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Abstract. A mathematical model of two connected elements of flexible links (FL) has been developed. This model al-
lows creating the algorithm for computation of the FL dynamics at substantial FL movements. The mathematical model 
of the marine lash system (MLS) allows solving the following problems: 1. Calculation of variations in the FL shape 
and tension forces in the process of maneuvering of the tugboat and the underwater vehicle taking into account the sea 
waves, underwater currents, wind forces affecting the tugboat, sea depth and its variation in a given water area, as well 
as the FL mass and elastic properties. 2. Calculation of the relative position of the tugboat and the underwater vehicle 
in the process of their maneuvering. 3. Calculation of the resonance conditions of the FL tension and the maximal FL 
loads for assessment of its strength in the process of maneuvering of the tugboat and the underwater vehicle. 4. Calcula-
tion of the MLS maneuvering conditions causing formation of loops on the FL. 5. Calculation of the MLS maneuvering 
conditions causing vibration of the high-drag flexible links. 
keywords: flexible link (FL); marine lash system (MLS); connected elements of the flexible links; mathematical 
model of the MLS FL element; FL modeling.

Аннотация. Создана математическая модель двух связанных элементов гибкой связи морской привязной систе-
мы, которая позволяет разработать алгоритм расчёта динамики гибкой связи при её больших перемещениях. 
Ключевые слова: гибкая связь; морская привязная система; связанные элементы гибкой связи; математиче-
ская модель элемента гибкой связи морской привязной системы; моделирование гибкой связи.

Анотація. Створено математичну модель двох зв’язаних елементів гнучкого зв’язку морської прив’язної систе-
ми, що дозволяє розробити алгоритм розрахунку динаміки гнучкого зв’язку при його великих переміщеннях.
Ключові слова: гнучкий зв’язок; морська прив’язна система; зв’язані елементи гнучкого зв’язку; математич-
на модель елемента гнучкого зв’язку морської прив’язної системи; моделювання гнучкого зв’язку.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмЫ
Использование математических моделей (ММ) на-

ходит всё большее применение в различных областях 
науки и техники. ММ позволяет при минимальных 
затратах времени и средств теоретически проверить 
по выбранному критерию проект с уче том любых его 
изменений без необходимости строить и испытывать 

физическую модель [7, с. 6]. Метод моделирования 
наилучшим образом зарекомендовал себя и широко 
используется в настоящее время.

Математическое моделирование при проектиро-
вании в большинстве случаев дает возможность от-
казаться от физического моделирования, значительно 
сократить объемы испытаний и доводочных работ, 
обеспечить создание технических объектов с высоки-
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ми показате лями эффективности и качества. Одним 
из основных компонентов системы проектирования 
в этом случае становится ММ [5, с. 8].

Моделирование — это особый вид эксперимента, 
проводимого не на реальном объекте, а на некотором 
его аналоге, т. е. на модели, которая является одно-
временно и средством, и предметом исследования. 
Особенно большое значение оно имеет для изучения 
объектов и процессов, где прямой эксперимент за-
труднен или вообще невозможен. 

АНАЛИЗ пОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИй И пУБЛИКАЦИй

Как отмечает В. С. Немчинов, «построение моде-
ли, с одной стороны, — важная ступень к созданию 
теории, а с другой — одно из средств эксперимен-
тального исследования. Однако никакая модель не 
может заменить строгой научной теории» [8, с. 32].

Модели представляют собой продукты материаль-
ного или идеального воспроизводства возможных и ре-
альных процессов отношений и функций субъектом 
познания с помощью аналогий (гомологий) или ис-
пользования таких аналогий (гомологий) в других 
материальных и идеальных системах. Тем самым мы 
выражаем несогласие с ограничением роли модели 
в познании и подчеркиваем значение метода моделей 
во всех науках [2, с. 8].

Важное значение при математическом моделиро-
вании приобретает системный подход. Его методо-
логическая специфика, по мнению Б. Кривинского, 
заключается в применении научной методологии для 
решения сложных и взаимосвязанных проблем, рас-
сматриваемых как единое целое [10]. Она ориенти-
рует эксперимент на раскрытие целостности объекта 
и выявление его структуры, внутренних и внешних свя-
зей и сведение их в единую теоретическую картину. 

Последовательность математического моделиро-
вания объектов различной природы состоит из сле-
дующих этапов [9, с. 6−7]:

Анализ предметной области исследования, 1. 
определение базовых закономерностей и связей меж-
ду элементами системы, построение главных гипотез 
и предположений, упрощающих исследуемый объект, 
выявление основных параметров и переменных, кото-
рые характеризуют процессы в изучаемых объектах, 
формулирование задачи эксперимента.

Составление ММ объекта как совокупности 2. 
уравнений и неравенств, определяющих связь между 
параметрами и переменными задачи.

Создание нового или выбор существующего 3. 
метода решения системы уравнений и неравенств, 
составляющих ММ.

Тестирование метода решения и ММ на осно-4. 
ве сравнения результатов математического модели-
рования с решением известных задач или экспери-
ментальными данными. Если решения совпадают, 

то математическая модель и метод решения считают 
созданными и рекомендуют использовать их для мо-
делирования изучаемых объектов. 

Выполнение расчетов, анализ полученных ре-5. 
зультатов, формирование выводов и рекомендаций.

Составление модели — один из центральных эта-
пов исследования, на котором разрабатывается ана-
лог реального объекта или процесса путем создания 
мысленного образа (мысленные модели), описания 
и отображения на кар тах, схемах, чертежах (знако-
вые модели), учета наиболее существенных факторов 
и взаимосвязей между ними математическими зависи-
мостями (математические мо дели), а также с помощью 
электронно-вычислительной техники (машинные моде-
ли) или специальной игры (игровые модели) [5, с. 23].

Как отмечается в [3], сложные и тяжелые режимы 
эксплуатации гибкой связи морской привязной систе-
мы сопряжены, как правило, с необходимостью спе-
циального изучения и определения действующих на 
них сил, учета нелинейности разрешающих уравне-
ний, возможности потери устойчивости равновесия 
и с требованием исследования поведения системы 
в закритических состояниях. Описывающие их диф-
ференциальные уравнения имеют высокий порядок 
и содержат нелинейности сложного вида. Поиск их ре-
шения аналитически часто становится невозможным, 
что побуждает широко привлекать методы вычисли-
тельной математики. Решение таких задач оказыва-
ется осуществимым только современными методами 
нелинейного анализа, применение которых побужда-
ет к выбору модификации разрешающих уравнений, 
обеспечивающих алгоритмичность и эффективность 
используемых подходов. До настоящего времени 
указанные исследования не получили необходимого 
развития из-за отсутствия достоверных ММ, которые 
достаточно просто и эффективно реализуются в виде 
алгоритмов и программ для численного решения рас-
сматриваемых задач. 

Существующие расчёты гибкой связи (ГС) в виде 
ММ, в том числе и проектные, применяются в основ-
ном для идеальных круглых сечений. Однако в рам-
ках проектных исследований необходимо учитывать 
изменение собственных характеристик ГС во време-
ни в течение длительной эксплуатации [13]: 

– при гидростатическом обжатии ГС меняет свою 
форму идеальной окружности; 

– происходит существенное растяжение ГС по 
длине, в том числе и внутренних жил кабелей, вслед-
ствие чего изменяется сопротивление ГС;

– имеет место неравномерное старение и износ 
оболочек и оплетки кабелей ГС, изготовленных из 
различных материалов;

– становится иным характер внешних воздей-
ствий на ГС;

– изгибная жёсткость должна также учитываться 
в ММ;
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– необходимо учитывать поперечную вибрацию 
ГС в потоке воды в квазистатической и локальной 
динамике, поскольку при классических методах рас-
чётов она не принимается во внимание.

Несмотря на функциональное и конструктивное 
разнообразие современных морских (МПС) и подвод-
ных привязных систем (ППС) [14], их создатели стал-
киваются с рядом сходных проблем и нуждаются в раз-
работке общих подходов к их разрешению. В частно-
сти, к таким вопросам относятся проблемы гидроди-
намики. При проектировании движущихся под водой 
привязных систем и аппаратов изучение вопросов их  
динамики, силового воздействия среды и судна-
носителя (СН), вопросы управления и стабильности 
движения являются первостепенными и во многом 
определяют возможность нормального функцио-
нирования аппаратуры, установленной на них [3, 4, 
11]. При этом наиболее существенной особенностью 
динамики ППС, усложняющей ее по сравнению с из-
вестной теорией движения в жидкости и газе автоном-
ных твердых тел (самолетов, подводных и надводных  
судов и т. п.), становится необходимость учета влия-
ния ГС как системы с распределенными параметра-
ми, также взаимодействующей с потоком жидкости. 

Как считают Э. И. Блинов и др., для описания 
влияния гидрометеосреды необходима адекватная 
пространственно-временная ММ изменения волнения, 
ветра и течения [1]. Эта модель должна позволять вос-
производить реальные внешние условия как на коротких 
(секунды, минуты), так и на длинных (до года) интерва-
лах времени с учетом вероятностной природы и основ-
ных характеристик гидрометеосреды. Ими предложен 
численный метод решения задачи управления гибким 
пространственно искривленным объектом при целена-
правленных силовых воздействиях. На основе разрабо-
танной ММ поведения ГС [16] появляется возможность 
установления её предполагаемой формы, что позволит 
определить напряженно-деформированное состояние.

ЦЕЛЬЮ СТАТЬИ является построение ММ 
двух связанных элементов ГС МПС.

Основная часть исследования посвящена изуче-
нию динамики ГС в условиях, характерных для МПС, 
с помощью математического моделирования. Конеч-
ная цель исследования — совершенствование проек-
тирования ГС МПС, основывающееся на оптимизации 
существующих методов путём разработки  компьютер-
ных моделей динамики ГС с учётом их эксплуатаци-
онных характеристик, позволяющих более правильно 
и рационально создавать новые МПС с ГС с необхо-
димыми свойствами и параметрами, а также предло-
жение рекомендаций по прогнозированию возможных 
эксплуатационных нагрузок при проектировании. 

ИЗЛОжЕНИЕ ОСНОВНОГО мАТЕРИАЛА
Существуют две основные группы ММ, исполь-

зуемые для описания динамики ГС в потоках жидко-

сти [15, 16] . В первую из них входят модели, в основе 
которых лежат дифференциальные уравнения в част-
ных производных. Вторая группа моделей основана 
на представлении ГС в виде последовательно соеди-
нённых между собой достаточно большого количе-
ства дискретных упругих стержней. 

Требования к мм. ММ должна учитывать:
1. Движение судна носителя (СН), которое зави-

сит от:
волнения поверхности моря;1) 
кинематических характеристик движения СН 2) 

без учёта волнения поверхности моря;
скорости морского течения.3) 

2. Особенности конструкции ГС, влияющие на 
функциональные параметры МПС и характеризую-
щиеся:

длиной и изменением длины ГС в процессе 1) 
движения СН;

упругими и прочностными характеристиками 2) 
ГС;

положительной или отрицательной плавучестью 3) 
ГС, а также грузов, поплавков и буев, связанных с ГС;

силами гидродинамического сопротивления ГС 4) 
в процессе её движения в воде;

изгибной и крутильной5)  жёсткостью ГС относи-
тельно её оси;

силами, действующими на коренной и ходовой 6) 
конец ГС.

3. Движение подводного аппарата (ПА), которое 
определяется:

массой и плавучестью ПА;1) 
относительным расположением ПА по отноше-2) 

нию к СН и кинематическими характеристиками его 
движения;

силами гидродинамического сопротивления 3) 
ПА в процессе его движения в воде.

4. Влияние преград на пути движения ПА и ГС, 
которое выявляется:

расположением преград в воде;1) 
размерами преград;2) 
кинематическими характеристиками движения 3) 

преград.
Параметры, необходимые для выполнения мате-

матического моделирования динамики МПС:
1. Амплитуда, длина и скорость гармонических 

волн на поверхности моря.
2. Координаты вектора скорости СН в зависимо-

сти от времени.
3. Координаты вектора скорости морского течения.
4. Максимальная длина ГС.
5. Скорость вытравливания или выборки ГС ле-

бёдкой СН.
6. Коэффициент (модуль) упругости ГС на растя-

жение в каждой её точке.
7. Моменты инерции изгиба и кручения попереч-

ного сечения ГС (жёсткости изгиба и кручения).
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8. Допустимые силы (или напряжения) растяже-
ния ГС в каждой её точке.

9. Координаты и массы грузов, закреплённых на 
ГС.

10. Координаты и плавучесть поплавков и буёв, 
закреплённых на ГС.

11. Коэффициенты гидродинамического сопро-
тивления ГС.

12. Линейная плотность ГС.
13. Масса, плавучесть, коэффициенты гидродина-

мического сопротивления и вектор скорости ПА по 
отношению к неподвижной воде в зависимости от 
времени.

14. Координаты преград в воде.
15. Размеры и масса преград.
16. Координаты скорости движения преград.
17. Глубина моря.
Характеристики МПС, которые определяются 

с помощью математической модели:
1. Силы, действующие на коренной и ходовой ко-

нец ГС.
2. Длина ГС.
3. Относительное растяжение ГС.
4. Координаты ПА по отношению к СН.
5. Форма ГС в зависимости от времени.
6. Распределение сил и напряжений растяжения, 

изгиба и кручения ГС по её длине.
Упрощающие предположения, используемые 

в пр о цессе математического моделирования динами-
ки МПС:

1. Форма и размеры СН и ПА не изменяются.
2. Масса СН намного больше, чем массы ГС 

и ПА, поэтому можно не учитывать влияние ГС и ПА 
на движение СН.

3. Длина ГС намного больше, чем размеры СН 
и ПА, следовательно, СН и ПА принимаются матери-
альными точками.

4. Материал ГС считается абсолютно упругим 
(с линейным законом упругости).

5. Толщина (диаметр) ГС намного меньше её  
длины.

6. Преграды на пути движения МПС рассматрива-
ются как абсолютно твёрдые.

7. Морское течение в моделируемой области моря 
стационарное.

8. Обтекание ГС потоком воды происходит без об-
разования вихрей Кармана.

9. Скорость вытравливания или выборки ГС ле-
бёдкой СН намного меньше скорости волн в ГС.

параметры мм. Система уравнений (1)–(9) за-
висит от следующих параметров, характеризующих 
свойства ГС и внешних воздействий на неё. ММ  
динамики элемента ГС определена системой уравне-
ний [15, 16]:

1 1 1
1 1 1 1 1, , , , , ;X

x y zx f x y z
t t t

∂ ∂ ∂ =  ∂ ∂ ∂ 
                (1)

1 1 1
1 1 1 1 1, , , , , ;Y

x y zy f x y z
t t t

∂ ∂ ∂ =  ∂ ∂ ∂ 
                (2)

1 1 1
1 1 1 1 1, , , , , ;Z

x y zz f x y z
t t t

∂ ∂ ∂ =  ∂ ∂ ∂ 
                (3)

1 1 1
2 1 1 1 1

2 2 2
2 1 1 1 2 2 2

, , , , ,

, , , , , , , , ;

X

X

x y zx f x y z
t t t

x y zf x y z x y z
t t t

∂ ∂ ∂ = + ∂ ∂ ∂ 
∂ ∂ ∂ +  ∂ ∂ ∂ 

  

      (4)

1 1 1
2 1 1 1 1

2 2 2
2 1 1 1 2 2 2

, , , , ,

, , , , , , , , ;

Y

Y

x y zy f x y z
t t t

x y zf x y z x y z
t t t

∂ ∂ ∂ = + ∂ ∂ ∂ 
∂ ∂ ∂ +  ∂ ∂ ∂ 


     

  (5)

1 1 1
2 1 1 1 1

2 2 2
2 1 1 1 2 2 2

, , , , ,

, , , , , , , , ;

Z

Z

x y zz f x y z
t t t

x y zf x y z x y z
t t t

∂ ∂ ∂ = + ∂ ∂ ∂ 
∂ ∂ ∂ +  ∂ ∂ ∂ 



    

   (6)

2 2 2
1 1 1 2 2 2, , , , , , , , , ;

x X

x

d f

x y zx y z x y z d
t t t

ϕϕ = ×

∂ ∂ ∂ × ϕ ∂ ∂ ∂ 



     (7)

2 2 2
1 1 1 2 2 2, , , , , , , , , ;

y Y

y

d f

x y zx y z x y z d
t t t

ϕϕ = ×

∂ ∂ ∂ × ϕ ∂ ∂ ∂ 



     (8)

2 2 2
1 1 1 2 2 2, , , , , , , , , .

z Z

z

d f

x y zx y z x y z d
t t t

ϕϕ = ×

∂ ∂ ∂ × ϕ ∂ ∂ ∂ 



      (9)

Правые части уравнений (1) – (9) являются функ-
циями от искомых переменных и их производных по 
времени. Принятые сокращения: ρ0l — плотность еди-
ницы длины ГС без растяжения, кг/м3. Если ГС одно-
родная по длине, тогда ρ0l задаётся числовым значе-
нием, а если ρ0l зависит от координаты s вдоль длины 
ГС, тогда определяется функцией, характеризующей 
наличие на ГС дополнительных грузов, уменьшаю-
щих плавучесть ГС, или поплавков, увеличивающих 
плавучесть ГС; ρ — плотность жидкости, кг/м3; l0 — 
начальная длина ГС без нагрузки, м; N — количество 
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элементов ГС на длине l0; ds0 — начальная длина эле-
мента ГС без нагрузки, м; 0 0 ;ds l N=  d0 — диаметр 
ГС без нагрузки, м. Если ГС постоянного диаметра по 
длине, тогда d0 задаётся числовым значением, а если 
d0 зависит от координаты s вдоль длины ГС, тогда − 
функцией; E — модуль упругости Юнга материала 
ГС, Па, определяется числовым значением, а если 
Е зависит от координаты s вдоль длины ГС, тогда − 
функцией; G* — модуль сдвига материала ГС, Па, 
задаётся числовым значением, а если G* зависит от 
координаты s вдоль длины ГС, тогда − функцией;  
Ma — масса жидкости, присоединённая к единице 
длины ГС, кг/м; Сτ — тангенциальный коэффициент 
гидродинамического сопротивления ГС; Cn — нор-
мальный коэффициент гидродинамического сопро-
тивления ГС; fG — коэффициент трения скольжения 
ГС о преграду в воде; g — ускорение свободного 
падения тел на уровне поверхности моря, м/с2;  
Тmax — максимальная допустимая сила растяжения 
ГС, превышение которой приводит к необратимым из-
менениям её функциональных качеств, Н; tm — физи-
ческое время моделирования динамики ГС (t ≤ tm), с.

Функции внешних воздействий на ГС. Vx, Vy, 
Vz — координаты вектора скорости морского течения, 
м/с — могут быть константами или функциями коор-
динат x, y, z, если течение в рассматриваемой аквато-
рии неоднородное; Gx, Gy, Gz — координаты вектора 
внешней силы, Н/м — определяют силовое воздей-
ствие внешнего объекта на ГС, в частности, использу-
ются для учёта движения ПА, в этом случае величины  

Gx, Gy, Gz, заданные на ходовом конце ГС, служат ко-
ординатами равнодействующей сил тяги движителя 
и гидродинамического сопротивления ПА, а масса 
ПА равна массе первого элемента ГС. Аналогичным 
образом величины Gx, Gy, Gz, могут быть приняты 
на коренном конце для моделирования равнодей-
ствующих сил тяги движителя и сопротивления СН.  
fbar (t, x, y, z) < 0 — ограничение, задающее положе-
ние подводной преграды, в качестве которой могут 
быть элементы рельефа морского дна и находящихся 
на нём объектов или плавающий подводный объект, 
определённый только геометрией и кинематически-
ми характеристиками; zN = fN(t) — изменение вер-
тикальной координаты СН под действием морского  
волнения.

Рассматриваемая МПС состоит из СН, ПА и сое-
диняющей их ГС (рис.1). Введём правую систему ко-
ординат 0xyz. Оси 0х и 0у лежат в плоскости поверх-
ности моря, а ось 0z совпадает с направлением векто-
ра силы тяжести q. Коренной конец ГС закреплён на 
СН и имеет координаты Xсн, Yсн, Zсн. Ходовой конец 
ГС зафиксирован на ПА с координатами Xпа, Yпа, Zпа. 
Скорость СН задана вектором Vсн, а ПА − вектором 
Vпа. Движение ПА также может быть определено век-
тором силы тяги его движителя. Скорость морского 
течения стационарна, но неоднородна в данной аква-
тории.

На малый элемент ГС длиной ds действуют силы 
растяжения Т и T + dT, которые возникают в результа-
те сил, приложенных к коренному Fсн и ходовому Fпа 

Рис. 1. Общая схема МПС
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Рис. 2. Осевая линия элемента ГС

концам ГС со стороны СН и ПА, а также сил тяжести 
q ГС и гидродинамических сил Fn и Fτ, воздейству-
ющих по нормали и касательной к поверхности ГС 
(рис. 2). 

На элемент ГС также может действовать сосре-
доточенная внешняя сила G как следствие контакт-
ного взаимодействия ГС с подводными объектами. 
С прикладной точки зрения невозможно осуществить 
точечный контакт ГС указанным объектом, он будет 
происходить на некоторой малой длине ГС, но не 
в точке. Поэтому будем считать, что сила G действует 
на длину ds малого элемента ГС, т. е. она является 
распределённой на малой длине ГС. В процессе дви-
жения СН и ПА расстояние между ними изменяется, 
что вызывает перемену сил, воздействующих на ГС 
и её форму. Силы тяжести q ГС характеризуются ли-
нейной плотностью самой ГС, а также наличием на 
ней дополнительных распределённых грузов и по-
плавков.

ГС можно представить в виде совокупности от-
дельных малых элементов длиной l, соединённых 
между собой упругими связями [6, 17]. Радиус-вектор 
ГС r(p) связан с вектором координат е зависимостью:

( ) ( ) ,r p p e= ⋅S 
                          (10)

где e  − вектор обобщённых координат;

0 1 0 1
0 0 0{ } ;T T T T T

l l le r r r r= β β
                   (11)

/

k
u

k k k k
u p u u

k
u

x

r r p y

z
=

 
  = ∂ ∂ =  
 
  

   — радиус-векторы 

(k = 0) и касательные векторы (k = 1) к осевой  
линии ГС в её концевых точках (p = 0 и p = l), когда 
u принимает значения 0 (р = 0) или l (р = l).
Уравнения движения в матричной форме принимают 
вид:

,e g FM e Q Q Q⋅ + = +
  

                    (12)

куда входят постоянные матрица масс (М) и столбец 
обобщённых сил тяжести (Qg), а также вектор внеш-
них активных сил (QF) и реакций упругого дефор-
мирования ГС (Qe). Матрица масс определяется по  
формуле:

2

0

,
l

T
lT

TM S S dp const
e e
∂

= = ρ ⋅ =
∂ ∂ ∫         

(13)

а столбец обобщённых сил тяжести как:

0

.
lg

g T
l

WQ S g dp const
e

∂
= = ρ ⋅ ⋅ ⋅ =

∂ ∫
 

       
(14)

Столбец обобщённых активных сил представлен:

0

.
lF

F TWQ S F dp
e

∂
= = ⋅ ⋅

∂ ∫
 


                 

(15)

К элементам вектора обобщённых упругих сил 
применяется формула:

.e UQ
e

∂
=
∂




                                 
(16)

Уравнение (12) записано для одного элемента ГС 
и не учитывает связь с другими её элементами. Узлы 
элемента ГС соединены с узлами соседних элемен-
тов, поэтому уравнение (12) необходимо преобразо-
вать с учётом влияния на элемент ГС соседних с ним 
элементов. Разделим ГС на N элементов и введём 
сквозную нумерацию её узлов [0; ]i N∈ . Рассмотрим 
взаимодействие двух соседних элементов, имеющих 
общий узел с номером i (рис. 3). 

Условно поделим узел i на два — i1 и i2, а отсут-
ствующую между ними связь заменим обобщёнными 
реакциями R и –R. Учитывая, что узлы i1 и i2 состав-
ляют один узел i, то их координаты равны координа-
там узла i. Это значит, что уравнения динамики этих 
узлов отличаются друг от друга только знаками реак-
ций связи R, обобщёнными силами и матрицами масс 

2 1
.i i ie e e= ≡

    Преобразуем вектор обобщённых коор-
динат элемента ГС (11) для элемента с узлами i – 1  
и i1, изменив в нём порядок расположения координат,

1 1 1

0 1 0 1
1 1 1 1{ } ,T T T T T

i i i i i i ie r r r r− − − −= β β
    

        
(17)

Рис. 3. Схема соединения соседних элементов ГС
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а вектор обобщённых координат элемента ГС с узла-
ми i2 и i + 1:

2 2 2

0 1 0 1
1 1 1 1{ } .T T T T T

i i i i i i ie r r r r+ + + += β β
    

       
(18)

Используем блочную матрицу масс элемента ГС 
с узлами i – 1 и i1, а также элемента с узлами i2 и i + 1, 
матрицу жёсткостей, которая представлена в блочном 
виде. Вектор обобщённых координат элемента ГС 
с узлами i-1 и i1 (17) преобразуем к блочному виду:

1

0
1 1{ } ,T

i i ie e e− −=
  

                       
(19)

а вектор обобщённых координат элемента ГС с узла-
ми i2 и i + 1 − следующим образом:

2

0
1 1{ } ;T

i i ie e e+ +=
  

.                        
(20)

В узле i = i1 ≡ i2 выполняется равенство:

2 1
.i i ie e e= ≡

  
                             

(21)

С учётом выполненных преобразований составим 
систему уравнений:
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(22)

Данная система (22) определяет соотношения 
между тремя узлами ГС. Её можно представить в мат- 
ричном виде, используя блочные матрицы м и k. 
Тогда систему уравнений запишем как:

.e e Q⋅ + ⋅ =M k
                          (23)

Обобщённые переменные ГС определяем из:

0 1 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1{ } .T T T T T T T

i i i i i i i i ie r r r r r r− − − + + += β β β
          (24)

Обобщённые силы, действующие на ГС, предста-
вим как:

1 21 211
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(25)

Уравнение (23) характеризуют связь между сосед-
ними элементами ГС, но для учёта граничных усло-
вий необходимо вводить в нём корректировку матриц 
с использованием множителей Лагранжа, нахождение 
которых усложняет решение задачи и требует допол-
нительного обращения матрицы масс вблизи границ 
ГС. Чтобы исключить эти проблемы, решим уравне-
ние динамики i-го узла ГС, применяя только второе 
уравнение системы (22).

Силы сопротивления движению ГС. Силы гид-
родинамического сопротивления жидкости движе-
нию ГС проще определить, если разделить их на две 
составляющие: тангенциальную (Fτ) и нормальную 
(Fn) по отношению к поверхности ГС. Сопротивление 
трения ГС, приведённое к узлу ГС с номером i, харак-
теризуется тангенциальными составляющими гидро-
динамических сил, направленных вдоль элемента ГС 
и действующих на единицу её длины, которые зависят 
от скорости движения ГС и потока жидкости [10]:

0,5 ,i i i i
i i i

r r r rF C d V V
t p t pτ τ

∂ ∂ ∂ ∂   = ρ − −   ∂ ∂ ∂ ∂   

     
   (26)

где Сτ — коэффициент гидродинамического сопро-
тивления трения нити; ρ — плотность жидкости, кг/
м3; d — диаметр ГС, м; Vi — вектор скорости морско-
го течения возле узла i ГС, м/с; ri — радиус-вектор 
элемента ГС с вершиной в узле i ГС, м; ir p∂ ∂


 − на-

правляющие косинусы ГС (11).
Вектор скорости морского течения задан его ко-

ординатами Vxi, Vyi и Vzi, в i-м узле ГС. Радиус-вектор 
точки i определяется её координатами:

,i i i ir x i y j z k= + +
 

                             (27)

тогда

.i i i ir x y zi j k
t t t t

∂ ∂ ∂ ∂
= + +

∂ ∂ ∂ ∂

                           (28)

Относительная скорость тангенциального потока 
жидкости находим из:

1
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Нормальные составляющие гидродинамических 
сил, действующих на единицу длины ГС зависят от 
скорости движения ГС и потока жидкости [4]:
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 (30)
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где Сf — коэффициент гидродинамического сопро-
тивления формы поперечного сечения ГС.

Составляющие нормальных гидродинамических 
сил рассчитываем следующим образом:

0,5 .n xi f xv xvF C d V V= ⋅ ⋅ρ ⋅ ⋅ ⋅               (31)

Нормальные составляющие сил, действующих на 
единицу длины ГС со стороны подводной преграды 
и приведённые к i-му узлу ГС, можно определить по 
формуле:

,i i
n i i

r rG G
p p
 ∂ ∂

=  ∂ ∂ 

  

                           
(32)

где Gi — вектор силы со стороны преграды, заданный 
координатами Gxi, Gyi, Gzi. 

Внешняя сила Gτi является реакцией ГС на взаи-
модействие с преградами (трение о преграду). Её мо-
дуль пропорционален нормальной силе давления ГС 
на преграду с коэффициентом трения fG:

,i G n iG f Gτ =                               (33)
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(34)

Преграда может быть неподвижна или двигаться 

с заданной скоростью, тогда элемент ГС будет испы-

тывать кинематические ограничения перемещения.  

В этом случае внешнюю силу Gi можно определить  

в i-ом узле по геометрии изгиба ГС.

ВЫВОДЫ. Создана ММ двух связанных элемен-

тов ГС МПС, которая позволяет разработать алго-

ритм расчёта динамики ГС при её больших переме-

щениях. Разработанная ММ МПС дает возможность 

решать следующие задачи: 1) определять изменение 

формы ГС и сил её натяжения в процессе маневри-

рования СН и ПА с учётом морских волн, подводных 

течений, ветровых нагрузок на СН, глубины моря и её  

изменения в заданной акватории, массы и упругих 

свойств ГС; 2) прогнозировать относительное по-

ложение СН и ПА в процессе их маневрирования;  

3) определять резонансные режимы растяжения ГС 

и максимальные нагрузки на ГС для оценки её проч-

ности в процессе маневрирования СН и ПА; 4) рас-

считать режимы маневрирования МПС, приводящие 

к образованию петель («колышек») на ГС; 5) опреде-

лять режимы маневрирования МПС, вызывающие 

вибрации плохообтекаемых ГС в потоке.
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MATHeMATICAL MODeLLIng Of OperATIOn  
Of THe Tug equIppeD WITH AzIMuTHAL THruSTerS

мАТЕмАТИЧЕСКОЕ мОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
 БУКСИРА С АЗИмУТАЛЬНЫмИ ДВИжИТЕЛЯмИ НА ТРОСЕ
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Одесский морской тренажёрный центр, Одесса

Abstract. Use of harbor tugs to assist vessels in berthing operations is a common practice. More often nowadays tugs 
are used also to provide escort service to large vessels, which cannot maneuver safely in constrained harbor waters 
without assistance due to their size, or to provide back-up steering ability if the vessel propulsion fails. High level of 
risk usually inherent to these operations stipulates the study of the tug and ship interaction dynamics. This research 
deals with mathematical modeling of the towing process, with the focus on azimuthal stern drive, tug maneuvering 
characteristics and its transverse stability. A mathematical model of an ASD tug in four degrees of freedom is pre-
sented in the paper. Following features were specifically considered: thrust degradation due to propeller interaction, 
transverse stability on large angles of heel, interaction via a hawser with an independently steered vessel, and the haw-
ser tension in a dynamically unstable situation. Software developed on the basis of the proposed mathematical model 
allows modelling girting and capsizing of a tug. In addition, it gives an opportunity to access dangerous tug handling 
modes, which can be presented during tug masters training or used in the towing operations risk analysis.
keywords: escort tug; ASD tug; tug assistance; girting; maneuverability; mathematical model.

Аннотация. Предложена математическая модель буксира с азимутальными движителями, в которой учтено 
уменьшение упора от винтов, поперечная остойчивость на больших углах крена, взаимодействие через трос 
с независимо управляемым судном, а также натяжение на буксирном тросе в динамически нестабильной си-
туации. Разработана программа, при помощи которой возможно промоделировать гиртинг и опрокидывание 
буксира, что позволяет определить опасные режимы управления и ситуации при буксировке. 
Ключевые слова: эскортный буксир; ASD-буксир; кантовка; гиртинг; маневренность; математическая  
модель.

Анотація. Запропоновано математичну модель буксира з азимутальнми рушіями, у якій враховано зменшення 
упору від гвинтів, поперечна остійність на великих кутах крену, взаємодія через трос з незалежно керованим 
судном, а також натяг на буксирному тросі в динамічно нестабільнiй ситуації. Розроблено спеціальну програ-
му, за допомогою якої можливо промоделювати гіртинг і перекидання буксира, що дозволяє визначити небез-
печні режими управління і ситуації під час буксирування.
Ключові слова: ескортний буксир; ASD-буксир; кантування; гіртинг; маневреність; математична модель.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмЫ
Работе портовых буксиров является свойствен-

ным высокий уровень риска. Согласно данным Евро-
пейской ассоциации морской безопасности (EMSA) 
23% аварий судов технического флота связано  
с буксировкой [2]. Всего с 2011 по 2015 гг. произо-
шло 236 инцидентов, 43 из которых связаны со значи-
тельными повреждениями или полной потерей судов,  
а также с гибелью членов экипажа. В это число вхо-
дит 11 опрокинувшихся и затонувших в европейских 
водах буксиров. 

