee includes the 
Vice-Rector on the International Affairs, the Head of the 
International Department (Center), the director of the 
Shipbuilding Institute (School). In Ukraine the committee 
coordinates the work of the Educational Scientific Center 
of International Cooperation which is responsible for the 
successful project fulfillment by the NUS. The duties are 
divided between the International Relations and Learning 
and Teaching sectors.

Taking fig. 3 as an example, the complexity of this 
project becomes obvious, because if you remove at least 
one component from it, the whole project is doomed to 
failure. Without the qualitative mechanisms of the con-
trol over the project the final result cannot be achieved 

fig. 3. Sectoral Responsibility Distribution under the Project Management of the «4 + 0» Training Program
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either within the performing parties or by mutual control 
between the partners. The key element of the control is 
the proper distribution of tasks, efficient monitoring con-
ducting of their performance and, in case of deviations 
from the stated conditions, efficient decision of arising 
difficulties. The methodology of planning approach is ap-
plied at the NUS to fulfill this project. It allows carrying 
out the systematic analysis of work readiness. Basically, 
a semester control system is applied.

The effective management of the «4+0» project is im-
possible without two key criteria: 

1) close interaction and mutual understanding of the 
project managers with executives; 

2) effective interaction of the executives with each 
other, especially in the «Ukrainian-Chinese executives» 
tandem. 

The process from forming a curriculum and supple-
ments to the agreement to the issuing the dual degree is 
impossible without strict observance of all the terms of 
this project. The terms (indicated in the supplements) of 
providing the training materials of various academic dis-
ciplines, as well as the terms of staying of the NUS teach-
ers at the JUST are a serious work indicator on this proj-
ect of each of the parties. In particular, the NUS which 
is the executive of a number of requirements must fulfill 
all its duties in a certain timeline in order to achieve the 
common aim. Otherwise, the sanctions mechanisms will 
be involved which lead to the financial losses and can 
expose a successful project fulfillment to a risk.

As the executives of the project the top-class experts 
in their field of education and project management are 
selected by the NUS. The responsibility for certain train-
ing directions lies upon the department, not upon the par-
ticular individuals, because in case of a negative response 
of the «human factor», the substitution is picked up by 
the senior executives of the department or another way is 
found to solve the problem.

The NUS applies successfully the mechanism of the 
«responsibility distribution» in which the primary re-
sponsibility for a positive result lies not only upon the 
main executive which is the Educational Scientific Cen-
ter of International Cooperation, but also upon all other 

structural subdivisions of the University which are in-
volved into the project. Therefore, a synergistic effect is 
achieved by the joint efforts aimed at the fulfillment of 
duties of the University.

conclusion. Summing up two main NUS in-
ternational curricula, we can conclude that the similar 
fundamental approaches of project management can be 
applied for them despite their differences. They are also 
applied for various existent programs or programs which 
are planned to be fulfilled by the higher educational es-
tablishments of Ukraine. 

These approaches:
1. The key role in the project fulfillment should be 

held by the specific structural subdivision such as the in-
ternational department, center, a dean’s office...

2. In this case, the responsibility for the project should 
not lie only upon the specific subdivision. One should use 
the «responsibility distribution» mechanism at most, so 
that each involved subdivision in the project has its own 
responsibility for their work.

3. When working with a foreign partner, one should 
achieve the maximum interaction and feedback. The co-
ordinators or entire coordination groups should be as-
signed from both sides for this. They will be in contact 
with each other throughout the whole project. 

4. The specific feature of the training programs is that 
the terms of their fulfillment are known in advance and 
cannot be significantly corrected. Therefore, maximum 
efforts in this project management should be based on the 
control over the quality of the provided services. 

5. Under the fulfillment of such projects great atten-
tion should be paid to the minimization of the harm of 
the «human factor». This is achieved by means of the 
experts’ training on the principle of intersubstitutability. 
Two or more teachers are required on one discipline.

6. Under the conditions of a market competition in 
the international arena of educational services it should 
not be forgotten, that any mistake in the management of 
educational projects of such a level can lead not only to 
the decrease of orders, but also it can worsen the prestige 
of the university. 
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Abstract. A classification of methods for applying group autonomous underwater vehicle is offered. The classification 
covers the flat rectilinear and curvilinear motion of underwater vehicles, as well as their spatial motion group. The set 
of applied scientific and technical tasks for the development of systems of centralized and decentralized management 
of a group of underwater vehicles is formulated. It performs a common mission.
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Аннотация. Предложена классификация методов группового применения автономных необитаемых подво-
дных аппаратов. Сформулировано множество прикладных научно-технических задач по созданию систем 
централизованного и децентрализованного управления группой подводных аппаратов.
Ключевые слова: автономные необитаемые подводные аппараты; групповое применение; централизованное 
движение; децентрализованное движение.

Анотація. Запропоновано класифікацію методів групового застосування автономних незаселених підводних 
апаратів. Сформульовано безліч прикладних науково-технічних завдань зі створення систем централізованого 
та децентралізованого управління групою підводних апаратів.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмы
Автономные необитаемые подводные аппара-

ты (АНПА, в англоязычной литературе — AUV, 
autonomous underwater vehicle) относятся к высоко-
эффективному виду необитаемой морской робототех-
ники и широко используются для выполнения поис-
ковых и обследовательских работ на всем диапазоне 
глубин Мирового океана [1, 10, 14]. Основные об-
ласти их применения — океанография, охрана окру-
жающей среды, геологоразведка, морская газо- и не-
фтедобывающая промышленность, противоминные 
операции и др. [13, 14, 16].

Увеличение объемов подводных работ и постоян-
ное совершенствование технических характеристик 
АНПА стимулируют новое направление их приме-
нения — одновременное групповое использование 
на больших акваториях (в англоязычной литературе 
— multi-agent systems, MAS) Это обеспечивает наи-
большую эффективность подводных работ, макси-
мальную производительность поисковых операций 

и максимальную достоверность получаемых данных 
о подводной среде из-за параллельного во времени 
измерения ее параметров. 

Одним их главных вопросов по организации 
группового применения АНПА является оператив-
ное управление несколькими аппаратами с целью 
их согласованного движения в водной среде для до-
стижения общей цели (в англоязычной литературе — 
выполнение подводной миссии, Underwater Mission, 
UM). В современной зарубежной литературе имеют-
ся сведения о групповом применении АНПА, однако, 
эта информация носит рекламно-ознакомительный 
характер и не дает цельного представления о науч-
ной проблеме организации движения и оперативно-
го управления для группы АНПА. Очевидно, на со-
временном этапе развития подводной робототехники 
актуальной является прикладная научная задача клас-
сификации методов управления групповым движени-
ем АНПА с учетом их технических характеристик, 
особенностей подводной среды и свойств искомых 
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подводных объектов. Решение этой задачи позволит 
разработать теоретические основы синтеза нового 
вида систем автоматического управления (САУ) мор-
скими подвижными объектами – системы группового 
управления (СГУ) АНПА.

АНАЛИз пОСЛЕДНИх 
ИССЛЕДОВАНИй И пУБЛИКАЦИй

Вопросам группового применения АНПА посвя-
щено значительное количество научных публикаций 
[2, 8, 9, 12]. Однако, единой системы классификации 
методов группового применения АНПА как основы 
для разработки соответствующих методов организа-
ции управления их групповым движением на сегод-
няшний день не существует. Вместе с тем, наблюда-
ется устойчивое разделение стратегий управления 
группой роботов на централизованное и децентрали-
зованное управление [11].

ЦЕЛЬЮ СТАТЬИ является разработка клас-
сификации методов группового применения АНПА 
в интересах изучения и освоения Мирового океана 
и связанных с ней методов группового управления 
(ГУ) АНПА как основы для разработки высокоэффек-
тивных систем автоматизации сложных подводных 
работ, которые выполняются на больших акваториях.

ИзЛОжЕНИЕ ОСНОВНОГО мАТЕРИАЛА
На основании изучения опыта успешного груп-

пового применения АНПА ведущими морскими го-
сударствами мира, а также, исходя из реальных задач 
подводного поиска в интересах украинских организа-
ций предлагается следующая классификация подво-
дных задач и методов их решения с помощью группы 
АНПА (табл. 1).

Первые четыре вида организации движения 
предусматривают синхронное или асинхронное пере-
мещение группы из N АНПА по заданным прямоли-
нейным траекториям. При этом линейные скорости 
АНПА могут быть строго одинаковыми (vi = v1) или 
разными (vi ≠ v1). 

Следующие четыре вида организации движения 
предусматривают движение АНПА по рассчитанным 
криволинейным траекториям, что накладывает до-
полнительные функции на их системы управления 
по текущему вычислению параметров движения і-го 
АНПА как агента мультиагентной поисковой подво-
дной системы.

Приведенные первые восемь типовых видов груп-
пового движения реализуются с помощью принципов 
централизованного управления, когда параметры 
движения каждому аппарату как элементу группы вы-
дает центральное управляющее устройство (напри-
мер, пост группового управления на судне). В свою 
очередь, на такое устройство поступает информация 
о текущем состоянии всех АНПА и внешней окру-
жающей среды.

Рассмотрим особенности организации централи-
зованного управления группой АНПА.

Движение фронтом предусматривает линейное 
построение АНПА (пронумерованные окружности) 
с равными дистанциями h между ними в режиме по-
иска, рис. 1,а [4]. 

Величина h выбирается с учетом ширины s рабочей 
зоны поисковой аппаратуры АНПА, но не более радиу-
са действия бортовых систем связи аппаратов rC:

;
.

C

C C

s r s
h

r r s                  (1)

Таблица 1. Типовые подводные миссии и виды организации группового движения АНПА

   Типовые
        миссии*)

Типовые
движения

Поиск 
затонувших 

обьектов

Картогра-
фирование 

донной 
поверхности

Мониторинг 
подводной 

среды

Обследование 
протяженных 

обьектов

Научные  
исследования 

подводной 
среды

Военые 
применения

Централизованное управление
1. Движение фронтом + + + + + +
2. Движение уступом + + + +
3. Движение клином + + + +
4. Радиальное движение  
(сходящееся и расходящееся) + + + +

5. Движение по кругу + + + + +
6. Движение по концентриче-
ским окружностям + + + + +

7. Движение по спирали + + + + +
8. Пространственное движение – + + +

Децентрализованное управление
9. Роевое движение + + + +
10. Стайное движение + + + +
11. Коллективное движение + + + +

_____________

* Преимущественное применение группового движения АНПА.
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Обычно дистанцию h выбирают с небольшим 
«перекрытием» ширины s рабочей зоны поисковой 
аппаратуры АНПА для гарантированного обследова-
ния донной поверхности без пропусков.

При обнаружении одним из аппаратов подводно-
го объекта (цели поиска) его координаты передаются 
другим аппаратам, в результате чего группа АНПА 
перейдет в другой режим работы (например, пере-
строение с целью обследования или сопровождения 
объекта).

Движение уступом (рис. 1,б) применяют при по-
иске взрывоопасных предметов, когда их срабатыва-
ние на дистанции p может привести к повреждению 
соседних АНПА. Ступенчатое смещение АНПА g вы-
бирается исходя из соображений безопасности, но не 
больше дальности rC действия бортовых систем связи 
аппаратов:

2 2 4g p s> −  при g < rC.             (2)

Движение клином применяют, когда известно  
вероятное местонахождение объекта (цели поиска), 
рис. 1,в [4]. В этом случае групповое движение стро-
ится так, чтобы вершина клина была направлена на 
точку A(x; y) с вероятными координатами цели, а сту-
пенчатое смещение АНПА g выбирается исходя из 
дальности действия бортовых систем связи  аппара-
тов rC или оперативного времени t0 подхода ближай-
шего АНПА к найденной цели:

2 2 ;Cg r h= −                                (3)

( )2 2
0 ,g vt h= −                            (4)

где vi – линейная скорость движения i-го АНПА.
Сходящееся радиальное движение группы 

АНПА применяется в случае обнаружения одним из 
подводных аппаратов искомого объекта с координа-
тами А(х, у) и принятии решения о его комплексном  

Рис. 1. Прямолинейные движения группы АНПА

а) б)

в)в)
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обследовании или сопровождении. На рис. 1,в пока-
зан пример начального расположения группы АНПА, 
ранее двигавшейся по кругу. В общем случае исхо-
дное положение АНПА может быть произвольным, 
однако, векторы их скоростей после команды на схо-
дящееся радиальное движение должны быть направ-
лены на точку А(х, у).

Расходящееся радиальное движение группы 
АНПА применяют:

– для поиска цели в рабочей круговой зоне с распо-
ложением судна-носителя группы АНПА в ее центре;

– как переходное движение для организации дру-
гих видов движения.

Групповое движение по кругу предлагается ав-
торами как промежуточная форма движения на ста-
дии формирования группы АНПА с последующим 
ее перестроением для выполнения конкретной мис-
сии (рис. 2,а). Главной задачей такого движения яв-
ляется удержание дистанции h между аппаратами не 
более rC.

Движение по концентрическим траекториям-
окружностям (рис. 2,б) предлагается при наличии в 
одной группе N аппаратов с различными технически-
ми характеристиками, например, с разными скоростя-
ми движения, с разными показателями автономности 
и пр. В этих случаях закрепление конкретного АНПА 
за і-й окружностью осуществляется из расчета макси-
мально полного обследования рабочей зоны с одно-
временным завершением миссии каждым аппаратом.

При этом дистанция h между АНПА, движущи-
мися по соседних окружностях, должна быть не бо-
лее радиуса действия бортовых систем связи аппара-
тов rC (1).

Рассмотрим организацию управления движением 
группы их N аппаратов по концентрическим траек-

ториям на примере обследования круговой рабочей 
зоны донной поверхности площадью SUM. Если из-
вестна ширина рабочей зоны s поискового оборудо-
вания АНПА, то количество подводных аппаратов 
в группе (при условии нахождения только одного 
АНПА на каждой круговой траектории) можно опре-
делить из отношения:

,MS
N

s
π

=
                             

 (5)

а радиус ri i-й круговой траектории для i-го АНПА 
можно определить из выражения:

( 1) .
2i
sr i s= + −                              (6)

Тогда, пронумеровав все АНПА в группе по воз-
растанию их скоростей хода vi, определим общее 
время выполнения подводной миссии TUM из выраже-
ния:

1,...

2
inf ,i

UM i
i i N

r
T T

v
=

 π
= = 

 
              (7)

где inf — оператор выбора меньшего члена множе-
ства {Т1, … ТN}; vi — линейная скорость i-го АНПА.

Движение группы АНПА по спирали Архиме-
да (рис. 3) предлагается авторами для обследования 
рабочей зоны круговой формы с максимальной про-
изводительностью в условиях ограниченного количе-
ства АНПА в группе. 

Для управления таким видом группового движе-
ния АНПА вначале необходимо построить спираль 
Архимеда в полярных координатах r = sφ с шагом не 
больше ширины рабочей полосы s поискового обо-
рудования АНПА. Площадь построенной спирали SА 

Рис. 2. Криволинейные движения группы АНПА

а) б)
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должна быть равной площади SUM рабочей зоны (кру-
говой зоны поиска на донной поверхности), а центр 
спирали должен находиться в точке A(x; y) с вероят-
ными координатами цели:

2
0

1 ,
2

M

US S r d
                 

(8)

где r, φ — соответственно, текущие значения радиус-
вектора и полярного угла; φМ — полярный угол спи-
рали Архимеда площадью SUM.

– находим число витков спирали Архимеда wUM 
при заданной площади SА ≥ SUM:

2 ;UM UM
UM

R S
w

s s
= =

π
                     (9)

полагая, что s << RUM и, следовательно, внешние вит-
ки спирали по форме близки к окружностям;

– находим полярный угол вычисленной спирали 
Архимеда:

φ = 2πwUM;                              (10)

– находим длину спирали Архимеда LUM с шагом 
s, которая покрыла бы площадь круговой рабочей 
зоны SА:

2 20,5 1 ln 1 ;UML s      (11)

где φ = 2πw — полярный угол вычисленной спирали 
Архимеда.

При заданном количестве N однотипных подво-
дных аппаратов в миссии длина lАНПА дистанции, ко-
торую должен пройти отдельный АНПА в группе, 
определяется отношением:

lАНПА = L/N,                            (12)

а при известной скорости хода АНПА v время TM вы-
полнения миссии находится из выражения:

TUM = Tі = lАНПА/v.                       (13)

Зная длину lАНПА дистанции для і-го АНПА груп-
пы, из (10) с учетом зависимости r = sφ можно вычис-
лить полярные координаты {rі, φі}, которые являются 
стартовыми для і-го АНПА группы. 

Затем необходимо вывести каждый АНПА груп-
пы на исходную для него точку на спирали и осу-
ществлять управление движением им как агентом 
группы по выделенному ему участку спирали так, 
чтобы обследование рабочей зоны в целом все АНПА 
закончили одновременно.

Пространственное движение группы АНПА, 
в отличие от рассмотренных выше видов плоского 
движения, является трехмерным и с позиций управ-
ления является наиболее сложным. Множество ва-
риантов организации такого движения определяется 
множеством миссий по исследованию водной тол-
щи. К типовым видам такого движения относятся: 
движение по треугольным наклонно-восходящим 
траекториям (рис. 4,а), характерное для подводных 
аппаратов-глайдеров [14]; движение по круговой спи-
рали (рис. 4,б) [3] и другие.

Анализ приведенных основных видов организа-
ции группового движения АНПА и собственный опыт 
авторов в разработке и реализации систем автомати-
ческого управления (САУ) движением подводных 
аппаратов-роботов дает возможность сформулиро-
вать следующие основные задачи их централизован-
ного управления: задача ZPМ планирования подводной 
миссии для группы АНПА в условиях ограничений 
на количество N подводных аппаратов в группе и на 
время TUM выполнения подводной миссии; результа-
том решения указанной задачи должны быть обоб-
щенная технологическая схема выполнения подво-
дных работ, предложение по составу группы АНПА 
с заданными техническими характеристиками, а так-
же обоснованные требования к точности управления 
АНПА; задача ZGC синтеза системы автоматического 
управления групповым движением АНПА, отобран-
ных для выполнения заданной подводной миссии, 
обеспечивающей согласованные перемещения под-
водных аппаратов по назначенным траекториям; ре-
зультатом решения указанной задачи должны быть 
синтезированные законы и алгоритмы управления 
согласованным движением группы АНПА, обеспечи-
вающие максимальную производительность группы, 
возможность оперативного перераспределения за-
даний между отдельными АНПА и высокую надеж-
ность сохранения полученной информации о подво-
дной обстановке в районе проведения морских работ; 
задача ZАC синтеза системы автоматического управ-
ления одиночным АНПА как элементом (агентом) 

Рис. 3. Движение группы АНПА по общей спирали
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группы, результатом решения которой должны быть 
законы и  алгоритмы автоматического управления 
траекторным движением АНПА в условиях нестаци-
онарности морской среды, неопределенности внеш-
них возмущений и ограничений на энергетические 
и коммуникационные ресурсы.

