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abstract. In connection with increase in operating depths and expansion of the scope of use of marine lash systems 
(MLS), it is urgent to improve the theory and methods of designing their flexible links (FL) and refine the existing 
calculation methods. The existing calculation and design methods are either simplistic and do not take into account 
the actual loads and the nature of loading of the MLS FL or are rather complicated and cumbersome for design and 
construction kits and require considerable timing for their implementation. The mathematical model of the MLS dy-
namics includes not only the FL equations, but also the equations of dynamics of the tugboat and the towed UV. Their 
movement determines the boundary conditions at the FL nodes with the numbers i = 0 and i = N. The FL node with 
the number i = 0 is fixed to the tugboat, and the FL node with the number i = N is fixed to the UV. Dynamics of the 
tugboat and that of the towed UV differ only in their parameters, thus, the equations of their dynamics have the same 
form. Let us assume that the tugboat and the UV are absolutely rigid rods. Their position in space is determined by the 
coordinates of their center of mass (хi, yi, zi), the course angle (φk i), the trim angle (φd i) and the roll angle (φkr i). The 
length of the rods (Li) is equal to the length of the tugboat or the UV. The position of the center of mass is determined 
by the distance from the stern (Lki) to it. Based on the developed mathematical model, there has been determined 
a system of equations that describes the FL element dynamics as the result of impact of external forces and reactions 
of stretching, bending and turning. An algorithm for simulating the FL dynamics is obtained, which makes it possible 
to perform calculation of the dynamics of the MLS FL and further proceed to development of a computer program 
describing the MLS dynamics.
Keywords: marine lash system (MLS) dynamics; marine lash system (MLS); flexible links (FL); tugboat; underwater 
vehicle (SV); algorithm of the marine lash system (MLS) dynamics; computer program.

Аннотация. На основе разработанной математической модели определена система уравнений, описывающая 
динамику элемента гибкой связи (ГС) в результате действия на неё внешних сил и реакций растяжения, изгиба 
и поворота. Получен алгоритм моделирования динамики ГС, позволяющий выполнять расчёты динамики ГС 
морской привязной системы (МПС) и в дальнейшем перейти к разработке компьютерной программы, которая 
описывает динамику МПС.  
Ключевые слова: динамика морской привязной системы; морская привязная система; гибкая связь; судно-
носитель; подводный аппарат; алгоритм динамики морской привязной системы; компьютерная программа.

Анотація. Розроблено алгоритм динаміки морської прив’язної системи (МПС), який дає можливість викону-
вати розрахунки динаміки гнучкого зв’язку (ГЗ), судна-носія і буксируваного підводного апарата, а на його 
основі створити комп’ютерну програму динаміки МПС із ГЗ.
Ключові слова: динаміка морської прив’язної системи; морська прив’язана система; гнучкий зв’язок; судно-
носій; підводний апарат; алгоритм динаміки морської прив’язної системи; комп’ютерна програма.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕМы
В связи с увеличением рабочих глубин и рас-

ширением сфер использования морских привязных 
систем (МПС) возникает актуальность совершен-
ствования теории и методов проектирования гиб-
ких связей (ГС) МПС, уточнения существующих 
методик расчётов. Они являются или упрощёнными 
и не учитывают действительные нагрузки и харак-
тер нагружения ГС МПС, или довольно сложны-
ми и громоздкими для конструкторов-проектантов 
и требуют значительных затрат времени для их  
выполнения.

При создании движущихся под водой привязных 
систем и аппаратов изучение вопросов их динами-
ки, силового воздействия среды и судна-носителя, 
управления и стабильности движения является пер-
востепенным и во многом определяет возможность  
нормального функционирования аппаратуры, уста-
новленной на них.

АНАЛИз пОСЛЕДНИх  
ИССЛЕДОВАНИй И пУБЛИКАЦИй

Вопросам изучения динамики ГС посвящены тру-
ды многих исследователей. 

В [2] проанализированы условия движения тел с 
ограниченным перемещением — буёв: гидродинами-
ческие силы, действующие на тела с ограниченным 
перемещением. 

В [8] исследованы буксируемые системы (БС): 
гидродинамические силы, действующие на элемен-
ты БС при их движении, полная гидродинамическая 
сила, полный гидродинамический момент и состав-
ляющие. 

В [9] рассмотрена динамика движения подводных 
буксируемых систем: основные кинематические и ди-
намические зависимости движения подводных БС. 

В [7] изучены подводные БС: физические 
свойства морской среды, нагрузки буксировки на 
тихой воде, динамические нагрузки при спуско-
подъемных операциях, нестационарные режимы 
движения, воздействие морского волнения, гидро-
динамические силы, действующие на элементы  
БС и т. п. 

В [15] предложена математическая модель ди-
намики привязной подводной системы (ППС): учет 
влияния ГС на динамику подводного аппарата, мо-
дель динамики ГС — уравнения динамики гибких 
связей, гидродинамические нагрузки на ГС, про-
странственное равновесие ГС при прямолинейном 
движении (равновесие ГС, системы координат мате-
матической модели динамики ППС, задачи динамики 
ППС), нелинейная постановка задачи динамики ППС 
и др.

В [5] описаны: морское волнение, влияние экрани-
рующего эффекта корпуса судна на волнение у борта, 
изменение параметров волнения на глубине, динами-

ческие нагрузки, возникающие при подъеме объектов 
судовыми спуско-подъемными устройствами.