В процессе расследования данных происшествий 
было выявлено, что недостаточное внимание уделяет-
ся подготовке капитанов, а также проблемам остойчи-
вости буксиров, например, работа буксира на оттяжку 
в режиме «нос-к-носу» на ходу требует как хороших 
навыков управления, так и четкого понимания физиче-
ских процессов, заложенных в основе этой операции, 
особое отношение к себе необходимо буксирам, рабо-
тающие в режиме «эскорта». Эскорт производится на 
скоростях 4 – 8 узлов, что связано со скоростью, соответ-
ствующей установке телеграфа «самый малый вперед» 
(«dead slow ahead») судна-объекта. Это приводит к зна-
чительному увеличению взаимодействия между судами 
и росту гидродинамических сил на корпусе буксира.

Опрокидывание буксиров чаще всего происходит 
либо при столкновении в момент подхода к носу суд-
на для крепления троса, либо в результате гиртинга. 
Гиртинг — явление потери управляемости буксиром, 
увлекаемым судном-объектом, которое может приве-
сти к опрокидыванию.

Обучение управлению буксиром на реальном объ-
екте в портах с интенсивным судоходством затрудни-
тельно, поэтому более эффективной на начальных 
стадиях является подготовка специалистов на трена-
жерах. Однако не всегда возможности тренажера поз- 
воляют промоделировать все опасные ситуации (на-
пример, гиртинг и опрокидывание). 

В связи с указанным будет осуществлена раз-
работка программного обеспечения, позволяющего 
для определенного типа буксира задать необходимые 
начальные условия и затем промоделировать инте-
ресующие опасные ситуации. При этом все более 
широко в различных портах используются так назы-
ваемые ASD Escort Tugs – буксиры, оборудованные 
азимутальными движителями и обладающие рядом 
свойств, которые дают возможность безопасно про-
изводить операции на скоростях 4 – 8 узлов.

АНАЛИЗ пОСЛЕДНИХ  
ДОСТИжЕНИй И пУБЛИКАЦИй

В существующих публикациях можно встретить 
структуру математической модели буксира [3, 4, 5, 
12], в общем виде отображающую действующие на 
него силы. Более подробные данные, такие как функ-
ции расчета отдельных сил и коэффициентов, зача-
стую не упоминаются.

Можно выделить две основные группы математи-
ческих моделей движения буксиров:

1) модели движения на плоскости [3, 12];
2) модели движения на плоскости с учетом остой-

чивости [4, 5]. 
В статье [3] описана упрощенная модель бук-

сира, работающего в устойчивых режимах на укол 
и оттяжку. При этом силы, развиваемые движите-
лем, обобщены как вектор, а коэффициенты сил  
сопротивления выражены пропорционально углам 
дрейфа. Такой образец предназначен для пред-
варительного расчета диаграмм усилий, произ-
водимых буксиром в установившихся режимах  
движения.

В результате исследований П. Брэднера [4, 5] 
была предложена полуэмпирическая модель дина-
мики буксира с азимутальными движителями, где 
основное внимание уделено их взаимодействию. Не-
смотря на то, что элементы остойчивости включены 
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в структуру модели, по итогам расчетов наклонения 
буксира не приводятся.

Кроме того, в литературе четко не представлена 
модель взаимодействия системы буксир-судно. 

Моделированию движения крупнотоннажных 
судов, в данном случае судна-объекта, посвящено 
множество работ, в том числе [1, 2, 10, 11], которые 
можно использовать в качестве базы для разработки 
модели системы буксир-судно с учетом остойчивости 
первого.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — создание математической мо-
дели буксира с азимутальными движителями, позво-
ляющей просчитать динамику буксира в различных 
режимах работы с учетом его остойчивости.

ИЗЛОжЕНИЕ ОСНОВНОГО мАТЕРИАЛА
1. Структура математической модели буксира 
В результате анализа ряда исследований [1, 2, 3, 4, 

5, 10, 11, 14] была выбрана следующая система урав-
нений, описывающая движение буксира: 

11 22

22 11

44 44

66 66

( ) ( )
( ) ( )

,
( )

( ) G

m m u m m vr X
m m v m m ur Y

I J p K
I J r N x Y

+ − + = 
+ + + = 
+ = 
+ = − 









              (1)

где m — массовое водоизмещение судна; m11, m22 — 
присоединенные массы; I44, I66 — моменты инерции; 
J44, J66 — присоединенные моменты инерции; u, v, p, 
r — продольная и поперечная составляющие поступа-
тельной скорости и угловые скорости относительно 
поперечной и вертикальной осей к центру тяжести 
судна соответственно; X, Y, K, N — гидродинамиче-
ские силы и моменты, действующие на судно. 

В развернутом виде гидродинамические силы 
и моменты представим как:

,

H P TL

H P TL

H P TL ROLL

H P TL

X X X X
Y Y Y Y

K K K K K
N N N N

= + +
= + + 
= + + + 
= + + 

,             (2)

где индексы: H − корпус; P — обобщенная сила винто-
рулевой группы; TL — натяжение буксирной линии; 
ROLL — восстанавливающий момент и инерция.

2. Силы сопротивления на корпусе 
Силы сопротивления на корпусе определяются 

так:
( )

( )

( )

( )

2

2

2 2

1 , ,
2
1 ,

,2

1 ,
2

H HX

H HY

H H G H

H HN

X C u r LdU

Y C r LdU

K z z Y

N C r L dU

= β ⋅ρ 

= β ⋅ρ 

= − ⋅

= β ⋅ρ 

             (3)

где CH — коэффициенты сил и моментов сопротив-
ления по соответствующим осям; ρ — плотность 
морской воды; L — длина судна; d — осадка судна; 
U — абсолютная скорость судна; u — продольная 
составляющая скорости судна; β — угол дрейфа (по-
зитивный против часовой стрелки); r — скорость из-
менения курса; zG — аппликата центра тяжести; zH — 
аппликата центра погруженной части корпуса.

Коэффициенты CH, как правило, получают опыт-
ным путем [3, 5, 14]. Однако приближённо их также 
можно определить при помощи методов, рассмотрен-
ных в работах [1, 2, 14].

3. Силы, развиваемые азимутальными движи-
телями

В публикации [3] сила упора движителей отобра-
жена в качестве суммарной величины FP > 0 (рис. 1). 
Направление приложения FP зависит от заданного 
угла δ. Данное условие справедливо для синхронной 
работы азимутальных движителей в устойчивых ре-
жимах буксировки. В процессе выполнения данных 
операций достаточно частым способом снижения 
скорости или натяжения, помимо изменения нагруз-
ки, является разведение винтов по бортам на углы  
30–150° в зависимости от направления движения. 
Кроме того, применяется метод «асинхронного» управ-
ления, когда один движитель работает только на упор, 
а другим задают вращение. В связи с этим для моде-
лирования неустановившегося процесса буксировки 
винто-рулевые группы целесообразно разделить.

Сила упора одного винта находится по формуле: 

( ) ( ) 41 , ,P T P PF t K J D n n= − ρ ⋅ θ            (4)

( )1
,P

P

U w
J

nD
−

=

где t — эмпирический коэффициент уменьшения 
упора; n — обороты винта; DP — диаметр винта;  
KT — коэффициент упора; J — скольжение винта;  
θP — угол разворота лопастей винта; UP — скорость 
потока на винте; w — эмпирический коэффициент 
влияния корпуса.

В уравнении (4) вместо принятого в литературе n2 
обороты представлены как n|n| с целью моделирова-
ния работы винта на задний ход. 

Взаимное влияние проявляется, когда оба винта 
работают на один борт. Согласно [5] на винте, находя-
щемся впереди, происходит уменьшение эффективно-
го упора, вызванного набрасыванием на него потока 
винтом сзади. В [5, 8] приведены методы, позволяю-
щие учесть взаимодействие винтов. Достаточно точ-
ным и удобным для приближенного моделирования 
является метод, предложенный Дж. Дангом [8]:

* ,P t PF C Fθ=

( )
3

3 31 ,
130 /t t t

t
C C C

Cθ
θ

= + −
+ θ              (5)

( )2/3
/1 0,8 ,P pl D

tC = −
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где Ctθ — коэффициент взаимодействия; θ — угол 
между осями азимутальных движителей; Ct — 
коэффициент взаимодействия при θ = 0; lP — 
расстояние между винтами. 

Силы упора с учетом разделения движителей на 
левый и правый борт описаны следующим образом:

( )

cos cos

sin sin ,

cos cos

S P
P P S P P

S P
P P S P P

P P G P
S S P P

P P P P P S P P P

X F F

Y F F
K z z Y

N x Y y F y F

= δ + δ


= δ + δ 


= − ⋅ 
= ⋅ − ⋅ δ − ⋅ δ 

  

(6)

где xP, yP, zP — позиция соответствующего винта.
Компонент боковой силы, создаваемой вращени-

ем винта, в данном случае не учитывается.
4. Учет остойчивости буксира
На основе [9] уравнение бортовых колебаний за-

пишем как:

42 42 44

44 46 46

( )
,

G G kk G

G G G

a v b v I a p
b p a r b r K
⋅ + ⋅ + + +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ =

 



  

      (7)

где a — коэффициенты инерционных сил; b — ко-
эффициенты демпфирующих сил; K — суммарный 
кренящий момент; ϕ — угол крена; индексы 1, 2, 3 — 
соответствуют линейным перемещениям по продоль-
ной, поперечной и вертикальной осям; индексы 4, 5, 
6 — представляют вращательные движения относи-
тельно продольной (крен), поперечной (дифферент) 
и вертикальной (рыскание) осей судна.

В отличие от бортовой качки на волнении, наклон 
судна во время маневра не имеет периодического 
характера. Согласно [9] коэффициенты демпфирую-
щих сил при кажущейся частоте волнения, близкой 
к нулю, также равны нулю, кроме коэффициента b46, 
который зависит от присоединённых масс и коэф-
фициента b44v, выражающего нелинейное вязкостное 
демпфирование. Коэффициенты a42, a44, a46, b46 с уче-
том преобразований, связанных с тем, что кажущаяся 
частота волнения равна нулю, определяются следую-
щим образом:

( )
( )

( )

42 42 22

44 44 42 24 22

46 42 22

46 42 22

;
;

;

.

a m OG m
a m m OG m OG m

a m OG m L

b u m OG m

= + ⋅

= + + ⋅ + ⋅

= + ⋅ ⋅

= − ⋅ + ⋅

где mii — коэффициенты присоединенных масс;  
OG — длина перпендикуляра, опущенного из центра 
тяжести на плоскость ватерлинии; L — длина судна 
между перпендикулярами; u — поступательная ско-
рость судна. 

Коэффициент b44v можно найти методом Икеда 
[9], исключив при этом составляющие зависимые от 
кажущейся частоты волнения:

( ) ( )44 44 44, , ,v f a n lb b u b u= ϕ ω +            (8)

где b44f — коэффициент трения; b44l — подъемный ко-
эффициент; ϕа — амплитуда бортового наклонения; 
ωn — собственная частота бортовых колебаний.

Рис. 1. Упрощенная модель взаимодействия судна с буксиром
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В результате момент KROLL рассчитывается по 
формуле:

42 46

46 44 ,
ROLL G G

G v G

K a v a r
b r b p Kϕ

= ⋅ − ⋅ −

− ⋅ − ⋅ −

 

                  (9)

где Kϕ — восстанавливающий момент. 
В случае отсутствия детальной информации об 

остойчивости восстанавливающий момент можно 
рассчитать как:

( )sin .K GM g mϕ = ⋅ ⋅ ⋅ ϕ                      (10)

Однако для более точной оценки следует заме-
нить метацентрическую высоту GM на зависимое от 
крена плечо статической остойчивости l(ϕ):

( ).K g m lϕ = ⋅ ⋅ ϕ                               (11)

5. Натяжение буксирной линии
В данной работе упругость буксирной линии не 

учитывается. Расчет натяжения линии начинается 
при выходе на заданную длину lTL. Если расстояние 
между точками закрепления троса на судах меньше 
заданной длины, натяжение FT равно нулю. Для того 
чтобы усилие буксира передалось на натянутый трос, 
равнодействующая сил R, создаваемых буксиром, 
должна быть не равной нулю и направленной в сто-
рону от буксируемого объекта.
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Продольная и поперечная составляющие равно-
действующей R поступают на трос по его направле-
нию, образовывая натяжение FT: 

cos ; sin ,
.

TX X T TY Y T

T TX TY TV

F R F R
F F F F

= ⋅ β = ⋅ β
= + +

где FTV — дополнительное натяжение, создаваемое 
судном-объектом. Силы реакции в этом случае выра-
жаются как:

( )

cos
sin

.

T T T

T T T

T T T

T T T G

X F
Y F
N Y x
K Y z z

= ⋅ β
= ⋅ β
= ⋅

= ⋅ −

                    (14)

В момент выхода буксира на длину троса про-
исходит рывок, в результате которого скорости бук- 
сира и буксируемого выравниваются. Чтобы трос 
«виртуально» не растягивался, введено кинематиче-
ское условие:

cos .

sin

TP
TP TL

TP
T

TP
T

dll l
dt

dlu
dt

dlv
dt

                (15)

Если скорость удлинения троса положительна при 
достижении его максимальной длины, она вычитает-
ся из скорости буксира по соответствующим осям.

6. Результаты моделирования движения бук- 
сира

Полученная в результате исследования модель 
была реализована в виде программы в среде Matlab 
Simulink R2016b. Для расчетов выбран буксир с тя-
говым усилием 50 тонн и размерениями L / B / d — 
32,5 / 10,8 / 4,6 м, оснащенный двумя азимутальными 
движителями, DP = 2,544 м.

На рис. 2 показана циркуляция буксира с полно-
го хода 14,4 узлов. Тактический диаметр циркуляции 
в этом случае равен 128 м.

Результаты моделирования сверены с данными 
тренажера Transas Navi-Trainer 4000 Одесского мор-
ского тренажерного центра на аналогичных моделях 
ASD буксиров. Количественно и качественно поведе-
ние модели схоже с моделями тренажера. 

7. Результаты моделирования динамики систе-
мы буксир-судно при работе на тросе

На основе публикаций [1, 2, 10, 11, 14] авто-
ром разработана математическая модель контей-
неровоза класса панамакс размерениями L / B / d — 
282 / 32,2 / 12,2 м. Силы реакции на буксирном тросе 
рассчитываются на базе уравнений (12) – (14). 

Результаты моделирования системы буксир-судно 
отображены на рис. 3 – 4. Рис. 3 показывает различ-
ные режимы буксировки; рис. 4 — ситуацию «гир-
тинг» со значительным накренением буксира (–75°), 
что соответствует углу заката диаграммы статической 
остойчивости и превышает угол затопления (60°) для 
данного типа буксира и по сути означает опрокиды-
вание, которое в данном случае вызвано моментом, 
образованным между силами упора винтов и натяже-
ния троса.
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Рис. 4. Моделирование ситуации «гиртинг». Режим «stern-to-bow», скорость — 6 узлов

Рис. 3. Моделирование работы системы буксир-судно в различных режимах:  
слева — «bow-to-bow», скорость — 2 узла; справа — «stern-to-bow», скорость — 4 узла

Рис. 2. Циркуляция ASD буксира на правый борт; разворот движителей 35°
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ВЫВОДЫ. Разработана математическая модель 
системы буксир – судно, связанной тросом. В ка-
честве буксира выбрано судно с двумя азимуталь-
ными движителями, модель которого построена в 
четырех степенях свободы с учетом его попереч-
ной остойчивости. Результаты моделирования были 
сверены с аналогичными типами судов на навига-
ционном тренажере. Предложенное автором про-

граммное обеспечение может быть использовано 
в учебном процессе и предварительных расчетах 
буксировки судов в портовых водах. Последую-
щие исследования предусматривают более деталь-
ный анализ поведения буксиров в различных режи-
мах работы и уточнение влияния взаимодействия 
азимутальных винтов и корпуса на больших углах  
дрейфа.
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Abstract. There have been considered the possibilities of using unmanned marine systems as a component of a mul-
tipurpose marine unmanned complex for solving the task of covering the situation underwater, at sea and in the air in 
the exclusive (marine) economic zone, the territorial sea and inland waters of Ukraine.
keywords: multipurpose marine unmanned complex; underwater vehicle; unmanned surface vehіcles; protected wa-
ter area; robotic technology.

Анотація. Розглянуто можливості використання безекіпажних морських систем як складової багатоцільового 
морського безекіпажного комплексу для вирішення завдання висвітлення підводної, надводної та повітряної 
обстановки у виключній (морській) економічній зоні, територіальному морі й внутрішніх водах України.
Ключові слова: багатоцільовий морський безекіпажний комплекс; підводні апарати; безекіпажні надводні 
судна; захищена акваторія; роботизовані технології.

Аннотация. Рассмотрены возможности использования безэкипажных морских систем как составляющей 
многоцелевого морского безэкипажного комплекса для решения задания освещения подводной, надводной 
и воздушной обстановки в исключительной (морской) экономической зоне, территориальном море и внутрен-
них водах Украины.
Ключевые слова: многоцелевой морской безэкипажный комплекс; подводные аппараты; безэкипажные над-
водные суда; защищенная акватория; роботизированные технологии. 
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмИ
За останні 20 років провідні морські країни, такі 

як США, Великобританія, Франція, Німеччина, Ки-
тай та Ізраїль, у 20−30 разів збільшили обсяги фі-
нансування робіт зі створення ненаселених апаратів 
цивільного й військового призначення.

Досить активне виділення коштів на розробку 
безпілотних морських систем (БМС), переважно вій-
ськового призначення — бойових морських роботів, 
почалося приблизно в середині 80-х років минулого 
століття, коли в США стали проектувати БМС, перш 
за все спрямовані на виконання розвідувальних функ-
цій.

Аналіз світового досвіду застосування БМС і по-
глядів закордонних фахівців на їх використання в май-
бутньому, а також вивчення розвитку БМС у провідних 
морських державах і переліку завдань, які поклада-
ються на ВМС Збройних Сил України в сучасних умо-
вах та в перспективі, дають змогу визначити основ- 
ні завдання, до виконання яких можуть бути успішно 
залучені перспективні вітчизняні БМС:

– висвітлення підводної обстановки;
– ведення спеціального картографування об’єктів 

у власних захищених  акваторіях і розвідки в аквато-
ріях противника;

– забезпечення підводної охорони кораблів, під-
водних човнів, акваторій військово-морських баз та 
інших закритих акваторій;

– гарантування бойової підготовки флоту; 
– підтримка й супровід аварійно-рятувальних ро-

біт — пошук та ідентифікація затонулих об’єктів, об-
стеження їх щодо положення й технічного стану, су-
провід водолазних робіт, виконання підводних робіт 
бортовими маніпуляторами;

– виконання заходів протимінного забезпечен-
ня — виявлення і розпізнання мін або інших підвод-
них потенційно небезпечних об’єктів на заданих ак-
ваторіях, судноплавних фарватерах, корпусах кораб-
лів і спорудах інфраструктури військово-морських 
баз і портів.

На цей час флот та інші морські організації Украї-
ни не мають у своєму складі БМС, що суттєво обмежує 
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можливості вітчизняного флоту у вирішенні завдань 
висвітлення підводної й надводної обстановки у ви-
ключній економічній морській зоні України й держав-
них територіальних водах [1]. 

Разом з тим, зростаюча господарська активність 
України на морі й воєнна загроза з моря ставлять на 
порядок денний необхідність створення нових видів 
безекіпажної морської техніки для моніторингу під-
водної, надводної й повітряної обстановки в територі-
альних водах України за допомогою багатоцільового 
морського безекіпажного комплексу (БМБК) з авто-
матизованим й автоматичним керуванням. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

Освоєння нової робототехніки вимагає розвитку 
таких головних напрямків теоретичної, проектно-
конструкторської, виробничої та організаційно-
кадрової діяльності з проектування й оснащення під-
приємств України новими зразками БМС як складо-
вих БМБК [1]:

– розвиток морських технологій у напрямку ефек-
тивного застосування нових типів БМС;

– розробка типорозмірного ряду БМС як пріо-
ритетного напрямку морської техніки організацій  
України;

– створення й освоєння вітчизняними організаці-
ями нових зразків БМС.

На рис. 1 відображено динаміку виділення кош-
тів Міністерством оборони США (Department of 
Defence — DoD) на розробку безпілотних літальних 
апаратів (БЛА). З графіка видно, що після терорис-
тичної атаки 11 вересня 2001 року, що стала приво-
дом для початку бойових дій в Афганістані, обсяги 
фінансування істотно зросли. 

Необхідно відзначити, що найбільшу увагу (вна-
слідок об’єктивних причин) на сьогодні приділяється 
БЛА (рис. 2). Безпілотні морські системи мають знач-

но менше фінансування, однак, подібний стан якісно 
змінюється останнім часом. 

Загальна динаміка зростання кількості дослі-
джень, що проводяться в рамках розвитку безекіпаж-
них підводних апаратів, безпосередньо пов’язана з 
проявами державної зацікавленості у воєнних нена-
селених підводних апаратах з боку Міністерства обо-
рони США, що сьогодні визначає їх головне місце 
в цій сфері.

На рис. 3 наведено динаміку розвитку морських 
досліджень із застосуванням підводних апаратів, що 
проводяться американськими науковцями.

На рис. 4 подано прогноз розвитку БМС, складе-
ний зарубіжними експертами на основі аналізу сучас-
ного стану світового ринку подібної техніки.

Результати свідчать, що темпи зростання ринку 
БМС усіх типів найближчими роками будуть тільки 
збільшуватися.

мЕТА СТАТТІ — формулювання сучасних зав-
дань створення багатоцільового морського безпілот-
ного комплексу для висвітлення морської обстановки 
на захищених акваторіях України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО мАТЕРІАЛУ
Оснащення організацій України засобами БМС 

перебуває на початковій стадії й вимагає розробки 
низки науково-дослідних й організаційно-технічних 
заходів, зокрема [1]:

– концепції створення БМС для вирішення зав-
дань організацій України;

– проектів керівних документів щодо пошуково-
рятувального, природоохоронного, протимінного й 
протидиверсійного забезпечення для вітчизняних 
організацій України, які б передбачали застосування 
БМС;

– проектів керівних документів щодо операторів 
БМС, технічного обслуговування апаратів і допущен-
ня їх до виконання завдань за призначенням;

Рис. 1. Обсяги фінансування на розробку безпілотних літальних апаратів
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– методів проведення підводно-пошукових і 
підводно-технічних робіт у складних умовах із засто-
суванням БМС;

– пропозицій щодо створення сучасних зразків 
БМС для гарантування функціонування єдиної сис-
теми висвітлення морської (надводної, підводної й 
повітряної) обстановки на морі й виконання завдань 
протимінного й протидиверсійного забезпечення;

– проектів тактико-технічних завдань на виконан-
ня аванпроектів, дослідно-конструкторських робіт 
щодо розробки сучасних зразків БМС для організацій 
України;

– пропозицій щодо використання БМС для вирі-
шення завдань ВМС і загальних моделей їх бойового 
застосування;

– аналізу можливостей підприємств і організацій 
України щодо проектування і виробництва БМС та її 
складових;

– пропозицій щодо кооперації зусиль, наукових 
досліджень з розробки та створення БМС для ВМС 
Збройних Сил України, інших міністерств та відомств 
України;

– пропозицій щодо проектування базових моде-
лей БМС;

– пропозицій щодо розробки автоматизованих 
систем групового керування БМС;

– програми створення БМС для вирішення зав-
дань організацій України.

Таким чином, на цей час усі безекіпажні морські 
апарати й системи можна розподілити на три класи: 
повітряні, наземні й морські (рис. 5). 

Повітряні БМС при цьому використовуються двох 
типів [2]:

– морського базування — зберігаються й запуска-
ються із судна-носія чи підводного апарата і поверта-
ються до них чи на берег після виконання морської 
місії;

– берегового базування й морського застосуван-
ня — зберігаються й запускаються з берегових уста-
новок і повертаються до них після виконання мор-
ської місії.

Наземні БМС (зазвичай, колісні чи гусеничні, рід-
ше — з біонічними принципами руху) також викорис-
товуються двох типів:

– для контролю берегової лінії приморського 
об’єкта;

– для роботи на мілководді в зоні прибою.
Безекіпажні морські апарати й системи поділя-

ються на три великі класи: 
– надводні — швидкісні катери для оперативного 

моніторингу морської обстановки;

Рис. 2. Фінансування, виділене на ненаселені роботизовані 
системи Міністерством оборони США:
1 — експлуатація й технічне обслуговування; 2 — придбан-
ня готових зразків; 3 — дослідження, розробка, випробу-
вання й оцінка зразків

Рис. 3. Динаміка розвитку морських операцій у США із застосуванням підводних апаратів
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– підводні — для виконання комплексу підводних 
робіт;

– надводно-підводні — для проведення прихова-
них морських операцій.

До головних проблем створення й широкого 
застосування БМБК на сьогодні можна віднести  
такі [2]:

– загальнонаукові — правові й соціальні питання 
ефективного використання БМБК, у тому числі й пи-
тання юридичної відповідальності за наслідки помил-
кових дій морських роботів;

– прикладні організаційно-технічні — розробка 
матеріально-технічного, кадрового й оперативно-
технічного забезпечення, необхідного для створення 
й експлуатації БМБК (організація спеціалізованих 
підрозділів, які б займалися експлуатацією БМБК, 
розробка навчально-методичного забезпечення для 
підготовки операторів БМБК тощо).

Відомо, що основною сферою застосування 
БМБК є участь у морських операціях:

– наукові дослідження водних акваторій (гідрофі-
зика, гідрохімія, екологія, археологія тощо);

– виробничі й інспекційні роботи на надводних 
і підводних об’єктах морської інфраструктури;

– ведення надводної й підводної розвідки міне-
ральних ресурсів на акваторіях Азовського і Чорного 
морів;

– пошукові й аварійно-рятувальні роботи на 
морі;

– висвітлення оперативної обстановки на мор-
ських акваторіях, включаючи підводну, надводну й 
повітряну обстановку на визначених акваторіях тери-
торіального моря України;

– ведення протимінної й протидиверсійної бо-
ротьби на морі;

– надання допомоги кораблям Морської охорони 
Держприкордонслужби України.

Виходячи із завдань, які сьогодні стоять перед 
організаціями України, доцільним є створення таких 
видів засобів морської робототехніки (ЗМР) широко-
го призначення для оперативної діяльності в Азово-
Чорноморському басейні [2]:

– самохідних автономних підводних апара-
тів (АПА, в англомовній літературі — Аutonomous 
Underwater Vehicle, AUV) — для наукових дослі-
джень морських акваторій, висвітлення підводної 
обстановки на захищених акваторіях (морських і 
річкових водних транспортних шляхах, фарватерах і 
портах), оборонних завдань (прихованого розгортан-
ня на морському дні стаціонарних систем озброєння 
й військової техніки, ураження надводних і підводних 
цілей тощо);

– донних підводних апаратів (ДПА, в англомовній 
літературі — Bottomed Underwater Vehicle, BUV) — 
для наукових досліджень морського середовища й 
висвітлення підводної обстановки на контрольованих 
акваторіях);

– несамохідних опускних (прив’язних) підвод-
них апаратів (ОПА) — для взяття проб води й ґрунту, 
відеообстеження донної поверхні й підводних 
об’єктів;

– буксированих підводних апаратів і систем (БПА, 
в англомовній літературі — Towed Underwater Vehicle, 
TUV) — для обстеження донної поверхні й водної 
товщі на великих за площею акваторіях з високою 
продуктивністю, створення цифрових карт донної по-
верхні й виявлених на ній підводних об’єктів;

– самохідних прив’язних підводних апаратів 
(ППА, в англомовній літературі — Remotely Operated 
Vehicle, ROV) — для виконання науково-дослідних, 

Рис. 4. Якісний глобальний прогноз світового ринку без-
пілотних морських систем до 2020 року:
1 — ненаселені підводні апарати; 2 — безекіпажні надводні 
судна

Рис. 5. Узагальнена класифікація безпілотних морських 
систем
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інспекційних, пошукових, аварійно-рятувальних, 
протимінних, протидиверсійних та антитерористич-
них морських операцій;

– малорозмірних безекіпажних надводних суден 
(МНС, в англомовній літературі — Unmanned Surface 
Vehіcles, USV) — для оперативного природоохорон-
ного моніторингу морської обстановки, контролю до-
ступу на захищені акваторії, висвітлення надводної 
й підводної обстановки та її цифрового картографу-
вання, а також для ураження надводних і підводних 
цілей;

– малорозмірних гібридних (надводно-підводних) 
суден (МГС, в англомовній літературі — Hybrid 
Unmanned Surface Vehіcles, HSV) — для оперативно-
го висвітлення надводної й підводної обстановки та її 
цифрового картографування, а також для прихованої 
доставки озброєння й військової техніки на певну ак-
ваторію й ураження надводних і підводних цілей.

Перелік видів ЗМР широкого призначення для мо-
ніторингу акваторій Азово-Чорноморського басейну 
наведено на рис. 6 [3], де скороченням СН позначено 
судна-носії ППА, що повинні забезпечити доставку 
ППА у визначений район моря, а цифрові характерис-
тики мають такі значення:

– чисельник — дальність ходу в морських милях;
– знаменник — робоча глибина занурення для 

підводних складових ЗМР.
Автономні підводні апарати доцільно використо-

вувати для довготривалих дослідницьких і пошукових 
підводних місій, а також для прихованих складових 
військово-морських операцій: розвідки морських ко-
мунікацій і портових акваторій противника, розгор-
тання на морському дні спеціальної (зокрема, розвіду-
вальної) апаратури, а також як носії морської зброї [4].

Прив’язні підводні апарати можна застосовува-
ти для високопродуктивного пошуку підводних ці-
лей (БПА — для оперативного виконання обстежень 
донної поверхні на великих за площею акваторі-
ях, ППА — для допошуку й обстеження підводних 
об’єктів у реальному часі, виконання технічних робіт 
під водою за допомогою начіпних інструментів і при-
ладів — маніпуляторів, різаків тощо [4].

Малорозмірними надводними суднами (катера-
ми) доцільно послуговуватися для оперативного ви-
світлення морської обстановки на власних акваторі-
ях. Такі БМС також можуть бути носіями морської 
ударної зброї [4]. Малорозмірні гібридні (надводно-
підводні) судна є відносно новим і перспективним 
видом морської техніки для проведення спецоперацій 
на захищених акваторіях, технічні вимоги до них на-
разі розробляються [4].

Безпілотні літальні апарати (малорозмірні літаки, 
гелікоптери) доцільно використовувати для ведення 
повітряного обстеження акваторій і пошукових робіт 
на морі із застосуванням з приморських баз і борту 
суден, які виконують завдання в територіальних во-
дах України. Такі засоби морської робототехніки та-
кож можуть стати носіями спеціальних засобів ура-
ження класу «повітря – земля» [4].

Розробка наукових основ створення ЗМР, які комп-
лексно розв’язують проблему висвітлення підвод-
ної, надводної й повітряної обстановки у виключній 
(морській) економічній зоні, територіальному морі й 
внутрішніх водах України, утворить теоретичне під-
ґрунтя для інтеграції зусиль вітчизняних науковців і 
проектувальників на вирішення завдання створення 
вітчизняних ЗМР як питання загальнодержавного 
значення [5−7].

Рис. 6. Перелік видів безекіпажних морських апаратів і систем для оперативної діяльності в Азово-Чорноморському  
басейні
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До основних завдань створення ЗМР віднесемо  
[8, 9]:

– розробку концепції єдиної системи моніто-
рингу підводної, надводної й повітряної обстановки  
в  територіальних водах України з автоматизованим 
й  автоматичним керуванням;

– опрацювання теоретичних основ проектування 
надводної, підводної й авіаційної складових ЗМР як 
елементів єдиного комплексу, призначених для ви-
світлення підводної обстановки;

– розвиток основ теорії автоматизованого й авто-
матичного керування в реальному часі багатоцільови-
ми морськими безекіпажними апаратами; 

– створення прикладних інженерних методик син-
тезу узагальнених структур систем автоматизованого 
й автоматичного керування ЗМР і законів керування 
автономним рухом АПА, ППА, МНС і БЛА в умовах 
невизначеності зовнішніх збурень і нестаціонарності 
просторових характеристик виявлених морських ру-
хомих об’єктів;

– удосконалення технології комп’ютерного мо-
делювання й дослідження процесів керування авто-
номним і груповим узгодженим рухом підводного, 
надводного і авіаційного компонентів ЗМР в умовах 
невизначеності зовнішніх збурень і нестаціонарності 
просторових характеристик виявлених морських ру-
хомих об’єктів;

– створення діючих макетів складових ЗМР 
у складі малорозмірних підводного, надводного й лі-
тального апаратів з дослідним зразком системи авто-
матизованого й автоматичного керування; 

– виготовлення й лабораторні та морські натурні 
випробування дослідних зразків складових ЗМР;

– розробку навчального обладнання для підготов-
ки операторів ЗМР.

Упровадження ЗМР у морську практику дозво-
лить скоротити рівень капітальних витрат і підвищи-
ти ефективність морських робіт за рахунок введення 

безлюдних технологій і застосування режимів автома-
тизованого й автоматичного керування й забезпечить 
суттєві переваги порівняно з традиційними (пілотова-
ними) морськими технологіями, зокрема [3]:

– повну відсутність ризику для життя людини;
– низьку залежність від гідрокліматичних умов 

району застосування;
– низькі експлуатаційні витрати; 
– високий рівень оперативності й достовірності 

інформації про морське середовище. 
Це дає змогу порушити питання щодо започатку-

вання галузевої програми розробки й створення ЗМР 
в інтересах організацій України та інших міністерств 
України, які проводять активну виробничу діяльність 
на морі [3].