Таким образом, современное состояние проблемы 
группового применения АНПА, как наиболее произ-
водительной формы проведения поисковых работ 
и получения оперативной подводной информации на 
больших акваториях, требует научно обоснованного 
решения комплексного задания ZMASz автоматизации 
их централизованного группового движения и содер-
жит три группы задач:

ZMASz = {ZPМ; ZGC; ZАC}.                    (14)

Основными направлениями исследований для 
решения указанных задач автоматизации группового 
движения АНПА при их централизованном управле-
нии являются: синтез достоверных математических 
моделей динамики одиночного АНПА как объекта 
управления, функционирующего в условиях неопре-
деленности; разработка методов математического 
моделирования управляемого группового движения 
АНПА с учетом условий подводной навигационной 
обстановки; применение элементов искусственного 
интеллекта (нечетких, нейросетевых и инверсных 
технологий) при синтезе законов управления движе-
нием АНПА.

Рассмотрим теперь особенности децентрализо-
ванного управления группой АНПА. Анализ научно-
технической литературы показывает, что эта область 
робототехники занимается созданием когнитивных 
роботов (способных обучаться и делать ментальные 
выводы) и в настоящее время активно развивается 
[5, 6]. В настоящее время на основе анализа управ-
ления игровым микророботами можно выделить три 
основные стратегии в организации децентрализо-
ванного управления групповым движением АНПА: 
роевую, стайную и коллективную. В основе этих 
стратегий лежит принцип самоорганизации коллек-
тивного поведения децентрализованной системы 

роботов на основе использования методов «роевого 
интеллекта» (в англоязычной литературе — Swarm 
intelligence) [17]. Системы роботов, функционирую-
щие на основе роевого интеллекта, содержат большое 
количество достаточно простых и дешевых роботов-
агентов (многоагентная система, в англоязычной ли-
тературе — Multiagent system), алгоритмы управле-
ния движением которых строятся с использованием 
теории искусственного интеллекта [15] с заимствова-
нием законов функционирования биологических си-
стем живой природы [7]: муравьиный алгоритм (Ant 
colony optimization); метод роя частиц (Particle swarm 
optimization); пчелиный алгоритм (Bees algorithm); 
оптимизация передвижением бактерий (Bacterial 
foraging optimization); стохастический диффузионный 
поиск (Stochastic diffusion search); алгоритм гравита-
ционного поиска (Gravitational search algorithm); алго-
ритм капель воды (Intelligent Water Drops algorithm); 
светляковый алгоритм (Firefly algorithm).

Основные различия между роевой, стайной и кол-
лективной стратегиями группового управления за-
ключаются в степени информированности членов 
группы (агентов, в нашем случае — АНПА) о мис-
сии и о текущих характеристиках группы (количестве 
и задачах агентов, их скоростных и позиционных ха-
рактеристиках и пр.).

Так, особенностью роевой стратегии децентра-
лизованного управления группой АНПА является на-
личие коммуникаций столько с соседними агентами, 
по которым поступает информация об окружающей 
среде и характеристиках роботов-соседей. Каждый 
член группы при этом решает свою локальную задачу 
и принимает поведенческие решения на основании 
самостоятельно собранной информации об окружаю-
щей среде и информации, поступившей от соседей.

Стайная стратегия децентрализованного 
управления предполагает отсутствие связи с другими 
объектами. Каждый робот на основании самостоя-
тельно собранной информации об окружающей среде 
самостоятельно принимает решение о своих после-
дующих действиях для выполнения общей миссии 
группы. Отсутствие коммуникаций между роботами 

Рис. 4. Криволинейные движения группы АНПА

а) б)
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группы позволяет успешно решать лишь такие задачи 
миссии, которые можно разбить на независимые и не-
связные подзадачи. Главным достоинством стайных 
стратегий управления является масштабируемость: 
при увеличении численности группы роботов вычис-
лительная сложность задач управления не возраста-
ет, что позволяет применять стайные стратегии для 
управления очень большими группами агентов.

Коллективная стратегия управления подразу-
мевает, что объекты, входящие в группу, имеют воз-
можность обмениваться друг с другом информацией 
по принципу «каждый со всеми», знают о целях и за-
дачах миссии, имеют сведения о составе коллектива 
и т.д. Поэтому каждый агент самостоятельно оцени-
вает текущую ситуацию и самостоятельно принимает 
решение о дальнейшем функционировании. Коллек-
тивная стратегия управления позволяют группе со-
хранять работоспособность в случае выхода из строя 
одного или нескольких агентов группы. 

Анализ приведенных основных стратегий движе-
нием группы АНПА позволяет сформулировать сле-
дующий перечень первоочередных научных задач, 
решение которых позволит организовать децентрали-
зованное управление: задача ZІі самоидентификации 
і-го АНПА как члена группы подводных роботов, 
выполняющих общую миссию; задача ZF построения 
системы коммуникаций между АНПА с характери-
стиками, соответствующими выбранной стратегии 
управления; задача ZNi навигационного обеспечения 
і-го АНПА условиях автономного плавания; задача ZSі 
автоматического создания модели внешней среды и за-
дача ZKі самообучения і-го АНПА для пространствен-

ного перемещения в условиях незнакомой внешней 
среды; задача ZJ планирования и организации поиска 
и идентификации цели (целей), их группового обсле-
дования, сопровождения или транспортирования.

Таким образом, в дополнение к множеству задач 
(13) организация децентрализованного управления 
группой АНПА содержит следующие группы задач:

ZMASd = {ZІі; ZF; ZNi; ZSі; ZКі; ZJ}.           (14)

Одним из основных результатом решения указан-
ного перечня задач должно быть создание теоретиче-
ских основ создания когнитивной системы подводно-
го робота, способного к эволюционному обучению, 
сохранению и передаче приобретенных знаний дру-
гим роботам, повышая их приспособляемость к изме-
няющимся характеристикам целей поиска и условиям 
функционирования.

ВыВОДы. Предложена классификация методов 
группового применения автономных необитаемых 
подводных аппаратов в интересах изучения и освое-
ния Мирового океана, которая охватывает плоское 
прямолинейное и криволинейное движение подво-
дных аппаратов, а также их групповое простран-
ственное движение. Сформулировано множество 
прикладных научно-технических задач по созданию 
систем централизованного и децентрализованного 
управления группой подводных аппаратов, выполня-
ющих общую миссию. Полученные результаты могут 
служить теоретической основой для разработки вы-
сокоэффективных систем автоматизации группового 
движения подводных аппаратов при выполнении ра-
бот на больших акваториях.
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Abstract. Based on the performance analysis the classification of deep-water archaeological projects that are carried 
out with the help of marine robotics means, namely remote-controlled underwater vehicles, was worked out. The main 
proposed classifications of projects are: archaeological value of the artifact type underwater vehicle, the depth of the 
location of artifacts, the distance from the coastline, underwater vehicle based place, deadline of the project, the type 
of research (work), cost of the project, the level of co-operation, the type of equipment, Artifact project level, hydro-
logical and meteorological conditions that existed at the time of the project, the amount involved submersibles and 
members of the team of operators. This classification is the basis for the archiving of deep archaeological projects and 
the development of a proactive management models.
Keywords: underwater archeology; project; control; classification; archiving; model; proactive management.

Анотація. Розроблено класифікацію глибоководних археологічних проектів, які виконуються за допомогою 
засобів морської робототехніки, а саме телекерованих підводних апаратів. Дана класифікація є основою при 
архівації глибоководних археологічних проектів та розробці моделей проактивного управління.
Ключові слова: підводна археологія; проект; управління; класифікація; архівація; модель; проактивне управ-
ління.

Аннотация. Разработана классификация глубоководных археологических проектов, которые выполняются 
с помощью средств морской робототехники, а именно телеуправляемых подводных аппаратов. Данная клас-
сификация является основой при архивации глубоководных археологических проектов и разработке моделей 
проактивного управления.
Ключевые слова: подводная археология; проект; управление; классификация; архивация; модель; проактив-
ное управление.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмИ
На теперішній час глибоководні археологічні 

проекти виконуються за допомогою засобів морської 
робототехніки, зокрема, ненаселених прив’язних 
підводних апаратів (НПА, в англомовній літерату-
рі — Remotely Operated Vehicle), про що свідчать 
чисельні зарубіжні та вітчизняні публікації [4, 
8, 14, 16]. Серед основних проблем, які стриму-
ють розвиток глибоководних археологічних дослі-
джень в Україні слід відмітити не вирішені питання 
нормативно-законодавчого забезпечення проектів 

глибоководної археології [3], створення серійного 
виробництва телекерованих підводних апаратів [1] 
та ін. 

Одним з основних стримуючих факторів, який 
суттєво впливає на розвиток та ефективність глибоко-
водних археологічних досліджень, слід вважати прак-
тичну відсутність моделей та механізмів управління 
проектами  глибоководних археологічних досліджень, 
що за наявності значної кількості об’єктів культурної 
спадщини в Азово-Чорноморському басейні Укра-
їни [2, 6, 7, 9] робить науково-прикладну задачу їх 
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створення актуальною, такою що має загальнодер-
жавне значення. 

АНАЛІз ОСТАННІх  
ДОСЛІДжЕНЬ ТА пУБЛІКАЦІй

Серед напрямків підвищення ефективності управ-
ління проектами слід вважати напрям, пов’язаний 
з  використання проактивних моделей управління, які 
базуються на класифікації проектів, що в загальному 
випадку забезпечує скорочення часу на формування 
змістовної частини процесів управління [12].

Виконаний аналіз існуючих класифікаційних 
ознак, які стосуються глибоководних археологічних 
досліджень [1, 5, 11, 15, 18, 19] показав, що вони не 
в повній мірі задовольняють потребам управління 
відповідними проектами та програмами. 

Так, в [18] наведена класифікація, яка стосується 
технічних характеристик НПА (класифікаційні озна-
ки за масою, глибиною, швидкістю ходу, навісним об-
ладнанням) та відповідних завдань їх використання 
та призначення (аварійно-рятувальні НПА, пошукові, 
для ремонтних та будівельних робіт, цивільні НПА, 
воєнного призначення, дослідні, подвійного призна-
чення). Класифікація, яка наведена  у публікаціях  
[13 – 17], підрозділяє НПА на 4 класи та стосується 
ряду вимог до їх створення, а також до їх обладнання.

Найбільш широка класифікація НПА, з відомих, 
наведена у [18]. Так, у відповідності до прийнятого 

стандарту класифікація ненаселених підводних апа-
ратів здійснюється за наступними ознаками: призна-
чення, енергетична незалежність, спосіб управління, 
масо-габаритні показники, потужність системи елек-
троживлення, спосіб переміщення під водою, тип 
рушійно-рульового комплексу (рис. 1). 

В більш розгорнутому вигляді класифікація НПА 
може бути представлена наступним чином. 

За призначенням НПА класифікуються, як:
– пошукові;
– дослідницькі;
– робочі;
– океанологічні;
– багатоцільові (подвійного призначення).
За енергетичною незалежністю НПА класифіку-

ються, як:
– телекеровані;
– автономні;
– напівавтономні.
За способом керування:
– дистанційно керовані оператором;
– автономно керовані за програмою.
За масою НПА класифікуються, як:
– мікро, з масою менш ніж 5 кг;
– міні, з масою від 5до 30 кг;
– легкі, з масою від 30 до 100 кг;
– середні, з масою 100 кг до 2000 кг;
– важки, з масою більш ніж 2000 кг.

Рис. 1. Класифікація ненаселених підводних апаратів за [18]
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За потужністю системи електроживлення НПА 
класифікуються, як:

– малі, вихідна потужність до 10 кВт;
– легкі, вихідна потужність до 30 кВт;
– середні, вихідна потужність до 75 кВт;
– важки, вихідна потужність більш ніж 75 кВт.
За способом переміщення під водою НПА класи-

фікуються, як:
– такі,що буксируються;
– самохідні;
– донні;
– дрейфуючі (такі, що переміщуються  за течією).
За типом рушійно-рульового комплексу НПА кла-

сифікуються, як:
– активні;
– пасивні.
Проведені дослідження показали, що стосовно 

проектів глибоководних археологічних досліджень з 
використанням телекерованих підводних апаратів не 
розроблена їх класифікація, яка враховує суттєві озна-
ки стосовно питань управління проектами та програ-
мами такої діяльності, що робить виконання завдання 
класифікації актуальним.

мЕТА РОБОТИ — визначення класифікаційних 
ознак та розробка класифікації проектів глибоковод-
них археологічних досліджень з використанням нена-
селених прив’язних підводних апаратів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО мАТЕРІАЛУ
Враховуючи досвід науковців Національного уні-

верситету кораблебудування імені адмірала Макарова 
у організації та практичному виконанні роботизова-
них підводних археологічних досліджень на Чорному 
морі спільно з фахівцями Інституту археології НАН 
України, а також на основі аналізу сучасної наукової 
літератури, у якості класифікаційних ознак глибоко-
водних археологічних проектів запропоновано на-
ступні: 

– археологічну цінність артефакту; 
– тип підводного апарату; 
– глибину розташування артефактів; 
– відстань від берегової лінії; 
– місце базування підводного апарату; 
– термін виконання робіт за проектом; 
– вид досліджень (робіт); 
– вартість проекту; 
– рівень кооперації; 
– тип обладнання; 
– рівень артефактності проекту;
– гідрологічні та метеорологічні умови під час ви-

конання проекту; 
– кількість задіяних підводних апаратів та членів 

команди операторів.
Структура класифікаційних ознак проектів гли-

боководних археологічних досліджень наведена на 
рис. 2.

У відповідності до запропонованих класифікацій-
них ознак за видом робіт проекти глибоководних ар-
хеологічних досліджень класифікуються як: 

– пошукові проекти; 
– проекти з дослідження артефактів; 
– проекти дослідження гідрологічних та інших 

умов у зоні робіт; 
– проекти, що спрямовані на підйом артефактів, 

їх складання;
– комбіновані. 
Вибір даних класифікаційних ознак ґрунтуєть-

ся на переліку визначених артефактів та імовірних 
архео логічних глибоководних проектів, які можуть 
існувати на близьку, середню та далеку перспективу 
для Азово-Чорноморського басейну. 

За археологічною цінністю артефактів, які дослі-
джуються, проекти класифікуються як такі, що мають 
світове значення, національне  та невизначені. 

У відповідності до термінів проведення проектів 
проекти класифікуються на:

короткострокові — з терміном до 30 діб;
середньострокові — з терміном до 6 місяців;
довгострокові — з терміном більш ніж 6 місяців. 
Пропонована класифікаційна ознака враховує 

існуючи довгострокові метеорологічні та гідрогео-
логічні прогнози у Азово-Чорноморському басейні, 
а також досвід Національного університету корабле-
будування імені адмірала Макарова у виконанні архео-
логічних проектів за термінами.

З позицій управління проектами важливими кла-
сифікаційними ознаками слід вважати вартість проек-
тів, ступень їх артефактності та рівень кооперації. За 
вартістю проекти класифікуються, як: низької, серед-
ньої та високої вартості. При тому, вважаються про-
екти низької вартості — до 100 тис. доларів США, се-
редньої — до 1 млн доларів США та високої — більш 
ніж 1 млн доларів США. Така класифікація єумовною 
та пояснюється масштабністю імовірних проектів.

За рівнем кооперації класифікація глибоководних 
археологічних проектів передбачає визначення кіль-
кості учасників проекту: до 5 учасників — проекти 
низького рівня кооперації, від 6 до 20 учасників — се-
реднього рівня кооперації, більш ніш 20 учасників  — 
високого рівня кооперації. Прийняте нормування да-
ної класифікаційної ознаки визначається очікуваною 
складністю моделей планування комунікацій при ви-
конанні глибоководних археологічних проектів.

Ступінь артефактності проектів визначається як 
[13]:

,
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де j =1,…N — порядковий номер проекту;  i =1,…M — 
порядковий номер характеристики проекту; ,j j

i ip w  — 
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параметричні та функціональні характеристики 
елементарних артефактних складових проекту; 

,j j
i id z  — параметричні та функціональні характе-

ристики елементарних складових проекту, які потре-
бують розробки.

За гідрологічними та метеорологічними ознаками 
проекти класифікуються за двома характеристиками: 
складні та звичайні.

Найважливішими класифікаційними ознаками, 
що впливають на проекти глибоководних археоло-
гічних досліджень слід вважати ознаки, які пов’язані 
з самим підводним апаратом та умовами його екс-
плуатації: тип НПА, глибини проведення досліджень, 
відстань від берегової лінії, кількість НПА, місце ба-
зування, видом обладнання, кількість команд опера-
торів.

За типом НПА проекти класифікуються, як про-
екти на основі автономних НПА, телекерованих та 
напівавтономних. При тому, у відповідності до [14] 
враховуються масові характеристики НПА: міні, 
микро, легкі, середні, важки.

Проекти глибоководних археологічних дослі-
джень за глибинами можна класифікувати, як проек-
ти, що проводяться на глибинах до 100 м, до 600 м 
та більш ніж 600 метрів, що пояснюється можливими 
глибинами експлуатації НПА.

За відстанню від берегової лінії пропонується 
класифікувати проекти  як прибережні — з відстан-
ню до 5 міль, проекти, що проводяться в межах на-
ціональних вод — з відстанню до 12 міль, та такі, 
що проводяться у нейтральних водах — з відстанню 
більш ніж 12 міль.

Класифікаційна ознака, така як місце базуван-
ня НПА — суднове, автомобільне, берегове та інше, 
визначає технологічну модель дослідження, суттєво 
впливає на показники  проекту, його ресурсне забез-
печення.

Зазначимо, що кількість НПА, вид обладнання, 
кількість команд операторів визначаються перш за все 
місією проекту, цільовим завданням проекту, необхід-
ним технологічним забезпеченням. Так, за кількістю 
потрібних НПА проекти класифікуються, як проекти, 
що  провадяться на базі одного НПА, або як проек-
ти,  що  провадяться на базі декількох НПА. За об-
ладнанням, яке використовується під час проведення 
глибоководних досліджень, проекти підрозділяються 
на ті, що використовують звичайне або унікальне об-
ладнання. Наприклад, до унікального обладнання від-
носять профілографи, 3-D сонари тощо.