В [3] рассмотрены вопросы проектирования ППС: 
обзор существующих ППС и областей их использо-
вания, постановка проектных задач механики ППС, 
уравнения динамики ППС, программные средства 
исследования динамики ППС, расчетные нагрузки на 
кабель-трос при рывках.

В [1] представлена динамика траловой системы: 
математический аппарат исследования динамики 
траловых систем, уравнения нестационарного дви-
жения траловой системы при заданных законах из-
менения скорости судна и длины вытравленного вае-
ра, уравнения нестационарного движения траловой 
системы при заданных законах изменения скорости 
судна и тяговых характеристик ваерной лебедки, ма-
тематические модели плоского движения траловой  
системы.

В [19] исследовано морское волнение: ветровое 
волнение (корреляционные функции и энергетиче-
ские спектры), волны зыби, гидродинамические силы, 
действующие на тела у поверхности воды, гидроди-
намические силы, возникающие при взаимодействии 
ГС с потоком жидкости.

В [12] описаны динамические характеристики 
троса, нагруженного на волновое сопротивление, ма-
тематические модели волнения моря и качки судна 
(нерегулярное морское волнение).

В [21] рассмотрена динамика каната, состоящего 
из неоднородных по материалам элементов, которая 
описывается волновым уравнением для эквивалент-
ного по продольной жесткости сплошного упругого 
стержня. Получены аналитические выражения для 
следующих параметров эквивалентного стержня: 
плотности, модуля упругости, площади поперечно-
го сечения и скорости распространения упругости 
волн.

В [11] методами вычислительной гидродинамики 
решена задача пространственного обтекания элемен-
та кабель-троса круглого поперечного сечения, по 
результатам систематического численного экспери-
мента построена математическая модель для опреде-
ления позиционных гидродинамических характери-
стик в функции от углов позиционирования и числа 
Рейнольдса.

В [4] предложена методика расчёта колебаний 
от нерегулярного морского волнения плавучих объ-
ектов с предварительно натянутыми связями, кото-
рая основана на учёте влияния связей как упругих 
элементов, реакции в которых приложены к корпусу 
объекта и пропорциональны его перемещениям. Как 
считают авторы, реальная система с предварительно 
натянутыми связями может быть сведена к линейной 
динамической системе, находящейся под воздействи-
ем стационарного случайного процесса — нерегуляр-
ного волнения.
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ЦЕЛЬ РАБОТы — разработка алгоритма дина-
мики МПС, который позволяет выполнять расчёты 
динамики ГС, судна-носителя (СН) и буксируемого 
подводного аппарата (ПА), а на его основе разрабо-
тать компьютерную модель (программу расчёта) ди-
намики МПС с ГС.

ИзЛОжЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Как отмечается в [7, с. 24], качка судна-букси-

ровщика приводит к появлению значительных дина-
мических составляющих натяжения кабель-буксира, 
которые ограничивают скорость буксировки. Обычно 
при изучении качки судно рассматривается как твер-
дое тело. В соответствии с наличием шести степеней 
свободы существуют шесть видов качки. На волнении 
судно подвержено не менее чем двум видам качки 
одновременно [18]. При произвольном расположении 
судна относительно волнения возникают все основ-
ные виды качки. 

Статистическая обработка результатов измере-
ний, проводившихся в шельфовых и глубоководных  
районах Мирового океана при различных гидроме-
теоусловиях, показала взаимосвязь между  интенсив-
ностью качки носителей измерительных систем и ин-
тенсивностью собственных движений измерительных 
элементов, которая сохраняется даже при значительном 
возрастании глубины погружения приборов. Несу-
щий трос и конструкция подвески измерительных 
приборов к несущему тросу способны в определен-
ных условиях усиливать возмущения, передаваемые 
от носителя океанографической системы на измери-
тельные элементы, что приводит к высокому уровню 
искажений регистрируемой информации о гидрофи-
зических параметрах [7].

Во время буксировки в море также неизбежны 
рывки на тросе [13, с. 645]. Причиной таких дина-
мических нагрузок являются удары волн, рыскание 
и резкие изменения скоростей движения буксирую-
щего и буксируемого судов, качка и т. п. Смягчить эти 
динамические нагрузки можно использованием: 

1) потенциальной энергии упругой деформации 
каната; 

2) потенциальной энергии веса буксирного троса, 
т. е. поднятием вверх центра тяжести кривой, по которой 
располагается трос. В этом случае чем ниже этот центр 
тяжести, тем на большую высоту он может быть поднят, 
и чем больше вес буксирной линии, тем большую кине-
тическую энергию она может компенсировать. Положе-
ние центра тяжести и вес буксирной линии находятся 
в прямой зависимости от длины буксирного троса.

Как отмечал В. И. Егоров [8, с. 4], анализ пове-
дения ГС при буксировке сводится к задаче о взаи-
модействии ее со стационарным потоком, решение 
которой получено в результате исследовательской 
работы А. Н. Крылова, Н. Е. Кочина, Д. П. Скобова, 
А. С. Горшкова и др. 

Математическая модель динамики МПС (1)−(40) 
включает не только уравнения ГС, но и уравнения 
динамики СН и буксируемого ПА, движение которых 
определяет граничные условия в узлах ГС с номера-
ми i = 0 и i = N. Будем считать, что узел ГС с номером 
i = 0 закреплён на СН, а узел ГС с номером i = N за-
креплён на ПА.