Крім того, такий вид наукоємної продукції може 
мати успіх на зовнішньому ринку й бути джерелом 
валютних надходжень для бюджету України.

ВИСНОВКИ. До першочергових завдань зі ство-
рення й впровадження БМБК слід віднести:

– розробку й обґрунтування нових для Украї-
ни безекіпажних (роботизованих) технологій збору 
й оперативного оновлення інформації про надвод-
ну й підводну обстановку як складової ефективного 
управління морською діяльністю України в мирний 
час, кризових ситуаціях й особливий період;

– створення та обґрунтування нових для України  
методів проектного менеджменту в напряму будівни-
цтва БМБК.

У зв’язку з цим необхідно запровадити нові робо-
тизовані технології висвітлення надводної й підвод-
ної обстановки, розробити нову теорію застосування 
БМБК і тактику їх використання для проведення по-
шукових, науково-дослідницьких, протимінних, ан-
титерористичних і протидиверсійних морських опе-
рацій.
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Abstract. Characteristics of operation and destruction of the materials of buoyancy blocks of underwater vehicles 
have been considered. Water absorption, hydrostatic strength and structural heterogeneity of the material are singled 
out as the main factors determining the design features of buoyancy blocks. The impact of structural parameters of 
buoyancy blocks on the operational properties of syntactic foam is shown. Recommendations are given as for the 
adequate shape, size, positioning and fixation of buoyancy blocks made of syntactic foam.
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Анотація. Розглянуто особливості експлуатації й руйнування матеріалів блоків плавучості підводних апаратів. 
Виділено водопоглинання, гідростатичну міцність і структурну неоднорідність матеріалу як основні фактори, 
що визначають конструкційні особливості блоків плавучості. Показано вплив конструктивних параметрів бло-
ків плавучості на експлуатаційні властивості сферопластика. Надано рекомендації щодо раціональної форми, 
розмірів, розташування й закріплення блоків плавучості зі сферопластика.
Ключові слова: блок плавучості; суднові конструкції; сферопластик, прогнозування; експлуатаційні параме-
три; міцність при гідростатичному стисненні; водопоглинання. 

Аннотация. Рассмотрены особенности эксплуатации и разрушения материалов блоков плавучести подво-
дных аппаратов. Выделены водопоглощение, гидростатическая прочность и структурная неоднородность ма-
териала как основные факторы, определяющие конструкционные особенности блоков плавучести. Показано 
влияние конструктивных параметров блоков плавучести на эксплуатационные свойства сферопластика. Даны 
рекомендации по рациональной форме, размерам, расположению и закреплению блоков плавучести из сфе-
ропластика.
Ключевые слова: блок плавучести; судовые конструкции; сферопластик; прогнозирование; эксплуатацион-
ные параметры; прочность при гидростатическом сжатии; водопоглощение.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмИ

Серед технічних засобів освоєння Світового оке-
ану можна виділити таку окрему категорію, як під-
водні апарати (ПА). Вони можуть бути самохідні, 
несамохідні, населені [1], незаселені, прив’язні, авто-
номні [2], [3], мають дуже широкий діапазон значень 
габаритних розмірів, ваги, потужності. Призначення  
їх може варіюватися від невеликих оглядових до насе-
лених з вагою декілька тонн, екіпажем у декілька чле-
нів. Незважаючи на відмінності призначення й роз-
мірів, більшість ПА мають у своєму складі системи 
забезпечення плавучості, надалі — блоки плавучості 
(БП). Основна задача БП — надавати підводному суд-
ну нульової або позитивної плавучості на весь тер-
мін експлуатації. Одним з традиційних матеріалів для 
виготовлення БП виступає сферопластик (Syntactic 
foam) − двофазний матеріал, що складається з матри-
ці і сферичних включень. За структурою — це хао-
тичне скупчення твердих пустотілих мікросфер, що 
зв’язані між собою полімерною матрицею. Кількість 
зв’язуючого (частіше — епоксидної смоли) в сферо-
пластику становить не більше 40% за об’ємом [4].

Основними експлуатаційними характеристиками 
сферопластиків вважають уявну густину й макси-
мально допустиму глибину занурення БП у складі 
ПА, які переважно і враховують при проектуванні 
підводних технічних засобів. Нехтування особливос-
тями виготовлення, використання й руйнування сфе-

ропластиків призводить до зниження ефективності 
його роботи, зменшення ресурсу роботи БП. На сьо-
годні не виявлено аргументованих загальних підходів 
до конструювання БП, що визначає актуальність ниж-
ченаведеного дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

Експериментальні й теоретичні роботи щодо ха-
рактеристик композиційних матеріалів зі сферич-
ними включеннями репрезентовано досить широко. 
Результати таких досліджень змінювалися з роз-
витком структури й властивостей сферопластиків. 
Прикладом експериментального дослідження є робо-
та [4], у якій емпіричним шляхом визначено основні 
характеристики блоків плавучості зі сферопластика з 
фенольним й епоксидним зв’язуючими. У роботі [5] 
експериментально досліджується  вплив експлуата-
ційних факторів, зокрема глибини експлуатації, три-
валості експлуатації на залишкові значення характе-
ристик матеріалів блоків плавучості, таких як густина 
матеріалу плавучості, гідростатична міцність, водо-
поглинання. Загальні методики експериментально-
го дослідження властивостей матеріалів плавучості  
описано в тезах доповідей [6, 7]. Основні методики 
проектування БП наведено в роботі [8]. У цих науко-
вих роботах містяться основні експериментальні дані 
для розробки рекомендацій проектанту БП підводних 
технічних засобів.

[4] Kopіika S. V. Prognozuvannya mіtsnostі ta resursu roboty konstruktsіy plavuchostі pіdvodnykh aparatіv : dis. 
kand. tekhn. nauk [Prediction of the strength and service life of buoyancy structures of underwater vehicles: 
Cand. Dis.]. Mykolaiv, NUOS Publ., 2008. 232 p. 

[5] Burdun Ye. T., Titov G. V. Vliyaniye ekspluatatsionnykh faktorov na svoystva sferoplastikov [Impact of opera-
tional factors on the properties of syntactic foams]. Kompozitsionnye materialy v konstruktsiyakh glubokovod-
nykh tekhnicheskikh sred: Tezisy dokladov mezhvuzovskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii [Composite ma-
terials in the structures of deep-water technical media: Abstracts of the Inter-university Scientific and Technical 
Conference]. Nikolaev, NKI Publ., 1989, pp. 44–46.

[6] Nikitin V. A., Sazonov I. A., Subbotin V. Yu., Fedonyuk N. N., Nikitin V. A. Vliyaniye dlitelnogo gidrostat-
icheskogo davleniya na fiziko-mekhanicheskiye kharakteristiki sferoplastikov [Impact of prolonged exposure 
to hydrostatic pressure on the physical and mechanical characteristics of syntactic foams]. Kompozitsionnye 
materialy v konstruktsiyakh glubokovodnoy tekhniki: Tezisy dokladov Vsesoyuznoy nauchno-tekhnicheskoy kon-
ferentsii [Composite materials in deep-water engineering: Abstracts of the All-Union Scientific and Technical 
Conference]. Nikolaev, NKI Publ., 1991, pp. 111–112. 

[7] Titov G. V., Burdun Ye. T. Eksperimentalnoye opredeleniye resursa sferoplastika EDS-7A [Experimental de-
termination of the service life of the syntactic foam EDS-7A]. Kompozitsionnye materialy v konstruktsiyakh 
glubokovodnoy tekhniki: Tezisy dokladov Vsesoyuznoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii [Composite materi-
als in deep-water engineering: Abstracts of the All-Union Scientific and Technical Conference]. Nikolaev, NKI 
Publ., 1991, pp. 142–143.

[8] Kopіika S. V. Obhruntuvannia skladu sferoplastyka plavuchogo buia glybokovodnoi akustychnoi stantsіi [Substan-
tiation of composition of the syntactic foam for a floating buoy of a deep-water acoustic station]. Zbіrnyk naukovykh 
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[9] Krypton Ocean Group. Available at: www.kryptonocean.com.
[10] Geyko S. P. Tekhnologiya izgotovleniya keramicheskikh sfericheskikh obolochek i elemen- tov plavuchesti na ikh 
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мЕТА ДОСЛІДжЕННЯ — формулювання єди-
них аргументованих підходів до конструювання бло-
ків плавучості зі сферопластика, які використовують-
ся в населених і ненаселених підводних апаратах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО мАТЕРІАЛУ
Основними факторами конструкції БП для апара-

тів з вагою до двох- трьох тонн можна вважати форму, 
розміри, розташування, способи закріплення в ПА, за-
хист поверхні. Для апаратів більшої ваги з’являються 
додаткові фактори, такі як: модульність, уніфікація 
з обладнанням та ін [9].

Форма Бп. Як правило, блоки виготовляються 
із суцільного сферопластика, за деякими винятками. 
На піднімальну силу, допустиму глибину занурення 
форма БП не впливає. Головним чином, форму (а че-
рез форму — площу поверхні) конструкції плавучості 
слід пов’язувати з такою характеристикою, як водопо-
глинання. У вітчизняній і світовій практиці більшість 
дослідників користуються величинами об’ємного во-
допоглинання, що вимірюються в одиницях г/кг або  
г/м3. Така характеристика може бути прийнятною 
лише для гомогенних суцільних матеріалів, до яких, 
вочевидь, не належить сферопластик — мікрострук-
турно неоднорідний матеріал, як видно на рис. 1. 

Проникнення води в матеріал при експлуатації 
БП відбувається за механізмом, близьким до дифу-
зійного, як показано в роботах [4, 7]. На рис. 2. про-

демонстровано перебіг процесу водопоглинання бло-
ком сферопластика. 

Отже, водопоглинання БП зі сферопластика слід 
визначати як поверхневе водопоглинання з одиниця-
ми вимірювання г/м2. Значення водопоглинання може 
бути розраховане згідно з роботою [4] за формулою:

1
( , ) ( , ),

n

i
i

W P t P t
=

= α ⋅ ϑ∑  

де α — коефіцієнт впливу часу експлуатації БП на 
частоту пошкоджень; 1 ( , ) ( , )( , ) 1 i h t f P t t

i P t e −−ϑ ⋅ϑ = −  — 

Рис. 2. Локалізація пошкоджених ділянок сферопластика за тривалого водопоглинання на базі 336 год і гідростатичного 
тиску 70 МПа: 
а) на глибині (від поверхні блока) 0,5 мм; б) 1,0 мм; в) 1,5 мм; г) 2,0 мм; д) 2,5 мм; е) 3,0 мм

а) б) в)

г) д) е)

Рис. 1. Мікроструктура сферопластика
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відносна пошкоджуваність i-го шару матеріалу;  
f(Р) визначають через характеристики вихідних ком-
понентів сферопластика.

Для БП в умовах експлуатації Р = 70 МПа, 
t = 5000 год достатньо розрахувати пошкоджуваність 
100 шарів матеріалу.

Кількість поглинутої води блоком плавучості при 
гідростатичному тиску Р за час експлуатації t визна-
чається як:

M (P, t) = W(P, t) S, 

де S — площа поверхні, м2.
З вищезазначеного випливає факт збільшення 

кількості поглиненої блоком води при розширенні по-
верхні конструкції плавучості. Мінімальну відносну 
поверхню з усіх форм блоків матиме сфера, яка час-
тіше за все є неприйнятною для конструкцій БП, але 
може використовуватися для буїв зі сферопластика й 
подібних об’єктів. Для БП підводних апаратів можна 
рекомендувати кубічну форму конструкції або фор-
му у вигляді паралелепіпеда. Приклад нераціональ-
ної форми БП з розвиненою поверхнею показано на 
рис. 3. Указана конструкція матиме дуже обмежений 
ресурс роботи через поступове зменшення плавучості.

Розміри Бп. Основні характеристики ПА, що ви-
значають розміри блока — необхідна додаткова пла-
вучість (вантажопідйомність) і власні габаритні роз-
міри апарата. Додатково при конструюванні БП слід 
враховувати явище колапсу матеріалу, що встановлює 
гідростатичну міцність (максимальну глибину за-
нурення) сферопластика. У момент втрати гідроста-
тичної міцності конструкція плавучості втрачає зна-
чну частину плавучості й не може надалі виконувати 
функцію. Втрата гідростатичної міцності сфероплас-
тика — явище динамічне, як показано в роботі [4], 
та супроводжується динамічною хвилею напружень, 
що поширюється в матеріалі і за його межами. Дина-
мічна хвиля може викликати імплозію — ініційоване 
руйнування сусідніх конструкцій плавучості. Явище 
імплозії досліджене в [10]. 

Ураховуючи особливості руйнування матеріалу 
плавучості, загальний об’єм плавучості слід розді-
ляти на блоки, втрата плавучості кожного з яких не 
несе катастрофічних наслідків для всього ПА. Най-
більш важливо це робити для населених ПА. Блоки 
плавучості в складі конструкції апарата повинні роз-
межовуватися шаром матеріалу, який добре поглинає 
динамічну енергію (гума, силікон або подібні мате-
ріали).

Розташування Бп. При конструюванні ПА необ-
хідно дотримуватися симетричності розташування 
блоків плавучості відносно діаметральної площини й 
умовного перерізу міделя. Відхилення від симетрич-
ності матеріалу плавучості призведе під час тривалої 
експлуатації технічного засобу, крім втрати самої 

сили підтримки, до появи крену та диференту. Це ви-
магатиме додаткової плавучості для диферентування 
й відкренювання апарата. 

Способи закріплення Бп. Конструкції плавучос-
ті вимагають закріплення в ПА способом, який забез-
печить втримання конструкцій під дією сил плавучос-
ті під водою й під дією власної ваги — над водою.

Можливі декілька варіантів закріплення БП:
– вклеювання блока в оточуючі рамні конструкції. 

Виконуючи кріплення, необхідно використовувати 
компаунди з міцністю на зсув не меншою за 50 МПа 
й достатньою адгезією до сферопластика. Найбільш 
ефективні епоксидні компаунди;

– штифтове з’єднання з рамними конструкціями. 
Для запобігання утворенню концентрацій напружень 
у масиві сферопластика при всебічному гідростатич-
ному стисненні слід застосовувати для штифтів по-
садку із зазором за типом Н9/f9 або H9/e9. Наявність 
зазору між штифтом і сферопластиком надає можли-
вості масиву сферопластика для деформування під 
впливом гідростатики;

– різьбове з’єднання з використанням болтів і 
гвинтів. Використовуються стандартні кріпильні еле-
менти, що виготовлені з неіржавіючої сталі. Для за-
побігання утворенню концентрацій напружень у ма-
сиві сферопластика при всебічному гідростатичному 
стисненні, враховуючи різницю об’ємних модулів 
пружності сталі та сферопластика між кріпильним 
елементом і матеріалом БП, необхідно встановлюва-
ти демфуючий прошарок з матеріалу, який має  незна-
чний модуль пружності (300…500 МПа).

ВИСНОВКИ. Основним матеріалом для виготов-
лення БП підводних технічних засобів є епоксидний 

Рис. 3. Блок плавучості із завищеними значеннями водо-
поглинання
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сферопластик. Ураховуючи особливості механічних 
характеристик сферопластиків та умови експлуатації 
ПА в підводному та надводному режимах, раціональ-
ною конструкцією БП слід вважати:

– БП кубічної форми або у вигляді паралелепіпеда 
зі скругленням ребер радіусом 5…10 мм;

– БП максимальних розмірів, при граничних зна-
ченнях об’єму, що за раптового руйнування не матиме 

катастрофічних наслідків для конструкції плавучості 
та всього ПА в цілому;

– БП розташовуються симетрично відносно діа-
метральної площини й умовного міделя;

– закріплення БП в несучих конструкціях ПА 
виконуються вклеюванням, штифтовим і різьбовим 
з’єднанням.
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Abstract. Intensity of the low-temperature sulfuric-acid corrosion when burning standard fuel oil and water-oil emul-
sions with the water content up to 30.0% has been considered, as well as the dynamics of these processes. The aim of 
this paper is to analyze the results of the study of the dynamics of the low-temperature sulfuric-acid corrosion, which 
allows predicting its development during long-term impact of aggressive flue gases. It also enables evaluating the in-
fluence of fixed and variable conditions on reliability and durability of low-temperature heating surfaces when burning 
standard sulfur fuels, as well as water-oil emulsions with water content of up to 30.0%, under exposure to fixed factors 
(the content sulfur in fuel oil, the air excess coefficient α, the metal temperature tст, the water content in the emulsion) 
and variable conditions (fluctuations of α and tст). A statistical analysis of the impact of variable operating conditions 
of convective surfaces with temperatures below the sulfuric acid vapor dew point is carried out. The experimental 
dependences of the corrosion processes dynamics are obtained. The results of the study of the fuel oil and water-oil 
emulsion burning are compared. The regression equations obtained on the basis of these studies allowed building 
dependences of the corrosion rate at different temperatures of the wall, the air excess and time of gas exposure up to 
1000 hours. It allowed comparing corrosive zones under the change of these factors and making a conclusion about 
the possibility of achieving a high boiler efficiency by burning water-oil emulsions. 
keywords: fuel oil; water-oil emulsion; low-temperature corrosion; variable conditions; reliability.

Аннотация. Выполнен анализ результатов исследований динамики развития низкотемпературной сернокис-
лотной коррозии и влияния на ее интенсивность постоянно действующих факторов (наличие серы в мазуте, 
коэффициента избытка воздуха α, температур металла tст, водосодержания эмульсии) и переменных режимов 
(колебаний α, tст) при сжигании сернистых стандартных мазутов и водомазутных эмульсий с водосодержанием 
до 30,0 %.
Ключевые слова: мазут; водомазутная эмульсия; низкотемпературная коррозия; переменные режимы; надеж-
ность.

Анотація. Виконано аналіз результатів досліджень динаміки розвитку низькотемпературної сірчанокислот-
ної корозії й впливу на її інтенсивність постійних факторів (наявності сірки в мазуті, коефіцієнта надлишку 
повітря α, температур металу tст, водовмісту емульсії) і змінних режимів (коливань α, tст) під час спалювання 
сірчистих стандартних мазутів і водомазутних емульсій з водовмістом до 30,0%.
Ключові слова: мазут; водомазутна емульсія; низькотемпературна корозія; змінні режими; надійність.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмЫ
В настоящее время требования к надежности 

и  долговечности работы энергетической установки 
и ее отдельных элементов при одновременном обе-
спечении высоких технико-экономических и экологи-
ческих показателей значительно возрастают, особен-
но при использовании энергетического оборудования, 
выработавшего нормативный ресурс эксплуатации. 
На уровень этих показателей существенное влияние 
оказывает интенсивность теплохимических процес-
сов: загрязнение и коррозия высокотемпературных и 
низкотемпературных поверхностей нагрева (НТПН) 
при сжигании сернистых топлив, которые определяют 
надежность работы энергетического оборудования, 
его массогабаритные и экономические показатели.

В процессе эксплуатации вспомогательной ко-
тельной установки постоянно происходят колебания 
значений коэффициента избытка воздуха α, темпера-
тур газов и металла tст, поэтому необходимо оценить  
влияние этих изменений на суммарный показатель 
скорости низкотемпературной сернокислотной  кор-
розии (НТК) и на расширение коррозионноопасной 
зоны в НТПН котлов при изменениях их нагрузки.

Таким образом, актуальными являются данные об 
интенсивности НТК, диапазонах влияния изменений 
параметров работы котлов в пределах и выше допу-
стимого значения скорости НТК (0,2…0,25 мм/год) 
при колебаниях tст и α, что необходимо знать, оцени-
вая эффективность работы, надежность и долговеч-
ность элементов СЭУ.

АНАЛИЗ пОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИй И пУБЛИКАЦИй

Опубликовано большое количество данных, 
обобщенных в монографиях [1, 2], которые посвя-
щены процессам образования SO3 и паров H2SO4, их  
конденсации, интенсивности НТК и загрязнения 
НТПН во время сжигания стандартных мазутов (при 
W r = 2,0%) при tcт НТПН ниже температуры точки 
росы tтр паров H2SO4.

Недостаточно исследований интенсивности НТК 
при сжигании водомазутных эмульсий (ВМЭ) [3−7, 
10] и отсутствует анализ влияния на нее перемен-
ных режимов работы НТПН. Причем рассматрива-
ются только качественные показатели процессов: 
о снижении скорости НТК судят по увеличению 
периода между ремонтами НТПН; об уменьшении  
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загрязнений − по времени между очистками (которые 
увеличились в 2 раза [4,10]); о изменении механизма 
НТК — по переходу местных локальных коррозион-
ных повреждений металла к равномерной коррозии 
при сжигании ВМЭ [10], что, по-видимому, связано 
с процессами пассивации поверхности металла.

По мнению [5, 6], при сжигании ВМЭ с W r = 30,0% 
процессы НТК при tст в пределах 75…130 °С проис-
ходят в пассивном состоянии поверхности металла 
вследствие абсорбции N2O3 конденсатом H2SO4.

По разработкам [2] скорость коррозии в г/м2⋅ч мо-
жет определяться по уравнению lgk = −1,25 – 0,5 lgτ. 
При коррозии металлов, сопровождающейся обра-
зованием оксидных слоев, убыль металла в г/м2 на-
ходится по формуле ∆G = =A⋅τ0,5⋅exp(−0,5Q/RT⋅10–3),  
где Q − энергия активации поверхностной диффузии 
(для многих оксидов Q = 75,5 кДж/моль). В общем 
виде скорость коррозии в [2] представляется как 
lgk = a – b/T⋅10–3 − 0,5 lgτ.

Согласно [1, 9] развитие коррозионных процес-
сов с водородной и кислородной деполяризацией 
в диффузионном и кинетическом режимах аппрок-
симируются степенными зависимостями (СТ) вида  
ΔG = C·τn (для глубины коррозии вида δk = C · ρм 

–1·τn, 
где n — показатель интенсивности коррозии по  
времени τ (при кинетическом режиме n = 1, при диф-
фузионном n близко к 0,5); С — коэффициент пропор-
циональности, учитывающий совместное влияние на 
скорость коррозионных процессов всех рассмотрен-
ных факторов.

При исследованиях кинетики коррозии рассма-
тривают первоначальную и установившуюся (основ-
ную) стадию её развития.

Характер изменения показателя степени в уравне-
нии убыли массы металла вследствие коррозии при 
заданной температуре в первоначальной стадии про-
цесса может быть выражен в виде формулы, как при-
нято в [9]:

0 0(1 ) ,an n n e− τ= + − ⋅

где α — темп изменения показателя степени в перво-
начальной стадии; n0 — показатель степени в основ-
ной стадии коррозии.

Глубина коррозии δk(τ) может быть определе-
на путем использования уравнения динамики, в ко-
тором один из членов уравнения будет обозначать 
«инерцию» коррозионного процесса, а другой — его 
затухание (апериодический закон второго порядка 
(АП-II) [9]:

2
2
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k
d dT T AI

dd
δ δ

+ + δ = τ
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                (1)

где I — величина коррозионного тока; τ — время 
коррозии металла; Т2 — величина, характеризующая 
инерцию коррозии металла в данной среде; Т1 — ко-

эффициент, описывающий затухание процесса корро-

зии (постоянная времени); kdK
d
δ
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τ

 — скорость кор-

розии металла; 
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δ
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τ

 — ускорение коррозионно-
го процесса.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — анализ результатов исследо-
ваний динамики НТК, что позволяет не только про-
гнозировать её развитие на длительное время воз-
действия агрессивных дымовых газов, но и оценить 
влияние постоянных и переменных режимов рабо-
ты на надежность и долговечность НТПН при сжи-
гании сернистых стандартных топлив с W r = 2,0% 
и ВМЭ под действием постоянных факторов (Sr, α,  
W r), а также переменных режимов (колебаний α, tст).

ИЗЛОжЕНИЕ ОСНОВНОГО мАТЕРИАЛА
В связи с влиянием на интенсивность коррози-

онных процессов большого количества факторов, 
поставленные в работе цели могут быть достигну-
ты только путем экспериментальных исследований 
с привлечением статистических данных, их обработ-
ки с построением математической модели рассматри-
ваемых процессов, ее структурной и параметриче-
ской идентификации, выбора лучшей из них по мини-
мальным погрешностям и максимальному значению 
коэффициента детерминации R2.

Анализ процессов НТК проведен на эксперимен-
тальной установке во время сжигания мазутов М40, 
М100 и ВМЭ на их основе при изменении содержания 
серы Sr от 0,7 до 2,0%, коэффициента избытка возду-
ха α от 1,01 до 1,5 с водосодержаниями Wr, равными 
4, 10, 15, 17 и 30,0%, и обеспечении стабильности  
параметров работы в каждом опыте (скорость газов ~ 
7 м/с, температура газов ~ 250 °С).

Аппроксимация данных осуществлялась по зна-
чениям убыли массы металла образцов ∆G, получен-
ных в течение 2, 4, 8 и 12 часов воздействия газов 
с проверкой адекватности найденных регрессионных 
уравнений с помощью результатов 100-часовых экс-
периментов.

На рис. 1 представлено сравнение динамики раз-
вития НТК для двух наиболее характерных режимов 
в процессе сжигания стандартного мазута (S r = 1,5%,  
W r = 2,0%) и ВМЭ (S r = 1,8%, W r = 30,0%) при близких 
по значению α (1,35…1,45), выбор которых обусловлен 
тем, что, по многочисленным статистическим данным 
[1, 3, 4, 6, 7, 8, 10], стабилизация скорости коррозии 
наблюдается при значениях α в пределах 1,2…1,4. 

Полученные регрессионные уравнения, изобра-
женные на рис. 1, позволяют достоверно предполо-
жить развитие скорости НТК на любое время воздей-
ствия газов (проверка, осуществленная по результатам 
100-часовых опытов, подтверждает их корректность), 
поэтому появляется возможность прогнозирования 
НТК и на 1000 часов.
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На основании анализа зависимостей ∆G = f (τ) 
(рис. 1) с учетом литературных данных [3, 4, 6], по ре-
зультатам 8-часовых опытов построены зависимости 
убыли металла ∆G от содержания серы Sr в топливе, 
воды Wr в эмульсии (рис. 2) при tст около 105…115 °С 
(в области «кислотного» коррозионного пика) и коэф-
фициента избытка воздуха α. 

При содержании серы Sr в мазуте и ВМЭ от  
0,5 до 2,0% (рис. 2, а) диапазон убыли металла ∆G 
вследствие НТК при сжигании ВМЭ с Wr = 30,0% 
в 6…7 раз меньше по сравнению с ∆G при сжигании 
чистого мазута с Wr = 2,0%. 

В процессе сжигания ВМЭ с Wr = 30,0% при зна-
чениях α в пределах от 1,01 до 1,45 величина убыли 
металла ΔG вследствие коррозии (рис. 2, б) меняется 
незначительно (практически в тех же пределах, что 
и под влиянием S r при W r = 30%). Поэтому, учиты-

вая характер изменения зависимостей ΔG = f (S r)  
и ΔG = f (α), можно утверждать, что мазут с S r до 
2,0% и выше необходимо сжигать в виде эмульсии 
с W r = 30,0% в любом достижимом при эксплуатации 
избытке воздуха α. Следует отметить, что во время 
сжигания ВМЭ вполне возможно снизить α до уровня 
1,1…1,05, вследствие чего интенсивность НТК при 
использовании ВМЭ будет еще меньше.

Представленные на рис. 2, в зависимости ∆G = 
= f (W r) практически подтверждают этот вывод: в  ди-
апазоне изменения Sr от 0,98 до 1,8% при сжигании 
ВМЭ с W r = 30,0% интенсивность НТК почти оди-
наковая (с расхождением в пределах ± 5%), т. е. на-
ходится в пороге погрешности определения скорости 
коррозии, принимаемой 10…20% [1, 2, 3, 8, 9].

Полученные экспериментальные данные и ре-
грессионные уравнения кинетики НТК при разных tст 

Рис. 1. Исследование динамики коррозионных процессов:
а) зависимость убыли металла ΔG при сжигании стандартного топлива М40+Ф12 и ВМЭ на основе М40; б) математиче-
ская обработка данных по степенной функции (СТ) и по апериодической функции 2-го порядка (АП-II):
скорость коррозии — K = (ΔG/Δτ)'; ускорение коррозии — K’ = (ΔG/Δτ)''

а)

б)
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и временах развития НТК (рис. 1), режимах сжигания 
мазутов и ВМЭ (при содержаниях S r от 0,5 до 2,0%; 
α в пределах от 1,01 до 1,5; W r — 2,0…30,0%) 
(рис. 2) при температурах НТПН от 55 до 200 °С 
предоставили возможность (с учетом и литературных 
данных [1, 3, 4, 5, 6]) построить зависимости скорости 
коррозии K = d(ΔG)/dτ) при разных режимах и вре-
мени воздействия потока дымовых газов: по прямым 
измерениям ΔG за 100 часов (рис. 3, а) и рассчитан-
ным регрессионным уравнениям — прогнозируемые 
значения K за 1000 часов (рис. 3, б), корректность ко-
торых подтверждается в [1, 3, 8].

По мнению многих исследователей [1, 8], до-
пустимым уровнем скорости НТК считается 0,2…
...0,25 мм/год. Так как при сжигании стандартных 
мазутов период между силовыми очистками (при  
которых ставится цель полного удаления загрязне-
ний) составляет 1000 часов, то следует при сравне-
ниях эффективности НТК с разными условиями при-
нимать допустимую скорость НТК на уровне 0,2… 
...0,25 мм/год при τ = 1000 часов (горизонтальная ли-
ния на рис. 3, б). 

Ниже этой величины в области кислотного пика 
(tст = 110…100 °С) проходят кривые зависимостей 

Рис. 2. Зависимость убыли металла ∆G вследствие НТК в зоне кислотного пика (tст = 105…115°C) (τ = 8 час): 
а) от содержания серы Sr в мазуте; б) от избытка воздуха α при горении ВМЭ; в) от содержания воды Wr в ВМЭ (номерам 
зависимостей на рисунке соответствуют номера позиций полученных уравнений)

в)

а)

б)
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НТК при сжигании стандартного мазута только в ре-
жимах при α = 1,01 и 1,025, которые невозможно осу-
ществить в судовых вспомогательных и промышлен-
ных котлах. В процессе сжигания ВМЭ с W r = 30,0%  
в любых режимах при α ниже 1,45, которые лег-
ко реализовать в данных котлах, все зависимости 
K = f (tст) будут иметь скорость НТК меньше 0,2 мм/год, 
 и так как в этих режимах обеспечена надежность 
работы НТПН с температурами tст ниже точки росы 
паров серной кислоты (вплоть до 65…80 °С), то 
стремление сжигать сернистые ВМЭ при меньших 
α будет обусловлена необходимостью гарантировать 
более высокие КПД котлов.

С точки зрения оценки надежности работы НТПН 
в данных условиях необходимо рассмотреть также 
влияние кратковременных изменений режимов рабо-
ты котлов (значения α и tст), т. к. при этом меняется 
уровень интенсивности НТК.

На рис. 4 показано сравнение зон коррозионного 
повреждения в результате НТК при колебаниях α и tст 
во время сжигания стандартных мазутов и ВМЭ при 
уменьшении (D < Dном) и увеличении нагрузки котла 
(D > Dном) по отношению к номинальной нагрузке Dном. 

При сжигании стандартного топлива (рис. 4, а) 
коэффициент избытка воздуха α может колебаться от 
1,01 до 1,2, а изменение температуры tст НТПН рас-
смотрено в пределах ±15 °С по отношению к номи-
нальному режиму (Dном). 

Представленные зависимости показывают, что 
только при α = 1,01 и 1,025 скорость НТК ниже до-
пустимого Kдоп = 0,25 мм/год при любых значениях tст.  
С учетом изменений α и tст при более высоком зна-
чении α вся коррозионноопасная зона располагается 
выше линии Kдоп.

При нагрузке Dном (проектное решение при  
α = 1,2) минимальное значение tст, которое обеспечи-
вает Kдоп, равно ≈ 135 °С. Если D < Dном в связи со 
снижением tст НТПН, то коррозионноопасная зона, 
расположенная выше Kдоп, перемещается вправо до 
125 °С (в зону прежней tст ≈ 140 °С при Dном), т. е. 
коррозионноопасная зона расширяется. Так как СЭУ 
часто эксплуатируется при пониженных нагрузках, 
то часть НТПН в этих режимах будет находиться 
в зоне значительной интенсивности НТК, что снижа-
ет долговечность их работы.

При D > Dном конечная температура стенки НТПН 
имеет значение tст ~ 150 °С, что существенно выше 
температуры точки росы Н2SO4 (tрН2SO4), равной 
~ 135 °С, т. е. коррозионноопасная зона смещается  
влево. В этом случае имеет место неэффективное  
использование энергии дымовых газов.

Во время сжигания ВМЭ с W r = 30,0% (рис 4, б) 
ситуации с положением коррозионноопасной зоны 
при изменении нагрузки D совсем другие. 