Визначені класифікаційні ознаки дають змогу 
класифікувати глибоководні археологічні проекти та 
реалізовувати процеси їх архівації. 

Рис. 2. Класифікаційні ознаки проектів глибоководних археологічних досліджень
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ВИСНОВКИ. Визначено основні класифіка-
ційні ознаки проектів глибоководних археологічних 
досліджень, до яких слід відносити: археологічну 
цінність артефакту, тип підводного апарата, глибину 
розташування артефактів, відстань від берегової лі-
нії, місце базування підводного апарата, термін ви-
конання робіт за проектом, вид досліджень (робіт), 
вартість проекту, рівень кооперації, тип обладнання, 
рівень артефактності проекту, гідрологічні та метео-
рологічні умови, що існували під час виконання про-

екту, кількість задіяних підводних апаратів та членів 
команди операторів. Запропоновані та обґрунтовані 
класифікаційні ознаки дають змогу класифікувати 
глибоководні археологічні проекти та реалізовувати 
процеси їх архівації. 

Розроблена класифікація дозволяє моделювати 
процеси та створювати моделі проактивного управ-
ління проектами та програмами глибоководних архе-
ологічних досліджень шляхом створення відповідно 
матриці цінностей проекту та шаблонів-архіваторів. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Кафедра управления проекта-
ми (УП) создана в 2007 г. приказом 
по Национальному университету 
кораблестроения имени адмира-
ла Макарова от 23.01.07 № 44-к. 
Возглавил кафедру доктор тех-
нических наук, лауреат Государ-
ственной премии Украины в обла-
сти науки и техники, заслуженный 
работник промышленности, про-
фессор Чернов Сергей Константи-
нович. Под его руководством на 
кафедре сегодня работают : д.т.н., 
профессор, лауреат государствен-
ной премии в области науки и тех-
ники К. В. Кошкин, д.э.н., про-
фессор И. В. Гончаренко, к.т.н., 
профессор Н.В. Фатеев; канди-
даты технических наук, доценты: 
А. М. Возный, Т. Г. Григорян, стар-
шие преподаватели: Т. Т. Чубчик, 
Е. Б. Шнейдер, лаборант кафедры 
Колесниченко А. П., зав. кабине-
том Дюкова С. П., зав. лаборато-
рией Мастер И. В.

С начала своего существо-
вания кафедра готовит специ-
алистов и магистров дневной и 
заочной формы обучения по спе-
циальности «Управление проек-
тами» на базе бакалаврата любо-
го направления. В 2012 г. открыта 
новая специальность — «Управле-
ние инновационной деятельно-
стью», по которой предусмотрена 
подготовка магистров дневной 
формы обучения. Всего за годы 
своего существования кафедрой 
подготовлено более 300 специ-
алистов и магистров.

Кафедра также выполняет 
подготовку кадров высшей ква-
лификации в аспирантуре и до-
кто-рантуре. На сегодняшний день 
подготовлены 1 доктор и 8 кан-
дидатов наук по специальности 
05.13.22 «Управление проектами 
и программами». К защите гото-
вятся еще 2 докторские и 9 канди-
датских работ по этой специаль-
ности.

Для углубленного изучения 
основных дисциплин на кафе-
дре используются лаборатории, 
оснащенные современной ком-
пьютерной и мультимедийной 
техникой, создана специализиро-
ванная аудитория для лекционных 
и практических занятий, а также 
для проведения индивидуальной 
работы и факультативных заня-
тий и семинаров. В 2007 г. создан 
филиал кафедры на базе ГП НПКГ 
«Зоря» – «Машпроект», где из-
учаются дисциплины «Управление 
проектами машиностроительных 
предприятий», «Управление про-
ектами развития предприятий», 
«Стратегическое управление инно-
вационным развитием» и «Управ- 
ление инновационными проектами».

На базе кафедры УП создан Ни-
колаевский центр Украинской ас-
социации управления проектами 
(UPMA). Кафедра аккредитована 
UPMA для подготовки междуна-
родных сертифицированных спе-
циалистов уровня Е (ИРМА 4 -LC ).

Кафедра проводит активную 
научно-исследовательскую ра-

боту по тематическим направле-
ниям «Методология управления 
проектами и программами», 
«Информационные технологии 
управления проектами», «Управ-
ление проектами функциони-
рования и развития наукоемких 
предприятий», «Управление про-
ектами регионального развития». 

Кафедрой УП ежегодно в сен-
тябре проводится Международ-
ная научно-практическая конфе-
ренция «Управление проектами: 
состояние и перспективы». Целью 
конференции является обмен на-
учными достижениями и навыка-
ми практического использования 
методологий управления проек-
тами, выявление перспективных 
направлений исследований и 
установление творческих связей 
между различными коллекти-
вами исследователей и практи-
ков в этой области. В конферен-
ции принимают участие около 
200 участников из разных городов 
Украины, а также из России, Бела-
руси, Азербайджана и Японии.

Ежегодно в ноябре преподава-
тели кафедры вместе со студентами 
и аспирантами проводят форум, 
посвященный Международному 
дню управления проектами, на ко-
торый приглашаются ведущие уче-
ные и практики. Форум посвящен 
практическим аспектам деятель-
ности профессионалов по управ-
лению проектами (проблемы,  
с которыми сталкиваются руково-
дители проектов, лучшие украин-

ауд. 236, просп.  Героев Украины, 9, г. Николаев, Украина, 54001
Телефон: +38(0512) 42-42-11   E-mail: pm@nuos.edu.ua   www.nuos.edu.ua
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Abstract. The search for effective methods of treating waste water technology solutions and wastewater plants and 
industrial plants, containing cationic surfactants (CS) is discussed. The aim is to study the physical and chemical 
adsorption patterns of expanded vermiculite CS that chlorides are primary alkylamines; study patterns of this process 
on an industrial scale; development and optimization technologies of expanded vermiculite as adsorbent CS from 
dilute solutions. The adsorption isotherm CS vermiculite kinetics of the process and the impact on it of various fac-
tors, including temperature, pH, electrolyte concentration and so on was experimental studied. Studies have shown the 
effectiveness of the use of expanded vermiculite as adsorbent CS of aqueous solutions. Based on definitions of basic 
thermodynamic characteristics of adsorption process (including a maximum specific absorption, adsorption constants 
distribution, ΔF0, ΔN0, ΔS0 etc.) made technological design process. The technology of purification (refining) of 
waste water by adsorption CS expanded vermiculite ensures their level of removal to the maximum permissible con-
centration, which makes it possible to use them to fuel recycling of industrial water supply.

Keywords: expanded vermiculite; cationic surfactants; the adsorption isotherm; adsorption purification; wastewater; 
the purification technology.

Анотація. Вивчені фізико-хімічних закономірності адсорбції спученим вермикулітом стічних вод від катіон-
них поверхнево-активних речовин. Експериментально дослідженні ізотерми адсорбції КПАР вермикулітом, 
кінетика цього процесу та характер впливу на нього різноманітних чинників. Проведені дослідження показали 
ефективність використання спученого вермикуліту як адсорбенту КПАР із водних розчинів. Розроблена тех-
нологія очищення (доочищення) стічних вод від КПАР.

Ключові слова: спучений вермикуліт; катіонні поверхнево-активні речовини; ізотерми адсорбції; адсорбцій-
не очищення; стічні води; технологія очищення.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмИ
Катіонні поверхнево-активні речовини (КПАР) 

широко використовуються у лакофарбовій, паперо-
вій, текстильній промисловостях (як змочувачі, дис-

пергатори, емульгатори), у металургії (для змащення 
прокатних станів), у нафтодобувній галузі (для гід-
рофобізації привибійної зони пласта), у теплоенер-
гетиці (для обробки функціональних поверхонь сис-

references
[1] Abramzon A. A., Zaychenko L. P., Fayngold S. I. Poverkhnostno-aktivnye veshchestva. Sintez, analiz, svoystva, 

primenenie [Surfactants. Synthesis, analysis, properties and application]. Lviv, Khimiya Publ., 1988. 200 p.
[2] Akhtyamov R. Ya. Vermikulit Ukrainy [Ukrainian vermiculite]. Stroitelnye materialy i konstruktsii [Building 

materials and constructions]. Kiev, Budіvelnik Publ., 1991, issue 2. pp. 14 – 15.
[3] Belov P. S. Poverkhnostno-aktivnye veshchestva. Svoystva, tekhnologiya, primenenie [Surfactants. The proper-

ties, technology, application]. Moscow, VZPI Publ., 1992. 171 p.
[4] Bіlonoga Yu. L., Maksisko O. R. Zmina hidromekhanichnykh i teplofizychnykh kharakterystyk teplonosiia 

v pryhranychnomu shari pid diieiu poverkhnevo-aktyvnykh rechovyn [Changing hydromechanical and thermal 
characteristics of the coolant in the near-boundary layer under surfactants]. Intehrovani tekhnolohii ta enerhoz-
berezhennia — Integrated technologies and energy saving, 2009, no 2., pp. 121 – 126.

[5] Gemmerling, G. V. Vermikulit (Proizvodstvo i primenenie) [Vermiculite (production and use)]. Chelyabinsk, 
Uralniistromproekt Publ., 1988, 146 p.

[6] Gudzenko T. V., Volyuvach O. V., Belyaeva T. O., Gorshkova O. V., Puzirova І. V., Іvanitsya V. O. Vydalen-
nia bromidu heksadetsylpirydyniiu iz vodnykh rozchyniv bakteriiamy rodu Pseudomonas za yikh vzaiemodii 
z hlynystym materialom ta khitozanom [Removing heksadetsylpirydyniyu bromide with aqueous solutions by 
the bacteria of the genus Pseudomonas by their interaction with clay material and chitosan]. Mikrobiolohiia 
i biotekhnolohiia — Microbiology and Biotechnolog, 2014, issue 1, pp. 72 – 78.

[7] DSTU 3812-98. Okhorona dovkillia ta ratsionalne povodzhennia z resursamy. Kontrol operatyvnykh stichnykh 
vod ochysnykh sporud mist i promyslovykh pidpryiemstv. Zahalni polozhennia [Environmental protection and 
sustainable management of resources. Control operational sewage treatment plant cities and industrial enter-
prises]. Kyiv, Derzhstandart Ukrainy Publ., 1999. 6 p.

[8] Lure Yu.Yu. Analiticheskaya khimiya promyshlennykh stochnykh vod [Analytical chemistry of industrial waste 
water]. Moscow, Khimiya Publ., 1984. 447 p.

[9] Nevynskyi O. H. Adsorbtsiinyi metod ochyshchennia stichnykh vod vermykulitom [Absorbent wastewater treat-
ment vermiculite]. Problemy ekolohii ta enerhozberezhennia u sudnobuduvanni. Materialy VII mizhnarodnoi 
nauk-tekhn. konferentsii [Environmental issues and energy saving in shipbuilding. Proceedings of the 7th Inter-
national Scientific Conference]. Mykolaiv, NUK Publ., 2012, pp. 110 – 113.

[10] Streltsova O. O., Voliuvach O. V., Puzyriova І. V., Yegortseva V. O. Sposib ochystky vody vid kationnykh poverkh-
nevo-aktyvnykh rechovyn [The method of water treatment cationic surfactants]. Patent UA, no. 95593A, 2011. 

[11] Sviridov V. V., Sviridov A. V., Nikiforov A. F. Fiziko-khimicheskie osnovy protsessov mikroflotatsii [Physical and 
chemical bases of the microflotation processes]. Ekaterinburg, GOU VPO UGLTU-UPI Publ., 2006. 578 p.

[12] Tarasevich Y. I. Prirodnye sorbenty v protsessakh ochistki vody [Natural sorbents in the water treating process-
es]. Kiev, Naukva dumka Publ., 1981. 208 p.

[13] Kholmberg K., Yensson B., Kronberg B., Lindman B. Poverkhnostno-aktivnye veshchestva i polimery v vodnykh ras-
tvorakh [Surfactants and polymers in aqueous solutions]. Moscow, Binom. Laboratoriya znaniy Publ., 2007. 528 p.

[14] Eytel V. Fizicheskaya khimiya silikatov [Physical chemistry of silicates]. Moscow, Foreign Literature Publishing 
House, 1962. 1055 p.

Аннотация. Изучены физико-химические закономерности адсорбции вспученным вермикулитом сточных вод 
от катионных поверхностно-активных веществ. Экспериментально исследованы изотермы адсорбции КПАВ 
вермикулитом, кинетика этого процесса и характер влияния на него различных факторов. Проведенные ис-
следования показали эффективность использования вспученного вермикулита в качестве адсорбента КПАВ 
из водных растворов. Разработана технология очистки сточных вод от КПАВ.
Ключевые слова: вспученный вермикулит; катионные поверхностно-активные вещества; изотермы адсорб-
ции; адсорбционная очистка; сточные воды; технология очистки.
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тем теплопостачання тощо) а також у інших галузях 
[1, 3]. Наприклад, згідно [4] при додаванні до тепло-
носіїв незначної кількості (0,05…0,10 мас. %. КПАР) 
коефіцієнт теплопередачі теплообмінників збільшу-
ється майже на чверть при сталому гідравлічному 
опорі.

Поширення виробництва та масштабів застосу-
вання КПАР призводить до забруднення ними відкри-
тих водойм і ставить на порядок денний питання ви-
бору ефективного методу очищення відпрацьованих 
технологічних водних розчинів і стічних вод (далі по 
тексту — водних розчинів) виробництв і промисло-
вих підприємств. 

мЕТОЮ РОБОТИ є вивчення фізико-хімічних 
закономірностей адсорбції спученим вермикулітом 
КПАР, що є хлоридами первинних алкіламінів з вміс-
том від 10 до 16 атомів Карбону (які є базовою складо-
вою найбільш поширених катіонних ПАР); вивчення 
закономірностей здійснення цього процесу в промис-
ловому масштабі; розробка та оптимізація технології 
використання спученого вермикуліту як адсорбенту 
КПАР (із розбавлених розчинів із вмістом основної 
речовини до 100 мг/л  і насичених — до 1000 мг/л).

АНАЛІз ОСТАННІх 
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

Із даних літератури відомо [13], що вміст КПАР 
у вихідних стічних водах, що досліджувались, за-
лежно від виду виробництва здебільшого коливається 
в межах від 5 до 100 мг/л, в окремих випадках сягає 
1000 мг/л.

На сьогодні досить ефективними методами вида-
лення КПАР із водних розчинів вважаються флота-
ційні методи (флотофлокуляційний, флотосорбційний 
тощо), що забезпечують 85…90%-ий ступінь очи-
щення при вихідній концентрації ~ 100 мг/л. Однак 
впровадження флотаційного методу спряжене з про-
блемою механічного збирання утвореного пінного 
продукту, або використання додаткових реагентів для 
суттєвого зменшення його об’єму [11].

Із спеціальних методів очищення водних розчинів 
від КПАР сорбційний метод є найпростішим у здій-
сненні, енергозаощаджувальним, менш вартісним 
при використанні природних доступних, дешевих 
і екологічно безпечних сорбентів (активоване вугілля, 
цеоліт, хітозан тощо) [6, 10, 12].

На основі результатів комплексу пошукових екс-
периментальних робіт [9] авторами було доведено 
ефективність застосування спученого вермикуліту 
як природного мінерального сорбенту для очищення 
стічних вод, що має надзвичайно розвинену поверх-
ню шаруватої  структури [5] і, відповідно, підвищену 
іонообмінну і сорбційну здатність щодо ПАР, водо-
розчинних полімерів тощо. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО мАТЕРІАЛУ
Для проведення досліджень було застосовано:
– хлориди первинних алкіламінів — децил-, до-

децил- і гексадециламіну (марки ХЧ), а також АНП-2, 
що є сумішшю хлоридів первинних аліфатичних амі-
нів з вмістом від 10 до 18 атомів Карбону  і з серед-
ньою молекулярною масою 261,5;

– вермикуліт спучений (ГОСТ 12865-67) серед-
ньої фракції (лінійний розмір частинок 1,2...2,5 мм), 
виготовлений вітчизняним виробником із концентра-
ту Ковдорського родовища (Росія). 

Слід зазначити, що Україна має великі запаси 
вермикулітової сировини [2], зосередженої у кількох 
родовищах із сприятливими гідрогеологічними умо-
вами для їхньої розробки. Це робить перспективним 
створення своєї вермикулітової промисловості, але 
на даний час роботи у цьому напрямку не здійсню-
ються. Тому у даних дослідженнях використовувався 
імпортний концентрат.

Згідно Ейтеля [14] для вермикуліту — мінера-
лу з групи гідрослюд, здатного спучуватися при на-
гріванні, характерна шарувата пакетна структура: 
два елементарних шари силіцийоксигенових тетра-
едрів і шар між ними, що складається з гідратова-
них іонів магнію, феруму та алюмінію, утворюють 
міцно зв‘язаний слюдяний пакет. У результаті того, 
що певна кількість іонів Si4+ в тетраедрах заміще-
на на іони Аl3+, кожен пакет набуває надлишково-
го негативного заряду, що врівноважується каті-
онами К+, розташованими між пакетами. Загаль-
на формула вермикуліту може бути записана так: 
K0,3−0,5 (Mg, Fe, Al)2,8−3∙(H2O)3−5 [(Si, Al)4O10]. У спуче-
ному стані подібна структура є передумовою іонооб-
мінної і сорбційної здатністі щодо КПАР.

Методика проведення дослідів була наступною. 
Модельні вихідні розчини КПАР концентрацією 
100 мг/л, що є меншою за критичну концентрацію 
міцелоутворювання відповідних КПАР [1], готували 
шляхом розчинення наважки 0,1 г КПАР у 1 л дис-
тильованої води за температури 45 °С. В подальшо-
му розчини набували кімнатної температури, а під 
час дослідження їх термостатували до температури 
досліду. Ці розчини використовували у дослідах по 
визначенню впливу різноманітних факторів. Для по-
будови ізотерм адсорбції використовували розчини як 
меншої, так і більшої концентрації. Останні помітно 
опалесціювали, що може вказувати на те, що певна 
частина солей знаходилась у колоїдному стані. 

Значення рН розчинів встановлювали за допомо-
гою 0,1 н розчинів HCl і NaOH, сорбцію КПАР (крім 
спеціального досліду) здійснювали у слабко лужному 
середовищі (рН = 8). 