Динамика СН и буксируемого ПА отличается 
только параметрами, поэтому уравнения их динамики 
имеют одинаковый вид. Будем считать, что СН и ПА 
представляют собой абсолютно жёсткие стержни, по-
ложение которых в пространстве определяется коор-
динатами их центра массы (хi, yi, zi), курсовым углом 
(φk i), углом дифферента (φd i) и крена (φkr i). Длина 
стержней (Li) равна длине СН или ПА, а положение 
центра массы определяется расстоянием до него от 
кормы (Lki). Положение и ориентация этих перемен-
ных и параметров показаны на рис. 1.

Система уравнений динамики СН или ПА состо-
ит из шести уравнений

;c i i cx iM x F⋅ =                             (1)

;c i i cy iM y F⋅ =                             (2)

;c i i cz iM z F⋅ =                             (3)

;k i k i z iJ M⋅ϕ =                             (4)

;d i d i d iJ M⋅ϕ =                            (5)

,kr i kr i kr iJ M⋅ϕ =                           (6)

где Мс i — масса судна; Jk i, Jd i, Jkr i — моменты инер-
ции судна относительно осей поворота, дифферента 
и крена соответственно; Fcx i, Fcy i, Fcz i, Mz i, Md i, Mkr i — 
внешние силы и крутящие моменты, действующие на 
судно.

Рис. 1. Схема геометрических параметров судна-носителя 
и подводного апарата
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Часть внешних сил, действующих на СН или ПА, 
зависит от параметров и профиля волнения моря. В 
простейшем случае профиль волны с длинным греб-
нем (рис. 2) задают в виде функции [16]:

cos ( )a k x tη = ⋅ ⋅ −ω⋅ + ε                      (7)

или
sin ( ),a k x tη = ⋅ ⋅ −ω⋅ + ε                     (8)

где k — волновое число; ω — круговая частота; ε — 
фазовый сдвиг. 

В общем случае для моря с переменной глубиной 
формула для фазовой скорости волны имеет вид:

2 .
2
gL dc th

L
π⋅ =  π  

                        (9)

Для глубокого моря, когда глубина воды больше 
половины длины волны, формула (9) представлена 
как:

.
2
gLc =
π

                               (10)

Элементы волн на глубокой воде (длина, период 
и фазовая скорость волны) связаны между собой про-
стыми соотношениями:

2
;

2
gTL =
π                               

 (11)

2 .LT
g
π⋅

=                              (12)

Используя формулы (10)–(12) по одному из па-
раметров волны, можно определить два остальных. 
Если направление волны не совпадает с направлени-
ем оси х и отклоняется от неё на угол θ, тогда профиль 
синусоидальной волны определяется по формуле:

sin( ),x ya k x k y tη = ⋅ ⋅ + ⋅ −ω⋅              (13)

где kх = 2π cosθ / L — проекция волнового числа k на 
ось х; kу = 2π sinθ / L — проекция волнового числа k 
на ось у.

Основные статистические характеристики высо-
ты волн связаны с энергией волн E следующими со-
отношениями [17]:

1, 414 ;h E= ⋅                            (14)

1, 772 ;h E= ⋅                            (15)

1/3 2,832 ;h E= ⋅                         (16)

1/10 3, 600 ,h E= ⋅                         (17)

где h — высота волны наибольшей повторяемости; 
h  — средняя высота волны; h1/3 — средняя из трети 
наибольших высот волн в выборке; h1/10 — средняя из 
1/10 наибольших высот волн в выборке.

Энергия полностью развитого волнения опреде-
ляется по формуле:

6 51, 21 10 .E W−= ⋅ ⋅                         (18)

Предельный период полностью развитого волне-
ния [17]

0, 526 ,T W= ⋅                            (19)

а предельная высота для волн 5% обеспеченности —
2

5% 0, 0205 .h W= ⋅                        (20)

Систему уравнений двух связанных элементов ГС 
можно решить, используя численные методы. С учё-
том полученных матриц уравнение имеет вид:

1 1 2 3 1 1 1

2 3 1 .
i i i i

i i i

e e e e

e e Q
− + −

+

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ =

m m m K

K K

   

  



 

 
      (21)

Производную второго порядка по времени векто-
ра обобщённых координат необходимо заменить её 
дискретным аналогом:

1 1

1

1

,
1 ( )
2

n n n n

n n

n n

e e e e
t t

e
t t

+ −

+

+

− −
−

∆ ∆
≈

∆ + ∆

   





                
 (22)

где n — номер расчётного шага по времени t;

Рис. 2. Профиль волны с длинным гребнем:
h — высота волны; L — длина волны; Т — период волны
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1;n n nt t t −∆ = −                            (23)

1 1 .n n nt t t+ +∆ = −                          (24)

В результате преобразования (22) получим:

1 1

1 1

2 ,
( )

n n n n

n n n n

e e e ee
t t t t

+ −

+ +

 − −
≈ −  ∆ + ∆ ∆ ∆ 

   



        (25)

или

1

1 1 1

1

1

2 2
( )

2 .
( )

n n

n n n n n

n

n n n

e e e
t t t t t

e
t t t

+

+ + +

−

+

≈ − +
∆ + ∆ ⋅∆ ∆ ⋅∆

+
∆ + ∆ ⋅∆

  





Вводя обозначения коэффициентов уравнения 
(25)