При Dном минимальная tст, соответсвующая допу-
стимой скорости НТК Kдоп, становится намного ниже 

б)

1 — М100 (Sr = 2,0%; Wr = 2,0%) α = 1,05, τ = 100 ч; τ = 100 ч;  
y = –3E – 09x5 + 2E – 06x4 – 0,0006x3 + 0,0775x2 – 4,7403x + 

+ 112,84   R2 = 0,9912;
2 — М100 (Sr = 2,0%; Wr = 2,0%) α = 1,025, τ = 100 ч; 
y = –7E – 09x5 + 4E – 06x4 – 0,0011x3 + 0,1266x2 – 7,2867x + 

+ 164,59   R2 = 0,9955;
3 — М100 (Sr = 2,0%; Wr = 2,0%) α = 1,01, τ = 100 ч);  
y = –2E – 09x5 + 1E – 06x4 – 0,0002x3 + 0,0279x2 – 1,5784x + 

+ 35,093   R2 = 0,9999;
4 — ВМЭ М40 (Sr = 1,8%; Wr = 30,0%) α = 1,45, τ = 88 ч,
y = –3E – 10x6 + 2E – 07x5 – 5E – 05x4 + 0,0077x3 – 0,6233x2 +  
+ 26,616x – 467,58   R2 = 0,7449

Рис. 3. Зависимости скорости низкотемпературной корро-
зии НТК от температуры стенки tcт при сжигании мазута 
и ВМЭ (Sr = 1,8...2,0%; Wr = 2,0...30,0%; α = 1,01...1,45):
а) при τ = 88..100 часов; б) при τ = 1000 (прогноз развития 
НТК по регрессионным уравнениям). 1 — уровень НТК при  
α = 1,02…1,03 [1, 2]

а)
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tр Н2SO4 и меняется от 85 °С при α = 1,45 до ~ 68 °С при 
α = 1,15 (границы зон указаны на рис. 4, б стрелками). 
При D < Dном (режимы 1', 2' и 3') «коррозионнодопу-
стимая» тоже смещается вправо и tст колеблется от  
~ 83 °С при α = 1,45 до 66 °С при α = 1,15. При 
D > Dном (режимы 1'', 2'' и 3'') уровень скорости НТК 
выше Kдоп будет иметь место только при tст ≈ 88 °С при 
α =1,45. Таким образом, сжигание ВМЭ с Wr = 30,0% 
при принятых значениях нагрузки D обеспечивается 
более высокая надежность работы НТПН и возмож-
ность одновременно увеличить КПД, что объясняет-
ся процессами пассивации НТПН при tст ниже 120 °С 
оксидами азота [5].

Если придерживаться режима сжигания ВМЭ при 
α на уровне 1,05…1,07, то минимальная tст, соответ-
свующая Kдоп, будет равна 60 °С, что дает возможность 
подавать в НТПН питательную воду прямо из теплого 
ящика и обеспечить КПД котла на уровне 96,0%.

ВЫВОДЫ. 1. Получены экспериментальные 
данные и уравнения зависимостей скорости НТК при 
сжигании стандартных мазутов и ВМЭ на их основе 
при содержании серы Sr от 0,98 до 2,0%, значениях 
α от 1,01 до 1,45, водосодержаниях от 2,0 до 30,0%.

2. Установлено, что при водосодержании ВМЭ 
около 30,0% достигается минимальная скорость НТК 
на уровне 0,2 мм/год (τ = 1000 часов) и размеры кор-
розионноопасной зоны при значениях α ниже 1,45, 
что обеспечивает надежность работы НТПН при пе-
ременных режимах работы котлов.

3. Отмечено, что для достижения высоких КПД 
котлов необходимо сжигать ВМЭ с W r = 30,0% при 
минимально возможных по условиям эксплуатации 
избытках воздуха α.

Рис. 4. Сравнения коррозионноопасных зон НТК при колебаниях α и tcт при изменении нагрузки котла Dном:
а) при сжигании стандартных мазутов (W r = 2,0%) (режимы работы 1; 1' ; 1''); б) при сжигании ВМЭ (W r = 30,0%) (режимы: 
1 — при α =1,45; 2 — при α = 1,35; 3 — при α = 1,25; 1',1''; 2',2''; 3',3''– переменные режимы при соответствующих α (за-
штрихованы зоны коррозии выше Kдоп при переменных режимах)

а)

б)
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fOrMATIOn Of VerTex fLOW In THe rOTATIng CHAnneL  
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Abstract. The paper presents the analysis of the secondary flow intensity and pattern in a rotating channel, which 
simulates the cooling channel of the rotating blade of a gas turbine engine. The author chooses a circle and square 
cross-section channel as an object of the study. The paper studies the circle cross-section channel at different cross-
section diameters, rotation radiuses, rotation rates and positions of the channel relative to the axis of rotation. Influence 
of the above mentioned factors on the intensity and structure of the secondary flow of air in the rotating channel has 
been evaluated. The computations were performed by solving the Reynolds-averaged Navier-Stokes equations (the 
RANS method) using a SST (Shear Stress Transport) turbulence model. The numerical grids were of the tetrahedron 
form. The air ideal gas was used as the working medium.
keywords: secondary flow; vertex flow; rotating channel.

Аннотация. Выполнен анализ интенсивности и характера вторичных течений во вращающихся каналах, мо-
делирующих охлаждающий канал рабочей лопатки газотурбинного двигателя. Анализ осуществлялся для ка-
налов с круглой и квадратной формой поперечного сечения. Для канала круглого сечения произведены расче-
ты при различных диаметрах поперечного сечения, радиусах вращения, частот вращения и положений канала 
относительно оси вращения. Изучено влияние вышеперечисленных факторов на интенсивность и структуру 
вторичных течений.
Ключевые слова: вторичные течения; вихревое течение; вращающийся канал.

Анотація. Виконано аналіз інтенсивності й характеру вторинних течій у каналі, що обертається, який моде-
лює охолоджувальний канал робочої лопатки газотурбінного двигуна. Аналіз здійснювався для каналів круг-
лого й квадратного перерізів. Для каналу круглого перерізу проведено розрахунки за різних діаметрів попереч- 
ного перерізу, радіусів обертання, частот обертання й положень каналу щодо осі обертання. Вивчено вплив 
вищезазначених чинників на інтенсивність і структуру вторинних течій.
Ключові слова: вторинні течії; вихрова течія; канал, що обертається.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмЫ
Срок службы рабочих лопаток газовых турбин 

напрямую связан с температурой материала лопатки 
во время работы и, как следствие, от выбранной си-
стемы охлаждения. На сегодняшний день существует 
огромное количество различных методик, позволяю-
щих интенсифицировать теплообмен между охлаж-
дающим воздухом и стенками лопатки. Несмотря на 
это, исследования в области повышения эффектив-
ности теплообмена продолжаются и представляют 
огромный интерес как в научном смысле, так и с точ-
ки зрения практического применения.

Перспективными являются системы охлаждения 
лопаток газовых турбин, в которых вихревые течения 
образуются не путем разрушения структуры потока 
и существенного повышения гидравлического со-
противления охлаждающего канала, а за счет воздей-
ствия сил Кориолиса, что определяет актуальность 
изучения подобных систем охлаждения.

АНАЛИЗ пОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИй И пУБЛИКАЦИй

При течении воздуха во вращающемся канале 
охлаждаемой рабочей лопатки турбины в радиальном 
направлении под действием сил Кориолиса возникает 
движение воздуха, перпендикулярное к перемещению 
основного потока. Это приводит к формированию 
вихревых явлений в канале, которые мало изучены.

М. Хух [4] провел экспериментальное исследова-
ние влияние положения двухходового канала отно-
сительно оси вращения на теплопередачу. Опыт осу-
ществлялся при повороте канала на 90 и 135° отно-
сительно оси вращения для гладкого канала и канала 
с оребрением. Частота вращения канала изменялась 
от 0 до 400 об/мин, число Рейнольдса — от 10000 до 
40000. Интенсивность теплопередачи определялась 
путем замера температуры стенок канала с помощью 
48-ми термопар, размещенных вдоль канала. Анализ 
результатов показал, что во вращающемся канале не-
зависимо от ориентации среднее значение теплопере-
дачи на задней стенке в гладком канале увеличивается 
более чем на 50% при движении потока от оси враще-
ния. При направлении потока к оси вращения среднее 
значение теплопередачи на задней стенке уменьшает-
ся на 30%. При использовании канала с оребрением 
вращение практически не влияет на интенсивность 
теплопередачи.

В работе [5] Дж. Лей провел исследование влия-
ния расстояния между ребрами в двухходовом вра-
щающемся канале на интенсивность теплопередачи. 
Эксперимент выполняли на той же установке, что 
и в [4], для различных отношений расстояния между 
ребрами к высоте ребра (5; 7,5; 10). Угол располо-
жения ребер к потоку составлял 45°. В итоге было 
установлено, что в стационарном канале при умень-
шении отношения расстояния между ребрами к вы-
соте ребра интенсивность теплопередачи на передней 
и задней стенке возрастает, а с увеличением числа 
Рейнольдса — снижается на всех стенках. Вращение 
канала приводит к спаду интенсивности теплопере-
дачи, а изменение отношения расстояния между реб-
рами к высоте ребра практически не влияет на неё во 
вращающемся канале. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — численное исследование вих-
ревого течения во вращающемся канале и определе-
ние влияния геометрических факторов на структуру 
этого течения.

ИЗЛОжЕНИЕ ОСНОВНОГО мАТЕРИАЛА
Объектом исследования является охлаждающий 

канал рабочей лопатки газотурбинного двигателя. 
Геометрические параметры модели вращающегося 
канала представлены на рис. 1. Для расчетов выбран 
канал круглого сечения диаметром 6 мм, длина канала 
80 мм. Для проведения соответствующих численных 
расчетов с помощью современных систем вычисли-
тельной гидродинамики (CFD) построена конечно-
разностная сетка. 

Вращение канала моделировалось путём движе-
ния домена вокруг оси. Частота вращения составляла 
7400 оборотов в минуту, ось находилась на расстоя-
нии 0,49 м от корневого сечения канала. На входе 
в канал задавалось полное давление P = 1040000 Па 
и температура Т = 733 К. Граничные условия на вхо-
де в канал накладывались на нижнюю поверхность 
конуса. На выходе из канала предполагался расход 
охлаждающего воздуха G = 0,02 кг/с.

На стенке были определены следующие гра-
ничные условия: гладкая стенка, температура стен-
ки 900 К. В качестве рабочей среды (рабочего тела) 
использовался идеальный газ — воздух. Модель 
турбулентности — SST (Shear Stress Transport). 
Вычисления производились с учетом эффекта  
плавучести. 

[5] Lei J., Han J.C., Huh M. Effect of rib spacing on heat transfer in two pass rectangular channel (AR=2:1) at high 
rotation number. ASME Turbo Expo, June 6–10, 2011, Vancouver, British Columbia, Canada Paper GT2011-
45926.

[6] Schroll M., Lange L., Elfert M. Investigation of the effect of rotation on the flow in a two-pass cooling system 
with smooth and ribbed walls using PIV. ASME Turbo Expo, June 6–10, 2011, Vancouver, British Columbia, 
Canada, Paper GT2011-46427.

[7] Wagner J. H., Johnson B. V., Kopper F. C. Heat Transfer in Rotating Serpentine Passages with Smooth Walls. 
ASME J. of Turbomachinery, 1991, Vol. 113, pp. 321–330.



43

№ 2 n  2017ЕНЕРГЕТИКА

Для проверки корректности выбранной модели 
был осуществлен тестовый расчет модели охлаждаю-
щего канала, в котором проводились эксперименталь-
ные исследования вторичных течений [3]. 

В результате теоретического анализа выявлено, 
что вектор скорости воздуха во вращающемся кана-
ле направлен не строго параллельно стенкам канала, 
а имеет тангенциальную составляющую. Данное яв-
ление объясняется действием на поток воздуха силы 
Кориолиса (Fк = –2ρω × v). Вектор действия силы на-
правлен противоположно вектору окружной скоро-
сти. Подробное описание геометрических параметров 
модели канала, процесса выбора расчетной сетки, ве-
рификации расчетной модели изложено в [2].

С целью определения влияния различных фак-
торов (частота вращения канала, радиус вращения, 
форма поперечного сечения, диаметр поперечного 
сечения) на интенсивность вихревого течения, фор-
мирующегося под действием силы Кориолиса, в на-
стоящем исследовании проведены соответствующие 
CFD-расчеты. 

Влияние изменения частоты вращения канала 
на интенсивность вихревого течения. Сравнивались 
три режима течения воздуха через вращающийся 
канал с различными частотами вращения: n = 5000; 
7400 и 9000 об/мин.

На рис. 2 изображен график изменения относи-
тельной тангенциальной скорости вблизи стенки  
(vт.отн = vт/vср) от относительной длины канала  
(lотн = y/d). Вычисления тангенциальной скорости  

осуществлялись на расстоянии 0,1 мм от стенки ка-
нала. Из рис. 2, а видно, что с увеличением частоты 
вращения канала интенсивность вихревого течения 
повышается. Это обусловлено тем, что возрастает 
центробежная сила, действующая на поток возду-
ха, и, как следствие, усиливается давление в канале, 
которое приводит к уменьшению средней скорости 
в  нем, при этом снижается импульс потока воздуха 
в радиальном направлении и увеличивается влияние 
на структуру течения силы Кориолиса, направленной 
противоположно окружной скорости канала. С уве-
личением частоты вращения канала растет величина 
этой силы, что также приводит к интенсификации 
вихревого течения.

Влияние изменения радиуса вращения канала на 
интенсивность вихревого течения. Изучались три 
случая течения воздуха через вращающийся канал 
с различными радиусами вращения 0,49; 0,3 и 0,65 м.

На рис. 2, б представлены три графика зависимо-
сти относительной тангенциальной скорости от от-
носительной длины канала при различных радиусах 
вращения канала. Из данных графиков следует, что 
изменения радиуса вращения практически не влияет 
на интенсивность вихревого течения, а перемена ве-
личины тангенциальной скорости не превышает 3%, 
стабильным остаётся характер вторичных течений.

Влияние диаметра поперечного сечения канала 
на интенсивность вихревого течения. Сравнивались 
три случая течения воздуха через вращающийся ка-
нал диаметрами 5; 6 и 7 мм. 

Рис. 1. Модель вращающегося канала
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Из рис. 2, в видно, что с увеличением диаметра 
поперечного сечения канала интенсивность вихрево-
го течения растет. Это связано с повышением средней 
скорости в канале при уменьшении площади его по-
перечного сечения.

Влияние положения канала относительно оси 
вращения на интенсивность вихревого течения. 

Проведено два дополнительных расчета с различны-
ми вариантами расположения канала относительно 
оси вращения: канал наклонен на 15о относительно 
радиуса в плоскости, на которой лежит ось вращения 
(рис. 3, а); канал наклонен на 15о относительно ра-
диуса в плоскости, перпендикулярной оси вращения 
(рис. 3, б). Результаты данных вычислений сопостав-

Рис. 2. Зависимость относительной тангенциальной скорости от относительной длины во вращающемся канале при раз-
личных частотах вращения канала (а), радиусах вращения канала (б), диаметрах поперечного сечения канала (в)

в)

а)

б)
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Рис. 4. Зависимость относительной тангенциальной скорости от относительной длины во вращающемся канале при раз-
личных положениях канала 

лялись с расчетом канала, ось которого совпадает 
с радиусом.

Графики изменения зависимости относительной 
тангенциальной скорости от относительной длины во 
вращающемся канале при различных положениях ка-
нала к оси вращения представлены на рис. 4.

Из рис. 4 видно, что в случае поворота канала 
в плоскости, на которой лежит ось вращения (линии 
2.1 и 2.2, соответствующие рис. 3, а), интенсивность 
вихревого течения растет по сравнению с базовым ва-
риантом. Поворот канала приводит к несимметрично-
сти вихревых течений (рис. 5), что объясняется сме-
щением вектора силы Кориолиса относительно оси. 

Наблюдается различная тангенциальная скорость 
около боковых стенок канала. На рис. 4 линии 2.1 
и 2.2 показывают изменения относительной тангенци-
альной скорости вблизи противоположных боковых 
стенок. Точки, в которых производились замеры, ото-
бражены на рис. 5. Из рисунка следует, что интенсив-
ность вторичных течений меньше около боковой стен-
ки, в сторону которой осуществлен наклон канала.

В канале, повернутом в плоскости, перпенди-
кулярной оси вращения (линия 3, соответствующая 
рис. 3, б), относительная тангенциальная скорость на 
входном участке (y/d = 0,8) значительно меньше, чем 
в базовом варианте (см. рис. 4). На начальном участке 
канала (y/d = 0,8 − 4) увеличение скорости вторичных 
течений происходит интенсивнее.

Влияние формы поперечного сечения канала на 
интенсивность вихревого течения. С целью иссле-
дования характера вторичных течений во вращаю-
щемся канале с квадратным поперечным сечением 
выполнены два дополнительных расчета. Площадь 
сечения квадратного канала равна площади сечения 

круглого канала базового варианта. В первом случае 
ось вращения канала проходит через середины про-
тивоположных сторон квадрата (рис. 6, а), во втором 
случае — через диагональ квадрата (рис. 6, б).

На рис. 7 изображены вторичные сечения в кана-
лах квадратного сечения на расстоянии 60 мм от кор-
невого сечения. Из рисунка видно, что в случае, когда 
ось вращения проходит через середины противопо-

Рис. 3. Положение канала относительно оси вращения:
а) ось канала повернута на 15о относительно радиуса в пло-
скости оси вращения; б) ось канала повернута на 15о от-
носительно радиуса в плоскости, перпендикулярной оси 
вращения

а) б)
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ложных сторон канала (рис. 7, а), вихревое течение 
практически отсутствует около задней стенки канала, 
а во время прохождения её через диагональ квадрата 
(рис. 7, б) вихревое течение наблюдается около всех 
четырех стенок канала. 

На рис. 8 представлены три графика зависимости 
относительной тангенциальной скорости от относи-
тельной длины вращающегося канала: линия 1 — ка-
нал круглого сечения; линия 2 — канал квадратного 
сечения, ось вращения проходит через диагональ ква-
драта; линия 3 — канал квадратного сечения, ось вра-
щения проходит через середины противоположных 
сторон квадрата. 

В обоих случаях канала с квадратным сечением 
на входных участках наблюдается повышенная ин-
тенсивность вторичных течений, что обусловлено 
образованием вихря, вызванного изменением 
площади сечения и формой канала. На участке 
y/d = 0,8 – 2,5 влияние данного вихря ослабевает, что 
приводит к уменьшению тангенциальной состав-
ляющей скорости. На участке канала y/d = 2,5 – 11 
главным фактором, который влияет на формиро-
вание вторичных течений, является сила Корио-
лиса, увеличивающая интенсивность вторичных  
течений.

Рис. 7. Тангенциальная составляющая скорости в каналах с квадратным поперечным сечением: ось вращения канала про-
ходит через середины противоположных сторон квадрата (а); ось вращения канала проходит через диагональ квадрата (б), 
L = 60 мм

а) б)

Рис. 5. Тангенциальная составляющая скорости в попереч-
ном сечении вращающего канала, повернутого на 15о отно-
сительно радиуса в плоскости, на которой лежит ось вра-
щения, L = 60 мм

Рис. 6. Вращающийся канал квадратного сечения: ось вра-
щения канала проходит через середины противоположных 
сторон квадрата (а); ось вращения канала проходит через 
диагональ квадрата (б)

а) б)
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Рис. 8. Зависимость относительной тангенциальной скорости от относительной длины во вращающемся канале при раз-
личных формах поперечного сечения 

ВЫВОДЫ. 1. Проведены численные исследова-
ния вихревого течения во вращающемся канале, мо-
делирующем охлаждаемую рабочую лопатку газовой 
турбины, и определено влияние геометрических фак-
торов на структуру этого течения.

2. Величина радиуса вращения канала практиче-
ски не оказывает влияния на интенсивность вихрево-
го течения.

3. Возрастание частоты вращения канала за счет 
увеличения диаметра поперечного сечения приво-
дит к повышению интенсивности вторичных течений 
в каналах охлаждаемых лопаток.

4. В случае поворота канала в плоскости, на ко-
торой лежит ось вращения, интенсивность вихрево-
го течения растет. Также в этом случае имеет место 
различная тангенциальная скорость около боковых 
стенок канала.

5. Для канала с квадратным поперечным сече-
нием, когда ось вращения проходит через середины 
противоположных сторон, вихревое течение прак-
тически отсутствует около задней стенки канала, 
а в случае её прохождения через диагональ квадрата 
вихревое течение наблюдается около всех четырех 
стенок канала. 
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Abstract. There have been implemented separation gradient aerosol technologies which take into account all the 
forces and effects that influence the deposition of finely dispersed particles. Substantiation is provided for the scientific 
statement of intensification of the gradient processes of the aerosol media transfer in the boundary layers of multipur-
pose surfaces during cleaning of the dispersed multiphase flows for the development of technical devices enhancing 
energy saving and ecological purity of power plants. A sectional design scheme and a three-dimensional model of an 
oil separator in finite elements were developed for calculating the hydrodynamics and separation. The hydrodynamic 
situation and the trajectory of the particles in the flow section of the oil separator are calculated. According to the 
calculation of the velocity distribution in the oil separator at G = 100...200 m3/h, the velocity in the coagulation profile 
does not exceed 10 m/s. On the basis of the results of the static pressure distribution for G = 100, 200 m3/h, it is es-
tablished that the pressure difference in the separating coagulators reaches 2.5...3.9 kPa, respectively. The calculation 
results at G = 100...200 m3/h show that the total pulsation effect of precipitation of the highly dispersed particles makes 
up 25.1%. Using the calculations, a prototype oil separator was created; its experimental studies were performed on 
the stand in the form of an open-type wind tunnel. The coefficient of the total purification efficiency is determined, 
which reaches 99.9%. On the basis of the separation gradient aerosol technologies, it is possible to improve cleaners 
capturing aerosols in various power plant systems. The performed studies allow further developing a line-up of separa-
tors for the gas flow rate from 20 to 2000 m3/h.
keywords: oil separator; gradient aerosol technologies; three-dimensional design grid; static pressure; coefficient of 
total efficiency.
Аннотация. Применено трехмерное моделирование сепарационных градиентных аэрозольных технологий. 
Созданы трёхмерные модели для численного эксперимента усовершенствованного маслоотделителя для сис-
тем суфлирования газотурбинных двигателей с контактными уплотнениями. Выполнены исследования в диа-
пазоне расходов 400…800 м3/ч. На основе расчетов создан опытный образец маслоотделителя и выполнены 
его экспериментальные исследования на специальном стенде. Определен коэффициент суммарной эффектив-
ности очистки, который достигает 99,9% для G = 400–800 м3/час.
Ключевые слова: маслоотделитель; градиентные аэрозольные технологии; трехмерная расчетная сетка; ста-
тическое давление; коэффициент суммарной эффективности.
Анотація. Застосовано тривимірне моделювання сепараційних градієнтних аерозольних технологій. Створе-
но тривимірні моделі для чисельного експерименту вдосконаленого масловіддільника для систем суфлюван-
ня газотурбінних двигунів з контактними ущільненнями. Виконано дослідження в діапазоні витрат 400, 600,  
800 м3/год. На основі розрахунків створено дослідний зразок масловіддільника й виконано його експеримен-
тальне вивчення на спеціальному стенді. Визначено коефіцієнт сумарної ефективності очищення, який дося-
гає 99,9% для G = 400−800 м3/год.
Ключові слова: масловіддільник; градієнтні аерозольні технології; тривимірна розрахункова сітка; статичний 
тиск; коефіцієнт сумарної ефективності.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмЫ
Создание высокоэффективных и экономичных 

тепло- и массообменных аппаратов, сепарирующих 
устройств является значительным резервом повыше-
ния коэффициентов полезного действия энергетиче-
ских установок, улучшения использования топливно-
энергетических ресурсов. Актуальность применения 
трехмерного моделирования сепарационных гради-
ентных аэрозольных технологий для изготовления 
маслоотделителя обусловлена проблемой обеспече-
ния эффективной очистки промышленных выбросов 
от вредных жидких примесей.  

АНАЛИЗ пОСЛЕДНИХ 
ИССЛЕДОВАНИй И пУБЛИКАЦИй

В исследованиях газодинамики, переноса тепла 
и массы широко известны работы зарубежных авто-
ров и ряда научных украинских школ, результатом 
которых стали разработки сепарационного оборудо-
вания широкого применения. 

В работе [1] выполнены теоретические иссле-
дования очистки газов в нанопористых графитовых 
мембранах. Данная технология позволяет улавливать 
жидкие и твердые частицы диаметром до 1 мкм; од-

нако сепарационные кассеты с нанопористыми гра-
фитными мембранами ограничены во времени экс-
плуатации и их замена влечет дополнительные затра-
ты. Данная технология не подходит для улавливания 
высокодисперсных частиц масла для систем суфли-
рования газотурбинного двигателя. В публикации [2] 
авторы предлагают использовать мембранные техно-
логии для очистки нестационарных течений. Данная 
технология позволяет интенсифицировать осаждение 
жидкой фазы в газовом потоке за счет дополнитель-
ных пульсаций среды. В [3] рассмотрено интенси-
фицирование осаждения за счет ввода значительных 
градиентов температуры в каналах осаждения и под-
тверждена данная технология расчетами различных 
конструкций элементов сепаратора. В [4] выполнено 
CFD-моделирование поведения частиц в сверхско--моделирование поведения частиц в сверхско-
рых каналах осаждения и определена эффективность 
осаждения. В [5] авторы изучили различные мем-
бранные каналы и выявили оптимальные для осаж-
дения частиц. Разработали модель для смешанных 
потоков, которая может быть применена для расчетов 
осаждения в конструкциях сепараторов. В [6] охарак-
теризованы технологии улавливания масляного аэро-
золя в сепарационных каналах. Особенностью данной 



50

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 2 n  2017

работы является то, что авторы исследовали процес-
сы укрупнения и дробления капель в сепарационных 
каналах. Разработаны модели, которые позволят бо-
лее детально понимать процессы улавливания масля-
ного аэрозоля. В [7] авторы предложили разработку 
сепарационной технологии для газотурбинного дви-
гателя производства IGCC. В [8] проанализировано 
влияние перепада температур на осаждения высоко-
дисперсных частиц в гладких каналах. Эксперимен-
тальным путем установлено, что перепад температур 
позволяет увеличить на 10 – 20 % осаждение в сепа-
раторе. В [9] авторы разработали турбоимпактный 
сепаратор для замкнутого цикла системы суфлиро-
вания газотурбинной установки. На основе выпол-
ненных ранее исследований построена обобщенная 
математическая модель определения интенсивности 
процесса очистки дисперсных многофазных потоков 
в системах энергетических установок [10]. 

Разработка сепараторов газотурбинных двигате-
лей для расходов газовой среды 200 м3/ч на основе 
сепарационных градиентных аэрозольных техноло-
гий с коэффициентом очистки 99,9% обусловлена на-
чалом создания нового поколения двигателей на газо-
турбинных предприятиях КНР. 

ЦЕЛЬЮ СТАТЬИ является применение трех-
мерного моделирования сепарационных градиент-
ных аэрозольных технологий для создания маслоот-
делителей систем суфлирования ГТД с расходом газа 
до 800 м3/ч.

Для ее реализации решены следующие задачи: 
применена разработанная в [10] математическая мо-
дель градиентных сепарационных технологий; созда-
на трехмерная модель маслоотделителя; выполнены 
расчеты гидродинамической обстановки в проточной 
части маслоотделителя; произведен расчет траектории 
частиц в проточной части маслоотделителя; изготов-
лены рабочие чертежи и опытный образец; проведены 
стендовые испытания маслоотделителя.

ИЗЛОжЕНИЕ ОСНОВНОГО мАТЕРИАЛА
На основе предложенной математической модели 

[10] выполнено исследование газодинамики в проточ-
ной части канала (рис. 1) и получены значения коэф-
фициентов осаждения при различных концентрациях 
жидкой фазы. 

В процессе расчета задавались следующие пара-
метры: 

– трехмерная геометрия построена в реальном 
масштабе (длина 80 мм и высота 5...25 мм);

– расчетная сетка состоит из треугольных сегмен-
тов с площадью S = 30 · 10–8 м2; параметры среды — 
нормальные условия;

– плотность газа ρг = 1,225 кг/м3;
– вязкость µг = 1,79 · 10–5кг/(м·с);
– материал стенки канала — алюминий с шерохо-

ватостью 0,1 мм и плотностью ρал = 2690 кг/м3;

Рис. 1. Трехмерная модель маслоотделителя 
G = 400 − 800 м3/ч на основе сепарационных градиентных 
аэрозольных технологий:
а) трехмерный вид для построения расчетной сетки; 
б) трёхмерная расчетная сетка конечных элементов;  
в) траектория движения частиц в газоочистителе

в)

а)

б)
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– минимальный диаметр частиц: dmin — 3 мкм;
– средний диаметр частиц: dmid — 10 мкм;
– максимальный диаметр частиц: dmax– 15 мкм; 
– концентрация жидкой фазы Свх = 0,6 кг/м3;
– диапазон расходов — G = 400; 600; 800 м3/ч.
Из графиков распределения статического дав-

ления (рис. 2) видно, что для G = 400 м3/ч перепад 
давления в сепарирующих коагуляторах достигает 
5,1 кПа.

Расчет траектории движения частиц в канале по-
казал, что траектория совпадает с линией тока газо-
вой среды в рабочем канале. На рис. 3 представле-
но распределение скорости в маслоотделителе при 
G = 400; 600; 800 м3/ч.

Из расчета распределения скорости в маслоот-
делителе при G = 400 м3/ч определено, что скорость 
в коагуляционном пакете не превышает 10 м/с. 

Расчет осаждения частиц в маслоотделителе при 
G = 400; 600; 800 м3/ч представлен в табл. 1.

Результаты расчета при G = 400 м3/ч показали, что 
суммарный пульсационный эффект осаждения высо-
кодисперсных частиц достигает 25,1%.

методика исследований маслоотделителей 
систем суфлирования ГТД. Оптические измерения 
дисперсности и концентрации частиц производились 
с помощью фотоэлектрического счетчика аэрозоль-
ных частиц АЗ-5 и фотометра аэрозолей ФАН-У4.2 
УХЛ. Погрешность измерения этими приборами не 
превышала 5%. Отбор проб проводился через за-
борные трубки, служившие одновременно трубками 
полного давления. При замерах соблюдались условия 
изокинетичности. Массовая концентрация частиц 
в потоке находилась отбором пробы дисперсной двух-
фазной среды аспиратором и пропусканием ее через 
аналитические фильтры АФА. Фильтры АФА взвеши-
вались на аналитических весах с погрешностью ±0;1 
мг до и после взятия пробы. По привесу фильтра с 
учетом времени и расхода пробы газа определялась 
концентрация частиц по формуле:

Сср = 1000 (mн – mк)/gпрτ,

где mн, mк — масса фильтров до и после пробы, мг;  
gпр — расход воздуха в период забора пробы через 
аспиратор, л/мин; τ — время пробы, мин.

Расход масловоздушной среды вычислялся по пе-
репаду давлений на расходомерном коллекторе, вы-
полненном в виде профиля лемнискаты:

1 2
2 9,81( ),k kG S p p= α −ρ

где kα  — коэффициент расхода; 0,99;kα =  Sk — про-
ходное сечение коллектора, м2; ρ — плотность среды, 
кг/м3; p1 и p2 — статическое давление окружающей 
среды и в коллекторе, мм вод. ст.

Эффективность улавливания аэрозолей исследуе-
мыми элементами рассчитывалась по формуле:

0 1 100 %,C
C

где Свх и Свых — входная и выходная концентрация 
масляного аэрозоля, мг/м3. Взвешивание фильтров 
АФА осуществлялось на аналитических весах 17. Ко-
эффициент суммарной эффективности очистки также 
находился по формуле:

0 1 / 100 %.G g

Методикой испытаний предусматривалась оценка 
эффективности в интервале расходов газа от 400; 600; 
800 м3/ч при наличии охлаждения коагулятора и без 
охлаждения.

Результаты стендовых исследований конструк-
ции маслоотделителя и оценки его эффективно-
сти. Для исследований был разработан и изготовлен 
опытный образец газоочистителя производитель-
ностью 400 м3/ч. Результаты стендовых испытаний 
представлены в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что для коагулятора коэффи-
циент суммарной эффективности очистки от капель 
масла составил 99,9%. Данный коэффициент получен 
при входной концентрации капель до 0,6 кг/м3, рас-
ходе газа от 400 до 800 м3/ч и температуре 80 °С. При 
этом аэродинамическое сопротивление отделителя 
равнялось 6,1 кПа, а выходная концентрация масла 
в очищенном воздухе при расходе газа 400 м3/ч — до 
Cвых. = 59 · 10–3 г/м3. Суммарный пульсационный эф-
фект осаждения высокодисперсных частиц достигает 
34,7%.

Таблица 1. Расчет осаждения в маслоотделителе при G = 400; 600; 800 м3/ч

Начальные условия Без пульсации сетки С пульсациями сетки
ΣПСЭ, 

%Gв, 
м3/ч

Твх см, 
оС

Свх,  
кг/м3

dmin, 
мкм

dmid,
мкм

dmax,
мкм

dmin, 
gвынос, 
мг/ч

dmid, 
gвынос, 

г/ч

dmax, 
gвынос, 

г/ч

dmin, 
gвынос,
мг/ч

dmid,
gвынос,
мг/ч

dmax; 
gвынос; 
мг/ч

400 80 0,6 3 10 15 22,4 0 0 17,3 0 0 25,1

600 80 0,6 3 10 15 16,3 0 0 13,2 0 0 21,8

800 80 0,6 3 10 15 18,8 0 0 16,4 0 0 13,0
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Рис. 2. Распределение статического давления в маслоотделителе: 
а), б) — при G = 400 м3/ч; в), г) — при G = 600 м3/ч; д), е) — при G = 800 м3/ч

д)

а)

в)

е)

б)

г)
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Рис. 3. Распределение скорости в маслоотделителе:
а), б) — при G = 400 м3/ч; в), г) — при G = 600 м3/ч; д), е) — при G = 800 м3/ч

д)

а)

в)

е)

б)

г)
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Исследования эффективности отделителя при 
пульсации сеточного коагулятора с соответствующей 
частотой:

uy = 2 · A · π · ν cos(2π · ν),

где A = 0;00002 мм — амплитуда; ν = 10000 Гц — ча-
стота колебаний, показали положительное влияние на 
качество очистки. Таким образом, за счет использова-
ния пульсационного коагулятора можно производить 
улавливание паров масла до их насыщенного состоя-
ния при температуре подающего холодного масла.