У скляну колбу ємністю 250 мл вносили 100 мл 
водного розчину КПАР. До колби додавали 100 мг 
сорбенту-спученого вермикуліту. Колбу закривали 
добре притертим скляним корком і струшували на 
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протязі 30 хвилин, цього часу достатньо для встанов-
лення адсорбційної рівноваги (рис. 1).

Використаний сорбент відфільтровували через 
фільтрувальний папір, фільтрат відділяли в окрему 
колбу. Залишкову рівноважну концентрацію КПАР 
в обробленій воді визначали калориметрично за стан-
дартною методикою [8].

Ступінь видалення КПАР з води розраховували за 
рівнянням:

А = [(С0 — Ср)/С0 ] ∙ 100%,

де С0 і Ср — вихідна і залишкова рівноважна концен-
трації КПАР у воді, відповідно

Достовірність відмінностей між середніми зна-
ченнями визначали за критерієм Стьюдента на рівні 
значимості не менше 95% (p ≤ 0,05). Обробку даних 
здійснювали за допомогою програми Excel.

Результати досліджень. Проведені дослідження 
показали ефективність використання спученого вер-
микуліту як адсорбенту КПАР із водних розчинів.

Ступінь очищення води через 10 хвилин експози-
ції (рис. 1) сягав від 67% для децил- та додециламіну 
і до 88% для гексадециламіну. Збільшення експозиції 
до 30…35 хвилин приводило до збільшення ступеню 
видалення, відповідно, на 15…10%. Оптимальний 
час одностадійної сорбційної обробки води складає 
30 хвилин. Але, слід зазначити, що до досягнення 
стану, коли залишкова концентрація КПАР у водному 
розчині не перебільшуватиме 0,5 мг/л, що відповідає 
нормативним вимогам [7], необхідна кілько стадійна 
обробка.

Ізотерми сорбції хлоридів первинних алкіламінів 
вермикулітом мають складний S–подібний характер 
(рис. 2), який обумовлений, вочевидь, з однієї сторо-
ни, полімолекулярним характером адсорбції, а з ін-
шої — неоднорідністю розчинів адсорбата (наявніс-

тю в них міцелярно-розчинених солей амінів).
Збільшення температури розчинів від 20 до 60 °С 

не змінює характеру ізотерм адсорбції, хоч певною 
мірою зменшує їх величини. Це підтверджує гіпотезу 
про фізичний характер процесу.

У початковій стадії ізотерми адсорбції відповіда-
ють рівнянню Ленгмюра: 

 
1 ,

де СР — рівноважна концентрація солі аміну в розчи-
ні; β — константа; Г∞ — максимальна питома адсорб-
ція при заповнені всієї поверхні сорбента молекулами 
сорбованої речовини; Г — адсорбція, яка відповідає 
рівноважній залишковій концентрації СР. 

Це дозволило по отриманим експериментальним 
даним визначити β і Г∞, а також розрахувати основні 
термодинамічні характеристики процесу ΔF0, ΔН0, 
ΔS0:

ΔF0= –RT ln K;

ΔН0= RT2 ∙ d ln K / dT;

ΔS0 = (ΔН0 – ΔF0) / T.

В наведених рівняннях ΔF0, ΔН0 і ΔS0 — стан-
дартні диференційні зміни вільної енергії, ентропії та 
ентальпії системи при температурі Т; К — константа 
адсорбційного розподілу; d ln K / dT — величина, що 
визначається шляхом графічного диференціювання 
залежності ln K від 1/T. 

Значення величин Г∞, ΔF0, ΔН0, ΔS0 для адсорбції 
досліджуваних солей первинних аліфатичних амінів 
спученим вермикулітом, що отримані із ізотерм ад-
сорбції, наведені в таблиці

Суттєвий вплив на адсорбцію КПАР спученим 
вермикулітом здійснює концентрація катіонів гідро-
гену у водному середовищі. Як видно із рис. 3, при 

Рис. 1. Кінетика адсорбції КПАР спученим вермикулітом:
А — cтупінь видалення КПАР (%); τ — час (хв.)
Хлориди: 1 — децил-; 2 — додецил-; 3 — АНП-2; 4 —  гексадециламіну
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Рис. 2. Ізотерми адсорбції хлоридів: децил- (а), додецил- (б), АНП-2 (в) і гексадециламіну (г) спученим вермикулітом:
Г — адсорбція (ммоль/л); Ср — концентрація розчину (мг/л)
Температура (°С): 1 — 20; 2 — 40; 3 — 60

а) б)

г)в)

Таблиця 1. Вплив природи солі аміну на значення величин Г∞, ΔF0, ΔН0, ΔS0

Сіль аміну Т,
К

Г∞,
ммоль/г

K,
г/ммоль

ΔF0,
кДж/моль

ΔН0,
кДж/моль

ТΔS0,
кДж/моль

С10Н21NH3Cl
293
313
333

0,30
0,25
0,23

1089,3
559,5
458,1

–33,4
–34,3
–36,0

–16,4
–17,0
–17,7
–19,6

С12Н25NH3Cl
293
313
333

0,41
0,37
0,33

1301,1
1057,2
995,6

–34,7
–35,9
–37,6

–14,7
–20,0
–21,2
–22,9

С16Н33NH3Cl
293
313
333

1,51
1,37
1,16

2575,3
1965,7
1139,2

–35,9
–37,6
–38,5

–17,2
–18,7
–20,4
–21,3

Рис. 3. Вплив концентрації катіонів гідрогену (рН) на адсорбцію А (%) спученим вермикулітом хлоридів:
1 — децил-; 2 — додецил-;  3 — АНП-2; 4 — гексадециламіну
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зміні значення рН розчинів від 2 до 12 адсорбція 
збільшується, вочевидь, за рахунок переходу частини 
адсорбату із розчинного стану в колоїдно-розчинний 
(міцелярний).

Величина рН, що є оптимальною для адсорбції 
КПАР спученим вермикулітом, визначається за виве-
деною емпіричною формулою: 

рНопт = рK + 3,

де рK — від’ємний логарифм константи іонізації від-
повідної органічної основи. 

Додавання до розчинів хлоридів алкіламінів не-
великих кількостей (від 0,2 до 2 ммоль/л) електро-
літів, таких як KCl, CaCl2 і AlCl3 несуттєво збільшує 
їх адсорбцію вермикулітом, що може бути пов’язано 
з впливом електролітів на величину заряду поверхні 
адсорбента та ступінь дисоціації іоногенних груп ад-
сорбату.

На підставі визначених основних термодинаміч-
них характеристик процесу адсорбції (зокрема мак-
симальної питомої адсорбції, констант адсорбційного 
розподілу, ΔF0, ΔН0, ΔS0 тощо здійснено технологічне 
конструювання процесу.

Запропонований адсорбційний метод призначений 
для глибокого очищенні стічних вод (або доочищення 
біологічно очищених вод, в особливості у тих випад-
ках, коли очищені стічні води використовуються для 
підживлення систем промислового оборотного водо-
забезпечення) від катіонних ПАР (у принципі, також 
від катіонних барвників, певних неіонногенних ПАР 
та водорозчинних полімерів).  

Згідно запропонованої технології зерна спученого 
вермикуліту, який є адсорбентом, застосовуються у ви-
гляді нерухливого ущільненого шару, через який воду, 
що підлягає очищенню, пропускають знизу уверх. 

В адсорбері шар зерен вермикуліту укладаєть-
ся на опорну безпровальну решітку із отворами 
5...10 мм і шагом 10...20 мм, на яку попередньо за-

вантажені шарами дрібний щебінь та гравій висо-
тою 400...500 мм, які виконують роль підтримуючого 
шару та розподіляють потік рідини дренажу. Зверху 
адсорбент покривається шарами гравію та щебеню, 
розміщеними у зворотному порядку, і затискується 
другою опірною решіткою.

Стічні води перед подачею в колону адсорбера 
з щільним шаром адсорбенту звільняються від грубо-
дисперсних речовин фільтруванням.

Адсорбційна колона працює як установка пері-
одичної дії до проскоку у фільтрат катіонного ПАР 
у концентрації, що перевищує гранично допустиму, 
після чого її зупиняють на регенерацію. Є доцільним 
використання блоку із трьох колон. При цьому одна 
з колон знаходиться на регенерації, а інші дві працю-
ють послідовно. На регенерацію виводять першу по 
ходу води колону, а колону з регенерованим сорбентом 
підключають останньою по ходу води. Схема блоку із 
трьох адсорбційних колон наведена на рис. 4.

Параметри робочої зони та характеристики пере-
бігу процесу очищення у колоні з щільним нерухо-
мим шаром для потреб конкретного виробництва роз-
раховуються за рівнянням:

( ) ,p
C

mL
S C

де Lp — довжина працюючої зони, м; m(і) — кіль-
кість розчиненої ПАР, адсорбованої за одиницю часу, 
г/год.; S — площа перетину шару у колоні, м2; β —  
коефіцієнт масопередачі  (взятий із дослідних даних 
для подібного гідродинамічного режиму); ΔСС — се-
редня рушійна сила процесу, г/м3.

1 2

1

2

,
ln C

C

   ΔСС  =  ΔСt    –  ΔСp,

де ΔС1  та  ΔС2 –рушійні сили процесу на вході та на 
виході із шару адсорбенту; ΔСt — концентрація в по-

Рис. 4. Схема блока адсорбційних колон: 
1 — ємність з реагентом для регулювання рН стічних вод перед подаванням на очищення; 2, 3, 4 — колони 
з вермикулітом; І — кран відкритий; ІІ — кран закритий
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тоці на момент часу t; ΔСр — концентрація в стані ад-
сорбційної рівноваги.

Швидкість переміщення працюючої зони (u, 
м/год) вздовж нерухомого шару вермикуліту у проце-
сі роботи адсорбційної колони та тривалість роботи 
шару адсорбенту до проскоку забруднення у фільтрат 
(θ, год.) знаходимо за формулами: 

0

0
,

C
u

a
ω

≈  θ =  K (L – Lp),

де С0 — концентрація хлориду алкіламіну в стічній 
воді на вході у колону, г/м3; ω — швидкість фільтру-
вання рідини, м/год.; а0 — динамічна питома адсорб-
ція шару адсорбенту, г/м3; K — коефіцієнт захисної 
дії.

У залежності від природи хлориду алкіламіну ад-
сорбцію здійснюють в області рН = 7,5...9,0.

У зв’язку з тим, що із підвищенням температу-
ри адсорбція зменшується і водночас прискорюється 
досягнення адсорбційної рівноваги, технологічний 
процес бажано здійснювати за умов, наближених до 
стандартних (298 К).

Швидкість фільтрування стічних вод через щіль-
ний шар вермикуліту слід підтримувати в межах від 

2...3 до 5...6 м3/(м2 ∙ год.) в залежності від концентрації 
забруднень у воді і висоти шару адсорбенту в колоні.

ВИСНОВКИ. У статті вивчено вплив на перебіг 
процесу основних факторів: концентрації адсорбату 
в розчині, значення рН середовища, гранулометрич-
ного складу адсорбенту, наявності електролітів тощо. 
Дослідженні фізико-хімічні закономірності адсорб-
ційного очищення  спученим вермикулітом стічних 
вод від катіонних поверхнево-активних речовин, 
а саме при зміні значення рН розчинів від 2 до 12 
адсорбція збільшується, зміна температури розчинів 
в межах від 20  до 60 °С майже не змінює характе-
ру ізотерм адсорбції. Доведено високу ефективність 
методу очищення водних розчинів від КПАР. Визна-
чені основні термодинамічні характеристики проце-
су адсорбції (зокрема максимальна питома адсорбція, 
константа адсорбційного розподілу, ΔGО, ΔHО, ΔSО 
тощо), необхідні для технологічного конструювання 
процесу. Розроблена технологія очищення (доочи-
щення) стічних вод від КПАР адсорбцією спученим 
вермикулітом дозволяє забезпечити рівень їх очищен-
ня до ГДК, що робить можливим їх використання для 
підживлення систем промислового оборотного водо-
забезпечення.
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Abstract. The low efficiency of implemented targeted programs to reduce the anthropogenic impact on hydroecosys-
tem and overcoming its negative consequences demand a search for the optimal evidence reasonable decisions to im-
prove the quality of Ingul river water basin for different economic sectors of water resources and the required number 
and suitable quality. Methodical bases of such research must be based on a detailed and comprehensive study of the 
hydrochemical regime and surface water quality. The aim of this work is to study the quality of the Ingulets river basin 
surface water lower part, which flows through the Mykolayiv region territory.A method for the preparation of samples 
for determining the metal concentration by the technique of atomic absorption spectrophotometry «C - 115M1» is de-
veloped. The level of concentration of heavy metals in Ingulets is defined. These results indicate that the priority pol-
lutants in this territory is Mn and Pb. There are considerable variations of sampling points concentration distribution.
Keywords: heavy metals; water ecosystem; river Ingulets.

Анотація. Розглянуто проблему накопичення важких металів у поверхневих водах річки Інгулець. Розробле-
ний метод підготовки проб для встановлення концентрації металів на атомно-абсорбційному спектрофото-
метрі С - 115М1. Встановлено рівень концентрацій важких металів у воді р. Інгулець.
Ключові слова: важкі метали; водна екосистема; річка Інгулець.

Аннотация. Рассмотрена проблема накопления тяжелых металлов в поверхностных водах реки Ингулец. Раз-
работан метод подготовки проб для определения концентрации металлов на атомно-абсорбционном спектро-
фотометре С - 115М1. Выявлен уровень концентраций тяжелых металлов в Ингулец.
Ключевые слова: тяжелые металлы; водная экосистема; река Ингулец.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмИ
Річка Інгулець та її притоки є основним джере-

лом, що живить схід Кіровоградської та захід Дні-
пропетровської області, південно-східні райони Ми-
колаївської та частину Херсонської області і відіграє 
важливу роль для господарсько-питних та сільсько-
господарських потреб, промисловості тощо.

Річка Інгулець та її притоки в значній мірі забруд-
нені органічними речовинами, металами, фенолами, 
нафтопродуктами тощо за всією її довжиною, від ви-
току до устя. Важливим і необхідним є дослідження 
впливу важких металів на рівні біоценозів та еко-
систем, а також застосовування відповідних заходів 
для очищення їх від забруднень, оскільки надлишко-
ві дози важких металів типу Cd (II), Cr (VI), Cu(II), 
Ni (II), і Zn (II) руйнують природні водні та наземні 
екосистеми та відбувається їхня міграція та накопи-
чення за ланцюгами живлення [9, 10].

Води, що залягають в алювіально-делювіальній 
товщі долини р. Інгулець та балок, містять-
ся у гравійно-пісчаних, супісчаних та глинисто-
суглинистих відкладах. Горизонт — безнапірний, 
гідравлічно взаємозв'язаний із рудно-кристалічною 
товщою, тим самим утворюючи у річці єдиний во-
доносний комплекс. Потужність горизонту досягає 
22 м. Коефіцієнт фільтрації — від 1,0 до 15 м/добу. 
Мінералізація вод змінюється у межах 0,7–16 г/л. Об-
ластю розвантаження являється річка Інгулець.

АНАЛІз ОСТАННІх  
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

Вивченням гідрохімічного режиму нижньої течії 
р. Інгулець та якості поливної води здійснювали фа-
хівці Інституту гідробіології НАН України та Інсти-
туту гідротехніки і меліорації УААН. На сьогодніш-
ній день відомчими організаціями і підприємствами 
проводяться гідрохімічні роботи з вивчення еколо-
гічного стану поверхневих вод басейну р. Інгулець. 
Проте, слід зазначити, що більшість досліджень про-
водились на регіональному або локальному рівнях, 
що унеможливлює виявлення особливостей функці-
онування цілісної гідроекосистеми, яка обмежується 
річковим водозбором.

З 1995 по 2006 р. Інститутом геологічних наук 
НАН України було проведено цілий комплекс робіт 
з дослідження геоекологічної ситуації в межах Крив-
басу. Особливу увагу було приділено вивченню еко-
логічного стану гідроекосистеми. Основні результати 
досліджень викладені в низці публікацій [1, 2].

Вихідними даними (рис. 1) для вивчення гідрохі-
мічного режиму та якості поверхневих вод басейну 
р. Інгулець є матеріали багаторічних спостережень 
Державної гідрометеорологічної служби України 
за забрудненням поверхневих вод, результати моні-
торингових досліджень Інституту геологічних наук 
НАН України, низка літературних джерел і дані влас-
них натурних та лабораторних досліджень.

[5] Geologichne seredovyshhe antropogennoyi ekosystemy: sproba ocinky i formuvannya problemy na prykladi 
Kryvorizhzhya [The geological environment of human ecosystem: an attempt to assess the problems and the for-
mation of the example Kryvorizhzhya]. NAN Ukrayiny, Nacz. Ekocentr Ukrayiny, Kryvorizkyj viddil, Kryvyj 
Rig, 2001. 96 p.

[6] Shpak M. V. Pryrodno-resursnyi potentsial Dnipropetrovskoi oblasti v umovakh antropohennoho presynhu 
[Natural resource potential of Dnepropetrovsk region in conditions of anthropogenic pressure] Avtoref. dys. 
kand. geogr. nauk: 11.00.11 [Extended abstract of candidate’s thesis 11.00.11]. Kharkiv, Khark. nac. un-t im. 
V. N. Karazina, 2001. 20 p. 

[7] Ivanchenko V. V., Zhuravel N. R., Nesterenko T. P. Mineraly zaliza v suchasnomu osadku r. Inhulets [Minerals 
iron in recent Ingulets river settlement]. Hirnychyi visnyk [Mining Bulletin], 2009, no. 10. 53 – 57 p.

[8] Mayakov I. D., Gulyak A. I. Geologo-ekologicheskie issledovaniya territorii Krivorozhskogo baseyna massh-
taba 1:50000 [Geological and Environmental Studies of Kryvoy Rog basin territory scale 1: 50000] Otchet 
Krivorozhskoy KGP o rezultatakh rabot, vypolnennykh v 1990–1997 gg. [Krivoy Rog CHP report on the results 
of work performed in 1990–1997]. Krivoy Rog, Fondy Krivorozhskoj KGP Publ., 1998, 510 p.

[9] Maiakov I. D. Ekolohichna otsinka stanu heolohichnoho seredovyshcha. Netraditsiini ekolohichni problemy 
Kryvbasu [Environmental assessment of the geological environment. Kryvbas nonconventional environmental 
problems]. Kryvyi Rih, 2001.60 p.