0
1

2 ;
( )t

n n n
C

t t t+
=

∆ + ∆ ⋅∆
                  (26)

1
1

2 ;t
n n

C
t t+

=
∆ ⋅∆

                        (27)

2
1 1

2 ,
( )t

n n n
C

t t t+ +
=

∆ + ∆ ⋅∆                 
 (28)

выражение (25) преобразуем к виду:
1 1

2 1 0 .n n n
t t te C e C e C e+ −≈ − +

   

               (29)

С учётом (29) получим уравнение (21):

1 1
1 2 1 0 1

1 1
2 2 1 0

1 1
3 2 1 0 1

1 1 2 3 1

( )

( )

( )

.

n n n
t t t i

n n n
t t t i

n n n
t t t i
n n n n
i i i i

C e C e C e

C e C e C e

C e C e C e

e e e Q

+ −
−

+ −

+ −
+

− +

⋅ − + +

+ ⋅ − + +

+ ⋅ − + +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ =

M

M

M

K K K

  

  

  



  

      

  (30)

Матричное алгебраическое уравнение (30) запи-
сано в неявной форме с использованием трёх времен-
ных слоёв. Для его решения используем двухшаговый 
итерационный метод. На первом шаге будем считать, 
что матрицы М1 и М3 нулевые, тогда уравнение (30) 
принимает явную форму:

1 1
2 2 1 0

1 1 2 3 1

( )

,

n n n
t t t i
n n n n
i i i i

C e C e C e

e e e Q

+ −

− +

⋅ − + +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ =

M

K K K

  





  

      
  (31)

в котором знаком «тильда» отмечена приближённая 
величина вектора обобщённых координат на n + 1 
слое по времени. Решение уравнения (31) можно осу-
ществить по методу обратной матрицы:

1 1 1
2 2 2 1 0

1 1
2 1 1 2 2

1 1
2 3 1 2

( )

.

n n n
t t t i

n n
i i

n n
i i

C e C e C e

e e

e Q

− + −

− −
−

− −
+

⋅ ⋅ − + +

+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +

+ ⋅ ⋅ = ⋅

M M

m K m K

m K m

  



 





 (     32)

Корректировка (уточнение и регуляризация) век-
тора обобщённых координат выполняется с его ис-
пользованием в уравнении (30), которое преобразова-
но по методу Абарбанеля и Цваса [17] к виду:

1 1
1 2 1 0 1

1 1
2 2 1 0

1 1
3 2 1 0 1

1 1 1
1 1 2 3 1

( )

( )

( )

.

n n n
t t t i

n n n
t t t i

n n n
t t t i

n n n n
i i i i

C e C e C e

C e C e C e

C e C e C e

e e e Q

+ −
−

+ −

+ −
+

+ + +
− +

⋅ − + +

+ ⋅ − + +

+ ⋅ − + +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ =

M

M

M

K K K

  



  

  





  

  

       

 (33)

Уравнение (33) также решаем по методу обратной 
матрицы:

1 1 1
2 1 2 1 0 1

1 1 1
2 2 2 1 0
1 1 1

2 3 2 1 0 1
1 1 1 1

2 1 1 2 2
1 1 1

2 3 1 2

( )

( )

( )

.

n n n
t t t i

n n n
t t t i

n n n
t t t i

n n
i i

n n
i i

C e C e C e

C e C e C e

C e C e C e

e e

e Q

− + −
−

− + −

− + −
+

− + − +
−

− + −
+

⋅ ⋅ − + +

+ ⋅ ⋅ − + +

+ ⋅ ⋅ − + +

+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +

+ ⋅ ⋅ = ⋅

M M

M M

M M

m K m K

m K m

  



  

  



 

 







    

(34)

Последовательное применение формул (32) и (34) 
позволяет определить вектор обобщённых координат 
во всех узлах ГС на n + 1 слое по времени.

Векторы обобщённых координат в граничных 
узлах ГС (i = 0 и i = N) на n + 1 слое по времени 
можно определить из уравнений (1) – (6), считая, 
что обобщённые координаты в граничных узлах ГС 
(i = 1 и i = N−1) на n + 1 слое по времени найдены 
по формулам (32) и (34). Аналогичным образом 
можно получить формулы для решения уравнений 
(1) – (6). Уравнение (1) преобразовали по аналогии 
с (36), в результате на этапе «предиктор» оно имеет  
вид:

1 1
12 02 2 / ,n n n n

i i i cx i c ix C x C x C F+ −= ⋅ − ⋅ + ⋅ M     (35)

а на этапе «корректор»:
1 1 1

12 02 2 / .n n n n
i i i cx i c ix C x C x C F+ − += ⋅ − ⋅ + ⋅ M     (36)

Формулы для решения уравнений (2) – (6) анало-
гичны.