ВЫВОДЫ. 1. Осуществлено трехмерное моде-
лирование сепарационных градиентных аэрозольных 
технологий и создание на их основе усовершенство-
ванных маслоотделителей систем суфлирования ГТД 
с контактными уплотнениями с расходом газа до  
800 м3/ч. Для этого разработана трехмерная модель 
маслоотделителя, выполнены расчеты гидродина-
мической обстановки в проточной части маслоотде-
лителя, произведен расчет траектории частиц в про-

точной части маслоотделителя, изготовлены рабочие 
чертежи и опытный образец производительностью 
G = 400…800 м3/ч.

2. Проведены стендовые испытания маслоотдели-
теля, которые показали, что коэффициент суммарной 
эффективности очистки от масляного аэрозоля со-
ставляет более 99,99%. При этом суммарный пульса-
ционный сепарационный эффект при G = 400 м3/ч — 
Σ ПСЭ = 34,7%; при G = 600 м3/ч  — Σ ПСЭ = 25,8%; 
а при G = 800 м3/ч  — Σ ПСЭ = 13,0%.

3. На основе предложенной конструкции возмож-
но создание очистителей для улавливания аэрозолей 
в системах, суфлирования ГТД, вентиляции картера 
ДВС, вентиляции маслобаков главных циркуляцион-
ных насосов турбин АЭС, комфортного и техниче-
ского кондиционирования, вентиляции редукторов 
главных турбозубчатых агрегатов, очистки сжатого 
воздуха, сушки пищевых и медицинских препаратов 
и др. 
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ΔР, 
кРа Cвых, г/м3 gвынос, мг/ч Cвых, г/м3
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gвынос, мг/ч 
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Abstract. The task of optimization of calculation of operating characteristics of asynchronous drives has been solved. 
It is a part of the complex scientific and applied problem of improvement of calculation of operating processes of 
marine and industrial mechanisms. The system of correct mathematical expressions for calculation of starting areas of 
the mechanical and electromechanical characteristics of asynchronous drives is obtained. The expressions address the 
disadvantages of the traditional formulas by Kloss and Shubenko. The proposed dependencies allow reducing labour 
intensity of the calculation, extending functional possibilities of the calculation means, improving the accuracy of the 
calculation of the starting areas. Efficiency and required accuracy of the obtained dependencies are confirmed by the 
calculations performed and approbation in the educational process.
keywords: asynchronous electric drive; mathematical description; relative quantities; calculation accuracy; electric 
drive characteristics.

Аннотация. Получена система корректных математических выражений для расчета пусковых участков ме-
ханической и электромеханической характеристик асинхронных электроприводов, устраняющих недостатки 
традиционных формул Клосса и Шубенко. Эффективность и необходимая точность полученных зависимостей 
подтверждены выполненными расчетами и апробацией в учебном процессе.
Ключевые слова: асинхронный электропривод; математическое описание; относительные величины; точ-
ность расчетов; характеристики электропривода.

Анотація. Отримано систему коректних математичних виразів для розрахунку пускових ділянок механічної 
й електромеханічної характеристик асинхронних електроприводів, що усувають недоліки традиційних фор-
мул Клосса і Шубенка. Ефективність і необхідна точність отриманих залежностей підтверджено виконаними 
розрахунками й апробацією в навчальному процесі.
Ключові слова: асинхронний електропривод; математичний опис; відносні величини; точність розрахунків; 
характеристики електропривода.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмЫ
В настоящее время известны формулы Клосса 

и Шубенко, традиционно используемые для расчета 
рабочих характеристик асинхронных электроприво-
дов [1 – 3]. Однако, адекватно описывая характери-
стики на рабочих участках, уравнения допускают се-
рьезные неточности на пусковых участках.

Формула Клосса для простого по форме участка тру-
доемка и нуждается в упрощении, а формула Шубенко 
обременена зависимостью от механической характери-
стики и требует самостоятельности. С помощью выше-
названных соотношений можно по известной механи-
ческой характеристике получить электромеханическую 
формулу. Но обратный переход — от электромеханиче-
ской к механической — невозможен. Хотя, с точки зре-
ния вероятностей выбора оптимального способа расче-
та, двухсторонний переход весьма желателен.

До настоящего времени остается не решенной 
задача получения эффективных и точных зависимо-
стей для расчета пусковых участков механической 
и электромеханической характеристик асинхронных 
электроприводов. Перечисленные моменты являются 
основной составляющей комплексной проблемы со-
вершенствования расчета рабочих процессов элек-
тромеханизмов.

АНАЛИЗ пОСЛЕДНИХ 
 ИССЛЕДОВАНИй И пУБЛИКАЦИй

Известно, что при скольжениях sк
 < s < 1 формула 

Клосса дает значительные погрешности [4], поэтому 
приведено корректирующее уравнение для их устра-
нения. Однако для участка 0 < s < sк сохраняется тра-
диционное соотношение, которое, учитывая простую 
форму характеристики на этом участке, неоправданно 
громоздко.

В [5] также представлена зависимость формулы 
Шубенко от механической характеристики. Но имен-

но в этом причина большой трудоемкости и низкой 
точности расчета на пусковом участке (sк

 < s < 1) по 
данному соотношению. Следует также отметить, что 
корректирующая формула отсутствует.

В связи с этим задача оптимизации расчета рабо-
чих процессов асинхронных электроприводов может 
быть решена только путем пересмотра существующе-
го математического описания их характеристик.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — снижение трудоемкости и по-
вышение точности расчета рабочих процессов асин-
хронных электроприводов путем совершенствования 
математического описания рабочих характеристик 
двигателей.

ИЗЛОжЕНИЕ ОСНОВНОГО мАТЕРИАЛА
При расчете рабочих процессов в электроприво-

де незаменимыми являются рабочие характеристики 
электродвигателя — механическая ω(M) и электроме-
ханическая I(ω) или ω(I) [6].

Для расчета механических характеристик исполь-
зуется формула Клосса:

2 ,mm
ss

s s

                               (1)

а для вычисления электромеханических характери-
стик — формула Шубенко:

2 2 2
0 0(1 ) / .i i i ms s                     (2)

Формулы (1) и (2), адекватно описывая рабочие 
участки характеристик (от s = 0 до s = sк), недопусти-
мо искажают пусковые и тормозные участки (от s = sк 
до s = sп и выше). Поэтому в расчетной практике фор-
мулы (1) и (2) применяются для рабочих участков, 
а для пусковых и тормозных корректируют формулы 
рабочих участков.
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Например, для описания пускового участка меха-
нической характеристики удачное уравнение предло-
жил К. А. Чекунов [2]:

2 2[2 ( ) ] ,m s s km
ss

s s

                         (3)

где 

1 2
, .

(1 )

m s
s mk m

s m

В результате исследований и ряда преобразова-
ний формул (1) и (2) получена система зависимостей, 
позволяющих решить поставленную задачу.

Особенности представляемых зависимостей 
включают следующие положения: 

1) использование относительных величин, за ба-
зовые значения которых приняты номинальные, как 
более информативные и экономные [7];

2) рабочие характеристики на рабочих участках 
представлены двух видов: определяемые по паспорт-
ным данным двигателя, определяемые одна по дру-
гой (т. е. механическая по электромеханической и на-
оборот);

3) под электромеханической характеристикой по-
нимается зависимость относительного тока от мо-
мента i(m);

4) нагрузка на валу двигателя учитывается момен-
тами сопротивления mс и корнями уравнения привода 
вида 2

c c 1.m m m  
Принятые условные обозначения и сокращения:
s, sн, sк, sп — скольжения: текущее, номинальное, 

критическое, пусковое;
, , ,  — относитель-

ные скорости: текущая, синхронная, критическая, 
пусковая;

c , ,m m m  — относительные 

моменты сопротивления: текущий, критический, пу-
сковой;

0
0, , ,  — относительные 

токи: текущий, свободного хода, критический, пуско-
вой.

Кроме момента mс, в качестве параметра, ха-
рактеризующего нагрузку, применяется корень 

2
c c 1,m m m  который приобретает разные 

значения в следующих режимах:
– при свободном ходе: 0;m
– в номинальном: 2 1;m m m
– в критическом: 1;m
– в пусковом: 2 1.m m m

Расчет механических характеристик
На рабочем участке расчет по паспортным дан-

ным двигателя описывает выражение: 

P ,ss m                                    (4)

где 2

2

, 1,

1, .

s
ss m m m
m

mm m m m
m

Формула (4) является аналогом равенства (1).
На рабочем участке определение по электромеха-

нической характеристике можно представить таким 
образом:

2 2
0

c

( ) ,si
i i

s
m

                        (5)

где 2
0
.

(1 )si
s

i

Традиционного соответствия (5) не существует.
На пусковом участке уравнения по паспортным 

данным двигателя показывает зависимость:

1 ( ),ss m m                        (6)

где 21 , 1, .
( 1)

s
s mm m m

mm

Аналогом формулы (6) является традиционное 
выражение (3).

Расчет электромеханических характеристик
На рабочем участке вычисления по паспортным 

данным двигателя представлены в виде:

2 2
0 ,i i m m                              (7)

где 
2
0

0
(1 ) , sin cos .i

m
m

Формула (7) показывает соответствия уравнения (2).
На рабочем участке расчет по механической ха-

рактеристике производится так:

2 2
0 ,isi i m s                              (8)

где 
2
0(1 ) .is
i

s

Формула (8) − аналог равенства (2).
На пусковом участке паспортные данные двигате-

ля можно определить следующим образом:

2 2 2 2
c ,i i m m                         (9)

где 
2 2

2 2
0 2 2

( ), .i i m
m m



60

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 2 n  2017

Соответствия формуле (9) среди традиционных 
зависимостей не существует.

Полученные решения позволяют:
1) упростить исходные формулы (1) и (2) и сбли-

зить их по форме и составу расчетных элементов (ра-
венства (4) и (7));

2) сделать формулу для расчета электромеханиче-
ской характеристики независимой от механической 
характеристики и вести расчет по паспортным дан-
ным двигателя (уравнение (7));

3) найти формулы, позволяющие по механиче-
ской характеристике строить электромеханическую 
и наоборот (соотношения (5) и (8));

4) получить относительно простые зависимо-
сти для описания пусковых участков механической 
и электромеханической характеристик, лишенные 
погрешностей, присущих традиционным формулам 
(равенства (6) и (9)).

Ниже приведены примеры расчетов, выполнен-
ных по данным уравнениям.

Пример 1. Рассчитать и построить рабочие ха-
рактеристики s(m) и  i(m) электродвигателя 4А280S6, 
имеющего следующие технические данные.

75 ; 0,02; 2, 2;
1,2; 7,0; cos 0,89.

N s m
m i

Формулы для расчета:

2 2 2 2 2 2
0 c

2 2
0

P ; 1 ( );

; ;

.

s ss m s m m

i i m m i i m m

i i m

Определение постоянных величин:
2 2

2 2

2
0

2 2
0

1 2,2 2,2 1 0,24;
0,02 0,083;
0,24
2,2 1,83;
1,2

1 1,83 1,83 1 3,37;

(1 ) 0,94 3,92;
0,24

1 1 0,083 3,87;
3,37 11

0,06 3,92 2,2 8,68;

s

s

m m m
ss
m
mm
m

m m m

i
m
s

m

i i m

0
2
0

2 2

2 2 2 2

2,94;

sin cos 0,46 0,24 0,89 0,25;

0,06;

( ) (49 8,66) 21,92.
2,2 1,2

i

m

i

i

m m

2 2

2 2

2
0

2 2
0

1 2,2 2,2 1 0,24;
0,02 0,083;
0,24
2,2 1,83;
1,2

1 1,83 1,83 1 3,37;

(1 ) 0,94 3,92;
0,24

1 1 0,083 3,87;
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0,06 3,92 2,2 8,68;

s

s

m m m
ss
m
mm
m

m m m

i
m
s

m

i i m
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2 2 2 2
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m m
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2 2

2
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2 2
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2,2 1,83;
1,2
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0,24
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0,06 3,92 2,2 8,68;

s
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m m m
ss
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m m m

i
m
s
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0
2
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2 2

2 2 2 2

2,94;

sin cos 0,46 0,24 0,89 0,25;
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2,2 1,2
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m

i

i

m m

2 2

2 2

2
0

2 2
0

1 2,2 2,2 1 0,24;
0,02 0,083;
0,24
2,2 1,83;
1,2

1 1,83 1,83 1 3,37;

(1 ) 0,94 3,92;
0,24

1 1 0,083 3,87;
3,37 11

0,06 3,92 2,2 8,68;

s

s

m m m
ss
m
mm
m

m m m

i
m
s

m

i i m

0
2
0

2 2

2 2 2 2

2,94;

sin cos 0,46 0,24 0,89 0,25;

0,06;

( ) (49 8,66) 21,92.
2,2 1,2

i

m

i

i

m m

Расчет рабочих характеристик представлен 
в табл. 1. В строках верхней части таблицы приведен 
регулярный ряд моментов сопротивления mc, начи-
ная от свободного хода mc = 0 и заканчивая критиче-
ским моментом mк = 2,2, и их квадраты (строки 1−2). 
Ниже — отношения критических моментов к момен-
там сопротивления (строка 3) и соответствующие им 
корни разных знаков (строки 4 и 5), разницы между 
корнями, соответствующими пуску и текущим значе-
ниям нагрузки (строка 6), произведения текущих мо-
ментов сопротивления mc на корни 

 
 1.     4 280S6 (  3, 4, 7, 8) 

1 mc 0 
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2 0 
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     , 
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   .  11 13   

    ,   14 17 
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 (строка 7).
Данные этой части таблицы (строки 1−7) имеют 

общий характер и используются при расчете обеих 
характеристик на рабочих и пусковых участках. Вы-
численные для электродвигателя 4А280S6, они соот-
ветствуют также любому другому двигателю с таким 
же критическим моментом mк = 2,2.

Далее описаны равенства последовательных  
расчетных шагов, соответствующих принятым фор-
мулам, и результаты их расчета для разных моментов 
сопротивления mc. Строка 8 содержит расчет механи-
ческой характеристики на рабочем участке, а стро-
ки 9 и 10 — этой же характеристики на пусковом  
участке. Строки 11−13 охватывают расчет электро-
механической характеристики на рабочем участке, 
а строки 14−17 — этой же характеристики на пуско-
вом участке.

Для оценки полученных результатов расчета об-
ратимся к итоговым данным, содержащимся в стро-
ках таблицы 8 и 10 (механическая характеристика 
s(m)) и 13 и 17 (электромеханическая характеристика 
i(m)). В строке 8 при mc = 0 (свободный ход) находим 
ожидаемое скольжение s = 0, номинальному момен-
ту mн = 1 соответствует номинальное скольжение sн = 
0,02, критическому моменту  mк = 2,2 — критическое 
скольжение sк = 0,083. По данным строки 10 при пус-
ковом моменте mп = 1,2 скольжение равно sп = 1, при 
моменте mк = 2,2 скольжение sк = 0,083, т. е. такое же, 
как и на рабочем участке механической характеристи-
ки, что свидетельствует об границе между участками 
и непрерывности механической характеристики.

Из строки 13 видно, что моменту свободного хода 
mc = 0 отвечает ток свободного хода i0 = 0,25, номи-
нальному моменту mн = 1  — номинальный ток iн = 1, 
а критическому моменту mк = 2,2 — ток этого же ре-
жима iк = 2,94. Рабочий участок электромеханической 
характеристики также описывается безукоризненно. 
На пусковом участке электромеханической характе-
ристики (строка 17) находим, что пусковому момен-
ту mп = 1,2 соответствует пусковой ток iп = 7, а при 
критическом моменте mк = 2,2 ток равен iк = 2,94, т. е. 
как и на рабочем участке, что свидетельствует о не-
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Таблица 1. Расчет рабочих характеристик ЭД 4А280S6 (формулы 3, 4, 7, 8)

1 mc 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2
2 mc

2 0 0,04 0,16 0,36 0,64 1,0 1,44 1,96 2,56 3,24 4,0 4,84
3 mкc ∞ 11 5,5 367 2,75 2,2 1,83 1,57 1,38 1,22 1,1 1,0

4
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прерывности электромеханической характеристики 
i(m).

Пример 2. Рассчитать рабочий участок механи-
ческой характеристики двигателя 4А280S6, исполь-
зовав данные электромеханической характеристики 
этого двигателя из табл. 1 (строка 13).

Формула для расчета механической характери-
стики:
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Расчетное выражение с учетом постоянной вели-
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Данные расчета сведены в таблицу 2.
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Расчет выполнен в виде трех операций, полу-
ченных в результате разбиения расчетной формулы. 
Сравнивая результаты расчета таблицы 2 с данными 
итоговой строки 8 табл. 1 (механическая характери-
стика, полученная с помощью формулы (4)), убежда-
емся в достаточно точном их совпадении.

ВЫВОДЫ. Предложена система корректных 
математических выражений для расчета рабочих ха-
рактеристик асинхронных электроприводов, которая 
позволяет:

1) снизить трудоемкость расчета:
а) рабочего участка механической характеристики 

за счет упрощения формулы (4) и сокращения числа 
операций на каждом расчетном шаге;

б) рабочего участка электромеханической харак-
теристики благодаря отсутствию необходимости об-
ращаться в каждом расчетном шаге к механической 
характеристике;

2) расширить функциональные возможности со-
ответствующих расчетных средств для вычисления 
рабочих характеристик благодаря увеличению коли-
чества формул (от двух до шести) и большему раз-
нообразию их свойств;

3) повысить точность расчета пусковых участков 
механической и электромеханической характеристик 
путем коррегирования формул рабочих участков 
(формулы (7) и (8)), в результате чего достигнуто их 
совпадение в контролируемых каталожными данны-
ми режимах.
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Abstract. The system of control of the marine terminals has been studied on the basis of decomposition of the oper-
ating system of the liquid bulk terminal. The basic elements of the simulation model of the terminal cargo flow are 
determined. Software implementation of the simulation model is carried out by the modular principle, allowing for its 
integration into the corporate information system of the terminal. The developed algorithms of the simulation model 
of cargo flows at the liquid bulk terminal are implemented using the Java programming language.
keywords: marine liquid bulk terminal; simulation model; information matrix; corporate information system.

Анотація. Проведено дослідження системи управління морськими терміналами, на основі декомпозиції опе-
раційної системи морського наливного термінала установлено базові елементи імітаційної моделі вантажопо-
токів термінала. Програмну реалізацію імітаційної моделі виконано за модульним принципом, що забезпечує 
її інтеграцію до корпоративної інформаційної системи термінала. Розроблені алгоритми імітаційної моделі 
вантажопотоків наливного термінала реалізовано з використанням мови програмування Java.
Ключові слова: морський наливний термінал; імітаційна модель; інформаційна матриця; корпоративна ін-
формаційна система.

Аннотация. Проведены исследования системы управления морскими терминалами, на основе декомпозиции 
операционной системы морского наливного терминала установлены базовые элементы имитационной модели 
грузопотоков терминала. Программная реализация имитационной модели выполнена по модульному принци-
пу, что обеспечивает ее интеграцию в корпоративную информационную систему терминала. Разработанные 
алгоритмы имитационной модели грузопотоков наливного терминала реализованы с использованием языка 
программирования Java.
Ключевые слова: морской наливной терминал; имитационная модель; информационная матрица; корпора-
тивная информационная система.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмИ
Морський і внутрішній водний транспорт є важ-

ливим фактором у процесах соціально-економічного 
розвитку України, забезпеченні конкурентоспромож-
ності національної економіки. Морські й річкові тер-
мінали — це елемент логістичної мережі збуту про-
дукції, інструмент обслуговування зовнішньоеконо-
мічної діяльності.

Морські наливні термінали (МНТ) — це мікро-
логістичні системи, які складаються з об’єктів пор-
тової інфраструктури (причальні гідротехнічні спо-
руди, стаціонарні накопичувачі для збереження ван-
тажів, засоби контролю й перекачування наливних 
вантажів) й забезпечують приймання, накопичення 
вантажів та їх перевантаження на спеціалізовані 
транспортні судна. Україна посідає провідні позиції 
серед постачальників олій на міжнародних ринках. 
У 2016 р. наливними терміналами України переро-
блено більше чотирьох мільйонів тонн олій. Лідера-
ми за обсягом перевалки є термінали ЕВЕРІ (м. Ми-
колаїв) і РИСОІЛ (м. Чорноморськ). Ринок послуг 
з перевалки олій характеризується підвищенням 
конкуренції: збільшує обсяги перевалки міжнародна 
торговельна компанія BUNGE, розширює номенкла-
туру й обсяги експортних операцій компанія NOBLE. 
Для досягнення успіху в складному й динамічному 
оточенні терміналам необхідно постійно адаптува-
тись до змінних умов ринкового середовища, ви-
переджаючи конкурентів за якістю, швидкістю й 
гнучкістю своїх послуг. У цих умовах важливим чин-
ником забезпечення конкурентоспроможності МНТ 

є рівень ефективності управління вантажопотоками  
термінала.

Наявні технології підготовки й реалізації управ-
лінських рішень базуються на досвіді й інтуїції 
управлінського персоналу. При цьому на практиці 
відсутні механізми підготовки для керівництва опера-
тивної інформації про діяльність термінала для своє-
часного прийняття рішень до того, як вони знайдуть 
своє відображення у вигляді фінансових результатів. 
Така ситуація не дає можливості побудувати надій-
ні прогнози, вирішити завдання оптимізації вико-
ристання ресурсів на тактичному й оперативному 
рівнях. З вказаних причин розробка ефективних ін-
струментів підтримки прийняття рішень в управлінні 
морськими терміналами з використанням сучасних 
методів моделювання й комп’ютерних технологій  
є актуальною.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

Питанням дослідження процесів управління мор-
ськими портами як організаційно-технічними систе-
мами присвячені роботи О. Н. Степанова, М. Я. По-
стана. О. М. Котлубая, А. О. Ханової та ін. У роботах 
Ю. І. Толуєва, М. Ю. Григорак розкрито проблеми 
імітаційного моделювання в соціально-економічних 
системах. Відсутні дослідження з розробки механіз-
мів моделювання мікрологістичних систем з ураху-
ванням особливостей управління вантажопотоками 
морських наливних терміналів.

мЕТОЮ СТАТТІ є підвищення ефективності 
процесів управління морськими наливними терміна-
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лами на основі використання імітаційного моделю-
вання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО мАТЕРІАЛУ
Логістична система — це організаційно завершена 

(структурована) економіко-технологічна система, що 
складається з елементів, взаємопов’язаних у єдиному 
процесі управління матеріальними, інформаційними 
й фінансовими потоками. При цьому логістична сис-
тема має розвинені зв’язки з зовнішнім середовищем 
[1, 3]. Для прийняття рішень на різних рівнях управлін-
ня логістичними системами необхідна обробка й ана-
ліз великих обсягів інформації. Оброблювана інфор-
мація характеризується низьким рівнем структуриза-
ції, багатомірністю й має різні джерела походження, 
тому реалізація ефективного управління зараз прак-
тично неможлива без інформаційно-комп’ютерної 
підтримки — системи підтримки прийняття рішень 
(СППР).

Типова СППР включає такі елементи: моделі да-
них і процесів, бази даних, інтерфейси користувача. 
Ефективним інструментом у складі СППР є імітацій-
не моделювання [4, 5]. Розробка імітаційної моделі 
складається з двох етапів:

1) конструювання моделі реальної системи;
2) програмна реалізація моделі для включення 

в СППР.
На основі аналізу операційної діяльності виконано 

функціональну декомпозицію МНТ (табл. 1), де визна-
чено функціональні елементи логістичної системи.

На основі оцінки внутрішніх і зовнішніх факторів 
розроблено матричну організаційну структуру управ-
ління логістичною системою МНТ. У цій структурі 
разом з функціональним управлінням (по вертикалі) 
використовується горизонтальний потік проектних 
повноважень (рис. 1). Проектне управління відбу-
вається для окремих договорів або групи договорів, 
об’єднаних спільними характеристиками (замовник, 
вид вантажів, географічні ознаки та ін.).

У результаті проведеного комплексного аналі-
зу структури й взаємозв’язків елементів логістичної 
системи між собою й зовнішнім середовищем уста-
новлено базові елементи імітаційної моделі.

Модель стаціонарних накопичувачів подамо 
у формі матриці: 

M1 → {Q, B(Q), A, dST(Q), hST(Q)},           (1)

де Q = 1, 2, … , Z (Z — кількість типів накопичувачів 
на терміналі); B(Q) — кількість накопичувачів типу 
Q; A(Q) = 1, 2, … , B(Q); dST(Q) — діаметр накопичу-
вача, м; hST(Q) — висота накопичувача, м.

Матриця М2 характеризує стан кожного накопи-
чувача на поточний час Т.

M2 → {M1QA, KL (Т), VL (Т), KF (Т)},        (2)

де M1QA — адреса накопичувача в інформаційній мат- 
риці; KL (Т) — код вантажу; VL (Т) — кількість ванта-
жу, m; KF (Т) — код фірми-вантажовласника. 

Кількість рядків матриці М2 відповідає кількості 
накопичувачів термінала.

Модель договорів термінала з клієнтами у вигляді 
інформаційної матриці М3 включає такі параметри:

М3→{Di , KCi , KFi , KLi , VLi , sch, DTi},            (3)

де Di — порядковий номер договору в матриці; KC — 
код договору; KF — код фірми-вантажовласника; 
KL — код вантажу; VL — кількість вантажу, m; DT — 
дата відвантаження на танкер.

Графік завезення вантажу на термінал (sch)  
презентовано матрицею М3.1, що включає таку ін-
формацію:

M3.1 →{DS , Vа, KЦа, Vз, KЦз , DЦз},             (4)

де DS — дата завезення вантажу; Va — кількість ван-
тажу (m), що буде завезено автомобільними цис-
тернами; KЦа — кількість автомобільних цистерн; 
Vз — кількість вантажу (m), що буде поставлено за-
лізничними цистернами; KЦз — кількість залізничних  
цистерн. 

Використовуючи алгоритм сортування інформації 
моделі договорів термінала, відображених в матри-
цях М3 і М3.1, створюємо модель вхідного потоку 
вантажів FI. Ключовим атрибутом сортування є дата 
завезення вантажів DS. 

Модель вхідного потоку М4 має таку структуру:

М4 → {DS , KCj , Vaj , KЦaj , Vзj , Kзj , M1QA}.      (5)

Кількість рядків матриці М4 визначається кіль-
кістю договорів, у яких у графіку завозу вантажів 

Таблиця 1. Функціональні елементи логістичної системи

Номер функцій Операційні функції
Ф1 Маркетинговий аналіз ринку послуг зі збереження й перевантаження наливних вантажів
Ф2 Формування портфеля договорів з перевантаження вантажів
Ф3 Розробка річних, місячних, добових планів роботи термінала
Ф4 Вхідний контроль і приймання вантажів на зберігання
Ф5 Підготовка вантажів до перевантаження на танкери
Ф6 Перевантаження вантажів на танкери
Ф7 Підготовка аналітичних звітів з виконання робіт: добових, місячних, річних
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на терміналі присутня дата DS. На основі аналізу до-
бового обсягу завозу вантажів і виробничої потуж-
ності термінала формується погодинний графік за-
везення вантажів і коди накопичувачів M1QA, у які 
переміщуються вантажі. Ключовими атрибутами 
цієї процедури є фактичний стан завантаження ста-
ціонарних накопичувачів, а також код фірми KF, код 
вантажу KL і планова дата його перевантаження на  
танкер.

Модель вихідного потоку вантажів М5 можна 
представити у формі матриці з такими параметрами:

М5 → {D, KL, VL , KF , M1QA, C},             (6)

де D — договори, за якими виконується переванта-
ження на танкер St (Dт); KL — код вантажу; VL — кіль-
кість вантажу (m); KF — код фірми вантажовласника; 
M1QA — код накопичувача; C — карта завантаження 
на танкер.

Інтегрована обробка даних імітаційної моделі ві-
дображається системою взаємозв’язків інформацій-
них матриць.

З кожного пакету вантажу, що проходить через 
термінал, формується блок інформації ІLp , який вклю-
чає такі елементи:

ІLp →{KC , KF, KL, VL, Ds, M1QA, Dt}.         (7)

Елементи блоку інформації забезпечують 
контроль цілісності й несуперечливості іміта-
ційної  моделі на різних етапах проходження  
вантажу.

Моделювання переміщення вантажу в межах тер-
мінала реалізується за допомогою двох процедур пе-
ревантаження:

1) з автомобільних і залізничних цистерн до ста-
ціонарних накопичувачів P1 (S1, S2, W, T);

2) зі стаціонарних накопичувачів на танкер відпо-
відно до карти завантаження, погодженої з капітаном 
судна P2 (S2, St, W, T, Ct).

Параметрами процедур перевантаження є такі 
елементи імітаційної моделі:

S1 — код автомобільної або залізничної цистерни, 
що включає реєстраційний номер транспортного за-
собу й код фірми вантажовласника;

S2 — код стаціонарного накопичувача M1QA, що 
є активним агентом у процедурі.

S4 — код транспортного судна, на яке здійснюєть-
ся перевантаження;

W — продуктивність насосу, що забезпечує пере-
качування вантажу;

Ct — карта завантаження на танкер;
Т — час, протягом якого реалізується процедура 

перекачування вантажу.

Рис. 1. Матрична організаційна структура морського наливного термінала:
Д1, Д2….Дi — портфель договорів з клієнтами; i = 1, 2, … , m, де m — кількість чинних договорів;  — прийняття рішень 
в умовах функціональних і проектних повноважень
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Рис. 2. Структура корпоративної інформаційної системи морського термінала

Запропоновані алгоритми імітаційної моделі 
вантажопотоків наливного термінала реалізовано  
з використанням мови програмування Java. Структу-
ра пакета програм включає базу даних, що забезпечує 
його інтеграцію до чинної корпоративної інформацій-
ної системи термінала (рис. 2). 

Функціональні модулі 1, 2, 3 сприяють обробці 
управлінської інформації. Модуль 4 — це контрольно-
вимірювальна система, що виконує постійний моніто-
ринг рівня вантажів у стаціонарних накопичувачах. 

Наявна корпоративна інформаційна система (КІС) 
забезпечує обробку управлінської інформації на базі 
стандартів ERP [2 ]. 

Розроблений пакет програм імітаційного моделю-
вання вантажопотоків морського наливного термінала 
(ІМ МНТ) використовує інформацію бази даних КІС. 
Модуль 5 включає програмну реалізацію елементів 
імітаційної моделі та їхні інформаційні взаємозв’язки. 
Модуль 6 гарантує підготовку даних для здійснення 
таких управлінських функцій:

1) формування портфеля договорів термінала 
з клієнтами;

2) моніторинг співвідношення параметрів вхідно-
го вантажопотоку з пропускною спроможністю тер-
мінала (з рекомендаціями щодо коригування структу-
ри потоку);

3) формування змінно-добового завдання;
4) розподілення вантажів за стаціонарними нако-

пичувачами;
5) надання особам, що приймають рішення, ін-

формації про стан обробки вантажів за різними озна-
ками: конкретним договором, кодом вантажу, ванта-
жовласником та ін.

Результати тестування пакета програм ІМ МНТ 
підтвердили адекватність імітаційної моделі, на осно-
ві аналізу результатів тестування розроблено алго-
ритми адаптації пакета програм до особливостей об-
робки вантажопотоків конкретного термінала.

ВИСНОВКИ 1. Використання імітаційних моделей 
у складі механізмів формування й прийняття рішень 
в управлінні морськими терміналами дозволяє збіль-
шити точність подання знань таких аспектів діяльності 
термінала, як витрати, ресурси, якість обслуговування. 
Крім того, імітаційне моделювання забезпечує керівниц- 
тву вищої ланки можливість знизити ризики й підви-
щити  ефективність рішень, що приймаються. 2. Пакет 
програм ІМ МНТ побудовано за модульним принци-
пом, що розширює його функціональні можливості 
й інтегрує до інформаційних систем різного рівня.
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Abstract. With increasing competition in the global education sphere, the only way to a decent functioning of higher 
educational institutions of Ukraine is to match the high international standards. This cannot be achieved without 
active international activities aimed at development of international educational programs. The key factor to suc-
cess of their implementation is the high-quality and well-timed fulfillment of obligations to the partners. Within the 
framework of the developed methodology of the project management for providing educational services to a foreign 
customer, a quantitative assessment of the quality of teaching has been conducted by the Admiral Makarov National 
University of Shipbuilding by the «2 + 2» joint educational program with the Zhejiang International Maritime College. 
The obtained results allow for making adjustments to the educational process in order to improve the quality of the 
educational services provided.
keywords: PME; quantitative assessment of the quality; fundamental approaches of project management; interna-
tional educational program.

Аннотация. Проведен расчёт количественной оценки качества преподавания Национальным университетом 
кораблестроения имени адмирала Макарова по совместной учебной программе «2 + 2» с Международным 
морским колледжем Чжецзян. Полученные результаты дают возможность вносить коррективы в учебный про-
цесс с целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг. 
Ключевые слова: УПО; количественная оценка качества; принципиальные подходы управления проектами; 
международная образовательная программа.