[10] Tyazhelye metally v donnoy faune okeanov [Heavy metals in benthic fauna of the oceans]. Tezisy XVI Mezhdun-
arodnoy konferentsii po morskoy geologii «Geologiya morey i okeanov» [Proc. of the XVI International Confer-
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[11] Gardea-Torresdey J. L., Gardea-Torresdey L., Polette L., Arteaga S., Tiemann K. J., Bibb J., Gonzalez J. H. 
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мЕТА РОБОТИ — оцінка якості поверхневих 
вод басейну р. Інгулець на нижній її ділянці, яка про-
тікає по території Миколаївської області, за рівнем 
накопичення важких металів.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО мАТЕРІАЛУ

Антропогенне навантаження Північного При-
чорномор’я стрімко зростає протягом останніх де-
сятиріч, при цьому найважливішу роль відіграють 
гірничо-видобувні регіони. Тому проблема наслідків 
антропогенного навантаження на гідросистему річок 
та прилеглої території викликає інтерес сучасних до-
слідників.

Річка Інгулець віднесена до каталогу основних 
річок України і являється найбільшою правою при-
токою нижньої течії головної водної артерії Украї-
ни — річки Дніпро. Річкова мережа добре розвинена 
у верхній частині басейну, де знаходяться майже всі 
основні притоки. Саме у верхів'ї формується 80% су-
марного стоку річки. Основним джерелом забруднен-
ня підземних вод на території Кіровоградської області 
є підприємства енергетичної, вугільної, залізорудної, 
металургійної та легкої промисловостей [8].

Основою народно-господарського комплексу Кри-
ворізького басейну є залізорудна промисловість, яка 
базується на одному з найбільших у світі родовищ. Її 
діяльність стрімко і незворотно погіршує екологічну 
ситуацію в Південному регіоні. Серед металургійних 
відходів, що забруднюють довкілля, домінують шлаки 
доменного і сталеплавильного виробництва, обсяги 
накопичення яких зростають за відсутності техноло-
гій комплексної переробки вторинної металургійної 
сировини. Вони складуються на родючих землях, від-
чужених під металургійні відвали у південно-східній 
ділянці території Південногогірничо-металургійного 
комплексу, і мають значний вплив на навколишнє се-
редовище [4, 5]. 

Доменні шлаки збагачені манганом і кремнієм. 
Сталеплавильні шлаки містять підвищені концентра-

ції хрому, мангану, нікелю, цинку і кобальту, які не 
тільки вище фонових, але й часто перевищують ГДК 
для ґрунтів [ГОСТ 17.4.1.02-83.].

У результаті хімічні сполуки та елементи шлаку 
потрапляють у середовище існування людини (воду, 
ґрунти, повітря) у кількостях, які набагато перевищу-
ють фонові рівні, а часто і гранично допустимі кон-
центрації [5].

Металургійний шлак та продукти його перероб-
ки і збагачення розповсюджуються у навколишньому 
середовищі, змішуються з продуктами вивітрювання 
гірських порід і руд. Їх визначення у складі річкових, 
озерних осадків, ґрунтів має важливе наукове і прак-
тичне значення [7].

Аналіз стану забруднення ґрунтів, проведених 
у роботі [9] засвідчує існування аномалій плюмбуму, 
цинку, хрому і інших важких металів. Відзначається, 
що забруднення ґрунтів важкими металами, в осно-
вному, пов'язане з діяльністю Криворізького металур-
гійного комбінату, де в технологічному процесі вико-
ристовуються такі елементи, як хром, нікель, кобальт, 
цинк та ін. Вивчення відходів виробництва показало, 
що вони є джерелом постачання токсичних хімічних 
елементів у ґрунти, донні відклади, а подекуди — 
в поверхневі і ґрунтові води. Важкі метали у воді 
більш інертні і швидше випадають у донні відклади, 
не утворюючи водних сполук. Тому вони зустріча-
ються в набагато більших концентраціях у ґрунті, ніж 
у поверхневих водах. Великий вміст важких металів 
у ґрунтах сприяє розповсюдженню їх на глибину — 
в зону дії ґрунтових вод [6].

Описувана територія знаходиться у басейні р. Ін-
гулець, а саме місто Кривий Ріг розташоване на лі-
вому березі р. Інгулець та вздовж устьової частини 
р. Саксагань.

Режим досліджуваної ділянки річки зазнає впливу 
від роботи греблі КРЕС (Криворізька електростанція) 
нар. Саксагань, Карачунівського водосховища на р. Ін-
гулець, забору води на зрошення та водопостачання, 

Рис. 1. Сезонний розподіл середніх багаторічних значень мінералізації води (мг/дм3) р. Інгулець за довжиною:
 — весняна повінь;  — літньо-осіння;  — зимова межень
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а також скидання шахтних та кар'єрних вод через рус-
ло р. Саксагань та прилеглі до р. Інгулець балки.

Для поверхневих та підземних вод досліджува-
ного району (рис. 1) характерна висока мінераліза-
ція та жорсткість води. Це обумовлено природно-
географічними умовами — засоленістю лесів та 
червоно-бурих глин, які їх підстилають. 

Перший етап досліджень стану р. Інгулець про-
водився з 19-го червня по 4-те липня 2012 року, який 
включав в себе:

– відбір пробу;
– розробку оригінальної методики з отримання 

якісного розчину для роботи на атомно-абсорбційному 
спектрофотометрі С-115-М1;

– встановлення концентрації важких металів (Ni, 
Cu, Pb, Mn) у зразках води, водоростей, гідробіонтах 
(карась сріблястий) та донних відкладеннях.

Пробовідбір проводився в нижній частині течії р. 
Інгулець рис. 2.

Важкі метали можуть бути поширені на усій те-
риторії або більшою мірою локалізуються на окремих 
«острівцях» екосистеми. Це залежить від різних при-
родних і антропогенних факторів: наявності важких 
металів у материнській породі ґрунту, привнесення 
їх з інших територій за посередництвом води при ви-
миванні з ґрунтів інших екосистем, наявності на те-
риторії промислових підприємств, доріг, населених 
пунктів та ін. [11].

Гідротермальні донні угруповання адаптувалися 
до виживання в екстремальних умовах гранично ви-
соких концентрацій відновлених сполук сірководню, 
метану, водню, а також цілого ряду важких металів, 
регулюючи рівні внутріклітинного вмісту металів 
шляхом виділення і (або) перетворення іонів металів 
в їх нетоксичні форми. Встановлено, що деякі види 
організмів, які належать до цих унікальних екосис-
тем, наприклад, вестиментифера (Riftiapachyptila), 

можуть накопичувати в 5–100 разів більше свинцю, 
заліза, міді, ніж інші організми [10].

В даному випадку, для встановлення концентра-
цій в поверхневих водах р. Інгулець, використовували 
атомно-абсорбційний аналіз (ААА). Це метод визна-
чення мікрокількостей речовин у складних багато-
компонентних системах і об’єктах; найбільш широко 
вживаний метод аналізу, який динамічно та потужно 
розвивається в наш час. В ньому поєднана висока 
чутливість визначення, достатня селективність, мож-
ливість визначення великої групи елементів з однієї 
підготовленої проби, а також порівняно невисока вар-
тість апаратури та аналізів [3].

Прилади для атомно-абсорбційного аналізу — 
атомно-абсорбційні спектрометри — прецизійні ви-
сокоавтоматизовані пристрої, що забезпечують від-
творюваність умов вимірювань, автоматичне введен-
ня проб і реєстрацію результатів вимірювання.

В деякі моделі вбудовані мікроЕОМ. На рис. 3 на-
ведена схема спектрометру С-115М1, за допомогою 
якого визначаються концентрації важких металів у 
досліджуваних зразках проб. Джерелом лінійного ви-
промінювання в спектрометрах найчастіше служать 
одноелементні лампи з порожнистим катодом, що 
заповнюються неоном. Для визначення деяких лег-
колетючих елементів (Cd, Zn, Se, Ті й ін) зручніше 
користуватися високочастотними безелектроднимі 
лампами [3].

Відбір проб регламентується вимогами ГОСТ 
Р 51592-2000 «Вода. Загальні вимоги до відбору 
проб». В різних точках відбору проб стан води від-
різняється. У місцях відбору зразків під номера-
ми 1–4 (м. Снігурівка, с. Безіменне, с. Афанасіївка, 
с. Нововасилівка, відповідно) колір води — темно ко-
ричневий і вода досить каламутна. В пунктах № 5 та 6 
(с. Романове-Булгакове та с. Баратівка) вода має слаб-
ко виражений коричневий колір, слабко каламутна. 

Рис. 2. Карта-схема району досліджень:
1 — м. Снігурівка; 2 — с. Безіменне; 3 — с. Афанасіївка;  
4 — с. Нововасилівка; 5 — с. Романове-Булгакове; 6 — 
с. Баратівка; 7 — с. Новотимофіївка; 8 — с. Олександрівка

Рис. 3. Принципова схема полум’яного атомно-абсорбцій-
ного спектрометра:
1 — джерело первинного випромінювання; 2 — атоміза-
тор; 3 — введення проби; 4 — введення горючих газів; 5 — 
оптична дисперсійна система; 6 — детектор; 7 — збирання 
і обробка даних; 8 — принтер
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Проте, в точках № 7 і 8 (с. Новотимофіївка і Ново-
олександрівка) вода прозора. Всі проби відбиралися 
на відстані 2–4 м від берега у верхніх шарах річки за 
допомогою сталевого нержавіючого пробовідбірника. 
У всіх пробах спостерігався осад.

Всі дослідження проводились на базі Екологічної 
лабораторії Національного університету кораблебу-
дування імені адмірала Макарова. У лабораторних 
умовах за допомогою мірної пробірки відміряли 
по 250 мл кожної проби. Завислі частинки відділя-
ли від фільтрату за допомогою паперового фільтру 
 «синя стрічка» через скляну воронку. Відміряну 
кількість води переливають в пронумеровані фарфо-
рові чаші та додають по 1 мл концентрованої азотної 
кислоти. Випарюємо проби на електропечі до 25 мл. 
Потім доводимо до 50 мл дистильованою водою, пе-
ремішуємо і фільтруємо через паперовий фільтр та 
аналізуємо на приборі ААС. Результати досліджень 
вказані в табл. 1. За аналізами проб води на вміст важ-
ких металів (Pb, Mn, Ni, Cu) пріоритетними токсикан-
тами є марганець та свинець, які за деякими точками 
пробовідбору у десятки разів перевищують допусти-
мі значення.

Проте, порівнюючи отримані дані з результата-
ми попередніх досліджень стану р. Інгулець, можна 
сказати, що середнє значення концентрацій важких 

металів у нижній частині даного водного об’єкту 
(Cu (0,269 мг/дм3)) значно нижчі від концентрації у її 
верхів’ї (Cu (5,0 мг/дм3)). Тут хімічний склад р. Ін-
гулець формується здебільшого під впливом дніпров-
ських вод, що надходять антирікою на 75 км вверх по 
руслу. Якість річкових вод в цій зоні знову набуває 
допустимої якості (води чисті) та активно використо-
вується для забезпечення потреб різних галузей гос-
подарства.

Аналізуючи літературні дані можна відзначити, 
що акумуляція більшості важких металів корелює з їх 
вмістом у середовищі, тобто при підвищенні концен-
трації збільшується їх вміст у водних організмів. На 
рис. 4 показана динаміка розповсюдження важких ме-
талів у водній екосистемі. 

Перевищення значень ГДК за концентрацією 
свинцю у воді в стабілізаційний період свідчить 
про його накопичення гідробіонтами та водорос-
тями і поступову міграцію при розкладанні живої 
речовини. Його концентрації під час скидів про-
мислових вод зростали ще більше, порівняно зі 
стабілізаційним періодом, у 8–9 разів. Проте, як по-
казали дослідження, значна частина свинцю знахо-
дилася у формі комплексних сполук з органічними 
речовинами, що знижує токсичну дію на іхтіофауну 
водойм.

Таблиця 1. Результати атомно-абсорбційного аналізу концентрацій ряду важких металів

№ п/п Назва проби
Концентрація важких металів, мг/дм3

Pb Mn Ni Cu
1 м. Снігурівка 2,6946 0,66175 0,27965 0,27578
2 с. Безіменне 3,07299 0,92757 0,30549 0,26314
3 с. Афанасіївка 3,99332 0,82779 0,1763 0,26314
4 с. Нововасилівка 3,83652 0,97119 0,3141 0,26314
5 с. Романове-Булгакове 3,19229 0,89153 0,13324 0,26845
6 с. Баратівка 3,71722 0,79509 0,26243 0,26314
7 с. Новотимофіївка 3,22979 0,72884 0,15621 0,26314
8 с. Олександрівка 3,70018 1,28819 0,32272 0,26314
9 ГДК для водойм госп.-побут. використання 0,03 0,1 0,1 0,1

Рис. 4. Концентрацій важких металів у воді
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Отже, загальний високий рівень концентрації важ-
ких металів у воді свідчить, що стан гідроекосистеми 
р. Інгулець наближується до критичного. Подальші 
визначення рівня накопичення важких металів у гід-
ро біонтах, водоростях та донних відкладеннях були 
підтвердженням загального незадовільного стану до-
сліджуваної водойми.

ВИСНОВКИ. 1. Гідроекологічний стан басейну 
р. Інгулець формується у результаті складної взаємо-
дії та комплексного впливу природних і антропоген-
них факторів. Низька ефективність реалізованих ці-
льових програм зі зменшення антропогенного впливу 
на гідроекосистему та подолання його негативних 
наслідків потребує пошуків оптимальних науково-
обґрунтованих рішень щодо покращення якості річ-
кових вод басейну Інгульця для забезпечення різних 

галузей господарства водними ресурсами необхідної 
кількості та відповідної якості. Методичні основи та-
ких досліджень мають ґрунтуватись на детальному 
і комплексному вивченні гідрохімічного режиму та 
якості поверхневих вод.

2. Отримані результати вказують на те, що пріори-
тетними забрудниками води на даній території є мар-
ганець та свинець. Спостерігається значна варіація їх 
концентрацій за точками пробовідбору.

3. Проведені дослідження рівня накопичення 
важких металів у воді нижньої частини басейну річ-
ки Інгулець, що протікає по території Миколаївської 
області, показали, що середня концентрація свин-
цю, нікелю, марганцю та міді складає 3,4; 0,89; 0,24;  
0,25 мг/дм3, відповідно. Усі показники перевищують 
значення ГДК, що вказує на незадовільний стан гід-
роекосистеми річки.
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Abstract. Various types of seals are widely used in the asynchronous motors (AM), but it is often not possible to 
achieve an acceptable seal. The solution of this problem is possible using magnetic sealing complexes. A compari-
son of the average failure rate of the AM series VASO showed that the failure rate depends on the seasonal climatic 
changes and reaches a maximum in winter when completing AM with gland seals, and does not change during the 
year when completing AM with MSC. It has been confirmed that the operation of AM with MSC practically does not 
depend on climatic factors and reduces the technogenic risk level of sealing system when replacing gland seal with 
MSC in 4...7 times.
Keywords: technogenic risk; magnetic sealing complex; safety; climatic factor.

Аннотация. Рассмотрены условия эксплуатации асинхронного двигателя (АД) с короткозамкнутым ротором, 
являющимся на сегодняшний день основой большинства промышленных электроприводов. Показано, что вы-
бор АД по климатическому исполнению и степени защиты IP достаточно затруднителен. Подтверждено, что 
эксплуатация АД с МЖГК практически не зависит от климатических факторов и позволяет снизить уровень 
техногенного риска уплотнительной системы при замене сальникового уплотнения на МЖГК в 4…7 раз.
Ключевые слова: техногенный риск; магнитожидкостный герметизирующий комплекс; безопасность; кли-
матический фактор.

Анотація. Розглянуто умови експлуатації асинхронного двигуна (АД) з короткозамкненим ротором, що є на 
сьогоднішній день основою більшості промислових електроприводів. Показано, що вибір АТ по кліматичному 
виконанню і ступеня захисту IP досить скрутний. Підтверджено, що експлуатація АТ з МЖГК практично не 
залежить від кліматичних факторів і дозволяє знизити рівень техногенного ризику ущільнювальної системи 
при заміні сальникового ущільнення на МЖГК в 4...7 разів.
Ключові слова: техногенний ризик; магніторідинний герметизуючий комплекс; безпека; кліматичний фактор.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмы
Экологическая и техногенная безопасность опас-

ных производств непосредственно зависит от на-
дежной работы электрооборудования. К опасным 
производствам относят предприятия химической,  
нефтеперерабатывающей, горнодобывающей, энерге-
тической, газотранспортной отраслей и подобные. 

Электрооборудование и электроснабжение явля-
ются частью сложной технической системы, от рабо-
тоспособности которой зависит эффективная работа 
объекта в целом. Из-за выхода из строя электрообору-
дования происходит около 11% от общего количества 
взрывов и пожаров на химических предприятиях, 

а также неисправности в электрооборудовании яв-
ляются одной из главных причин для еще примерно 
60% аварий [14].

Асинхронный двигатель (АД) с короткозамкну-
тым ротором сегодня является основой большинства 
промышленных электроприводов. Однако их эффек-
тивному применению препятствует относительно 
высокая повреждаемость — 25..35% от общего чис-
ла установленных электродвигателей ежегодно [16]. 
Любой выход из строя АД приводит к большому 
материальному ущербу, связанному с простоем тех-
нологических процессов, ремонтом вышедшего из 
строя электродвигателя и т.д. В худшем случае  отказ 
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электродвигателя при последующем его каскадном 
развитии приводит к авариям и катастрофам.

Согласно данным работы [5] стоимость ремонта 
АД в любом случае составляет не менее 15% стои-
мости нового электродвигателя, а если ремонт произ-
водит завод-изготовитель, то заказчику это обойдется 
до 70% стоимости электродвигателя. Но это только 
стоимость самого ремонта. Работы по демонтажу 
и монтажу электродвигателя могут стоить до 20% 
стоимости электродвигателя.

Ущерб от аварийного выхода из строя АД являет-
ся величиной вероятностной, зависит, в первую оче-
редь, от дальнейшего развития аварийной ситуации. 
Однако анализ данных эксплуатации электродвигате-
лей ВАСО более чем на 100 предприятиях показыва-
ет, что финансовые потери при аварии в разы превы-
шают стоимость ремонта [12].