Величину Δt необходимо задать, используя прин-
цип причинно-следственной связи между волновы-
ми процессами деформирования ГС [6, 10, 14]. Этот 
принцип учитывается, если выполняется условие 
Куранта − Фридрихса − Леви [19, 21, 22], определяю-
щее устойчивость итерационного вычислительного 
процесса по формулам (32) и (34). Согласно условию 
Куранта − Фридрихса − Леви:

/ max( ; ; ),k T Mt C l C C Cβ∆ ≤ ⋅                 (37)

где СТ — скорость продольных волн растяжения ГС, 
м/с; СМ — скорость поперечных волн изгиба ГС, м/с; 
Сβ — скорость сдвиговых волн кручения ГС, м/с; 
Ck — коэффициент запаса устойчивости вычислений 
(Ck ≤ 1).
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма моделирования динамики МПС

n

n

t tn tn t

tn tm

Скорости волн определяются по формулам:

;T
l

TC =
ρ                              

 (38)

;M
M

E J lC
J
⋅ ⋅

=                           (39)

*

.pG J l
C

Jβ
ϕ

⋅ ⋅
=                         (40)

Полученные формулы (32) и (34) решения систе-
мы уравнений (21) позволяют составить алгоритм 
моделирования динамики ГС под действием внешних 
воздействий на неё. 

Алгоритм состоит из основных этапов [22]:
1. Ввод основных параметров ГС, СН, ПА и взаи-

модействующих с ними преград, описанных в разде-
ле «Параметры математической модели» (ρ, l0, N, d0, 
Е, G*, Ма, Сτ, Сf, fG, Тmax, tm).

2. Ввод основных функций, определяющих вол-
нение моря, кинематику преград, скорость морского 
течения и внешних сил, представленных в разделе 
«Функции внешних воздействий на ГС».

3. Задание начальных и граничных условий для 
ГС, СН и ПА.

4. Дискретизация ГС и вычисление искомых 
функций в узлах сетки в соответствии с заданными 
начальными и граничными условиями.

5. Определение шага изменения време-
ни Δt и момента времени на n + 1 слое tk+1 = 
= tk + Δt.

6. Проверка условия окончания вычислений 
tn+1 ≤ tm. Если условие выполнено, тогда переходим 
к пункту 7 данного алгоритма для вычисления ис-
комых функций на n + 1 слое времени, иначе счи-
таем процесс вычисления оконченным и переходим  
к пункту 12.

7. Расчёт изменения координат узлов ГС на этапе 
«предиктор» по формуле (36).

8. Корректировка изменения координат узлов ГС 
на этапе регуляризации по формуле (38).

9. Вычисление характеристик МПС на n + 1 вре-
менном слое по времени по формулам (начальные 
и граничные условия, результаты моделирования).

10. Запись результатов вычисления характеристик 
МПС на n + 1 временном слое по времени в заданные 
файлы.

11. Переход к пункту 5.
12. Окончание вычислений.
Блок-схема разработанного алгоритма показана 

на рис. 3.
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ВыВОДы. На основе разработанной математической модели определена система уравнений, описываю-
щая динамику элемента ГС в результате действия на неё внешних сил и реакций растяжения, изгиба и пово-
рота. Получен алгоритм моделирования динамики ГС, позволяющий выполнять расчёты динамики ГС МПС, 
а в дальнейшем перейти к разработке компьютерной программы, которая описывает динамику МПС. 
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abstract. To theoretically substantiate the method of designing ship apertures with the use of a local air suppres-
sion system, the paper considers the solution of a planar two-dimensional hydrodynamic problem of operation ofa 
jet water-gas apparatus (JWGA) in a semi-bounded volume during a fire. The mechanism of distribution of the 
velocity fields of the air-gas medium at the open side cutoff is elaborated. Its dependence on the parameters and 
operating characteristics of the JWGA, as well as on the initial characteristics of the ejected gas-air medium are 
established.
Keywords: jet water-gas apparatus; thermodynamic characteristics; combustion products; gas-air medium; flow mo-
tion.

Аннотация. Для теоретического обоснования метода проектирования корабельных проемов с применением 
системы местного подпора воздуха в статье рассмотрено решение плоской двумерной гидродинамической 
задачи работы струйных водогазовых аппаратов (СВГА) в полуограниченном объеме при пожаре. Уточнен 
механизм распределения полей скоростей газовоздушной среды на срезе открытой стороны, установлена его 
зависимость от параметров и рабочих характеристик СВГА, начальных характеристик эжектируемой газовоз-
душной среды.
Ключевые слова: струйный водогазовый аппарат; термодинамические характеристики; продукты горения; 
газовоздушная среда; движение потока.

Анотація. Для теоретичного обґрунтування методу проектування корабельних отворів із застосуванням сис-
теми місцевого підпору повітря в статті розглянуто рішення плоскої двовимірної гідродинамічної задачі ро-
боти струминних водогазових апаратів (СВГА) в напівобмеженому об’ємі при пожежі. Уточнено механізм 
розподілу полів швидкостей газоповітряного середовища на зрізі відкритої сторони, установлено його залеж-
ність від параметрів і робочих характеристик СВГА, початкових характеристик ежектованого газоповітряного 
середовища.
Ключові слова: струминний водогазовий апарат; термодинамічні характеристики; продукти горіння; газо-
повітряне середовище; рух потоку.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕМы
Проемы на судне предназначены для сообщения 

между отдельными смежными помещениями или для 
выхода на открытое пространство палубы. Закрытие 
проемов обеспечивают двери и люки, которые уста-
навливаются в судовых защитных ограждениях (пере-
борках, палубах). Специфика использования судовых 
проемов обусловливает ряд предъявляемых к ним 
требований, касающихся подбора материалов для их 
изготовления, надежности, прочности, качества. 

В настоящее время проектирование проемов 
внутри судна выполняется с применением методик 
конструирования, которые являются неотъемлемой 

частью проектирования общей противопожарной си-
стемы судна [14].