Анотація. Проведено розрахунок кількісної оцінки якості викладання Національним університетом корабле-
будування імені адмірала Макарова за спільною навчальною програмою «2 + 2» з Міжнародним морським 
коледжем Чжецзян. Отримані результати дають можливість вносити корективи в навчальний процес з метою 
підвищення якості освітніх послуг.
Ключові слова: УПО; кількісна оцінка якості; принципові підходи управління проектами; міжнародна освітня 
програма.

УПРАВЛІННЯ 
ПРОЕКТАМИ



70

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 2 n  2017

пОСТАНОВКА пРОБЛЕмЫ
Становление государства Украина как полноправ-

ного партнёра Европейского Союза и серьёзного игро-
ка на Мировой арене невозможно без мощной интегра-
ции не только экономических факторов, но как куль-
турных, так и образовательных составляющих. 

Соглашение об ассоциации Украины с Европей-
ским Союзом, подписанное 27 июня 2014 года, пред-

усматривает процесс внедрения европейских стан-
дартов во множество областей жизнедеятельности 
и здорового функционирования государства, в част-
ности, это касается и образовательного процесса. 
Всем известны высокие стандарты развиттіх стран 
в образовательной сфере, что, в свою очередь, под-
разумевает повышение уровня украинского образо- 
вания. 
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Глобализация рынка образовательных услуг обу-
словливает трансформацию национальных систем 
образования многих стран. В качестве ярко выражен-
ного индикатора этого явления можно привести такие 
страны, как США, Великобритания, Южная Корея, 
страны Восточной Европы и т. д. Для Украины, как и 
для других европейских стран, кроме системных ре-
форм, как следствие глобализации, важнейшим фак-
тором реформирования высшего образования являет-
ся внедрение и развитие Болонского процесса [1].

19 июня 1999 года 29 министрами образования 
европейских стран была подписана Болонская де-
кларация [2], которая стала катализатором развития 
и модификации идей Сорбонской декларации [3] про 
европейское пространство высшего образования. Это 
способствует более тесным связям между европей-
скими странами в развитии и укреплении интеллек-
туального, социального, научного и технологическо-
го потенциалов, академического и общекультурного 
взаимообогащения. 

Важнейшую составляющую успешной жизнедея-
тельности европейских университетов представляет 
собой академическая мобильность студентов, широ-
кая степень автономии в принятии решений и актив-
ная международная деятельность. Рассматривая евро-
пейскую модель образования, не следует упускать из 
вида фактор конкурентной борьбы. Образовательные 
услуги развитых стран привязаны к рыночной эко-
номике и действуют по простому и жёсткому закону 
«спроса и предложения». Специальность, которая не 
представляет собой интерес для рынка трудоустрой-
ства, не выдерживает конкуренции, и университету  
приходится сокращать её со всеми вытекающими по-
следствиями — увольнением штата, снижением учеб-
ной нагрузки и прочее. По сути, умение западных 
университетов подстраиваться под постоянные изме-
нения современности и является залогом их удачного 
функционирования. 

Украинским высшим учебным заведениям следу-
ет помнить, что, внедряя европейские стандарты, они 
принимают и условия здоровой конкуренции уже не 
только друг с другом, но и с европейскими университе-
тами. И если для большинства украинских абитуриен-
тов университеты Великобритании, Франции и Герма-
нии в меру исторически сложившихся обстоятельств 
ценообразования и прочих факторов представляют 
малый интерес, то университеты таких стран, к при-
меру, как Польша, Словакия и Чехия выглядят более 
чем привлекательно и реально. Общий уровень удо-
влетворения системой образования этих стран выше, 
чем в Украине, о чём свидетельствуют данные «Отчё-
та по развитию человека за 2013 год» [4].

В условиях нарастающей конкурентной борьбы в 
мировой общеобразовательной сфере единственный 
способ достойного функционирования высшего учеб-
ного заведения Украины — соответствие высоким 

критериям и мировым стандартам, чего невозможно 
достичь без активной международной деятельности, 
направленной на развитие интернациональных учеб-
ных программ. 

Выходя на международный рынок образователь-
ных услуг, университет Украины должен соответ-
ствовать критериям, которые диктуются процессом 
глобализации. Следует детально изучить рынок тру-
да, выяснить, какие отрасли производства нуждаются 
в высококвалифицированных кадрах той страны, с 
партнёрами которой планируется сотрудничать. По-
лучив заказ на подготовку специалистов, необходимо 
приложить все усилия для обеспечения высокого ка-
чества образовательной услуги.

В Национальном университете кораблестроения 
имени адмирала Макарова (НУК) для контроля уровня  
образования производятся расчёты количественной 
оценки качества преподавания конкретными препо-
давателями, что является подспорьем для принятия 
кадровых и организационных решений. 

АНАЛИЗ пОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИй И пУБЛИКАЦИй

Управление качеством проекта включает в себя 
все работы, которые относятся к общим функциям 
управления, определяют политику в сфере качества, 
задания и ответственности и реализуют их такими 
средствами, как планирование качества, его контроль 
и совершенствование в рамках обеспечения качес-
тва [9].

Процесс управления качеством проекта предпо-
лагает три основные составляющие: планирование 
качества, обеспечение качества, контроль качества. 
Предусмотренными методами контроля качества ра-
боты преподавателей высшей школы осуществить 
объективную количественную оценку достаточно 
сложно. На необходимость этой оценки указывает 
большое число авторов, связывая мероприятия по 
мотивации преподавателей к качественному труду 
с возможностью администрации учебного заведения 
располагать объективной оценкой работы преподава-
телей высшей школы [10 – 14]. 

В НУК предложено квалифицировать препода-
вателя как лицо, которое стремится помочь студенту 
усвоить необходимые знания и умения, предусмо-
тренные стандартом образования. На основании 
этого подхода принят расчёт количественной оценки 
качества преподавания [5], который применялся для 
оценки образовательного процесса для Украины, но 
для оценки реализации международных учебных 
программ он используется впервые.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — провести комплексные рас-
чёты количественной оценки качества преподава-
ния НУК по совместной учебной программе «2 + 2» 
с Международным морским колледжем Чжецзян 
(ММКЧ). 
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ИЗЛОжЕНИЕ ОСНОВНОГО мАТЕРИАЛА
В НУК успешно реализовывается ряд образова-

тельных программ совместно с иностранными пар-
тнёрами [8]. Рассмотрим совместную программу под-
готовки бакалавров «2 + 2» между НУК и ММКЧ.

Специальность — корабли и океанотехника. Язык 
обучения — английский. Партнёр — ММКЧ. Год под-
писания соглашения — 2010. Период обучения — на 
территории Китая 2 года, на территории Украины 
2 года. Первый выпуск — июнь 2013 года.

Суть данной программы заключается в под-
готовке бакалавров на основе двухлетнего обуче-
ния на территории Китая, с последующим про-
должением учёбы в Украине. Конечный результат 
— диплом государственного образца Украины. Это 
сложный проект, входящий в концепцию общей 
программы НУК построения университета евро-
пейского типа. В данном контексте подразумевается 
реализация учебного потенциала на международной  
арене. 

Проект имеет вводную в качестве группы сту-
дентов. Конечная цель проекта — данные студенты 
получают диплом бакалавра. Управление этим про-
ектом на территории Украины возложено на учебно-
научный центр международного сотрудничества, 
Интернациональный офис ММКЧ на территории 
Китая. Распределение обязанностей по функцио-
нированию программы в НУК осуществляют сек-
тор международных связей и учебно-методический. 
Успех данного проекта может быть достигнут толь-
ко при тесном взаимодействии и сотрудничестве 
с другими подразделениями университета, в боль-
шинстве своём с кораблестроительным институтом 
и его ведущими кафедрами, что напоминает собой 
слаженный часовой механизм, в котором при вы-
ходе из строя одной шестерёнки останавливается  
всё. 

В качестве контроля за качеством преподавания 
производился расчёт количественной оценки для 
групп китайских студентов. В работе показан расчёт 
оценки преподавания за 8 семестр 2016 года. За ука-
занный период студентам была предоставлена обра-
зовательная услуга по 10-ти дисциплинам: 

j1 — The theory of the ship and means of development 
of ocean;

j2 — Technology Basics of Shipbuilding and Sea 
technique;

j3 — Basics of Economy and Management of 
Enterprises;

j4 — Design of Ship and Sea technique;
j5 — Labour Protection Basics;
j6 — General Ship Mechanisms and Systems;
j7 — CAD, CAE, CAM systems in shipbuilding;
j8 — Basics of Ship Power Plant automatic Control;
j9 — Russian language;
j10 — English language.

Ведение лекционных, практических и лаборатор-
ных занятий по этим дисциплинам обеспечивалось 
коллективом преподавателей из 14 человек, так как 
по некоторым дисциплинам лекционный матери-
ал читался одним преподавателем, а практические 
и лабораторные занятия — другим. В этом случае 
качественная оценка преподавания рассчитывалась 
для конкретной дисциплины и характеризовала кол-
лектив преподавателей, работающих таким образом  
в паре. 

За количественную оценку качества преподава-
ния принимался скорректированный средний балл, 
который получили студенты в результате заключи-
тельного контроля дисциплины, излагаемой данным 
преподавателем за семестр. 

Средний балл, который получили студенты в ре-
зультате заключительного контроля по всем дис-
циплинам k-ого преподавателя, рассчитывается как 
среднее арифметическое взвешенное из средних оце-
нок по каждой дисциплине по формуле:
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где Xj — средний балл, который получили студенты 
k-ого преподавателя по j-ой дисциплине за наблюдае-
мый период; fj — количество кредитов по j-ой дис-
циплине за наблюдаемый период; m — количество 
дисциплин.

Рассеивание оценок студентов учитывается дис-
персией среднего балла, полученного студентами 
в результате заключительного контроля по всем 
дисциплинам у k-того преподавателя. Дисперсия 
определяется по формуле средней арифметиче-
ской взвешенной из дисперсии оценок по каждой  
дисциплине:
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где 2
jσ  — дисперсия оценок, которые получили сту-

денты k-ого преподавателя по j-ой дисциплине за на-
блюдаемый период, которая рассчитывается таким 
образом:
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где Xl — оценка, которую получил i-й студент у k-ого 
преподавателя по j-ой дисциплине за наблюдаемый 
период; S — количество студентов, которые изучали у 
k-го преподавателя j-ю дисциплину за наблюдаемый 
период.
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Относительный Ωk показатель, который количе-
ственно характеризует качество работы k-го препода-
вателя в результате заключительного контроля по всем 
дисциплинам находится по соотношению обратной 
величины к квадратичному коэффициенту вариации:

.k
k

k

X
Ω =

σ
Рейтинговый балл качества работы в вузе k-го 

преподавателя рассчитывается по формуле:
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где Fk — количество кредитов, которое прочитал k-й 
преподаватель за наблюдаемый период; n — коли-
чество преподавателей учебного заведения (или его 
структурного подразделения) за наблюдаемый период. 

Общая сумма рейтингов всех преподавателей 
учебного заведения (или его структурного подразде-
ления) за наблюдаемый период равняется единице.

Приведём пример расчёта для дисциплины  
j1 — The theory of the ship and means of development 
of ocean:

1
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jσ  = ((64,7 – 63)2 + (64,7 – 61)2 +  
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Результаты проведённых расчётов количествен-
ной оценки преподавания по 10 дисциплинам за 
8 семестр 2016 года по программе «2 + 2» представ-
лены в таблице 1. Проведя анализ полученных ре-
зультатов количественной характеристики по отно-
сительному Ωk показателю (рис. 1), можно сделать  
первоначальный вывод о качестве работы преподава-
телей в результате заключительного контроля по всем 
дисциплинам. Как и в случае с результатами рейтин-
гового балла качества работы преподавателей (рис. 2), 
наивысшее качество образовательной услуги предо-
ставлялось по дисциплине j4 — Design of Ship and 
Sea technique (R = 0,19), за ней следует дисциплина 
j2 — Technology Basics of Shipbuilding and Sea technique 
(R = 0,14), а за ней j1 — The theory of the ship and 
means of development of ocean (R = 0,139). Худший 
показатель по дисциплине j10 — English language 
(R = 0,51), чуть лучший по j9 — Russian language 
(R = 0,54); и j5 — Labour Protection Basics (R = 0,56).

Рекомендовано преподавание с рейтинговым бал-
лом качества работы Rk ≥ 0,06 считать удовлетворяю-
щим высокие стандарты обучения. 

Следует учесть, что главным критерием каче-
ственно предоставленной образовательной услуги 
предлагается брать общий уровень усвоения матери-
ала группой студентов. Поэтому в усиление данной 
методики рейтингового расчёта планируется ввести 

Таблица 1. Результаты расчётов количественной оценки преподавания по 10 дисциплинам за 8 семестр 2016 года по про-
грамме «2 + 2»

j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 j8 j9 j10
Xj 64,7 81,4 78,9 81 79,6 71,3 81,1 71 68,7 72,9

Xk 64,7 81,4 78,9 81 79,6 71,3 81,1 71 68,7 72,9

fj 3 4 3 5 2 3 4 2 2 2

Fk 3 4 3 5 2 3 4 2 2 2
2
jσ 6,92 11,56 11,66 10,44 13,95 11,38 14,14 11,83 12,56 14,14

2
kσ 6,92 11,56 11,66 10,44 13,95 11,38 14,14 11,83 12,56 14,14

kΩ 9,35 7,04 6,77 7,76 5,71 6,27 5,73 6 5,47 5,16

Rk 0,139 0,14 0,101 0,19 0,056 0,093 0,114 0,06 0,054 0,051
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дополнительные уточняющие составляющие, такие 
как независимое анкетирование мнения студента и 
контрольный срез уровня знаний независимым экс-
пертом. 

ВЫВОДЫ. В рамках разработанной методоло-
гии управления проектом по предоставлению обра-
зовательных услуг для иностранного заказчика были 
проведены комплексные расчёты количественной 
оценки качества предоставления образовательных 

услуг НУК по совместной учебной программе «2 + 2» 
с ММКЧ. Полученные результаты дают возможность 
непредвзятого контроля за работой преподавателей 
для иностранных граждан. В ходе собеседования по 
результатам расчётов выявлены недочёты в работе 
по вышеуказанным дисциплинам. Принят комплекс 
мер по их устранению и повышению качества обра-
зовательных услуг для международных заказчиков. 
Данные расчёты подтверждают эффективность раз-
работанной методологии УПО. 
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Volodymyr r. Slyvnitsyn В. Р. Сливницин, 
ya.vslivnicin@yandex.ua инж.
ORCID: 0000-0002-4515-683�

International Classical University of P. Orlik, Mykolaiv
Международный классический университет имени П. Орлика, г. Николаев

Abstract. The main factors affecting the cost of the project of manufacturing buoyancy materials based on sphero-
plastics have been identified and analyzed; the materials are intended for various production volumes and different 
hydrostatic strength. On the basis of these factors, a mathematical model is developed to determine the most cost-
effective operation modes of the enterprise producing buoyancy blocks from spheroplastics. It is revealed that the cost 
of production of the buoyancy materials for shallow depths is only slightly dependent on the depth. Therefore, it is 
impractical to orient the project of production of buoyancy materials at the operating depths of underwater equipment 
if they are less than 1 km. The study indicates the presence of the optimal production volume of buoyancy materials, 
reduction of which is accompanied by a substantial increase of the cost of the finished products, and it does not lead 
to a considerable reduction in price. It is determined that the optimal monthly production volume depends on the 
operating depths of underwater equipment and varies from 12 m³ for depths less than 1 km, up to 8 m³ at depths of 
5 km. When making decision on the order execution, this allows the project manager to agree with the customer upon 
the economically feasible minimum volumes of the ordered buoyancy materials and avoid execution of unprofitable 
orders at the stage of their receipt without time-consuming preliminary calculations.
key words: cost management; buoyancy material; underwater equipment.

Аннотация. Рассмотрены основные факторы, влияющие на стоимость проекта производства материалов пла-
вучести на основе сферопластиков для различных объёмов производства и гидростатической прочности. Раз-
работана математическая модель, позволяющая определять наиболее экономически  эффективные режимы ра-
боты предприятия, производящего блоки плавучести из сферопластиков. Определены оптимальные месячные 
объемы производства в зависимости от рабочих глубин подводной техники. 
Ключевые слова: управление стоимостью; материал плавучести; подводная техника. 

Анотація. Розглянуто основні фактори, що впливають на вартість проекту виробництва матеріалів плавучості 
на основі сферопластиків для різних обсягів виробництва й гідростатичної міцності. Розроблено математичну 
модель, що дозволяє визначати найбільш економічно ефективні режими роботи підприємства, яке виробляє 
блоки плавучості зі сферопластиків. Визначено оптимальні місячні обсяги виробництва  залежно від робочих 
глибин підводної техніки.
Ключові слова: управління вартістю; матеріал плавучості; підводна техніка.

referenCeS
[1] Zagalnoderzhavna programa rozvitku mіneralno-sirovinnoї bazi Ukraїni na perіod do 2030 roku [State pro-

gram for development of the mineral resources base of Ukraine for the period up to 2030]. Kyiv, Vіdomostі VR 
Ukrainy Publ., 2011, issue 44, 457 p. 

[2] Lobanov V. A. Spravochnik po tekhnike osvoeniya shelfa [Handbook on the technology of offshore develop-
ment]. Leningrad, Sudostroenie Publ., 1983. 288 р.

[3] Dyachkov I. I., Sazonov I. A. Perspektivnye materialy v sistemakh plavuchesti [Prospective materials in buoy-
ancy systems]. Nikolaev, NKI Publ., 1992. 55 р.

[4] Michel Biron, Thermoplastics And Thermoplastic Composites: William Andrew Publ., 2013. 1064 р.
[5] Voznyy A. M., Dragomirov V. V., Kazarezov A. Ya., Koshkin K.V., Fateev N. V., Kharitonov Yu. N., Cher-

nov S. K. Modeli, metody i algoritmicheskoe obespechenie proektov i programm razvitiya naukoemkikh  



77

№ 2 n  2017УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

пОСТАНОВКА пРОБЛЕмЫ
Важнейшей задачей «Общегосударственной про-

граммы развития минерально-сырьевой базы Украи-
ны до 2030 года» является необходимость обеспече-
ния экономики Украины минеральными ресурсами 
собственной добычи, а также увеличение экспорта 
полезных ископаемых за рубеж. 

Программа предусматривает разработку и до-
бычу нефти и газа в секторе Чёрного и Азовско-
го морей Украины, запасы в которых оцениваются 
в 2279,2 млн т условного топлива, а запасы газогид-
ратов в Чёрном море составляют не менее 7−10 трлн 
куб. метров [1].

Реализация таких объёмных проектов нацио-
нального масштаба возможна только при создании 
широкого спектра обитаемой и необитаемой подвод-
ной техники (ПТ) для поиска, изучения и освоения 
ресурсов украинской части Азово-Черноморского 
бассейна. Один из ключевых вопросов создания та-
кой техники − производство материалов плавучести 
(МП), устойчивых к высокому гидростатическому 
давлению и одновременно обладающих механиче-
ской прочностью, химической стойкостью и просто-
той механообработки. К таким МП относятся сферо-
пластики, используемые для придания ПТ нулевой 
(нейтральной) плавучести [2]. 

Сферопластики наиболее сложные материалы 
в ПТ в получении и наукоемкие в обеспечении задан-
ных физико-механических свойств. Как следствие, 
создаваемые на их основе МП для ПТ имеют высо-
кую стоимость.

Сферопластики плотностью 500 кг/м³ имеют  
стоимость 20−25 у.е. за 1 кг, а с плотностью 600– 
630 кг/м³ — 80−100 у.е. [3, 4]. Создание отечествен-
ных МП с более низкой стоимостью позволило бы  

существенно снизить затраты на реализацию государ-
ственных проектов по добыче полезных ископаемых 
на шельфе мирового океана.

АНАЛИЗ пОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИй И пУБЛИКАЦИй

Анализ научно-технической и производственной 
литературы в области проектирования МП показы-
вает, что сегодня недостаточно исследованы вопро-
сы экономико-математического моделирования по 
финансированию разработок и производству МП, 
а именно процессы, характеризующиеся ростом мас-
штаба производства, гидростатической прочностью 
МП. Их изучение необходимо для нахождения режи-
мов максимальной экономической эффективности 
производства для различных объёмов и гидростати-
ческой прочности МП, связанной с рабочими глу-
бинами погружения ПТ [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Отсутствие 
экономико-математических моделей, позволяющих 
выявить закономерности таких связей, существенно 
затрудняет управление проектами создания специ-
альных МП для ПТ. Актуальность задачи управления 
стоимостью данного проекта МП с разными объё-
мами производства, гидростатической прочностью 
и низкой себестоимостью значительно возрастает. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — разработать математическую 
модель, позволяющую оперативно определять себе-
стоимость создания МП на основе сферопластиков 
для различных объёмов производства и гидростати-
ческой прочности для снижения издержек и получе-
ния максимального экономического эффекта.

ИЗЛОжЕНИЕ ОСНОВНОГО мАТЕРИАЛА
При создании МП для ПТ необходимо рассмотреть 

процессы по использованию материальных ресур-
сов, выявить основные издержки производственных  

proizvodstv [Methods, models and algorithmic support of projects and programs of development of knowledge-
intensive production]. Nikolaev, NUK Publ., 2009. 193 р.

[6] Geyko S. P. Tekhnologiya izgotovleniya keramicheskikh sfericheskikh obolochek i elementov plavuchesti na ikh 
osnove dlya glubokovodnoy tekhniki. Avtoreferat Diss. [Technology of manufacturing ceramic spherical shells 
and buoyancy elements on their basis for deepwater equipment]. Nikolaev, 1994. 24 р.

[7] James L. Throne, Understanding Thermoforming: Hanser / Gardner Publ., 2008. 450 p.
[8] Berlin A. A., Shutov F. A. Khimiya i tekhnologiya gazonapolnennykh vysokopolimerov [Chemistry and technol-

ogy of gas-filled high polymers]. Moscow, Nauka Publ., 1985. 503 р. 
[9] Bakanov M. I., Melnik M. V., Sheremet A. D. Teoriya ekonomicheskogo analiza [Theory of economic analysis]. 

Moscow, Finansy i statistika Publ., 2005. 536 р. 
[10] Nekhorosheva L. N. Ekonomika predpriyatiya [Еnterprise economics]. Minsk, BGEU Publ., 2008. 719 р. 
[11] Babkin G. V., Samoylenko D. N., Slivnitsin V. R. Upravlenie stoimostyu proekta sozdaniya materiala pla-

vuchesti s zadannoy gidrostaticheskoy prochnostyu [Project cost management for creating the buoyancy mate-
rial with a given hydrostatic strength]. Zbirnyk naukovykh prats NUK — Collection of scientific publications of 
NUOS, 2011, issue 1, рр. 142–148. 

[12] Vins R. Matematika upravleniya kapitalom: Metody analiza riska dlya treyderov i portfelnykh menedzherov 
[Mathematics of capital management: risk analysis methods for traders and portfolio managers]. Moscow, Al-
pina Publ., 2012. 570 р. 
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процессов, определить необходимый бюджет для по-
лучения таких материалов. При ограниченном бюдже-
те проектных работ в целях экономии средств и полу-
чения дополнительной конкурентоспособности тре-
буется значительное снижение себестоимости МП. 
Оптимизация себестоимости МП включает в себя 
совершенствование управления производственными 
процессами получения МП, а также осуществление 
управления стоимостью проектных работ. Следует 
проанализировать наиболее существенные факторы, 
влияющие на формирование себестоимости произ-
водства сферопластиков. Одним из таких основных 
факторов является масштаб производства, уменьше-
ние издержек за счёт роста объёма производства ока-
зывает существенное влияние на снижение себестои-
мости продукции.

Производство сферопластиков в небольших 
объёмах представляет собой достаточно сложный 
и затратный процесс, т. к. блоки плавучести имеют 
различную конфигурацию, для каждого из них не-
обходимо изготовление специальных, конструктивно 
сложных форм. Процессы формовки и дальнейшей 
механической обработки блоков плавучести требуют 
дополнительной технологической оснастки, выработ-
ки определённых навыков, большого объёма трудо-
ёмких ручных работ, что также усложняет и увеличи-
вает продолжительность производственного процес-
са, и, как следствие, ведёт к росту различного рода  
издержек.

При больших объёмах производства издержки не 
столь значительны. Происходит процесс унификации 
продукции, что позволяет значительно сократить вре-
мя простоев и уменьшить время производства едини-
цы продукции.

Рассмотрим наиболее существенные параметры, 
влияющие на стоимость проекта создания сферопла-
стиков с применением общеэкономических методов, 
таких как сравнение и перспективный анализ [9]. 
Относительно объема производства затраты разделя-
ются на условно-постоянные и условно-переменные. 
Первые мало или вообще не зависят от объема про-
изводства — амортизация, арендная плата и т. д. Вто-
рые непосредственно определяются объемом про-
изводства — затраты на сырье, материалы, топливо, 
энергию и т. д. [9, 10]. 

Для построения математической модели в расчё-
ты будем включать только изменяющиеся составляю-
щие, обусловленные объёмами производства. Среди 
них выделим следующие:

1. Трудовые ресурсы:
А) Формирование команды проекта. В силу не-

обходимости проведения как производственных, так 
и наукоемких работ штат сотрудников можно разде-
лить на научных сотрудников и производственных 
рабочих. При увеличении объёмов производства штат 
как первых, так и вторых возрастает.

Из особенностей процесса создания блоков пла-
вучести из сферопластиков можно установить, что 
минимальный штат рабочих должен быть в количе-
стве не менее 6 человек, которые могут обслуживать 
производство МП в объеме 2 м3 в месяц. С ростом 
его объёма производства штат рабочих увеличивает-
ся, достигая 15 человек, обеспечивающих выработ-
ку 14−15 м³/мес. При дальнейшем возрастании до 
20−25 м³/мес. — изменение штата рабочих не проис-
ходит за счёт интенсификации труда и более высокой 
загрузки производственных мощностей, в т. ч. работы 
в сверхурочное время. Дальнейшее расширение шта-
та должно сопровождаться механизацией и автомати-
зацией производства. Нелинейность, характеризую-
щая динамику изменения производственной команды 
проекта, с учетом приведенных числовых параметров 
может быть выражена формулой:

6( ) 6 10 ,
v

engE v e
− 

 = + ⋅
                        

 (1)

где операция     означает взятие целой части дроб-
ного числа. При расчётах объём производства (ν) из-
меряется в м³/мес.

Штат научных сотрудников также зависит от 
объёмов производства, но в меньшей степени, чем 
штат рабочих. При объёмах производства, не пре-
вышающих 9 м³/мес., оптимальным следует счи-
тать штат из 2-х человек. При производстве от 9 до 
15 м³/мес. следует предусмотреть дополнительную 
штатную единицу. При выпуске продукции свыше 
15 м³/мес. штат возрастает до 4 научных сотрудников 
и далее остается неизменным. Указанная закономер-
ность представляется соотношением:

2( ) 2 .
6,5sci

vE v − 
= +  

 
                       (2)

Б) Оплата труда. Заработная плата персонала фор-
мируется из постоянной составляющей и надбавки. 
Примем в модели, что постоянная составляющая зара-
ботной платы научных сотрудников составляет 220 у. е. 
Надбавка к заработной плате научных сотрудников 
предусматривается в размере 4 у. е. за каждый допол-
нительный 1 м³ выпущенной продукции за счёт увели-
чивающегося объема работ при постоянстве штата.

Заработная плата производственных рабочих 
предполагается неизменной, составляющей 180 у. е. 
В бюджет проектных работ не закладывается допол-
нительная мотивация рабочих как отдельный пара-
метр. Все мотивационные надбавки осуществляются 
за счёт сэкономленных ресурсов, повышения произ-
водительности труда, а также уменьшения различ-
ного рода издержек [11]. С точки зрения параметров 
модели учет надбавок к зарплате рабочих из-за эко-
номии и уменьшения издержек приведет к взаимной 
компенсации положительных и отрицательных сла-
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Рис. 1. Зависимость суммы оплаты работы персонала (у. е.) от объемов производства МП (м3/мес.)

гаемых, что свидетельствует о нецелесообразности 
указанного выделения вариативной части зарплаты 
рабочих.

С учетом изложенных подходов к формированию 
штата сотрудников и их заработной платы может 
быть рассчитана составляющая бюджета проекта по 
оплате работы персонала. Зависимость общей суммы 
выплат от объемов заказа представлена следующей 
формулой:

2( ) 220 30 ( ) 180 ( ).
6,5 sci eng

vS v E v E v− 
= + ⋅ + ⋅ 
 

   (3)

Графически зависимость (3) показана на графике 
рис. 1.

Переломы на графике рис. 1 соответствуют сту-
пенчатому изменению количества штатных единиц 
(округлению числа до целого).

В) Производительность труда. Следует отметить, 
что сложность производства МП может сильно вли-
ять на общие трудозатраты. При небольших объёмах 
производства практически все технологические про-
цессы осуществляются последовательно, что приво-
дит к простою отдельных рабочих мест в ожидании 
завершения предыдущих этапов. С ростом объёмов 
производства многие процессы могут выполняться 
параллельно как за счет увеличения количества со-
трудников, так и за счёт большей повторяемости од-
них и тех же операций, которые носят шаблонный 
характер в случае больших объёмов, но фактически 
уникальны для малых объёмов. Шаблонность прове-
дения многих производственных операций означает 

их унификацию и, как следствие, значительное сокра-
щение времени на их проведение (обработка блоков 
плавучести, испытательные операции и др.).

В качестве экспертной оценки примем, что при 
объёмах менее 1 м³/мес. коэффициент трудозатрат 
будет составлять 0,5, что соответствует эффективно-
му использованию около 50% оплаченного рабочего 
времени. Полное задействование производственных 
мощностей достигается при объёмах производства, 
близких к 9 м³/мес., после чего остается неизменным 
и соответствует единичному коэффициенту трудозатрат.

Предполагая плавный характер роста коэффици-
ента трудозатрат, покажем его зависимость в:

2

20( ) 1 0,5 .
v

P v e
−

= − ⋅                        (4)

При выборе характера зависимости принято ста-
тистическое распределение Пуассона, являющееся 
типичным для подобных задач [12]. Графическое 
представление формулы (4) приведено на рис. 2.

В формальном отношении коэффициент трудоза-
трат характеризует долю времени фактического вы-
полнения работ к нормативной продолжительности 
рабочего времени, являющегося основанием для фор-
мирования заработной платы.

2. Материальные ресурсы
А) Закупка сырья. С ростом объёма производства, 

очевидно, увеличиваются объёмы закупок исходного 
сырья. Большинство участников рынка сырья предо-
ставляют систему скидок, зависящих от объёмов за-
купки.
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Взаимовыгодной и часто используемой схемой на 
современном рынке сырьевых компонентов для сфе-
ропластиков (микросферы, эпоксидная смола и др.) 
является скидка 5% при заказе более 1 тонны сырья, 
8% − более 2,5 тонн, до 10% — более 5 тонн. Для вве-
дения в модель используем функцию D(m):

0, 1000
0,05, 1000 2500

( ) .
0,08, 2500 5000
0,10, 5000

m
m

D m
m

m

<
 ≤ <=  ≤ <
 ≥

            (5)

Необходимо отметить, что сырье для МП закупа-
ется в массовом выражении, тогда как при изготовле-
нии блоков плавучести имеет значение объём. С уче-
том того, что любая проектируемая ПТ используется 
на определённых для неё рабочих глубинах погруже-
ния, МП для неё должен иметь заданную плотность. 
В работе [11] была рассчитана зависимость кажущей-
ся плотности от заложенной гидростатической проч-
ности в виде:

( ) 374 3,65 .ρ σ = + ⋅σ                      (6)

Зависимость (6) позволяет по заданному гранич-
ному (снизу) значению гидростатической прочности 
(σ, МПа) найти достаточную для конструкции кажу-
щуюся плотность (ρ). Как несложно установить из 
(6), для меньших глубин эксплуатации ПТ достаточно 
использовать сферопластик меньшей плотности. При 
тех же объёмах производства МП масса исходного 
сырья будет меньшей для ПТ на меньших глубинах, 
что удешевит стоимость ПТ.

Б) Отходы. Следует учесть, что в процессе про-
изводства блоки плавучести подвергаются механи-

ческой обработке, что сопровождается необратимой 
потерей МП. При единичных производимых партиях 
блоков плавучести (объёмом менее 1 м³/мес.) величи-
на производственных отходов и брака может состав-
лять до 30% из-за неотработанности технологических 
режимов, большого количества маломеханизирован-
ной ручной работы, отсутствия в нужном объёме не-
обходимой технологической оснастки.

При объёмах выпускаемой продукции более 
10 м³/мес. величина отходов и брака может снизиться 
до 10−12% за счёт стандартизации производства, его 
механизации, улучшения технологий производства, 
приобретения необходимых навыков рабочими, под-
готовкой оптимизированных отливочных форм. Даль-
нейшее уменьшение отходов при постоянстве процес-
сов незначительно и может быть оценено величиной 
10%. Предполагая плавный характер изменения доли 
отходов, представим ее в виде зависимости, инверс-
ной к Пуассоновскому распределению [12]:

2

30( ) 0,1 0,2 .
v

W v e
−

= + ⋅                       (7)

Зависимость (7) в виде графика изображена на 
рис. 3.