При оценке работоспособности и техногенного 
риска АД достаточно часто считают, что они защи-
щены от всех воздействий, являющихся внешними по 
отношению к АД, за исключением токовых, тепловых 
и механических нагрузок. Однако такое допущение 
неверно. Электродвигатели всегда находятся во взаи-
мосвязи с окружающей средой, которая может суще-
ственно влиять на их работоспособность, поскольку 
они должны безотказно функционировать в любое 
время года и в любых климатических условиях.

Микроклиматическое районирование земного 
шара, исполнения, категории, условия эксплуата-
ции, хранения и транспортирования технических 
изделий в части воздействия климатических факто-
ров внешней среды (в том числе электрических ма-
шин) установлены нормативными документами [8]. 
Общие требования сводятся к тому, что АД должен 
сохранять параметры в процессе и/или после воз-
действия климатических факторов, значения которых 
устанавливаются приведенными выше стандартами. 
Сложность их выполнения заключается в том, что ра-
ботоспособность и безотказность электродвигателя 

в эксплуатации зависят от сезонных климатических 
закономерностей, а в отдельных регионах — и от су-
точных. В этих условиях подобрать электродвигатель 
по степени защиты IP и климатическому исполнению 
затруднительно. Необходимо также учитывать, что 
оптимальный выбор АД — это всегда компромиссная 
задача, где степень защиты IP и климатическое испол-
нение являются всего лишь двумя из более полутора 
десятков рассматриваемых факторов. По этой при-
чине в электродвигателях широко применяются раз-
личные типы уплотнений, но добиться приемлемой 
герметизации часто не удается.

АНАЛИз пОСЛЕДНИх  
ИССЛЕДОВАНИй И пУБЛИКАЦИй

Изучение влияния климатических факторов на 
надежность и работоспособность машин представ-
ляет значительный интерес и привлекает к себе все 
большее внимание исследователей [2, 3, 10].

Детали и узлы любой электрической машины под-
вержены влиянию различных видов климатических 
воздействий, которые могут вызывать определенно-
го вида отказы и интенсифицировать потоки отказов 
(рис. 1). Климатические факторы оказывают негатив-
ное воздействие на АД не только в период эксплуата-
ции, но и в периоды простоя и хранения.

Практика эксплуатации АД свидетельствует о том, 
что они используются в разных климатических усло-
виях. Характерными особенностями являются низкие 
температуры и высокая влажность воздуха в зимнее 
время, высокая интенсивность ветровых потоков, вы-
сокие температуры воздуха в летние месяцы, конти-
нентальность климата и т.д. [1, 4, 9, 15].

В работе [13] отмечалось, что вопросам оценки 
рисков при модернизации отдельных узлов техноло-
гического оборудования в настоящее время практиче-
ски не уделяется внимания. Задача этой работы изуче-
ние влияния замены традиционных (штатных) уплот-
нений магнитожидкостными герметизирующими 

Рис. 1. Классификация климатических факторов, влияющих на электродвигатель
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комплексами (МЖГК) на техногенную безопасность 
усовершенствованным методом оценки техногенных 
рисков с помощью системного многоуровневого ана-
лиза.

Исходя из вышеизложенного, данный метод оцен-
ки техногенного риска следует применить с учетом 
условий и климатических особенностей различных 
районов. 

Оценку техногенного риска предпочтительней 
провести на примере АД, служащих приводом аппа-
ратов воздушного охлаждения (АВО) и вентилятор-
ных градирен. Асинхронные электродвигатели се-
рии ВАСО, ВАСВ, АСВО массово эксплуатируются 
на химических и нефтеперерабатывающих заводах, 
на предприятиях по транспорту и добыче газа и т.д. 
На эти электродвигатели в разные годы было уста-
новлено около 3000 МЖГ. Большой статистический 
материал и опыт эксплуатации от климатических 
условий Крайнего севера до субтропиков послужи-
ли основанием для выбора электродвигателя ВАСО 
в качестве объекта исследования [11, 12]. При этом 
необходимо отметить, что климатические факторы 
(особенно относительная влажность, запыленность 
воздуха, воздействие окружающей среды во время 
простоев) достаточно затруднительно учесть при 
ускоренных испытаниях АД. Поэтому достовер-
ные показатели дают только анализ статистических  
данных.

Необходимость учета природно-климатических 
условий (ПКУ) при изготовлении МЖГК лишь од-
нажды была включена в техническое задание на их 
разработку. Такое требование выдвигалось нефтепе-
рерабатывающим заводом в г. Атырау (Казахстан). 
Это связано с неблагоприятными ПКУ, которыми ха-
рактеризуется Прикаспийский регион. Этот регион 
отличается резко континентальным климатом, про-
являющим в значительных изменениях годовых (до  
+43 °С летом и до –43 °С зимой) и суточных (перепад 
может достигать более 20 °С) температур и в неустой-
чивости климатических показателей во времени. В це-
лом климат – засушливый, среднее количество осад-
ков небольшое, но осадки носят ливневый характер. 
От 18 до 50 дней в году в регионе, преимущественно 
в весенне-летний период, наблюдаются пылевые со-
лончаковые бури. Туманы преобладают в холодное 
время года 25 – 45 дней в году, зима с устойчивым 
снежным покровом и частыми гололедами.

Необходимо отметить, что все выделенные не-
благоприятные погодные явления характерны и для 
климата различных регионов Украины [15].

ЦЕЛЬЮ РАБОТы является снижение уровня 
техногенного риска. Для этого необходимо оценить 
техногенный риск при замене традиционных уплот-
нений выходных валов асинхронных электродви-
гателей на магнитожидкостные герметизирующие 
комплексы с учетом климатических условий усовер-

шенствованным методом оценки риска, включающим 
вероятность возникновения опасной ситуации и ве-
роятность того, что опасная ситуация приведет к на-
несению вреда.

ИзЛОжЕНИЕ ОСНОВНОГО мАТЕРИАЛА
Высокая достоверность и объективность инфор-

мации о работоспособности и надежности АД обе-
спечивается наблюдением в определенных условиях 
эксплуатации, учитывающих нагрузочные режимы, 
климатические воздействия и особенности техниче-
ского обслуживания. При использовании этого мето-
да сбора информации возникают следующие трудно-
сти: длительный период наблюдений за электродви-
гателями ВАСО, так как в целом их можно считать 
надежными и невозможно получить достаточное 
количество их отказов за небольшой промежуток 
времени; недостаточное количество контрольно-
измерительной аппаратуры и квалифицированного 
обслуживающего персонала, способного качественно 
вести учет информации об отказах ВАСО; трудоем-
кость сбора информации об объемах исследования на 
различных предприятиях, территориально значитель-
но отдаленных друг от друга.

Несмотря на перечисленные трудности, был при-
нят метод эксплуатационных наблюдений, так как 
только он на основании информации об отказах АД 
позволяет системно решить следующие задачи:

– выявление наиболее «слабых» узлов и деталей, 
которыми определяется надежность и работоспособ-
ность АД в целом и причин возникновения их отка-
зов;

– установление закономерности изменения на-
дежности и работоспособности узлов АД под воздей-
ствием тех или иных условий окружающей среды;

– выявление недостатков проектирования, изго-
товления и эксплуатации;

– уточнение показателей надежности, установ-
ленных в нормативно-технической документации на 
конкретный тип ВАСО.

Для определения характера и причин отказов 
электродвигателей ВАСО было проведено систем-
ное изучение условий эксплуатации значительного 
количества двигателей с учетом ПКУ в различных 
отраслях промышленности. При исследовании экс-
плуатационной надежности за период с 1992 по  
2015 год были рассмотрены АД как с традицион-
ными уплотнениями, так и с МЖГК. Данные об от-
казах были собраны в электроремонтных цехах хи-
мических предприятий Северодонецка, Горловки, 
Одессы, Череповца, Гродно, Алмалыка и т.д.; нефте-
перерабатывающих предприятиях Лисичанска, Кре-
менчуга, Атырау, Киришей, Тобольска, Омска и т.д.;  
а также на газоперекачивающих станциях в Долине  
и Тюмени. Всего был собран и обработан статистиче-
ский материал о более чем 4000 вышедших из строя 
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электродвигателей ВАСО. Анализ статистического 
материала проводился с использованием методов ма-
тематической статистики [7]. Данные о среднемесяч-
ной относительной влажности, температуре воздуха, 
продолжительности выпадения росы и т.д. брались из 
архивов метеостанций.

При исследовании отказов АД приняты следую-
щие допущения:

– АД в выборках аналогичные по конструкции;
– АД имеют аналогичные условия эксплуатации;
– выборки состоят из АД, имеющих разное время 

начала и конца эксплуатации;
– все отказавшие АД заменяются новыми, коли-

чество эксплуатируемых электродвигателей остается 
постоянным.

Анализируемые АД подвергаются комплексному 
воздействию теплоты, вибрации, пыли, влаги и т. д. 
Так, колебания температуры в течение года в разных 
климатических зонах составляют от плюс 40 до ми-
нус 55 °С), колебания относительной влажности – от 
15 до 100%, запыленности воздуха – в случае песча-
ных бурь до 800…900 мг/м3.

На основании анализа статистических данных 
о причинах преждевременного выхода электродвига-
телей из строя выделены в качестве «слабых звеньев» 
следующие элементы конструкций электродвигателя 
ВАСО: подшипниковый узел — повреждения состав-
ляют 73%, обмотка статора — 24%, ротор — 3% от 

общего числа отказов АД (выборка содержала АД 
только с применением традиционных уплотнений). 
Прочие повреждения АД были в интервалах погреш-
ности и потому далее не рассматривались.

На рис. 2 представлены диаграмма характера по-
вреждений электродвигателей ВАСО на химических 
и нефтеперерабатывающих заводах Украины и сред-
ней полосы России, за период 2000 – 2005 гг. (так как 
в эти годы количество эксплуатирующихся электро-
двигателей было максимальным). Эти данные хорошо 
коррелируются с результатами, приведенными в [6], 
где 80% отказов связаны с повреждениями подшип-
ников, 16% — с обмоткой статора и 4% — с ротором, 
а также с данными, обсуждавшимися на первом семи-
наре по проектированию, управлению и диагностике 
электрических машин WEMDCD’2013, где поврежде-
ния подшипников составили 69%, обмоток статора — 
21%, ротора — 7% и повреждения, связанные с соеди-
нительными муфтами вентилятора — 3% [17].

Далее было изучено влияние сезонных изменений 
ПКУ на интенсивность отказов АД. Методом матема-
тической статистики были обработаны все известные 
данные об отказах электродвигателей ВАСО в разных 
климатических условиях на территориях Украины, 
России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана, причем 
анализировались электродвигатели только со штат-
ными  уплотнениями. Результаты исследований при-
ведены в табл. 1.

Таблица 1. Среднемесячные интенсивности отказов электродвигателей ВАСО

Компоненты анализа

Месяцы

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

Средняя интенсивность отказов
λ ∙ 10–5, ч–1 13,5 11,8 10,6 11,5 7,8 11,1* 14,8* 15,8* 6,3 9,8 12,1 16,5

Коэффициент вариации интенсивности 
отказов, % 77 47 61 49 79 40 56 36 97 73 56 59

Примечание:  * эксплуатация с водяным орошением.

Рис. 2. Диаграмма характера повреждений электродвигателей ВАСО на химических и нефтеперерабатывающих заводах 
Украины и средней полосы России за пять лет:
 — ротор;  — обмотка статора;  — подшипник
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Высокие значения коэффициентов вариации 
объясняются тем, что статистически обрабатыва-
лись результаты работы АД в разных условиях экс-
плуатации, причем анализировались электродви-
гатели серии ВАСО — разной мощности и разных 
заводов — производителей (Н. Каховка, Тирасполь, 
Лысьва, Сафоново) для снижения влияния техноло-
гии изготовления. Это было сделано для увеличения 
объема выборки. Из рассмотрения табл. 1 видно, что 
интенсивность отказов значительно выше в самые 
жаркие и холодные месяцы года. Однако необходимо 
учитывать, что в период высоких летних температур 
многие заводы применяют установку систем увлаж-
нения воздуха, состоящую из насосной станции, рас-
пределителей и форсунок. За счет высокого давления 
в системе вода распыляется до высокой степени дис-
персности, что обеспечивает ее испарение на протя-
жении относительно короткого пути от воздухозабора 
до поверхности оребренных труб. Однако это значи-
тельно ухудшает эксплуатационные условия АД. От-
носительно низкие значения интенсивности отказов 
в мае и сентябре можно объяснить тем, что в это 
время чаще всего нефтеперерабатывающие и хими-
ческие предприятия проводят капитальные ремонты 
с полной остановкой производства.

При проведении комплексного анализа статисти-
ческих данных по отказам АД было выявлено преоб-
ладание фактора влажности воздуха по сравнению со 
всеми другими факторами, связанными с климатиче-
скими условиями. В значительно меньшей степени 
на износ АД влияют воздействие агрессивных газов 
и пыли.

Поэтому рассмотрено негативное воздействие 
выделенных факторов на работоспособность и на-
дежность электродвигателей ВАСО.

Влага проникает вовнутрь АД главным образом 
через выходной вал из-за недостаточно эффективной 
работы уплотнения. Анализ статистических данных 
показал, что взрывозащищенные электродвигатели 
выходят из строя по причине отказов подшипниковых 
узлов точно так же, как и АД общепромышленного 
назначения, даже несмотря на то, что они проекти-
руются более надежными, в том числе это касается 
и уплотнительного узла.

Чаще всего влага проникает вовнутрь АД в те 
периоды, когда последний находится в неработаю-
щем состоянии. Особенно интенсивно этот процесс 
идет во время остывания электродвигателя после его 
работы, так как возникает разница давлений между 
воздухом внутри АД и снаружи, при этом воздух за-
сасывается внутрь АД. При нагревании давление воз-
духа внутри АД повышается, и воздух выходит нару-
жу. При последующих включениях — отключениях 
АД — цикл повторяется. Понижение температуры 
электродвигателя практически всегда сопровождает-
ся выпадением росы.

Длительное воздействие высокой влажности вы-
зывает смыв смазки с верхнего подшипникового 
узла, коррозию металлических деталей, набухание 
и  гидролиз органических материалов изоляции. Про-
дуктом гидролиза являются органические кислоты, 
разрушающие материалы и интенсифицирующие 
коррозию. Наличие во влажной атмосфере промыш-
ленных газов и пыли приводит к прогрессирующей 
коррозии. 

При этом влажный воздух (иногда вместе с пы-
лью) всасывается, в основном, через подшипнико-
вые узлы, что подтверждает дефектация отказавших 
электродвигателей ВАСО с традиционными уплот-
нениями. Смазка всех подшипников либо полностью 
смыта, либо сильно загрязнена.

Под воздействием влаги происходит изменение 
электрических, физико-механических и химических 
свойств электроизоляционных материалов в сторо-
ны их ухудшения. Из-за постоянного изменения от-
носительной влажности среды при эксплуатации 
(суточные колебания относительной влажности 
среды, изменения влажности электроизоляционных 
материалов обмотки при работе и простое электро-
двигателей) влага проникает в материал то на одну, 
то на другую глубину, при этом наружные и внутрен-
ние слои ее разбухают в разной степени. Вследствие 
этого в поверхностном слое обмотки изоляции обра-
зуются мелкие трещины, которые способствуют ин-
тенсивному проникновению влаги внутрь материала, 
при этом электрические характеристики электроизо-
ляционного материала ухудшаются, а механическая 
прочность уменьшается и тем быстрее, чем боль-
ше частота изменений относительной влажности  
воздуха.

В электродвигателях серии ВАСО в основном при-
меняют сальниковые уплотнения. Опыт многолетней 
эксплуатации показал недостаточную надежность 
данных типов уплотнений: вода попадает внутрь под-
шипникового узла, что приводит к значительному 
уменьшению его работоспособности и надежности 
по выше приведенным причинам. Ремонт электро-
двигателей типа ВАСО возможен только в условиях 
специализированного участка электроремонтного 
цеха предприятия. Механический контакт сальника 
с валом приводит к его изнашиванию, что вызывает 
необходимость наплавки и обработки вала или его за-
мены.

В работе [13] была предложена формула для оцен-
ки техногенного риска при эксплуатации оборудова-
ния:

R = K · E · A · S,                          (1)

где K — поправочный коэффициент учитывающий 
условия эксплуатации и обслуживания оборудования 
и т.д.; Е — вероятность возникновения опасной си-
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туации; А — вероятность того, что опасная ситуация 
приведет к нанесению вреда; S — тяжесть послед-
ствий.

Данная оценка техногенного риска требует уточ-
нения, т.к. параметры Е и А являются также функци-
ей от ПКУ и их сезонных изменений. Коэффициен-
ты, учитывающие влияние климатических условий, 
определялись на основании статистической обработ-
ки интенсивности отказов для различных условий 
эксплуатации. Анализ результатов показал, что учет 
ПКУ повышает риск техногенных аварий и для раз-
личных регионов и времен года его значение коле-
блется в пределах 1…1,20.

Уточненную формулу для оценки техногенного 
риска оборудования можно записать в следующем 
виде:

R = K ∙ (Кос1 ∙ Е) ∙ (Кос2 ∙ А) ∙ S,              (2)

где Кос1 и Кос2 — коэффициенты, учитывающие 
влияние природно-климатических условий в данный 
момент времени соответственно на вероятность воз-
никновения опасной ситуации и на вероятность того, 
что опасная ситуация приведет к нанесению вреда.

На рис. 3 приведена оценка техногенного риска 
АД серии ВАСО для шести регионов с различными 
климатическими условиями в зависимости от вре-
мени года. Оценка риска проводилась как для АД со 
штатным уплотнением, так и для МЖГК.

Из рис. 3 видно, что наиболее тяжелым является 
зимний режим с большими отрицательными темпера-
турами окружающей среды, высокой относительной 
влажностью воздуха с чередующимися включениями-
отключениями АД. Именно поэтому для электродви-
гателей серии ВАСО, эксплуатирующихся в Тюмени, 
ввиду ненадежной работы штатного уплотнения, 
техногенный риск приближается к верхней грани-
це терпимого риска (категория терпимого риска  
30 ≤ R ≤ 125) и здесь уже необходимо проводить меро-
приятия по снижению риска. Наличие пылевых бурь 
в Алмалыке и Атырау несколько увеличивают техно-
генный риск. Внедрение МЖГК во всех рассматрива-
емых случаях позволяет свести техногенный риск до 
категории незначительного (15 ≤ R) за счет практиче-
ски полного предотвращения попадания влаги внутрь 
электродвигателя. Это позволяет в 4…7 раз снизить 
уровень техногенного риска уплотнительных систем.