Одно из важнейших требований к судовым про-
емам (их закрытиям), — их огнестойкость и способ-
ность реагирования на аварийные ситуации, а именно 
скорость закрытия и качество локализации послед-
ствий возгораний.

Применительно к судовым пожарам это сводится 
к герметизации аварийного помещения или отсека. 
Однако накопленный опыт борьбы с судовыми пожа-
рами показывает, что за промежуток времени между 
началом пожара (возгоранием и началом образова-
ния продуктов сгорания) и моментом герметизации  
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значительная часть высокотемпературных дымовых 
газов через проемы выходит за пределы аварийно-
го помещения [13]. Это, в свою очередь, затрудняет 
ведение борьбы с пожаром. Кроме того, энергонасы-
щенность корабельных помещений, а также наличие 
членов экипажа на рабочих местах требует разгер-
метизации помещений. Существенным недостатком 
способа герметизации аварийного помещения есть 
еще то, что судовые отсеки не газонепроницаемыми.

Из вышеизложенного следует, что среди комплек-
са задач обеспечения судовой противопожарной за-
щиты одной из важных будет необходимость сниже-
ния газообмена через открытые проемы. Поиск путей 
решения этой задачи, теоретическое обоснование и 
экспериментальное подтверждение методов управ-
ления газообменом при пожаре позволит создать 
теоретическую основу для усовершенствования про-
ектирования системы противопожарной безопасно-
сти судна и поставит вопрос об обновлении тактики 
ведения борьбы с судовыми пожарами.

В общем виде процесс развития пожара в поме-
щении с проемом может быть показан как адиабати-
ческий необратимый процесс.

Свободное расширение газа в пустоту не является 
квазистатическим, характеризуется малым временем 
протекания и представляет собой характерный при-
мер такого адиабатического необратимого процесса. 
Например, если два сосуда постоянного объема сое-
динены трубкой, в которой имеется закрытая заслон-
ка, и в начальный момент газ сосредоточен в первом 
сосуде, а во втором сосуде — вакуум, то после рез-
кого открытия заслонки начинается свободное рас-
ширение газа в пустоту. Через некоторое время плот-
ность и давление газа в этих сосудах выравниваются. 
При этом, как доказано в предыдущих исследованиях 
[3, с. 16−27], при пожаре проем работает как на вы-
вод продуктов сгорания из помещения, так и на ввод 
воздуха в помещение, в котором развивается пожар 
(рис. 1).

В соответствии с [3, с. 10−12] газообмен матема-
тически описан уравнением материального баланса 
газовой фазы для помещения с проемом:

md
V G G

d                       (1)

где md
V

d
ρ
τ

 — изменение массы газа за интервал вре-

мени 
md

V
d
ρ
τ , кг/с; GВ, GГ — массовый расход воздуха 

и газообразных продуктов сгорания через проем, кг/с; 
ψ — массовая скорость выгорания материала, кг/с.

Суть задачи снижения газообмена через откры-
тый проем при пожаре в первом приближении сво-
дится к нахождению таких условий, при которых пер-
вый и третий члены уравнения (1) будут стремиться к 
нулю, то есть уравнение (1) может быть представлено 
в виде:

,md
V

d
ρ

= ψ
τ

                             (2)

что соответствует условиям развития пожара при от-
сутствии газообмена с окружающей средой (герме-
тичного помещения).

Одним из самых общепринятых и стандартизиро-
ванных способов снижения газообмена через откры-
тый проем при пожаре является создание воздушного 
подпора [5, с. 102−121], суть которого заключается 
в нагнетании в смежное помещение воздуха с целью 
возникновения в нем избыточного давления. Теоре-
тически это процесс описывается уравнением:

md
V G G G

d                 (3)

где GВД — массовый расход воздуха из смежного по-
мещения, кг/с.

Так как массовый расход зависит от разницы дав-
лений между «сообщающимися сосудами», то чем 
меньше разница, тем меньше расход. В рассматри-
ваемом случае (3) при примерном равенстве GГ ≈ GВД 
характеристика GГ→0, но при этом увеличивается 
приток воздуха в помещение, а это ведет к развитию 
очага пожара.

Еще одним способом снижения газообмена через 
открытый проем при пожаре является изменение на-
правления вектора скорости газовоздушного потока. 
Примером тут могут быть воздушные или водяные 
завесы. В случаях применения воздушной завесы [8] 
в проеме принудительно формируют скоростной газо-
воздушный поток, перпендикулярный направлению 
вектора скорости газового потока из аварийного поме-
щения. Это приводит к тому, что высокотемператур-
ные продукты сгорания увлекаются газовоздушным 
потоком в нижнюю часть проема. При этом описание 
GВ дополняется слагаемым, но не воздухом с нор-
мальным содержанием кислорода, а газовоздушной 
смесью, в значительной степени разбавленной про-

Рис. 1. Схема газообмена через проем при пожаре:
1 — первая система сообщающихся сосудов; 2 — вторая 
система сообщающихся сосудов
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дуктами сгорания. Существенным недостатком тако-
го способа есть необходимость применения техниче-
ских средств, обладающих достаточной мощностью 
для создания высокоскоростного потока.

Несколько иначе обстоят дела при использовании 
водяных завес, образуемых потоком мелкодисперги-
рованной жидкости [9]. Дополнительно к свойствам 
воздушных завес в данном случае следует учитывать 
еще и тепломассообменную составляющую. Несмо-
тря на все достоинства такого способа, существен-
ным техническим недостатком водяных завес будет 
подача воды в помещения, что неприемлемо для ко-
рабельных отсеков.