Целесообразно отметить, что отходы материала 
должны быть изначально оценены на этапе плани-
рования и учтены при закупке необходимой массы 
сырья (п. 2А). С учетом зависимости массы как от 
объемов, так и от плотности, зависящей, в свою оче-
редь, от гидростатической прочности, для вычисле-
ния массы будем применять формулу:

( ) ( )( )( , ) 1 .M v v W vσ = ρ σ ⋅ ⋅ +               (8)

Рис. 2. Зависимость коэффициента трудозатрат от объёмов производства МП (м3/мес.)
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Беря во внимание отмеченные выше составляю-
щие бюджета проекта изготовления МП, проведены 
расчеты общих затрат от предполагаемых объёмов 
производства. 

( )( )( )( , ) ( , ) 1 ( , ) ,
( )

S vT v M v p D M v
P v

σ = + σ ⋅ ⋅ − σ    (9)

где р — цена 1 кг сферопластика.
Для определения удельной себестоимости 1 м3 

МП результат выражения (9) следует отнести к объ-
ему производства:

( , )( , ) .T vt v
v
σ

σ =
                        

 (10)

Результаты расчетов по формуле (10) представле-
ны в виде графиков рис. 4 для нескольких значений 
гидростатической прочности (σ), характеризующей 
предельную глубину работы ПТ.

Из графиков на рис. 4 можно сделать несколько 
выводов. Во-первых, себестоимость производства 
МП для небольших глубин мало зависит от самой 
глубины. Так, для глубины 1 км (σ = 1000 МПа) при 
больших объемах производства себестоимость со-
ставляет 1270 у. е./м3, тогда как для глубины 200 м  
(σ = 200 МПа) — 1194 у.е./м3. Разница в стоимости 
равна 6 % при разнице в глубинах — в пять раз, что 
свидетельствует о нецелесообразности ориента-
ции проекта производства МП на небольшие рабо-
чие глубины ПТ. При увеличении глубины до 5 км  
(σ = 5000 МПа) себестоимость производства 1 м3 воз-

растает до 1653 у. е./м3 (+30%), что становится суще-
ственным при проектировании ПТ.

Во-вторых, наблюдается сильная нелинейность 
в приведённых соотношениях. Резкое снижение себе-
стоимости при росте объёмов от 1 м3 до 5 м3 продол-
жается незначительным падением для объёмов, боль-
ших 7,5 м3. Это свидетельствует о наличии оптималь-
ного объёма производства МП, уменьшение которого 
сопровождается значительным удорожанием готовой 
продукции, а рост не обусловливает её существенное 
удешевление.

Для уточнения величины оптимального объема 
производства МП преобразуем абсолютные величи-
ны себестоимости к относительным (по отношению 
к минимальному значению). Указанные зависимости 
показаны на графиках рис. 5.

Будем предполагать, что оптимальным можно 
считать объём, при котором дальнейшее снижение 
себестоимости не превышает 10%. В этих пределах 
точность расчётов модели будет сравнима с влия-
нием рисков, изменением стоимости сырья и про-
изводственных материалов, где дальнейшее уточ-
нение нецелесообразно. Как несложно заметить из 
рис. 5, положение оптимума зависит от заложенной 
гидростатической прочности МП. Для гидростати-
ческой прочности σ = 5000 МПа отклонение в 10% 
(точка 1.1 на графике) достигается при производстве 
сферопластика объёмом 8 м3. В то же время как при  
σ = 1000 МПа, так и при σ = 200 МПа положение 
оптимума соответствует объёму 12 м3.

Рис. 3. Зависимость доли отходов сырьевого материала (%) от объёмов производства МП (м3/мес.)
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ВЫВОДЫ. Рассмотрены основные факторы, 
влияющие на стоимость проекта производства МП на 
основе сферопластиков для различных объёмов про-
изводства и гидростатической прочности. На основе 
анализа выявленных факторов разработана матема-
тическая модель управления стоимостью проекта, 
позволяющая найти наиболее экономически эффек-

тивные режимы использования сырьевых и трудовых 
ресурсов проекта. Показано, что нецелесообразно 
ориентировать проект производства МП на рабочие 
глубины ПТ, меньшие 1 км, в силу незначительного 
изменения удельной стоимости при существенных 
колебаниях глубин. Определено, что оптимальный 
месячный объем производства зависит от рабочих 

Рис. 4. Зависимость себестоимости изготовления 1 м3 МП (у. е.) от объемов производства МП (м3/мес.) при гидростатиче-
ской прочности 5000 МПа (сплошная линия), 1000 МПа (штриховая линия), 200 МПа (штрих-пунктирная линия)

Рис. 5. Зависимость относительной себестоимости изготовления 1 м3 МП от объемов производства МП (м3/мес.) при 
гидростатической прочности 5000 МПа (сплошная линия), 1000 МПа (штриховая линия), 200 МПа (штрих-пунктирная 
линия)
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глубин ПТ и варьируется от 12 м3 для глубин, мень-
ших 1 км, до 8 м3 при глубинах 5 км. Это позволяет 
проектному менеджеру на этапе принятия решения об 
исполнении заказа на производство МП согласовать 

с заказчиком экономически обоснованные минималь-
ные объёмы заказываемых МП и избежать выполне-
ния убыточных заказов на этапе их поступления без 
трудоёмких предварительных расчётов. 
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Abstract. Taking into account the available information platforms for project management of various purposes, tech-
nical, technological, economic and organizational information platforms have been proposed. Each of them is present-
ed in the form of an information model which includes frames describing the structural and parametric characteristics 
of the objects, as well as a number of models. The latter allow solving tasks of project management for neutralization 
of potentially dangerous underwater objects.
keywords: project management; underwater vehicles; information models; means of marine robotics; system; water 
area; neutralization.

Аннотация. Согласно существующим информационным платформам управления проектами различного 
целевого назначения предложены информационные платформы технико-технологического, экономического 
и организационного характера, каждая из которых представлена в виде информационной модели, что включа-
ет в себя фреймы, описывающие структурно-параметрические характеристики объектов, а также множества 
моделей, позволяющих решать задачи управления проектами обезвреживания подводных потенциально опас-
ных объектов.
Ключевые слова: управление проектами; подводные аппараты; информационные модели; средства морской 
робототехники; система; акватория; обезвреживания.

Анотація. Відповідно до наявних інформаційних платформ управління проектами різного цільового при-
значення запропоновано інформаційні платформи техніко-технологічного, економічного й організаційного 
характеру, кожна з яких подана у вигляді інформаційної моделі, яка включає в себе фрейми, що описують 
структурно-параметричні характеристики об’єктів, а також множини моделей, що дозволяють вирішувати зав-
дання управління проектами знешкодження підводних потенційно небезпечних об’єктів. 
Ключові слова: управління проектами; підводні апарати; інформаційні моделі; засоби морської робототехні-
ки; система; акваторія; знешкодження.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмИ
Серед основних завдань, які зумовлюють діяль-

ність Державної служби з надзвичайних ситуацій 
України (ДСНС), особливе місце посідають ті, які 
пов’язані зі знешкодженням потенційно небезпечних 
об’єктів, у тому числі підводних [1]. Актуальність 
вирішення завдань знешкодження підводних по-
тенційно небезпечних об’єктів (ППНО) пов’язана з 
можливим суттєвим негативним впливом результату 
виникнення надзвичайної ситуації від дії ППНО на 

соціально-економічний розвиток і стан підприємств, 
окремого регіону або держави загалом. До осно-
вних об’єктів, що потребують захисту від можливого 
впливу дії ППНО, слід відносити: об’єкти морської 
й річкової портової інфраструктури (гідротехнічні 
споруди, суднові канали, порти), об’єкти систем жит-
тєзабезпечення (гідроелектростанції, споруди для 
видобутку корисних копалин, елементи систем жит-
тєзабезпечення муніципальних утворень), берегові 
бази дислокації збройних сил, зони відпочинку, місця 
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знаходження підводних археологічних цінностей і за-
хоронень ППНО. 

Проблема ефективного виконання завдань зі зне-
шкодження ППНО пов’язана, перш за все, з необхід-
ністю вирішення питань удосконалення інституціо-
нальної бази, чинної системи планування й виконання 
підводних робіт, подальшого розвитку організаційної 
структури служб ДСНС і забезпечення їх сучасною 
технікою й технологіями [2].

Одним з напрямів вирішення цієї проблеми слід 
вважати впровадження в діяльність підрозділів ДСНС 
методів і моделей теорії проектного управління [3].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

Серед основних етапів робіт за проектом слід 
вважати етап моделювання інформаційної платфор-
ми, яка забезпечить команду й стейкхолдерів проекту 
необхідними інформаційними ресурсами [4–6], що 
в кінцевому результаті дозволить ефективно управля-
ти формуванням проекту та його реалізацією.

Розробка інформаційних платформ проектів пе-
редбачає такі відомі підходи й положення: 

1) головним фактором, що впливає на моделю-
вання інформаційних платформ, є предметна сфера 
управління [5]; 

2) особливе місце при моделюванні інформацій-
них платформ посідають процеси забезпечення до-
стовірності й доступності створюваної інформації, її 
використання, поширення та архівації в ході форму-
вання і реалізації проектів і програм [7];

3) до особливостей інформаційного поля проек-
тів і програм можна віднести одночасну присутність 
детермінованої, ймовірнісної й власне неповної ін-
формації [8], при цьому в ймовірнісній інформації 
слід виділяти ймовірнісно-повну та ймовірносно-
неповну; 

4) одним з важливих елементів, що характеризує 
ефективність інформаційної платформи при управ-
лінні проектами, треба вважати допустимий рівень 
похибки інформації, який визначається прийнятими 
підходами агрегування, похибкою вимірювань та ін.; 

5) на різних етапах життєвого циклу проекту до-
пустимий рівень похибки для одного й того самого 
елемента проекту може істотно відрізнятися. 

На сучасному етапі розвитку розробка пер-
спективних інформаційних платформ і відповід-
них інформаційно-керуючих систем проводиться на 
основі розподіленого ієрархічного ланцюжка: між-
державний рівень, рівень держави, рівень підвідом-
чих і регіональних систем, рівень корпоративних 
інформаційно-керуючих систем. При цьому органі-
зація комунікацій здійснюється через різні канали 
зв’язку з використанням графоаналітичних моделей, 
що включають у себе геоінформаційні системи та ін-
тегровані в них моделі прийняття рішень [9 – 12]. 

Формуючи інформаційну платформу проектів 
знешкодження ППНО, слід ураховувати їх класифі-
кацію [13], яка дозволяє на основі попередньо вико-
наної ідентифікації визначати інформаційні потреби 
в техніко-технологічних показниках засобів пошуку 
й технологіях знешкодження.

Для визначених координат знаходження ППНО 
в процесі формування інформаційної платформи 
проекту слід використовувати наявні інформаційні 
ресурси щодо метеорологічних і гідрологічних умов  
у районі проведення робіт [14, 15], інформаційні ма-
сиви щодо навколишнього середовища проекту [3] 
тощо. 

Однак, як показав виконаний аналіз, наявні ін-
формаційні платформи для проектів знешкодження 
ППНО є недостатньо структурованими й повними 
за змістом і не дозволяють комплексно вирішувати 
завдання інформаційного забезпечення проекту, що 
робить завдання їх розробки актуальним, таким, що 
має науковий і практичний інтереси. Об’єктом дослі-
дження є процеси управління проектами й програма-
ми знешкодження ППНО.

мЕТОЮ ДОСЛІДжЕННЯ є підвищення ефек-
тивності управління проектами й програмами зне-
шкодження ППНО.

Для досягнення мети вирішено завдання розробки 
інформаційної платформи, яка забезпечує ефектив-
не планування й реалізацію проектів знешкодження 
ППНО. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО мАТЕРІАЛУ
Розробку інформаційної платформи управління 

проектами знешкодження ППНО виконано шляхом 
системного підходу [16, 17], використання якого до-
зволяє забезпечити визначення наявних проблем, 
сформувати адекватну постановку досліджень, синте-
зувати ефективні вирішення поставленого завдання. 

Відповідно до предметного поля дослідження 
формування інформаційної платформи проектів зне-
шкодження ППНО розглядається у взаємозв’язку 
структурно-параметричних показників об’єктів, що 
потребують захисту від дії ППНО, з наявними тех-
нічними показниками обладнання й технологіями, які 
використовуються в проведенні підводно-технічних 
робіт, організаційною структурою служби ДСНС, ме-
теорологічними й гідрологічними умовами в районі 
проведення проектів знешкодження тощо.

В основу дослідження покладено термінологічні 
визначення теорії управління проектами, її основні 
принципи й положення [3]. 

Основні учасники проектів зі знешкодження 
ППНО наведено на рис. 1. 

Наявність у складі основних учасників проектів 
органів державної влади й місцевого самоврядуван-
ня, ДСНС України, Головних управлінь ДСНС Украї-
ни, служб і підрозділів ДСНС, регламентується на за-
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конодавчому рівні. Участь у проектах знешкодження 
ППНО підприємств та організації, функціонування 
яких пов’язане з потенційною загрозою від дії ППНО, 
а також таких, що перебувають у зоні потенційної за-
грози від дії ППНО, обґрунтовується, перш за все, 
необхідністю їх участі в плануванні й реалізації ета-
пів робіт. Метеорологічна служба й науково-дослідні 
установи забезпечують своєю участю в проекті вирі-
шення питань інформаційного забезпечення, обґрун-
тування рішень тощо. 

Відповідно до чинних нормативно-законодавчих 
актів, а також успішних практик виконаних проектів 
структура інформаційної платформи базується на ви-
значенні інформаційних потреб учасників проектів 
і програм [5]:

1 2 3 4 ,j j j jj
iI I I I I∪ ∪ ∪=

де 1
jI , 2

jI , 3
jI , 4

jI  — множини інформаційних по-
треб учасників проекту, необхідних для створення 
продукту проекту на різних етапах його розвитку: іні-
ціації, проектування, реалізації й завершення проекту 
відповідно. 

Інформаційні потреби учасників проекту розподі-
лено на три основні групи, які утворюють інформа-

ційні платформи техніко-технологічного, економіч-
ного та організаційного характеру:
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j OI  — множини інформаційних масивів техніко-

технологічного, економічного й організаційного 
характеру, які необхідні для ініціації, проектуван-
ня, реалізації та завершення проекту знешкодження  
ППНО.

Згідно з [5] кожна з інформаційних платформ 
розробляється у вигляді інформаційної моделі, яка 
включає в себе фрейми, що описують структурно-
параметричні характеристики об’єктів, а також мно-
жини моделей, що дозволяють вирішувати завдання 
управління проектами знешкодження ППНО (рис. 2).

Зміст інформаційної моделі «ППНО» містить ма-
сиви інформації щодо ППНО відповідно до їх класи-
фікаційних ознак [13]:

Рис. 1. Основні учасники проектів знешкодження підводних потенційно небезпечних об’єктів
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де {(xMi, yMi)} — координати розташування кожно-
го з потенційно небезпечних об’єктів; ТИ1, ТП1, 
ТПП1, ВТ1, ТK1, XK1, OK1, ПУ1, SV1, ТИ1 — мно-
жини, що характеризують ППНО: рівень інформа-
ції, територіальний вплив, походження, дію на на-
вколишнє середовище, тип впливу, розмір впливу, 
тривалість потенційної небезпеки, строк впливу 
на навколишнє середовище, постійність положен-
ня в просторі; МИ1 — множина моделей, які забез-
печують визначення показників і характеристик  
ППНО.

Основний зміст інформаційної моделі «Аквато-
рія» подано відповідно до [18]: 
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де ((x1 y1), (x1 y2), (x2 y1), (x2 y2)) — координати району 
досліджень (акваторії); ТИ, ТП, ТПП, ВТ, ТK, XK — 
множини, що характеризують загальну метрологічну 
й гідрологічну ситуацію акваторії, температурні гра-
дієнти за порами року, солоність вод акваторії, глиби-
ни, берегові ухили й льодову ситуацію; OK, ПУ, SV, 
ТИ, XZ, XT, {(xSi, ySi)} — множини відповідно харак-
теристик берегових зон, об’єктів, що розташовані на 
берегах акваторії, структурно-параметричних харак-
теристик промислових об’єктів та організацій, функ-
ціонуванню яких загрожують наслідки дії ППНО, 
характеристик суднових каналів, характеристик бу-
дов, споруд, перешкод та їх координат; АИ, АИі, ВИі, 
ЕСОИ — множини даних стану суднових каналів, па-
раметричних і структурних показників, екологічних 
показників промислових об’єктів, що розташовані на 
берегах акваторії, будов, споруд, перешкод; МИ — 

множина моделей, які забезпечують визначення по-
казників і характеристик простору акваторії, а також 
управління проектами їх розвитку. 

Інформаційна модель «Судно» передбачає такі 
інформаційні елементи [19]: номер за порядком, дата 
реєстрації, термін дії договору про фрахтування, назва 
судна, позивні судна, ідентифікаційний номер IМО, 
призначення й тип судна, район плавання, час і міс-
це побудови судна, власник судна та його юридична 
адреса, судновласник або фрахтувальник судна та його 
юридична адреса, організація, яка здійснює техніч-
ний нагляд (класифікаційний, конвенційний), основні 
розміри судна (довжина найбільша, ширина, висота 
борту, осадка до літньої вантажної марки), місткість 
(валова, чиста), головні механізми (тип, кількість, 
сумарна потужність), головні парові котли (тип, кіль-
кість, загальна паропродуктивність), вантажні трюми 
(тип, кількість, загальна місткість), рефрижератор-
ні трюми (кількість, загальна місткість), матеріал  
корпусу, кількість палуб, кількість водонепроникних 
переділок, пасажиромісткість, екіпаж тощо. 

Інформаційна модель «НПА» містить інформа-
ційний масив даних, сформованих відповідно до кла-
сифікаційних ознак підводних апаратів, буксируваль-
них гідроакустичних систем, безекіпажних літальних 
апаратів, їх технічного оснащення тощо [13, 20]:
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де TRS, TKRS, TZRS — множини структурних по-
казників підводних апаратів, буксирувальних гідро-
акустичних систем, безекіпажних літальних апара-
тів; TRP, TKRP, TZRP — множини параметричних 
показників; TRUG — множини характеристик місць 
зберігання підводних апаратів, буксирувальних 
гідроакустичних систем, безекіпажних літальних 
апаратів; ATi, BTi, AT — множини даних технічно-
го стану підводних апаратів, буксирувальних гід-
роакустичних систем, безекіпажних літальних  
апаратів. 

Інформаційна модель економічної платформи 
«Судно, НПА, технології», яка відображає еконо-
мічні характеристики й вартісні показники техніко-
технологічних елементів проекту, може бути записа-
на такими основними масивами: 
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де IS, ST, SBT, SBB, VS, ZS — множини вартісних по-
казників суден, підводних апаратів, буксирувальних 
гідроакустичних систем, безекіпажних літальних апа-
ратів, технологій проведення підводно-технічних робіт 
і знешкодження ППНО відповідно: SMИ — множини 
моделей, які забезпечують визначення вартісних по-
казників та характеристик об’єктів і технологій.

Основний зміст інформаційного розділу «На-
слідки» забезпечує визначення вартісних показників 
можливих збитків у разі виникнення надзвичайної 
ситуації: 
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де STRS, STKRS, STZRS, STIRS, STSRS, STPRS —  
множини вартісних показників збитків, що по-
тенційно можливі на об’єктах морської й річкової 
портової інфраструктури, об’єктах систем життє-
забезпечення, берегових базах дислокації зброй-
них сил, зон відпочинку, місць знаходження під-
водних археологічних цінностей та ін., від виник-
нення надзвичайної ситуації за рахунок дії ППНО; 
SMT — множини моделей, які забезпечують ви-
значення вартісних показників, а також управління  
проектами.

Інформаційна складова «Підприємства» організа-
ційної платформи знешкодження ППНО містить такі 
основні множини: 
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де ZTИ, ZTRS, ZППR, ZMRD — множини нормативно-
законодавчих актів і положень, що регламентують 
організацію робіт щодо знешкодження ППНО, інфор-
мацію про підприємства й організації, задіяні в про-
ектах; ZSMИS — множина моделей, які забезпечують 
доступ до наведених масивів та їх обробку, а також 
моделі управління. 

Аналогічно наведеним інформаційним моделям 
розроблено інформаційні моделі інших елементів 
проектів знешкодження ППНО з врахуванням їхніх 
життєвих циклів. 

Розроблені інформаційні моделі й платформи 
пройшли апробацію [1] при формуванні й реалізації 
проектів знешкодження ППНО й можуть служити 
основою для їх ініціації, плануванні й реалізації.

ВИСНОВКИ. 1. Інформаційне забезпечення про-
ектів знешкодження ППНО може бути реалізоване 
за рахунок створення інформаційних платформ, які 
включають у себе інформаційні моделі, інтегровані 
до місії та цілей проекту. 2. Запропонована модель 
інформаційної платформи управління проектами 
знешкодження підводних потенційно небезпечних 
об’єктів, яка враховує взаємозв’язки структурно-
параметричних показників об’єктів захисту з існую-
чими технічними показниками обладнання, техноло-
гіями та іншими організаційними та гідрологічними 
факторами, може слугувати теоретичною основою 
підвищення ефективності планування та реалізації 
таких проектів. 
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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 
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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-
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Abstract. The paper presents the results of the studies on determination of optimal conditions for application of the 
complexation / ultrafiltration method for sewage cleaning from the heavy metal of copper with the use of potassium 
ferrocyanides and a water-soluble polyelectrolyte. The effectiveness of this method is proved experimentally.
keywords: heavy metals, ultrafiltration, complex formation, polyelectrolyte.

Анотація. Наведено результати досліджень щодо визначення оптимальних умов застосування методу комп-
лексоутворення / ультрафільтрації для очищення стічних вод від важкого металу міді з використанням фероці-
аніду калію й водорозчинного поліелектроліту. Експериментально доведено ефективність даного методу.
Ключові слова: важкі метали; ультрафільтрація; комплексоутворення; фероціанід калію; поліелектроліт.

Аннотация. Приведены результаты исследований по определению оптимальных условий применения метода 
комплексообразования / ультрафильтрации для очистки сточных вод от тяжелого металла меди с использо-
ванием ферроцианидов калия и водорастворимого полиэлектролита. Экспериментально доказана эффектив-
ность данного метода.
Ключевые слова: тяжелые металлы; ультрафильтрация; комплексообразования; фероцианид калия полиэлек-
тролит.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмИ
Одними з найсильніших за дією і найбільш поши-

реними хімічними забруднювачами навколишнього 
середовища є важкі метали. Ці сполуки утворюють 
значну групу токсикантів, які визначають антропо-
генну дію на екологічну структуру довкілля й на саму 
людину [1].

Гальванічні виробництва належать до розряду 
дуже небезпечних джерел забруднення навколишньо-
го середовища [2]. Найбільш поширеними процеса-
ми гальванотехніки є процеси мідніння — нанесення 
багатошарових захисно-декоративних і багатофунк-
ціональних покриттів на вироби зі сталі, цинкових 
й алюмінієвих сплавів у багатьох галузях виробни-
цтва, у тому числі обміднення труб, у результаті чого 
утворюється велика кількість стічних вод, забрудне-
них іонами міді. 

Інші джерела потрапляння сполук міді в природні 
водойми − шахтні води та сільськогосподарські сто-
ки, особливо в районах з інтенсивно розвиненим ви-
ноградарством.

Мідь зараховують до групи токсичних важких ме-
талів, що викликає необхідність суворого контролю 
за потраплянням стоків, забруднених іонами цього 
металу, у навколишнє середовище.

Для вилучення важких металів із стічних вод за-
стосовують різні методи: іонний обмін, коагуляція, 
сорбція. Недоліками зазначених методів очищення 
є суттєві капітальні витрати на очисні споруди, утво-
рення великих кількостей шламів і відпрацьованих 
розчинів.

Останнім часом для очищення вод, забруднених 
важкими й кольоровими металами, використовують 
баромембранні методи, які дають можливість ство-
рювати високоефективні, маловідходні технології 
переробки забруднених вод. Окремим випадком ба-
ромембранних процесів є реагентні баромембранні 

методи, які поєднують мембранні процеси з ультра-
фільтрацією, колоїдоутворенням й осадженням. 

Авторами [3] проводились дослідження баро-
мембранного вилучення важких металів, однак, і на 
сьогодні ще не окреслено межі застосування вказаних 
методів в екологічній практиці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй 

Відомо, що наявність у воді важких металів чинить 
токсичну дію на здоров’я людини й строго лімітується. 
У [4] досліджено вплив фізико-хімічних властивостей 
нанофільтраційних мембран на вилучення важких ме-
талів. Показано, що даний метод є простим, ефектив-
ним та енергозберігаючим, а використання бентоніто-
вих глин дозволяє збільшити міру очищення.

У [5 – 7] представлено аналітичний огляд сучасно-
го стану наукових розробок і технологічних рішень 
нанофільтрації й проаналізовано причини, які стри-
мують її широкомасштабне використання у водопос-
тачанні, показано нові підходи до вирішення проблем 
забруднення мембран.

мЕТА СТАТТІ — визначення ефективності ви-
лучення іонів міді комбінованим методом селектив-
ного зв’язування даного іона макромолекулярним 
агентом й ультрафільтрації. Для досягнення мети 
необхідно вирішити такі завдання:

1) з’ясувати оптимальні умови (рН, величину 
робочого тиску, концентрацію поліелектроліту) очи-
щення води від іонів міді методом комплексоутворен-
ня ультрафільтрації;

2) розробити модифікований поліелектроліт для 
інтенсифікації процесів видалення іонів міді з води 
методом ультрафільтрації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО мАТЕРІАЛУ
Як модельні використовували розчини сульфа-

ту купруму (ІІ) з концентрацією 5 мг/дм3, що були 

[2] Grebenyuk V. D., Sobolevskaya T. T., Makhno A. G. Sostoyanie i perspektivy razvitiya metodov ochistki stoch-
nykh vod galvanicheskikh proizvodstv [Current state and prospects of development of the methods for the gal-
vanic industry sewage treatment]. Khimiya i tekhnologiya vody [Water chemistry and technology], 1969, ch. 11, 
no. 5, pp. 407–421.

[3] Delalio A., Goncharuk V. V., Kornilovich B. Yu., Yurlova L. Yu., Pshinko G. N. Ochistka stochnykh vod ot 
tyazhelykh metallov metodom kompleksoobrazovaniya / ultrafiltratsii [Sewage cleaning from heavy metals by 
complex formation / ultrafiltration]. Khimiya i tekhnologiya vody [Water chemistry and technology], 2003, ch. 
25, no. 6, pp. 564–573.

[4] Homelia M.D., Tereshchenko O.M., Melnychenko Ye.V. Gomelya M. D. Ochystka stichnykh vod vid ioniv midi 
metodom kompleksoutvorennia ta flokuliatsii [Sewage cleaning from copper ions with the method of complex 
formation and flocculation]. Problemy vodopostachannia, vodovidvedennia ta hidravliky: Naukovo-tekhnichnyi 
zbirnyk [Problems of water supply, water disposal and hydraulics: Scientific and technical collection of papers], 
2016, issue 27, pp. 85–89.

[5] Lure Yu. Yu. Analiticheskaya khimiya promyshlennykh stochnykh vod [Analytical chemistry of industrial sew-
age]. Moscow, Khimiya Publ., 1984. 448 p.

[6] Tananaev I. V., Seyfer G. B., Kharitonov Yu. A. Khimiya ferrotsianidov [Chemistry of ferrocyanides]. Moscow, 
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отримані як на дистильованій, так і на водопровід-
ній воді. Полікатіонітом був водорозчинний полімер  
Zetag-7547 з концентраціями від 1 до 10 мг/л, оскіль-
ки він застосовувався в попередніх дослідженнях [4].

Під час експерименту готували три серії проб: дві 
з них на дистильованій воді, одну — на водопровід-
ній. Для видалення малорозчинного комплексу дві 
серії проб пропускали через паперовий фільтр «синя 
стрічка», іншу — залишали без змін. Після чого про-
би піддавали доочищенню на ультрафільтраційній 
комірці з мембраною ОПМН-П, яка являла собою по-
ристу плівку на основі ароматичного поліаміду з се-
лективним піперазиновим шаром. Процес проводили 
в режимі тупикової фільтрації, для чого застосували 
непроточну комірку об’ємом 1 дм3 за швидкості обер-
тання магнітної мішалки 200 об/хв. з діапазоном ро-
бочого тиску 0,1–0,5 Мпа і витратах води 0,06 дм3/год. 
Залишкову концентрацію іонів міді вимірювали фо-
токолориметрично з диетилдитіокарбаматом натрію 
за стандартною методикою [5].

Ефективність методу визначали ступенем очи-
щення А, %. А — це відношення різниці вихідної 
й кінцевої концентрацій шуканого елементу до вихід-
ної її концентрації у відсотках. Величина А залежить 
від двох факторів: коефіцієнта розподілення іонів 
міді між зв’язаним і розчиненим станами й ступеня 
затримування даною мембраною.

Перший фактор зумовлений оптимальними умо-
вами проведення хімічної реакції. Важливим момен-
том було виявлення залежності рН від ступеня очи-
щення Cu2+-містких розчинів. Результати досліджень 
відображено на рис. 1.

Криву залежності А від величини рН можна роз-
членувати на дві ділянки. Так, в діапазоні рН від 3 до 
5 відбувається збільшення А від 41 до 93% внаслідок 
утворення полімерного комплексу міді з полікатіоні-
том. На другій ділянці незначне зростання ступеня 
очищення при рН 5−10 спричинене наявністю нероз-
чинних частинок колоїдних розмірів.

Другий фактор, що впливає на протікання хіміч-
ної реакції, — концентрація комплексоутворювача. 
На основі лабораторних досліджень знайдено опти-
мальні співвідношення метал-комплексоутворювач : 
поліелектроліт. Результати досліджень показано на 
рис. 2.

Масові концентрації Cu2+ досить низькі. Голов-
ним чинником стає забезпечення їхнього сполучення 
в розчині з комплексоутворювачем. Вірогідність про-
ходження реакції збільшується з ростом концентрації 
реагентів. Під час аналізу на рис. 2 кривих 1 і 2 можна 
зробити висновок, що концентрація поліелектроліту 
у всіх випадках перевищує максимально необхідну 
й практично не впливає на ступінь очищення.

Як показали наші дослідження, для інтенсифікації 
процесу ультрафільтрації доцільно використовувати 
попереднє фільтрування розчинів, що підтверджуєть-
ся результатами досліджень, представлених на рис. 2 
крива 3. Хоча метод ультрафільтрації дозволяє відді-
ляти як високомолекулярні сполуки, так і дрібнодис-
персні домішки, але в пробах утворюються важкороз-
чинні у воді сполуки в такій кількості, яка повністю 
забиває пори фільтра мембрани, тому ефективність 
процесу знижується. 

Відомо, що залізистоціаниста кислота легко утво-
рює онієві сполуки, серед яких найбільш стійкими 
й детально вивченими є амонійні солі [6]. Врахову-
ючи те, що комплекс [Fe(CN)6]

4- має явно виражений 
аніонний характер, можливим є отримання змішаних 
солей фероціаніду за реакцією іонного обміну:

K4[Fe(CN)6] + R3NHCl ↔ R3NHK3[Fe(CN)6] + KCl.

Взаємодія фероціаніду калію з катіонними полі-
мерами може проходити в кілька стадій. Якщо з феро-
ціанідом будуть реагувати амінні або амонійні групи 
з різних молекул, відбуватиметься їхнє зшивання. Та-
кий процес може супроводжуватися зниженням роз-
чинності комплексу, утворенням колоїдних або не-
розчинних сполук, крім цього, проходити в розведе-

Рис. 1. Залежність ступеня очистки А з Cu2+ від рН вихід ного розчину
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них розчинах, у яких компоненти використовуються 
в концентраціях 1−15 мг/дм3. Утворення комплексів 
у таких умовах дає змогу очищати воду із застосу-
ванням реагентів у низьких концентраціях. У зв’язку 
з цим доцільно простежити можливість катіонних по-
лімерів утворювати комплекси з фероціанідом калію 
й очищувати розчини від іонів Cu2+.

Для проведення реакції взаємодії міді з катіонним 
полімером Zetag — 7547 і фероціанідом калію брали 
розчини флокулянту з концентраціями 1 −15 мг/дм3 

і розчини фероціаніду калію з концентрацією 
1−10 мг/дм3. 

Ефективність зв’язування іонів Cu2+ у малороз-
чинний комплекс подано в табл. 1. Осад відділяли від 
розчину фільтруванням на паперових фільтрах «синя 
стрічка», а потім доочищували на ультрафільтрацій-
ній установці.

Як видно із табл. 1, у процесі збільшення концен-
трації фероціаніду калію до 15 мг/дм3 відбувається 

досить ефективне вилучення іонів міді з розчину, при 
цьому ступінь очищення складає 80−94%. 

Використання методу ультрафільтрації для до-
очистки розчинів призвело до підвищення ступеня 
вилучення іонів Cu2+ із розчинів до 99,6% (табл. 1).

Слід відзначити, що в очищеній воді в результаті 
аналізу зафіксовано залишків фероціаніду й поліка-
тіоніту.

ВИСНОВКИ. 1. Вивчено особливості проце-
сів очищення забруднених іонами міді вод методом 
комплексоутворення ультрафільтрації. 2. Визначено 
оптимальні параметри для ефективного очищення 
вод від іонів Cu2+ методом комплексоутворення-
ультрафільтрації: низький робочий тиск 0,3 МПа; 
рН (5−10); співвідношення масових концентрацій по-
ліелектроліту й металу. 3. Показано, що використан-
ня фероціаніду калію для модифікації полікатіоніту 
збільшує ступінь вилучення іонів міді.