Рис. 3. Оценка техногенного риска АД серии ВАСО с применением сальниковых уплотнений и МЖГК:
 — с применением МЖГК
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ВыВОДы. 1. Сравнением среднемесячной ин-
тенсивности отказов электродвигателей ВАСО уста-
новлено, что при комплектации их сальниковыми 
уплотнениями интенсивность отказов зависит от 
сезонных изменений климатических условий и до-
стигает максимального значения в зимний период, 
а с МЖГК не изменяется в течение года.

2. Показано, что влияние орошения при эксплуа-
тации двигателей при комплектации их сальниковы-
ми уплотнениями повышает интенсивность отказов в 
летние месяцы года, а с МЖГК не изменяется.

3. Подтверждено, что эксплуатация асинхронных 
двигателей с МЖГК практически не зависит от кли-
матических факторов и позволяет снизить уровень 
техногенного риска уплотнительной системы при за-
мене сальникового уплотнения на МЖГК в 4…7 раз.

4. Снижение уровня техногенного риска асин-
хронных двигателей с МЖГК приводит к перераспре-
делению отказов электродвигателя по повреждению 
подшипниковых узлов и обмоток статора при сниже-
нии абсолютных величин этих показателей.

СпИСОК ИСпОЛЬзУЕмОй ЛИТЕРАТУРы
[1] Азизов, х. Ф. Практические рекомендации по оценке геоэкологических рисков возникновение аварийных ситуаций 

при транспортировке нефтепродуктов : Монография [Текст] / Х. Ф. Азизов, Г. Н. Гребенюк, Г. К. Ходжаева // Нижне-
вартовск : Изв-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2012. — 80 с.

[2] Анализ аварий и несчастных случаев на объектах газового надзора [Текст] / Б. А. Красных, В. Ф. Мартынюк,  
Т. С. Сергиенко и др. // М. : Анализ опасностей, 2003. — 320 с.

[3] Белов, п. Г. Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере [Текст] / П. Г. Белов // М. : Ака-
демия, 2003. — 506 с.

[4] Викторов, А. А. Экологические риски здоровью населения: Монография [Текст] / А. А. Викторов, А. И. Ксенофон-
тов, Е. Е. Морозова // М. : НИЯУ МИФИ, 2014. — 152 с.

[5] Галюченко, А. м. Обзор приводов вентиляторов градирен [Текст] / А. М. Галюченко, О. С. Львов // Химическая 
техника. — 2003. — № 10. — С. 32 – 34.

[6] Диагностика неисправностей асинхронных двигателей на основе спектрального анализа токов статора [Текст] /  
Н. Р. Сафин, В. А. Прахт, В. А. Дмитриевский и др. // Энергобезопасность и энергосбережение. — 2014. — № 3 (57), 
май — июнь. — С. 34 – 40.

[7] Ивановский, Р. И Теория вероятностей и математическая статистика. Основы, прикладные аспекты с примерами  
и задачами в среде Mathcad. — СПб. : БХВ — Петербург, 2008. — 528 с.

[8] Конюхов, Н. Н. Проблематика повышения надежности и энергоэффективности электродвигателей на промышлен-
ных предприятиях Донбасса [Текст] / Н. Н. Конюхов // Вісник СевНТУ. Вип. 106 : Механіка, енергетика, екологія :  
з. наук. пр. — Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2010. — С. 89 – 93.

[9] Курбатов, О. В. Монтаж и ремонт горных машин и электрооборудования [Текст] : учеб. пособие / О. В. Курбатова, 
В. М. Павлюченко. — Владивосток : Изд-во ДВГТУ, 2004. — 286 с.

[10] Никиян, Н. Г. О влиянии климатических факторов и режимов работы на эксплуатационную надежность асинхрон-
ных двигателей [Текст] / Н. Г. Никиян, И. И. Ямансарин // Вестник ГИУА. Серия «Электротехника, энергетика». — 
2013. — Вып. 16. — № 1. — С. 27 – 36.

[11] Радионов, А. В. Опыт эксплуатации магнитожидкостных герметизаторов в промышленной энергетике [Текст] /  
А. В. Радионов / Гірнича електромеханіка та автоматика. — Дніпропетровськ, 2011. — Вип. 87. — С. 134 – 138.

[12] Радионов, А. В. Опыт эксплуатации магнитожидкостных герметизаторов на нефтеперерабатывающих заводах стран 
СНГ [Текст] / А. В. Радионов // Химическая техника. — 2015. — № 10. — С. 11 – 17.

[13] Радионов, А. В. Оценка техногенного риска оборудования опасных производств системным многоуровневым ана-
лизом [Текст] / А. В. Радионов // Збірник наукових праць НУК. — 2015. — № 4. — С. 82 – 90.

[14] Распопов, А. В. Разработка методов повышения надежности цеховых электротехнических комплексов химических 
производств [Текст] /: автореф. дис. … канд. техн. наук / А. В. Распопов. — М. : МЭИ (Технический университет), 
1995. — 20 с.

[15] ходаков, В. Е. Влияние природно-климатических факторов на социально-экономические и производственные си-
стемы: монография [Текст] / В. Е. Ходаков, Н. А. Соколова, С. Г. Черный // Херсон : Гринь Д. С., 2013. — 354 с.

[16] хомутов, С. О. Система поддержания надежности электрических двигателей на основе комплексной диагностики 
и эффективной технологии восстановления изоляции [Электронный ресурс] : монография / С. О. Хомутов. — Элек-
тронные данные. — Барнаул : ООО «МЦЭОР», 2015. — 1 эл. опт. диск (CD-R); 12 см.

[17] filippetti f. Condition Monitoring and Diagnosis of Rotor Faults in Induction Machines State of Art and Future Perspectives 
[Text] / F. Filippetti, A. Belini, G.-A. Capolino // Published in conference WEMDCD’2013, March, 11 – 12, IEEE. —  
Pp. 196 – 209.

____________
© О. В. Радіонов

Надійшла до редколегії 29.07.2016
Статтю рекомендує до друку член редколегії ЗНП НУК

д-р техн. наук, проф. М. І. Радченко



120

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ  
ИМЕНИ АДМИРАЛА МАКАРОВА

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ МОРЯ
 полувековые традиции научных исследований
 современные образовательные технологии
 программы международных академических обменов
 сертифицированная система управления качеством  
     образовательных услуг (iso 9001- 2008)
 стремительные карьеры талантливых выпускников

Всегда актуально, независимо от политического режима, правящей партии, 
господствующей идеологии:

051 «Экономика», 073 «Менеджмент», 
071 «Учет и налогообложение», 

072 «Финансы, банковское дело и страхование», 
076 «Предпринимательство, торговля и биржевое дело»

Детальная информация для прагматичных романтиков на официальных сайтах

 Факультета экономики моря: http://fem.nuos.edu.ua/

 приёмной комиссии Национального университета кораблестроения:  
      http://abiturient.nuos.edu.ua/

КАФЕДРЫ ФАКУЛЬТЕТА



121

DOI 10.15589/jnn20160319
УДК 005.94:629.5.01
 Ж86

deVelopment tools of the strAtegy  
of implementAtion of innoVAtion outsourcing 

in shipbuilding engineering

ІНСТРУмЕНТИ РОзРОБКИ СТРАТЕГІЇ 
ВпРОВАДжЕННЯ ІНОВАЦІйНОГО АУТСОРСИТНГУ 

В СУДНОБУДІВНОмУ ІНжИНІРИНГУ

olena yu. Zhukova О. Ю. жукова,
e.zhukova@mdem.ua викл.
ORCID: 0000-0003-2589-5958

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Abstract. The role of strategic management in creation of unique competitive advantages of engineering companies in 
shipbuilding basing their activities on outsourcing was determined. The reasons of inefficiency of using classic meth-
ods of management in current conditions were outlined. The consequent stages of strategy development for design 
and engineering organizations were presented. The examples of application of strategic management instruments were 
demonstrated.  The conclusions implying from the results were formulated. The motivators driving engineers to ef-
ficient completion of shipyards’ orders were revealed. Most important external and internal factors containing threats 
for companies and opening new opportunities for them were outlined.
Keywords: management; strategic management; strategic management technologies; innovation outsourcing; engi-
neering; shipbuilding.

Анотація. Визначено призначення стратегічного управління у створенні унікальних конкурентних переваг 
суднобудівним інжиніринговим підприємствам, які спираються у своїй діяльності на аутсорсингу. Окресле-
но причини, з яких за існуючих умов методи класичного менеджменту перестають бути у нагоді. Наведена 
послідовність етапів опрацювання стратегії діяльності проектно-конструкторської організації. Запропоновані 
приклади використання інструментів стратегічного менеджменту. Сформульовані висновки, які випливають 
з результатів, отриманих за їхньою допомогою. З’ясовано мотиви, які спонукають інженерів-проектувальників 
до продуктивного виконання замовлень корабель. Виявлені найбільш важливі стратегічні фактори і внутрішні 
чинники, що несуть у собі загрози для підприємства та відкривають перед ним нові можливості
Ключові слова: менеджмент; стратегічне управління; технології стратегічного управління; інноваційний аут-
сорсинг; інжиніринг; суднобудування.

Аннотация. Определено назначение стратегического управления в создании уникальных конкурентных пре-
имуществ судостроительным инжиниринговым предприятиям, которые опираются в своей деятельности на 
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмИ
Опрацьовуючи теоретико-методичні засади за-

стосуванні у практиці суднобудівних проектно-
конструкторських підприємств інноваційного аут-
сорсингу, як засобу посилення їхньої конкурентоздат-
ності на вітчизняному і на міжнародному ринку (що 
набуває особливого значення в контексті обраного 
Україною європейського вектору розвитку), ми ви-
явили важливу роль стратегічного управління. Його 
поширення останнім часом має відразу декілька пояс-
нень. По-перше, йдеться про надзвичайну мінливість 
зовнішнього середовища бізнесу, яка посилюється 
глобальною економічною нестабільністю. Її обумов-
лює перманентна череда криз, викликаних, між ін-
шим, дисбалансами світового господарства (товаро-
обміну, домінуванням інвестицій у фінансові інстру-
менти над вкладаннями капіталу у реальний сектор 
матеріального виробництва, дефіцит державного бю-
джету країн, який подекуди покривається емісійними 
засобами тощо).

По-друге, на теренах нашої держави усе ще трива-
ють трансформаційні перетворення. Їхнє призначення, 
за визначенням, полягає у подоланні спротиву, який чи-
ниться прагненням провести реформи для викорінення 
в решті решт рудиментів планово-розподільчої системи 
управління у її атавістично-мутаційних формах: ко-
рупційній, олігархічній, кримінальній. Ця не об’явлена 
«холодна громадянська війна» не сприяє, м’яко кажучи, 
створенню комфортного підприємницького середови-
ща, вимагає від авторів сатрапів та досвідчених бізнес-
менів не втрачати пильності а ні на хвилину.

За цих обставин технологій «класичного» ме-
неджменту не забезпечують виконання ним головної 
місії, а саме: продукувати вироби та послуги, які за-
довольняють зростаючі потреби все більш вибагли-
вих споживачів, гарантувати стабільні (а ще краще — 
зростаючі) прибутки власникам, надавати усе нові та 
нові робочі місця й пристойну заробітну плату найма-
ним працівникам, з огляду на попит, що формується 
на ринку праці.
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аутсорсинг. Очерчены причины, по которым в существующих условиях методы классического менеджмен-
та перестают быть полезными. Приведена последовательность этапов разработки стратегии деятельности 
проектно-конструкторской организации. Высветлены примеры использования инструментов стратегического 
управления. Сформулированы выводы, вытекающие из результатов, полученных с их помощью. Выявлены 
мотивы, которые подвигают инженеров-проектировщиков к продуктивному выполнению заказов верфей. 
Обозначены важнейшие внешние и внутренние факторы, несущие угрозы для предприятия и открывающие 
перед ним новые возможности.
Ключевые слова: менеджмент; стратегическое управление; технологии стратегического управления; инжи-
ниринг; инновационный аутсорсинг; судостроение.
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Таблиця 1. Послідовність розробки стратегії інжинірингового підприємства

Зміст проведеної роботи Використані методи Вихідні дані
1. Огляд поточної ситуації, результатів діяльності підпри-
ємства, його позиції в конкурентному інжиніринговому ото-
ченні

Z-рахунки Альтмана та індекс 
сталого розвитку

Звіт про поточну ситуа-
цію

2. Огляд системи управління організацією Інтерв’ю менеджменту Звіт про діяльність ме-
неджменту

3. Сканування зовнішнього середовища Модель п’яти сил Портера, 
РЕST-аналіз 

Зведена аналітична табли-
ця зовнішніх чинників

4. Дослідження внутрішнього середовища: організаційної 
структури, корпоративної культури, ресурсів в контексті 
крос-функціональних компетенцій, результатів роботи ме-
неджерів проектів, внутрішньої і зовнішньої мотивації спів-
робітників1; інформаційних систем

Порівняльний аналіз відомос-
тей, отриманих під час інтерв’ю 
менеджменту та проектних су-
первайзерів

Зведена аналітична та-
блиця внутрішніх чинни-
ків (IFAS)

5. Виявлення чинників впливу на підприємство, перегляд 
його місії, бачення та стратегії

SWOT аналіз Матриця SFAS

6. Обрання найкращої з альтернативних стратегій за 
критеріями відповідності соціальному середовищу, ситуації 
в галузі і найближчому майбутньому підприємства

TOWS аналіз Рекомендована стратегія 
розвитку на поточний пе-
ріод

1 Переконані, що аудиту виконання процесів управління та розвитку персоналу компанії (НR) має приділятися особлива 
увага. До цього спонукає вже проголошене ставлення до цінності людського капіталу, а також така, що інтенсивно прово-
дилася, діяльність з управління ефективністю HR.

АНАЛІз ОСТАННІх  
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

Наведені констатації не обійдені увагою наших 
попередників, які запропонували інструментарій 
стратегічного управління (SWOT-, РЕST-аналізу, 
ТОWS методу, матриця п’яти сил М. Портера, методи 
оцінки фінансового стану тощо) [2, 7, 8, 9], а також 
навели приклади їх успішного застосування [1, 3, 
4, 5]. Між тим, виконані спостереження та експери-
менти засвідчили: інжиніринг, в тому вигляді, у яко-
му він склався на цей час, зокрема, у «Marine Design 
Engineering Mykolaiv», має низку особливостей, які 
потрібно враховувати для адаптації згаданих методів 
на проектно-конструкторських підприємствах. 

мЕТА РАБОТИ полягала у з’ясуванні потенціа-
лу технологічних прийомів стратегічного управління 
для побудови системи управління, яка б спиралася 
на людський капітал — ключовий її ресурс; вчасно 
реагувала не лише на поточні, але, перш за все, на пе-
редбачувані метаморфози у найближчому, макроото-
ченні і в середині самої організації, створюючи для 
неї унікальні конкурентні переваги та передумови до-
сягнення сьогоденних та довгострокових цілей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО мАТЕРІАЛУ
З урахуванням виявлених особливостей, низ-

ка ключових рішень стратегічного управління була 
впорядкована з урахуванням чинного статус-кво 
(табл. 1). 

З перегляду відомостей, наведених у таблиці, 
складаються уявлення про коло питань, що опини-
лися у центрі проведеного дослідження. У якості 

ж інструменту отримання інформації, потрібної для 
прийняття рішень, використовувалося опитування у 
формі: анкетування, мозкового штурму, особистого 
інтерв’ю. Так, наприклад, засобом вивчення моти-
вації стала структурована анкета, яка ґрунтується на 
класифікаторах внутрішніх та зовнішніх мотиваторів 
із оціночним листом: 5-S критерії (зацікавленість, 
залучення, важливість, незалежність, внесок) та 
«MATTRESS»-критерії (гроші, просування, навчання, 
подорожі, відносини, освіта, безпека, спокій). Ми за-
цікавилися нею тому, що вона допомогла, по-перше, 
оцінити джерела ендогенних задоволень працівників 
роботою. По-друге, — з’ясувати, природу екзогенних 
чинників, які «тиснуть» на особистість впродовж ви-
конання нею взятих на себе посадових (функціональ-
них) обов’язків. 

Анкети поширювалися серед інженерів-
проектувальників (їхня чисельність, в залежності від 
об’єктів дослідження та завдань, що поставали, коли-
валася у діапазоні від 30 до 80 осіб). Результати ви-
вчення внутрішньої мотивації показані у табл. 2.

Що до «ключів», які застосовувалися для вимірю-
вань, було запропоновано наступні їх версії:

високий рівень мотивації — особа натхненно за-
ймається виконанням покладених на неї обов’язків, 
переповнена гордістю від причетності до справ під-
приємства, пишається своєю роботою, задоволена са-
моконтролем і нагодою працювати незалежно, отри-
мує гарне позитивне підкріплення;

добрий — особа здебільшого знаходить свою ро-
боту стимулюючою, в основному надихається пере-
буванням на підприємстві та задоволений самокон-
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Таблиця 3. Результати дослідження зовнішньої мотивації

Фактор мотивації
Кількість співробітників

Первинна важливість % Вторинна важливість %
Гроші 2 7 4 3
Просування 1 3 2 7
Тренінги 8 27 7 23
Подорожі та 
відпочинок

0 0 1 3

Взаємини 7 23 5 17
Освіта 1 3 0 0
Безпека 10 33 11 37
Безтурботність 1 3 0 0
Разом 30 100 30 100

тролем і нагодою працювати незалежно, дістає пози-
тивне підкріплення;

задовільний — деяку частину роботи співробіт-
ник вважає такою, що не стимулює, не бачить він себе 
і учасником команди, не розглядає свою роботу дуже 
важливою, є керованим, отримує незначне позитивне 
підкріплення;

низький рівень — від роботи нудить, ставлення 
до особистого внеску у загальну справу — негативне, 
позитивне підкріплення наближене до нуля.

Результати дослідження зовнішньої мотивації 
узагальнені в табл. 3. Як бачимо, і за первинною, і за 
вторинною важливістю пріоритетними виявилися 
такі мотиватора, як безпека (впевненість у майбут-
ньому, комфортне трудове середовище), можливість 
набувати нові компетенції та пов’язане з ним профе-
сійне зростання (тренінги), взаємини (дружне супер-
ництво, доброзичливість колег, поважне ставлення 
менеджменту). І лише на четвертому місці з восьми 
факторів перебуває заохочення нарахованою заробіт-
ною платою.