Наиболее действенное средство снижения интен-
сивности распространения опасных факторов пожара 
в помещениях − безискровые побудители расхода на 
базе СВГА. В настоящее время достаточно широко 
исследованы свойства СВГА при его работе внут-
ри герметичного помещения [1, 7, 10−12]. Однако 
в этих и других работах не рассматривались вопро-
сы функционирования СВГА в проеме аварийного 
помещения.

В [6] при изучении эффективности работы СВГА 
в помещении постоянного объема при развитии по-
жара применялась интегральная модель процесса 
развития пожара. Однако она описывает картину про-
цессов больше качественно, чем количественно. Тем 
более для случая, когда пожар развивается в одном 
помещении с проемом (открытой дверью), а высоко-
температурные дымовые газы выходят за пределы по-
мещения — по эвакуационному коридору, интеграль-
ная модель может быть использована для относитель-
но небольшого объема.

Зонная модель более достоверно показывает про-
цессы распространения дыма и инертной смеси по 
объекту защиты [7]. Однако при определенных усло-
виях эта модель (с бóльшим количеством уравнений) 
не оправдана. Под такими условиями понимается ра-
бота СВГА в помещении небольшого объема, когда 
он способен воздействовать на весь объем, а не толь-
ко на его часть.

Таким образом, представляется актуальным про-
вести анализ методов моделирования процессов рас-
пространения токсичных веществ (например, дымо-
вых газов) и парогазовоздушной среды, полученной 
путем их обработки в СВГА, функционирующих в 
проеме аварийного помещения и обосновать методи-
ческую основу к физическому и математическому 
моделированию указанных процессов.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — теоретически обосновать ме-
тод проектирования корабельных проемов с приме-
нением системы местного подпора воздуха, который 
образуется потоком парогазовоздушной смеси, на-
правленной в аварийный судовой отсек при исполь-
зовании СВГА. Для этого необходимо:

– решить плоскую двумерную гидродинами-
ческую задачу работы СВГА в полуограниченном 
объеме;

– уточнить механизм распределения полей скоро-
стей газовоздушной среды на срезе открытой стороны 
проема и установить его зависимость от параметров 
и рабочих характеристик СВГА, начальных характе-
ристик эжектируемой газовоздушной среды;

– усовершенствовать уравнения зонной модели 
развития пожара при условии использования перед 
проемом устройства, представляющего собой полу-
ограниченный объем с работающим внутри СВГА.

ИзЛОжЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Используя результаты [4], рассмотрим процесс 
развития пожара в корабельном помещении (для при-
мера возьмем самый сложный вариант — энергети-
ческий отсек), которое изолировано от смежного по-
мещения вертикальной металлической конструкцией 
с проемом (дверями), с неравномерным распреде-
лением пожарной нагрузки и ограниченным тепло- 
и газообменом с окружающей средой. Проем площа-
дью Sп (м

2) расположен в верхней части вертикальной 
конструкции (от которого в отсек ведет наклонный 
трап) и соединяет аварийное помещение со смежным 
(расчетная схема отдельного случая зонной модели на 
рис. 2). В районе проема установлен СВГА с целью 
обеспечения экранирования:

– дымовых газов за счет их локализации в объеме 
аварийного помещения с одновременным осажде-
нием;

– тепловой энергии за счет процессов теплообме-
на между газовой фазой, которая эжектируется, и ка-
пельным потоком.

В начальный период времени зона очага пожа-
ра имеет небольшие размеры, и процесс развития 
осуществляется за счет воздуха, который находится 
в объеме аварийного помещения. Продукты сгорания, 
которые выделились, заполняют отсек и распростра-
няются за его пределы через открытый проем, откуда 
начинается приток свежего воздуха. Таким образом, 
устанавливается газообмен со средой смежного по-
мещения, что способствует усилению пожара и росту 
его параметров.

Известно [3], что при неоднородном температур-
ном поле в газовой среде, которая заполняет помеще-
ние при пожаре, происходит линейное распределение 
статичных давлений. При этом в верхней части поме-
щения, как правило, наблюдается максимальное из-
быточное давление, в нижней — максимальная раз-
рядка. Такое распределение статичных (равных) дав-
лений является причиной газообмена через проемы и 
неплотности. Следовательно, пока существует разре-
жение, в помещение будет поступать свежий воздух, 
что, в свою очередь, способствует более интенсивно-
му горению.
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Как было показано в [3, с. 10], координата плоско-
сти равных давлений у* определяется зависимостью:

* 1 ,
1

a m a

ma
a

a

p p p
y

g h p

− = −  ρρ   − ρ   

               (4)

где ра, ρа — наружное давление и плотность среды на 
уровне половины высоты помещения, Н/м2, кг/м3; рm, 
ρm — средние по объему давление и плотность, Н/м2, 
кг/м3; g — ускорение свободного падения, м/с2; h — 
половина высоты помещения.

Выражение (4) свидетельствует о том, что поло-
жение плоскости равных давлений формирует про-
цессы газообмена через открытый проем.