Рис. 2. Залежність ступеня вилучення іонів міді від концентрації поліелектроліту Zetag-7547: 
1 — після фільтрування та ультрафільтрації на дистильованій воді; 2 — на водопровідній воді; 3 — без використання по-
переднього фільтрування

Таблиця 1. Ступінь вилучення комплексів Cu2+ з фероціанідом калію і полікатіонітом Zetag-7547 з використанням філь-
трування (Ф) і ультрафільтрації (УФ)

Концентрація
K4[Fe(CN)6],

мг/дм3

Полікатіоніт Zetag-7547

Ступінь вилучення іонів Cu2+ при дозі полікатіоніту

1 3 5 10

Ф УФ Ф УФ Ф УФ Ф УФ

1 81,6 90,4 79,2 93,1 87,2 94,2 66,6 92,8

3 89,6 95,7 83,2 94,7 88,8 95,6 88,4 94,1

5 88,4 97,3 94,2 95,8 87,2 97,4 85,8 95,4

10 90,2 98,4 93,8 95,9 92,8 98,6 86 98,3

15 91,3 98,8 92,6 97,4 91,4 99,1 93,5 99,6
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Abstract. Effectiveness of the implementation of water protection measures at the regional level, including regulation 
of the polluted sewage discharges and increase in the degree of its purification, is most notably determined by the ac-
curateness of the assessment of the level of impact of water pollution sources on the water quality and the ecological 
situation in the studied water area. This paper offers a methodological approach to assessing the impact of coastal 
sources of sewage discharge on the state of water bodies, taking into account the characteristics and conditions of dis-
charge, the composition of sewage, as well as the degree of its purification and the load on the water body. Illustrated 
by the housing and utilities enterprises of the Mykolaiv region, point sources of water pollution have been ranked by 
these indicators. The classes of hazard of these sources are determined and the level of their environmental hazard is 
assessed. The obtained results can be used in development of a strategy for the surface water quality control in the 
river basin, including regulation of sewage discharges by coastal sources of pollution. They can also be applied when 
developing recommendations for improvement of the ecological situation in the area being studied.
keywords: anthropogenic load; effective mass of pollutants; level of environmental hazard; coefficient of the harmful 
effect of the pollution source.

Анотація. Розроблено методологічний підхід для оцінки ступеня впливу берегових антропогенних джерел 
забруднення на формування якості річкових вод. Одержані результати можуть бути використані в процесі 
створення стратегії управління якістю поверхневих вод у басейні річки, у тому числі для регулювання скидів 
стічних вод береговими джерелами забруднення, а також під час розробки рекомендацій, спрямованих на по-
кращення екологічної ситуації в досліджуваному районі.
Ключові слова: антропогенне навантаження; ефективна маса забруднювальних речовин; ступінь екологічної 
небезпеки; коефіцієнт шкідливого впливу джерела забруднення.

Аннотация. Разработан новый методологический подход для оценки степени влияния береговых антропо-
генных источников загрязнения на формирование качества речных вод. Полученные результаты могут быть 
использованы при создании стратегии управления качеством поверхностных вод в бассейне реки, в том числе 
при регулировании сбросов сточных вод береговыми источниками загрязнения, а также при разработке реко-
мендаций, направленных на улучшение экологической ситуации в исследуемом районе.
Ключевые слова: антропогенная нагрузка; эффективная масса загрязняющих веществ; степень экологиче-
ской опасности; коэффициент вредного влияния источника загрязнения.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕмИ
Надмірне антропогенне навантаження на водні 

об’єкти внаслідок екстенсивного способу ведення 
водного господарства призвело до кризового змен-
шення самовідтворювальних можливостей річок 
і виснаження водноресурсного потенціалу. Крім того, 
останнім часом спостерігається стала тенденція до 
значного забруднення водних об’єктів через неупо-
рядковане відведення стічних вод від населених пунк-
тів, господарських об’єктів і сільськогосподарських 
угідь, а також постійного скидання недостатньо очи-
щених стічних вод з очисних споруд. Така ситуація 

вимагає проведення постійного моніторингу за якіс-
тю води водних об’єктів і контролю й оцінки впливу 
основних джерел забруднення водних ресурсів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ 
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

Оцінка екологічного стану води водних об’єктів 
здійснюється за результатами різних видів моні-
торингу (гідрохімічного, біологічного, санітарно-
гігієнічного), спрямованих на оцінку стану якості 
вод, а також спеціальних досліджень, які вивчають 
хімічне, гідрохімічне, мікробіологічне забруднення 
води й донних відкладень, стан фауни і флори даних 

[3] Denysova O. I., Cherniavska A. P., Hryb J. V., Vernichenko Gh. A. Ekolohichna otsinka suchasnoho stanu pov-
erkhnevykh vod Ukrainy (metodychni aspekty) [Environmental assessment of the current state of surface waters 
in Ukraine (methodological aspects)]. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal — Ukrainian Geographical Journal, 
1996, no 3, pp. 3–11.

[4] KND 211.1.4.010-94. Ekolohichna otsinka yakosti poverkhnevykh vod sushi ta estuariiv Ukrainy [State Stan-
dard 211.1.4.010-94. Environmental assessment of the quality of surface waters and estuaries of Ukraine]. Kyiv, 
Minpryrody Ukrainy Publ., 1994. 37 p.
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nobuduvanni: Materialy � mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii [Proceedings of the 10th Internation-
al Scientific and Technical Conference «Issues of Ecology and Energy Efficiency in Shipbuilding»]. Mykolaiv, 
2015, pp. 90–93.
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об’єктів. Основною метою моніторингу якісного ста-
ну вод є встановлення таких об’єктів, у яких якісний 
склад вод негативно впливає на флору та фауну вод-
ного об’єкта, а також спричиняє розвиток захворю-
вань серед населення, пов’язаних з використанням 
неякісної води. 

Питання комплексної оцінки якості води розробля-
лися багатьма вченими не тільки в Україні (А. Д. Ко-
ненко, О. А. Альокін, О. П. Оксіюк, В. С. Жукінський, 
В. Д. Романенко, А. В. Яцик, В. К. Хільчевський, 
О. Г. Масенко, О. І. Денисова), а й за кордоном (Хар-
тон, Труітт, Гарсіа, Браун). Незважаючи на те, що 
кількість запропонованих методів комплексних оці-
нок якості води значна, це питання є досі проблемним 
і потребує одночасного вивчення різних властивостей 
водного об’єкта [4, 7, 8, 9, 12, 13, 14]. Про масштаби 
труднощів свідчить той факт, що на сьогодні в Укра-
їні немає юридичного документа, який законодавчо 
затверджує той чи інший спосіб оцінки якості води, 
оцінки й характеристики впливу берегових точкових 
джерел забруднення на водні об’єкти й рекомендує 
його до загального використання в роботі. Отже, по-
трібний принципово новий підхід для визначення 
комплексу регіональних заходів щодо оздоровлення 
річок, заснований на оцінці вірогідності виникнення 
несприятливих для природного середовища й людини 
наслідків провадження господарської діяльності.

Комплексна оцінка впливу берегових точкових 
джерел забруднення на екологічний стан басейнів 
річок дозволить прийняти науково-обґрунтовані 
управлінські рішення про пріоритетність реалізації 
природоохоронних заходів і сформувати стратегію 
раціонального водокористування на основі ідентифі-
кації найбільш значущих джерел забруднення й ви-
снаження річкових екосистем.

У процесі оцінювання екологічного стану водних 
об’єктів повинні враховуватися й потенційні еколо-
гічні загрози, які пов’язані з екологічним станом во-
дозбірних територій: підприємства ЖКГ; полігони 
промислових і побутових відходів; несанкціоновані 
звалища; промислові підприємства; сільськогоспо-
дарські підприємства й тваринницькі комплекси; 
транспортна інфраструктура.

мЕТОЮ СТАТТІ є розробка нового методично-
го підходу до оцінки впливу берегових джерел скиду 
стічних вод на стан поверхневих вод Миколаївської 
області на прикладі комунальних підприємств з об-
ґрунтуванням ступеня пріоритетності «гарячих то-
чок», ранжування на основі комплексного аналізу 
результатів моніторингу, умов скиду й складу стічних 
вод, ступеня їхнього очищення й навантаження на 
водний об’єкт.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО мАТЕРІАЛУ
Дослідження впливу берегових джерел скиду зво-

ротних вод на стан водних об’єктів і басейну річки 

Південний Буг на території Миколаївської області 
здійснено згідно з розробленою методикою, що вра-
ховує характеристики й умови скиду стічних вод, сту-
пінь їхнього очищення, моніторинг і навантаження 
на водний об’єкт [5, 6]. Запропонований методологіч-
ний підхід передбачав виконання таких етапів оцінки 
впливу джерел забруднень на водний об’єкт: 1) іден-
тифікація і попередній відбір джерел забруднення; 
2) детальна оцінка джерел забруднення; 3) пріорити-
зація джерел забруднення [11].

Для здійснення попереднього відбору застосо-
вується метод з використанням «Ефективної маси 
забруднювальної речовини», розроблений з метою 
визначення характеристик різних скидів (їхньої 
кількості й токсичності) та заснований на понятті 
«Токсичного еквіваленту». Значення «Ефективної 
маси забруднювальної речовини», обчислене для точ-
кового джерела скиду стічних вод, враховується для 
проведення порівняльної оцінки різних джерел скиду, 
що містять безліч забруднювальних речовин.

Розрахунок значення ефективної маси забрудню-
вальної речовини Mі для джерела забруднення x здій-
снено на основі двох показників: маси скинутої за-
бруднювальної речовини mi і відносної токсичності 
забруднювальної речовини, що знаходиться за зна-
ченням коефіцієнта токсичності Ai [11], яке виража-
ється через токсичність сульфату амонію, для якого 
значення гранично допустимої концентрації встанов-
лене на рівні 1 мг/л, за формулою:

4 2 4 ,
( )NH SOA  

де 
4 2 4( )NH SO

  — гранично допустима концентра-
ція сульфату амонію для водойм рибогосподарського 
призначення, ГДКі — гранично допустима концен-
трація забруднювальної речовини для рибогосподар-
ських водних об’єктів.

Розрахунок ефективної маси забруднювальної 
речовини і, що міститься в скинутих стічних водах, 
здійснюється за формулою:

,i iA m  
де Мі — ефективна маса забруднювальної речовини; 
Аі — коефіцієнт токсичності забруднювальної речо-
вини; mi — маса забруднювальної речовини, скинутої 
у водне середовище.

Сумарне значення ефективної маси скинутих за-
бруднювальних речовин Mx для джерела забруднення 
х встановлено як суму індивідуальних значень ефек-
тивної маси кожної зі скинутих забруднювальних ре-
човин [11]:

1
M .

n

x i
i
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Отримані значення Mx використовувалися як оці-
ночні бали в процесі попереднього ранжування дже-
рел забруднення водного середовища.

У разі множинних джерел забруднення, таких як 
великі промислові комплекси, значення ефективної 
маси забруднювальної речовини розраховувалося на 
основі залежності, що дозволяє підсумовувати мно-
жинні точкові джерела:

1
M .

n

x xi
i

 

Детальну оцінку джерел забруднення виконано 
за допомогою логіко-математичної моделі оцінки 
впливу джерел забруднення водного середовища, що 
включає три блоки показників: 

1. Характеристика умов скиду стічних вод і мо-
ніторинг.

2. Опис стічних вод, що скидаються джерелом за-
бруднення у водне середовище.

3. Навантаження на водний об’єкт, перенесення 
забруднювальних речовин з річковим стоком.

Основними показниками першого блоку було об-
рано основні чинники впливу джерел забруднення на 
екологічну безпеку водного об’єкта внаслідок госпо-
дарської діяльності на водозборах річок за характе-
ристикою умов скиду стічної води. До їхнього пере-
ліку увійшли такі: інтенсивність скиду стічних вод у 
поверхневі водні об’єкти; частка очищених стічних 
вод у загальному об’ємі; ступінь розбавлення стічних 
вод річковою водою; частка забруднення, що надхо-
дить від вторинних джерел; спосіб і частота скиду 
стічних вод; частота моніторингу об’єму скиду стіч-
них вод, частота, методи та місце відбору проб стіч-
ної води; контроль витрати стічної води.

Визначними критеріями, що використано для кла-
сифікації (ранжування) джерел забруднення водного 
середовища за ступенем їхнього впливу на якість 
води в басейні річки є концентрації забруднювальних 
речовин у зворотних водах, що скидаються точко-
вими джерелами забруднення до водних об’єктів на 
території Миколаївської області. Перелік забрудню-
вальних речовин, що нормуються й контролюються 
в усіх випадках скидання зворотних вод, встановлено 
з метою досягнення екологічних нормативів якості 
водних об’єктів, для створення екологічної безпеки 
життєдіяльності людини й водних екосистем. Згідно 
з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 ве-
ресня 1996 № 1100 до таких забруднювальних речо-
вин належать: біологічне споживання кисню (БПК5), 
хімічне споживання кисню (ХСК), загальний вміст 
завислих речовин, мінералізація води, сульфати, хло-
риди, амонійний азот, нітратний азот, нітритний азот, 
фосфати, нафтопродукти, водневий показник pH. 
Крім того, додатково, було враховано концентрації 
таких забруднювальних речовин, як стійкі органічні 

забруднювальні речовини, залізо, мідь, цинк, нікель, 
хром, кадмій, ртуть.

Основними показниками, які використовуються 
для класифікації (ранжування) джерел забруднення 
водного середовища за ступенем їхнього навантажен-
ня на басейн річки, що тлумачиться як частка забруд-
нювальних речовин, скинутих джерелом забруднення 
у відсотках від загальної їх кількості, що надходять 
до басейну річки й переносяться річковим потоком, 
було вжито концентрації тих самих елементів, які за-
стосовувались у блоці «Характеристика стічних вод, 
що скидаються джерелом забруднення у водне серед-
овище».

Загальну оцінку ступеня екологічної небезпеки 
точкових джерел забруднення на водні об’єкти Ми-
колаївської області здійснено з урахуванням середніх 
значень коефіцієнтів впливу за трьома блоками показ-
ників за загальним коефіцієнтом шкідливого впливу 
джерела забруднення на водні об’єкти Рсер, що визна-
чався за формулою:

,
3

r c m
P  

де rсер — середнє значення коефіцієнта впливу дже-
рела забруднення за показниками умов скиду стічних 
вод й моніторингу; ссер — середнє значення коефі-
цієнта впливу джерела забруднення за показниками 
характеристики стічних вод, що скидаються джере-
лом забруднення у водне середовище; mсер — середнє  
значення коефіцієнта навантаження джерела забруд-
нення на водний об’єкт.

Вихідними кількісними даними про наявні обсяги 
скиду забруднювальних речовин та їхньої концентра-
ції у зворотних водах, які використовувалися під час 
проведення досліджень, була база даних державної 
статистичної звітності за формою «2 тп – водгосп».

Результати дослідження. На першому етапі 
сформовано перелік основних джерел забруднення 
водного середовища на території Миколаївської об-
ласті — підприємств житлово-комунального госпо-
дарства. За результатами розрахунку сумарного зна-
чення ефективної маси скинутих забруднювальних 
речовин для джерела забруднення проведено їхнє 
ранжування (рис. 1) й встановлено, що найбільше хі-
мічне навантаження на водні об’єкти Миколаївської 
області спричиняють зворотні води, що надходять до 
Бузького лиману від очисних споруд МКП «Микола-
ївводоканал» (с. Галицинове), а також від ТОВ «Біо-
логічні очисні споруди» (м. Вознесенськ), що скидає 
зворотні води в Південний Буг і КП «Міськводока-
нал» (м. Баштанка) — у р. Інгул.

Результати оцінки впливу точкових джерел за-
бруднення на водні об’єкти на території Миколаїв-
ської області та їхнє ранжування за характеристикою 
умов скиду стічних вод представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Ранжування джерел забруднення − підприємств житлово-комунального господарства Миколаївської області —  
за характеристикою умов скиду стічних вод:
1 — МКП «Миколаївводоканал», с. Галицинове; 2 — КП «Первомайський міський водоканал», м. Первомайськ; 3 — ЦВКГ 
і ТМ ВП «Южноукраїнська АЕС», м. Южноукраїнськ; 4 — КП «Міськводоканал», м. Баштанка; 5 — МКП «Миколаївводо-
канал», м. Миколаїв; 6 — ТОВ «Ольшанський міськводоканал», смт Ольшанське; 7 — ТОВ «Біологічні очисні споруди», 
м. Вознесенськ; 8 — КП «Прибузьке»,  м. Нова Одеса; 9 — КП «Новобузький водоканал», м. Новий Буг; 10 — Новобузька 
ділянка групового водопроводу, м. Новий Буг

Рис. 1. Ранжування джерел забруднення — підприємств житлово-комунального господарства Миколаївської області —  
за сумарним значенням ефективної маси забруднювальних речовин:
1 — МКП «Миколаївводоканал», с. Галицинове; 2 — ТОВ «Біологічні очисні споруди», м. Вознесенськ; 3 — КП «Міськво-
доканал», м. Баштанка; 4 — МКП «Миколаївводоканал», м. Миколаїв; 5 — ТОВ «Ольшанський міськводоканал», смт Оль-
шанське; 6 — ЦВКГ і ТМ ВП «Южноукраїнська АЕС», м. Южноукраїнськ; 7 — КП «Прибузьке», м. Нова Одеса; 8 — КП 
«Первомайський міський водоканал», м. Первомайськ; 9 — КП «Новобузький водоканал», м. Новий Буг; 10 — Новобузька 
ділянка групового водопроводу, м. Новий Буг
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Під час проведення оцінки впливу точкових дже-
рел забруднення − підприємств житлово-комунального 
господарства Миколаївської області — на екологічну 
безпеку водного об’єкта внаслідок господарської ді-
яльності на водозборах річок за характеристикою 
умов скиду стічних вод встановлено, що найвищі по-
казники характерні для МКП «Миколаївводоканал», 
с. Галицинове, яке є головним забруднювачем водних 
ресурсів області (89% від загальної кількості скиду 
якого складають забруднені стічні води), де умови ви-
пуску стічних вод є незадовільними та не відповіда-
ють чинним вимогам, а саме: 

– середньодобовий об’єм стічних вод найбільший 
на території Миколаївської області;

– недостатнє очищення стічних вод через не-
справність очисних споруд; 

– низький коефіцієнт розбавлення стічних вод 
у місці їхнього випуску, що призводить до підвище-
них концентрацій забруднювальних речовин у водно-
му об’єкті.

Високий ваговий коефіцієнт за умовами скиду ма-
ють КП «Первомайський міський водоканал», м. Пер-
вомайськ, і ЦВКГ, ТМ ВП «Южноукраїнська АЕС», 
м. Южноукраїнськ, через недостатнє очищення стіч-
них вод, несправність очисних споруд і низький кое-
фіцієнт розбавлення стічних вод у місці їх випуску, 
що спричиняє збільшення концентрацій забрудню-
вальних речовин у водному об’єкті. 

Аварійний стан глибоководного випуску стоків 
після очищення зумовив потрапляння ТОВ «Оль-
шанський міськводоканал» до десятки основних 
підприємств-забруднювачів за умовами скиду.

Ранжування джерел забруднення − підприємств 
житлово-комунального господарства Миколаївської 
області за характеристикою складу стічних вод зо-
бражено на рис. 3.

За характеристикою складу стічних вод, де дослі-
джувався вміст хімічних речовин у стічній воді, най-
гірші показники мають:

– МКП «Миколаївводоканал», с. Галицинове, 
де усереднені за рік концентрації забруднювальних 
речовин на скиді до Бузького лиману перевищують  
нормативи якості (для водойм рибогосподарського 
призначення) більше ніж за 10 інгредієнтами, серед 
яких найбільші значення мають амонійний азот —  
51 раз, нітрити — 42 рази, нітрати — 32 рази,  
БСК5 — 80 разів, ХСК — 40 разів, завислі речовини — 
21 раз, залізо загальне — 7 разів, цинк — 4 рази;

– КП «Міськводоканал» (м. Баштанка), де усеред-
нені за рік концентрації забруднювальних речовин 
на скиді в р. Інгул перевищують ГДК за хлоридами 
в 2,7 рази, завислими речовинами — в 3 рази, амонійним 
азотом — 274 рази, нітритами — 3,2 рази, нітратами — 
53 рази, сухим залишком — 3,6 рази, залізом загаль-
ним — 25,5 разів, БСК5 — 100 разів, фосфатами  — 
4,5 рази, сульфатами — 4,4 рази, завислим речови-
нам — 3,2 рази;

– ТОВ «Біологічні очисні споруди», м. Возне-
сенськ, де усереднені за рік концентрації забрудню-
вальних речовин на скиді в р. Південний Буг переви-
щують ГДК за фосфатами у 1,4 раза, залізом загаль-
ним — 5 разів, БСК5 — 4,4 рази, ХСК — 6 разів, за-
вислими речовинами — 1,8 раза, сухим залишком — 
1,9 раза, амонійним азотом — 4,9 раза, нітритами — 

Рис. 3. Ранжування джерел забруднення − підприємств житлово-комунального господарства Миколаївської області за  
характеристикою складу стічних вод:
1 — МКП «Миколаївводоканал», с. Галицинове; 2 — КП «Міськводоканал», м. Баштанка; 3 — ТОВ «Біологічні очисні 
споруди», м. Вознесенськ; 4 — ТОВ «Ольшанський міськводоканал», смт Ольшанське; 5 — КП «Прибузьке»,  м. Нова 
Одеса; 6 — КП «Первомайський міський водоканал», м. Первомайськ; 7 — КП «Новобузький водоканал», м. Новий Буг; 
8 — Новобузька ділянка групового водопроводу, м. Новий Буг; 9 — МКП «Миколаївводоканал», м. Миколаїв; 10 — ЦВКГ 
і ТМ ВП «Южноукраїнська АЕС», м. Южноукраїнськ
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41 раз, нітратами — 45 разів, сульфатами — 5 разів, 
хлоридами — 1,5 раза, нафтопродуктами — 1,4 раза;

– ТОВ «Ольшанський міськводоканал» (смт Оль-
шанське), де фіксуються значні перевищення ГДК за-
бруднювальних речовин на скиді в річку Південний 
Буг, які складають 1,4 раза за хлоридами, 2,5 рази — 
сухим залишком, 3,6 рази — ХСК, 4,2 рази — сульфа-
тами, 56 разів — натратами та 22,5 разів — нітрита-
ми, 29 разів — амонієм сольовим, 8 разів — залізом 
загальним і нафтопродуктами.

Ранжування джерел забруднення — підприємств 
житлово-комунального господарства Миколаївської 
області — за показниками навантаження на водний 
об’єкт і перенесення забруднювальних речовин із річ-
ковим стоком подано на рис. 4.

За результатами оцінки було встановлено и оха-
рактеризовано внесок кожного джерела скиду забруд-
нювальних речовин у формуванні навантаження на 
водний об’єкт щодо забруднення. Отже, найбільше 
навантаження в басейні річки Південний Буг на те-
риторії Миколаївської області справляють декілька 
підприємств житлово-комунального господарства: 
МКП «Миколаївводоканал», с. Галицинове, на Бузь-
кий лиман, КП «Міськводоканал», м. Баштанка, на 
р. Інгул, ТОВ «Біологічні очисні споруди», м. Возне-
сенськ, на р. Південний Буг, де рівень навантаження 
за забрудненням можна охарактеризувати як значний, 
а ваговий коефіцієнт впливу − найвищий. Трохи ниж-
чі значення вагового коефіцієнта навантаження на 
водні об’єкти на території Миколаївської області ма-
ють ТОВ «Ольшанський міськводоканал», смт. Оль-
шанське, та ЦВКГ і ТМ ВП «Южноукраїнська АЕС», 
м Южноукраїнськ, що здійснюють скид забрудню-
вальних речовин у р. Південний Буг і МКП «Мико-

лаївводоканал», м. Миколаїв, у р. Вітовка, що впа-
дає в Бузький лиман. Однак рівень навантаження на 
водні об’єкти щодо забруднення цими джерелами та-
кож можна охарактеризувати як значний. Рівень на-
вантаження на водні об’єкти за забрудненням можна 
визначити як помірний від КП «Новобузький водока-
нал», м. Новий Буг, і Новобузької ділянки групово-
го водопроводу, м. Новий Буг, що скидають зворотні 
води в річку Інгул, а також КП «Первомайський місь-
кий водоканал», м. Первомайськ, і КП «Прибузьке», 
м. Нова Одеса — у р. Південний Буг. 

Отже, найбільший рівень навантаження на водні 
об’єкти Миколаївської області в результаті скиду зво-
ротних вод точковими джерелами забруднення спо-
стерігається за такими показниками:

1) у басейні р. Південний Буг — мінералізація, що 
складає 64% від загальної кількості забруднювальних 
речовин, що надходять до водних об’єктів і поширю-
ються в ньому; хлориди (19%), сульфати (11%), нітра-
ти та ХСК по 1%;

2) у Бузькому лимані — мінералізація (65%), хло-
риди (15%), сульфати (9%), ХСК (5%), нітрати, БСК5, 
завислі речовини по 1%;

3) у басейні р. Інгул — мінералізація (61%), суль-
фати (19%), хлориди (12%), ХСК (2%), нітрати та за-
вислі речовини по 1%.

За значенням загального коефіцієнта шкідливо-
го впливу джерела забруднення на водні об’єкти Рсер 
було встановлено клас небезпеки джерел забруднення 
водного середовища (табл. 1).

Отже, за результатами дослідження з’ясовано, що 
за ступенем екологічної небезпеки водного середови-
ща з урахуванням впливу джерела забруднення за по-
казниками умов скиду стічних вод і моніторингу, ха-

Рис. 4. Ранжування джерел забруднення − підприємств житлово-комунального господарства Миколаївської області —  
за показниками навантаження на водний об’єкт з урахуванням складу стічних вод:
1 — МКП «Миколаївводоканал», с. Галицинове; 2 — КП «Міськводоканал», м. Баштанка; 3 — ТОВ «Біологічні очисні 
споруди», м. Вознесенськ; 4 — ТОВ «Ольшанський міськводоканал», смт Ольшанське; 5 — ЦВКГ і ТМ ВП «Южноукра-
їнська АЕС», м. Южноукраїнськ; 6 — МКП «Миколаївводоканал», м. Миколаїв; 7 — КП «Новобузький водоканал», м. Но-
вий Буг; 8 — Новобузька ділянка групового водопроводу, м. Новий Буг; 9 — КП «Первомайський міський водоканал», 
м. Первомайськ; 10 — КП «Прибузьке», м. Нова Одеса
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рактеристики стічних вод і навантаження на водний 
об’єкт на території Миколаївської області як надзви-
чайно небезпечні об’єкти кваліфікують МКП «Мико-
лаївводоканал» (с. Галицинове), що скидає зворотні 
води до Бузького лиману і є головним забруднювачем 
водних ресурсів області (89% від загальної кількості 
скиду якого складають забруднені стічні води), завдає 
величезного негативного впливу на стан Бузького ли-
ману й санітарно-епідемічні умови в м. Миколаєві. 
До основних причин незадовільної роботи очисних 
споруд підприємства належать: аварійний стан глибо-
ководного випуску стоків після очищення й недостат-
ня потужність очисних споруд на стадії вторинного 
відстоювання.

До високонебезпечних зараховують ТОВ «Біо-
логічні очисні споруди» (м. Вознесенськ) та ТОВ 
«Ольшанський міськводоканал» (смт Ольшанське), 
що скидають зворотні води в р. Південний Буг і КП 
«Міськводоканал» (м. Баштанка) — у р. Інгул. Негай-
ної реконструкції потребують очисні споруди станції 
біологічного очищення, які розташовані в смт. Оль-
шанське Миколаївського району. Стічні води потра-
пляють до р. Південний Буг недостатньо очищеними. 
Неефективно працюють каналізаційні очисні спо-
руди м. Баштанка, де усереднені за рік концентрації 
забруднювальних речовин на скиді в р. Інгул значно 
перевищують ГДС.

До помірно небезпечних об’єктів за ступенем 
екологічної небезпеки можна віднести КП «Перво-

майський міський водоканал» (м. Первомайськ), 
ЦВКГ і ТМ ВП «Южноукраїнська АЕС» (м. Южноу-
країнськ) і КП «Прибузьке» (м. Нова Одеса), що ски-
дають зворотні води в р. Південний Буг. Найбільшої 
уваги серед них вимагають очисні споруди каналіза-
ції м. Первомайськ, які морально й фізично застарі-
лі й мають необхідність реконструкції. Зношеність 
основних фондів очисних споруд каналізації складає 
90%. Через незадовільну роботу очисних споруд ка-
налізації КП «Первомайський міський водоканал» 
здійснює скид стоків до р. Південний Буг з переви-
щенням встановлених нормативів ГДС як недостат-
ньо очищені. Обсяг скиду недостатньо очищених сто-
ків становить 44,8% від загального скиду зворотних 
вод м. Первомайськ.

Крім цього, помірно небезпечними об’єктами за 
ступенем екологічної небезпеки на території Микола-
ївської області є підприємства житлово-комунального 
господарства, що складають зворотні води після очис-
них споруд водопроводу, призначених для очищення 
сирої води від домішок, забруднень і знезаражування 
перед її подачею споживачам. Такими вважаються КП 
«Новобузький водоканал» (м. Новий Буг) і Новобузька 
ділянка групового водопроводу (м. Новий Буг), що ски-
дають зворотні води в р. Інгул, а також МКП «Мико-
лаївводоканал» (м. Миколаїв), який здійснює скид зво-
ротних вод у р. Вітовка, що впадає в Бузький лиман.

Отже, результати ранжування комунальних під-
приємств і проведеного аналізу ступеня екологічної 

Таблиця 1. Оцінка ступеня екологічної небезпеки точкових джерел забруднення

Назва точкового джерела забруднення 
водного середовища (підприємства), 
водний об’єкт, до якого здійснюється 

скид стічної води

Загальний коефіцієнт 
шкідливого впливу 

джерела забруднення  
на водні об’єкти, Рсер

Клас небезпеки 
джерел забруднення 
водного середовища

Характеристика ступеня 
екологічної небезпеки

КП «Первомайський міський 
водоканал», м. Первомайськ, 
р. Південний Буг

2,4 ІІІ Помірно небезпечний

ЦВКГ і ТМ ВП «Южноукраїнська 
АЕС», м. Южноукраїнськ,  
р. Південний Буг

2,5 ІІІ Помірно небезпечний

ТОВ «Біологічні очисні споруди», 
м. Вознесенськ, р. Південний Буг

3,4 ІV Високонебезпечний

КП «Прибузьке», м. Нова Одеса, 
р. Південний Буг

2,4 ІІІ Помірно небезпечний

ТОВ «Ольшанський міськводоканал», 
смт Ольшанське, р. Південний Буг

3,2 ІV Високонебезпечний

КП «Новобузький водоканал»,  
м. Новий Буг, р. Інгул

2,4 ІІІ Помірно небезпечний

Новобузька ділянка групового 
водопроводу, м. Новий Буг, р. Інгул

2,3 ІІІ Помірно небезпечний

ТОВ «Біологічні очисні споруди», 
м. Вознесенськ, р. Південний Буг

3,8 ІV Високонебезпечний

МКП «Миколаївводоканал»,  
м. Миколаїв, р. Вітовка

2,6 ІІІ Помірно небезпечний

МКП «Миколаївводоканал»,  
с. Галицинове, Бузький лиман

4 V Надзвичайно небезпечний
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небезпеки точкових джерел забруднення показали 
можливості використання нового методичного підхо-
ду для комплексної оцінки впливу берегових джерел 
скиду стічних вод на стан водного середовища.

ВИСНОВКИ. 1. Запропоновано методологічний 
підхід до оцінки впливу берегових джерел скиду зво-
ротних вод на стан водних об’єктів і басейну р. Пів-
денний Буг на території Миколаївської області з ура-
хуванням характеристик, умов скиду й складу стіч-
них вод, ступеня їхнього очищення й навантаження 
на водний об’єкт.

2. Проведено ранжування джерел забруднення — 
підприємств житлово-комунального господарства 
Миколаївської області — за сумарним значенням 
ефективної маси забруднювальних речовин, умовами 
скиду стічних вод, характеристикою складу стічних 
вод, показниками навантаження на водний об’єкт.

3. Встановлено клас небезпеки джерел забруд-
нення водного середовища й загальну оцінку ступеня 

екологічної небезпеки точкових джерел забруднення 
за значенням загального коефіцієнта шкідливого 
впливу джерела забруднення на водні об’єкти.

4. З’ясовано, що за ступенем екологічної небез-
пеки джерел забруднення водного середовища на 
території Миколаївської області до надзвичайно не-
безпечних об’єктів належить МКП «Миколаївводо-
канал» (с. Галицинове), що здійснює скид зворотних 
вод до Бузького лиману і є головним забруднювачем 
водних ресурсів області й справляє величезний нега-
тивний вплив на стан Бузького лиману й санітарно-
епідемічну обстановку в м. Миколаєві. Визначено 
й проаналізовано основні причини незадовільної ро-
боти очисних споруд підприємства. Високонебезпеч-
ними є ТОВ «Біологічні очисні споруди» (м. Возне-
сенськ) і ТОВ «Ольшанський міськводоканал» (смт 
Ольшанське), що скидають зворотні води в р. Пів-
денний Буг і КП «Міськводоканал» (м. Баштанка) —  
р. Інгул.
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