Отриманий результат — свідчення того, що в ор-
ганізаціях, які надають інноваційні інтелектуальні по-
слуги (навіть в умовах економічних негараздів в кра-
їні) більшість співробітників вмотивована змістом 
та умовами праці, можливістю реалізовувати власні 
професійні здібності та накопичений попередньо по-
тенціал. Вони прагнуть вдосконалюватися, набувати 
нових знань, вбачають у цьому запоруку посилення 
своїх позицій.

Є усі підстави вважати аксіомою твердження, що 
застосування та вчасне оновлення інформаційних 
технологій надає ринкову перевагу інжиніринговим 
підприємствам. Багато з них набули високої конку-
рентоспроможності після освоєння спеціалізованого 
програмного забезпечення, наприклад, CAD/CAM. 
Хоча, здавалося б, ІТ через свою доступність дедалі 
більше нівелюють розбіжності між надавачами від-
повідних послуг. Тому оцінка інформаційних сис-
тем повинна бути частиною стратегічного аналізу.  
У його підґрунті було покладено метод Тюрбана Е. 
[6], яким передбачено побудову матриці розміром 

Таблиця 2. Результати вивчення внутрішньої мотивації

Численність персоналу з рівнем задоволення
Примітки

Високим Добрим Задовільним Низьким
27 – 21 балів 20 – 15 балів 14 – 10 балів менше 10 балів Заміри для 3 питань

Інтерес (різноманітність навичок) Питання 1 – 3
22 5 3 0 КС 30 = 30

Участь (ідентичність завдання) Питання 4 – 6
16 9 5 0 КС 30 = 30

Важливість (важливість завдання) Питання 7 – 9
16 12 2 0 КС 30 = 30

18 – 14 балів 13 – 10 балів 9 – 6 балів Нижче 6 балів Заміри для 2 питань
Незалежність (автономія) Питання 10 – 11

20 7 3 0 КС 30 = 30
Внесок (зворотний зв’язок) Питання 12 – 13

18 8 4 0 КС 30 = 30

Пояснення: КС — контрольна сума.
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2 × 2, поділеної на чотири квадранти з стратегічними, 
оперативно ключовими, підтримуючими і високо по-
тенціальними інформаційно-технологічними продук-
тами (рис. 1).

Як наслідок, отримуємо:
по-перше, відбиток складності інформаційної сис-

теми і демонстрацію того, як первинна та допоміж-
на діяльність із створення вартості взаємопов'язані 
і підтримуються за допомого серверної версії усіх 
програмних засобів, що забезпечують використання 
корпоративних баз даних, надання своєчасної та  
актуальної інформації користувачам;

по-друге, уявлення про конкурентні переваги (не-
досконалості) підприємства через порівняння власно-
го портфелю з портфелями інших операторів ринку. 
Зокрема, базовий комплект ключових операційних 
програм має лише несуттєві відмінності, що є резуль-
татом зусиль корпорації із стандартизації для роботи 
на спільній з аутсорсером програмній платформі. Між 
тим, впровадження Enterprise Project Management 
є позитивною відмінною рисою та джерелом унікаль-
ної конкурентної переваги.

Використовуючи відомості, отримані впродовж 
зовнішнього аудиту, виявлені найбільш важливі стра-
тегічні фактори, які розподілені у дві групи: ті, що 
несуть у собі загрози; та, які відкривають нові мож-
ливості (табл. 4).

Як бачимо, усі вони зважені, упорядковані за 
рейтингом. Розрахована загальна зважена оцінка — 
3,08 — вища, ніж має середня організація в галузі. 
Співробітники адекватно реагують на можливості за-
ощадження коштів для отримання такої конкурентної 
переваги як низька ціна. Топ-менеджмент зайнятий 
виявленням й додаткових джерел доходу. Підприєм-
ство має відмінний рейтинг в частині запобігання по-
рушенням грошових потоків. 

Стратегічний аналіз внутрішніх факторів розпо-
чався з огляду структури, культури та ресурсів підпри-
ємства. У нашому випадку для цього було проведено 
інтерв’ю топ-менеджменту (результати — у табл. 5).

З наведеної інформації випливає, що інноваційний 
аутсорсинг в суднобудівному інжинірингу має пер-

спективи, якщо виконавець робіт прилаштовує корпо-
ративну будову організації до стандартів замовника. 
За таких обставин виникає ефект партнерінга, коли 
персонал корабельні природно сприймає внутрішню 
конфігурацію аутсорсера, відносини, що складаються 
між підрозділами та співробітниками. Як наслідок, до 
мінімуму зводяться непорозуміння, витрати часу на 
налагоджування ділових контактів.

Під час проведеного дослідження проявилися де-
які проблеми, пов’язані із використанням опитуван-
ня, як інструменту акумуляції первинної інформації. 
По-перше, воно потребує забагато часу (інколи, — 
півтори години або навіть більше на одного респон-
дента). Це викликано, зокрема, необхідністю «долати 
бар’єри» на старті кожного такого спілкування: біля 
20 хвилин витрачалося на пояснення змісту проце-
су та створення атмосфери щирого викладення ду-
мок, вражень, оцінок, бачення тієї чи іншої події або 
явища.

По-друге, виникла потреба уточнити методику об-
робки результатів опитування в частині аналізу та по-
рівняння великої кількості накопичених даних. Вони 
в решті решт акумулювалися в узагальнюючій табли-
ці, де окремо обчислювалися узгоджені рейтинги — 
такі, коли розуміння співробітника та керівника щодо 
об’єкту дослідження виявлялися ідентичними. Після 
розрахунку частки кожного рейтингу в загальній їх 
масі, та, яка припадала на менеджмент, порівнюва-
лася з часткою узгоджених рейтингів. Абсолютна та 
відносна відмінність між ними були визнані мірилом 
співвідношення бачення топ-менеджменту та «пере-
січних» працівників щодо подальшого використання 
отриманих оцінок. 

По-третє, на особливу увагу заслуговувало забез-
печення репрезентативності відомостей, отриманих 
від супервайзерів з різним досвідом професійної ді-
яльності. 

Всупереч цим та деяким іншим ускладненням, 
зібрані дані створили надійне інформаційне підґрун-
тя для ідентифікації сильних і слабких внутрішніх 
факторів впливу на обрання стратегії підприємства 
(табл. 6).

Стратегічні Високо потенційні
EPM (Корпоративна Система Управління Проектами), 

QMS (Автоматизована Система Управління 
Документацією СМЯ),  

KMS (Система Управління Знаннями)

CRM (Система Управління Відносинами з Клієнтами), 
Intranet (Внутрішньокорпоративна Мережа),  

HRM (Система Управління Персоналом)  

CAD/CAE/CAM 
(Система автоматизованого проектування, розробки, 

віробництва),  
PDM (Система Управління Даними про Продукт)

Офісний пакет прикладних програм,  
Система обліку і фінансового планування, 

Он-лайн банкінг, 
Програмне забезпечення комп'ютерних мереж

Ключові Підтримуючі

Рис. 1. Портфель ІТ засобів інжинірингу
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Таблиця 4. Зведено-аналітична таблиця зовнішніх факторів (EFAS) 

Зовнішні фактори Вага Рейтинг Зважена 
оцінка Коментарі 

Можливості
Девальвація національної валюти 0,05 1 0,05 Перевага для експортерів послуг
Застосування VPN технологій (віртуальна 
приватна мережа)

0,01 3 0,03 Швидка зміна технічних даних

Випуск нових версій програмного забезпечення 0,07 5 0,35 Маємо найновіші на ринку
Отримання кредиту в європейському банку 0,10 3 0,30 «Дешеві» кошти для довгострокових 

інвестицій
Дороге програмне забезпечення для інжинірингу 0,03 2 0,06 Вхідний бар’єр для нових конкурентів 
Ускладнення стандартів корабелень 0,05 1 0,05 Зростання витрат
Клієнти змушені переобладнувати судна 0,12 3 0,36 Зміни в дизайні — додаткова робота
Складність 3D моделювання в програмному 
забезпечені

0,04 5 0,20 Переваги для інших змін, додаткова 
робота

Групова знижка для програмного забезпечення 0,01 3 0,03 Заощадження коштів 
Велика конкуренція серед постачальників 
програмного забезпечення

0,02 2 0,04 Знижки на закупівлю продуктів

Зростання безробіття 0,10 3 0,30 Стримує плинність персоналу
Загрози

Порушення грошових потоків 0,06 5 0,30 Потреба у фінансуванні витрат
Ймовірність анулювання законтрактованих 
проектів

0,05 1 0,05 Проблеми з поточним завантаженням

Зростання мінімальної заробітної плати в Україні 0,01 3 0,03 Підвищення витрат
Застосування VPN технологій (віртуальна 
приватна мережа)

0,05 4 0,20 Нові замовники з далеких регіонів

Обмеження щодо довгострокових віз у країнах ЄС 0,05 4 0,20 Проблеми з обслуговуванням клієнтів ЄС 
Зниження чисельності випускників ВНЗ та 
імміграція

0,01 2 0,02 Нестача інженерів нових генерацій

Падіння замовлень у суднобудуванні 0,05 3 0,15 Зростання ринкової позиції замовників
Ймовірне зменшення об’єму конверсії 2D у 3D 0,05 3 0,15 Зменшення такого виду робіт
Висока ціна оренди ліцензій 0,01 2 0,02 Зменшення гнучкості планування
Корабельні можуть скоротити аутсорсинг 
інжинирінгу

0,04 4 0,16 Запровадження робіт для  технічних 
департаментів

Високі вимоги до умов працевлаштування 0,01 2 0,02 Створення привабливих умов праці
Нові конкуренти з Азії 0,01 1 0,01 Демпінгові ціни
Разом 1,00 – 3,08 –

Таблиця 5. Протокол аналізу корпоративної структури 

Питання Відповідь
Якою є корпоративна струк-
тура?

Вона синхронізована між організаційними структурами підприємств-замовників і про-
вайдерів інженерних послуг

Прийняття рішень є центра-
лізованим чи децентралізова-
ним? 

Стратегічні, фінансові рішення, та рішень щодо взаємодії с замовником є централізова-
ним. Топ-менеджмент відповідає за більшість операційних рішень, що зменшує слабкість 
структури матричного типу. Управління проектами здійснюється керівником. Як прави-
ло, існує два контролери для кожного проекту — щодо корпусу та механічній складовій

Якою є організаційна струк-
тура підприємства?

Скоріше «плоско орієнтованою», має три ієрархічні рівні. Верхівка організації — функціо-
нальна, але для операцій інжинірингу — матричного типу. Структура дозволяє ефективно 
використовувати обмежені людські ресурси, додає гнучкості у формуванні тимчасових груп 
для невеликих контрактів. Міграція персоналу з однієї команди в іншу збагачує обізнаність 
інженерів щодо суден різних типів. Додаткові сервіси організовані в окремі бізнес-юніти

Чи усі співробітники обізнані 
із структурою підприємства?

Структура доступна і роз’яснена кожному співробітнику. Співробітники особисто 
проінформований про зміни в проектах та персоналіях спостерігачів

Чи відповідає структура 
корпоративними цілям, 
стратегіям, політиці, а також 
міжнародним операціям?

Структура ефективно організована і не вимагає змін. Вона відповідає характеру проектів 
та системі управління, яка склалася. Ступінь участі адміністрації компенсує відсутність 
міжнародного досвіду спостерігачів, наприклад, в питаннях проведення переговорів та 
укладання контрактів з закордонними замовниками

Яким чином структура може 
бути порівняна зі структура-
ми подібних компаній?

На вимогу головного офісу інжинірингові команди  є комбінованими та складають-
ся з інженерів-корпусників та інженерів-механіків. Зазвичай інженери розподіляються 
на відділи за спеціалізацією. Клієнти задоволені комунікаційними можливостями такої 
структури, оскільки вони звикли до неї у власній компанії
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Таблиця 6. Зведено-аналітична таблиця внутрішніх факторів (IFAS)

Внутрішні фактори Вага Рейтинг Зважена 
оцінка Коментарі

Сильні
Матрична організаційна структура, 
орієнтована на проекти 0,05 3 0,15 Відповідає структурі замовників, додає 

гнучкості
Культура підприємства співпадає зі 
стратегічними цілям та командним духом 0,01 3 0,03 Усвідомлення місії, добрі персональні 

взаємовідносини 
Інтернаціональна орієнтація персоналу 0,01 2 0,02 Усвідомлення крос-культурних факторів

Найкраща вартість інженерних послуг 0,01 1 0,01 Добре позиціонування за життєвим 
циклом

Видатні здібності менеджменту щодо 
просування 0,02 5 0,1 Підприємство добре відоме серед великої 

аудиторії DSG
Здорове фінансове становище після 
потроєння потужностей 0,06 5 0,3 Результати аналізу співвідношень

Доступність дешевих кредитів 0,10 4 0,4 Гнучке ціноутворення та терміни оплати

Плідна співпраця з зовнішніми 
консультантами 0,05 3 0,15 Аутсорсинг трансферу технологій 

Збільшення інжинірингової потужності 0,10 3 0,3 Зменшення вартості людино-години
Сучасні та комплексні інженерні засоби 0,03 3 0,09 Розвиток інфраструктури та програмного 

забезпечення

Збільшення штату з 20 до 60 інженерів 0,07 5 0,35 Успішна реалізація політики залучення
Формування менеджменту середньої ланки 0,02 4 0,08 12 проектних менеджерів, навчених на 

підприємстві

Персонал орієнтований на замовника 0,02 5 0,1 Стійкі зв’язки с замовниками

Систематичне стеження за потребами у 
навчанні 0,02 2 0,04 HR-менеджер залучений до прийняття 

стратегічних рішень
Відповідність менеджерів проектів 
очкуванням топ-менеджменту 0,10 5 0,5 75 % мають спільне ставлення до оцінки 

діяльності 
Позитивні результати вивчення мотивації 0,05 2 0,1 Внутрішня мотивація дуже висока
Успішне впровадження ЕРМ 0,06 3 0,18 Конкурентна перевага

Слабкості

«Найкраща вартість» інжинірингових 
послуг 0,07 5 0,35 Не стійка, замовники цінують технічну 

компетентність
Відсутність менеджерів з маркетингу 0,01 1 0,01 Ускладнює системне виконання 

маркетингової діяльності
Розвиток стратегічних компетенцій не 
вичерпно передбачений бюджетом 0,01 3 0,03 Водночас, фінансування передбачене

ІТ виконує функцію підтримки 0,02 2 0,04 Стратегічний розвиток ІТ не ведеться
Можливий секвестр бюджету інвестицій 0,05 5 0,25 Затримка проектів внутрішніх поліпшень

Дослідження та розвиток є нерозвиненою 
функцією 0,01 2 0,02 Потрібен системний підхід

Гетерогенність персоналу 0,05 4 0,2 Різниця менталітетів

ІТ виконує функцію підтримки 0,02 2 0,04 Стратегічний розвиток ІТ не ведеться
Разом 1,00 – 3,80 –
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Відмінною особливістю цього дослідження є те, 
що серед п'яти чинників, що мають найбільшу вагу, 
чотири відносяться до категорії сильних і лише один 
свідчить про притаманні слабкості. Звертає на себе 
увагу, що три з цих п'яти мають максимальний рей-
тинг — п’ять. Це доводить, що за останні роки підпри-
ємство: а) створило надзвичайно потужну ресурсну 
базу, в тому числі, нематеріальних активів; б) готове 
переглядати свої конкурентні переваги і відшукувати 
нові можливості. 

На завершення, для поєднання внутрішніх і зо-
внішніх факторів та ситуаційного аналізу використа-
на матриця SFAS (табл. 7).

Наведені результати стали підсумком колективних 
зусиль інтерв’юерів та респондентів. Їхня аналітична 
робота сформувала підґрунтя для знаходження стра-
тегічної відповідності між зовнішніми можливостями 
та внутрішніми силами підприємства. Внутрішні чин-
ники розподілилися на: короткострокові (наявність не-
дорогого кредиту, підвищення інженерної потужності, 
випуск нової версії CAD/CAM); середньострокові (від-
повідність діяльності проектних менеджерів очікуван-
ням топ-менеджменту, збільшення рівня безробіття, 
порушення грошових потоків; довгострокові (успішне 
впровадження EРМ, «найкраща» ціна на інжинірингові 
послуги, отримання кредиту в Європейському банку). 

Таблиця 7. Резюме аналізу стратегічних факторів SFAS

Стратегічні фактори Вага Рейтинг Зважене
місце

Тривалість

Коментарі

ко
ро

тк
а

се
ре

дн
я

до
вг

а

Сили
Наявність доступних кредитів 0,13 4 0,52 ● Гнучкі ціни та умови оплати
Зростання інженерної потужності 0,11 3 0,33 ● Нижча вартість людино-години
Відповідність діяльності менеджерів 
проекту очікуванням топ-
менеджменту

0,10 5 0,50 75 % мають спільний погляд на 
оцінку діяльності

Вдале впровадження ЕРМ 0,09 3 0,27 ● Конкурентна перевага
Слабкість

«Найкраща» ціна на послуги 
інжинірингу

0,07 5 0,35 ● Не може бути довготривалою

Можливості
Випуск нової версії програмного 
забезпечення

0,07 5 0,35 ● МДЕМ може бути першою на ринку

Отримання кредиту в 
Європейському банку

0,13 3 0,39 ● Дешеві гроші для довготривалих 
інвестицій

Зростання безробіття 0,10 3 0,30 ● Стійкість персоналу
Замовники вимушені модифікувати 
судна

0,12 3 0,36   ● Численні зміни в проекті — додаткова 
робота

Загроза
Порушення грошового потоку 0,08 5 0,40 ● Необхідне самофінансування
Разом 1,00 3,77 – – – –

ВИСНОВКИ. 1. Проведене дослідження нада-
ло переконливі свідчення щодо можливості та необ-
хідності використання методів і технологій страте-
гічного менеджменту для вирішення проблем, що 
супроводжують побудову системи управління, яка 
визначає людський капітал основою формування 
переваг суднобудівних інжинірингових підприємств 
на конкурентних міжнародних ринках. 2. Проведені 
узагальнення засвідчили, що впровадження іннова-

ційного аутсорсингу в суднобудівному інжинірингу 
потребує виваженості у прийнятті рішень і є за своєю 
суттю ітераційним процесом, що розвивається у часі. 
3. На підґрунті цього висновку планується в подаль-
шому розробити «дорожню карту» відповідних ро-
бочих стратегій, яка могла б бути рекомендована для 
використання власниками та менеджментом вітчиз-
няних проектно-конструкторських підприємств.
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