Для начала моделирования следует учесть, что в 
качестве расчетной схемы будет использоваться рис. 2 
и рассматриваться процесс развития пожара в поме-
щении с проемом, перед которым работает струйный 
водогазовый эжектор. В помещении объемом Vп + Vт 
(где Vп, Vт — соответственно геометрический объем 
помещения и объем пожарного тамбура) находятся 
два побудителя расхода, а именно — очаг пожара 
и СВГА. Побудители влияют друг на друга посред-
ством процессов тепломассообмена и газодинами-
ческого взаимодействия потоков. Также при пожаре 
входная часть устройства рассматривается как допол-
нительное отверстие, которое работает только на вы-
вод газообразных продуктов горения из помещения 
(рис. 2), а выходная часть СВГА как дополнительное 
отверстие, которое предназначено только на введение 
инертной смеси в помещение.

Непосредственно моделирование формирова-
ния процесса газообмена через открытый проем при 

включенных СВГА в проеме аварийного помещения 
следует рассматривать в следующей последователь-
ности:

1. Ведение борьбы с пожаром эффективно в на-
чальный период его развития. При этом известны 
место расположения пожара (координата по длине 
помещении, очаг находится на полу), вид сгораемого 
материала и площадь очага. Проемы в помещение за-
крыты, за исключением одного, перед которым уста-
новлен СВГА.

2. Для начальной стадии пожара характерно нали-
чие зон с примерно одинаковыми характеристиками 
среды, а именно:

зона 1 — зона конвективной колонки от очага по-
жара. Ее размеры определяются площадью очага го-
рения и высотой помещения:

V1 = 2h ∙ Sгорения.

зона 2 — припотолочный слой, в котором скапли-
ваются дымовые газы. Ее размеры зависят от положе-
ния плоскости равных давлений (ее координаты упрд):

V2 = (2h − упрд) ⋅ (Sпотолок − Sгорения).

зона 3-1 и зона 3-2 − зоны, в которых парамет-
ры газовоздушной среды соответствуют начальным 
значениям. При этом характеристики газовоздушной 
среды зоны 3-1, расположенной между осью очага 
пожара и ограждающей конструкцией, в которой име-
ется проем (перед которым работает СВГА), обуслов-
лены характеристиками инертной смеси, выходящей 
из СВГА. Размеры зоны 3-1 определяются положени-
ем плоскости равных давлений:

V3-1 = упрд ⋅ [ВП ⋅ аОГ − 0,5 ⋅ Sгорения]. 

Рис. 2. Расчетная схема модели функционирования СВГА в проеме аварийного помещения

Смежное помещение
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зона 3-2 расположена в противоположной от про-
ема стороне. Ее размеры также находятся координа-
той очага и плоскости равных давлений:

V3-2 = упрд ⋅ [ВП ⋅ (АП − аОГ) − 0,5 ⋅ Sгорения].

Следует учесть, что, кроме указанных зон 
с примерно одинаковыми характеристиками среды, 
на начальном этапе пожара в общем газообмене так-
же принимает участие зона 4 (зона смежного поме-
щения). 

3. В связи с тем, что объем пожарного тамбура 
много меньше объема аварийного помещения прини-
мается допущение, что СВГА расположен непосред-
ственно в проеме. Это означает, что проем помещения 
условно разбивается на два. Координаты первого — 
это координата верхней части верхнего проема, кото-
рая соответствует координате верхней части проема 
помещения; координата нижней части верхнего прое-
ма — это координата верхней части верхнего проема 
минус толщина корпуса СВГА. Координата нижней 
части нижнего проема совпадает с координатой ниж-
ней части проема в помещении, а координата верхней 
части нижнего проема — координата нижней части 
проема в помещении плюс толщина корпуса СВГА. 
Остальная часть проема в помещении герметична, 
и через нее не происходит газообмен со смежным по-
мещением.

4. Высоты условных верхнего и нижнего проемов 
пренебрежительно малы, следовательно, необходимо 
рассматривать три вероятных случая положения пло-
скости равных давлений:

упрд < ун.пр, при ун.пр ≈ 0,5(ув.вых + ун.вых), то есть на-
ходится ниже нижнего края проема в помещении, 
в этом случае из зоны 2 отбираются дымовые газы, 
охлаждаются и вводятся обратно в зону 2;

ув.пр < упрд, при ув.пр≈ 0,5(ув.вх + ун.вх), то есть рас-
положена выше верхнего края проема в помещении, 
в этом случае из зоны 3-1 выводится газовоздушная 
среда и возвращается обратно в зону 3-1;

ун.пр<упрд< ув.пр, то есть размещена между верхним 
и нижним краем проема в помещении, в этом случае 
из зоны 2 убираются дымовые газы, охлаждаются 
и переносятся в зону 3-1.

5. Задание исходных данных для моделирования.
а) Параметры помещения:
BП — ширина помещения, м; AП — длина по-

мещения, м; h — половина высоты помещения, м 
(2h — высота); Ппол — периметр пола, м; Sпол — пло-
щадь пола, м2; Sпотолок — площадь потолка, м2; b — 
 ширина проема, м; Sпроем — площадь проема, м2; 
ξпр = 0,8 — коэффициент аэродинамического сопро-
тивления проема; ун.пр — координата нижнего края 
проема, м; ув.пр — координата верхнего края проема, 
м; dt — шаг интегрирования, с; g = 9,81 м/с2 — уско-
рение свободного падения; 

б) Начальные характеристики газовоздушной 
среды:

ра = 105 Па — атмосферное давление; ρа = 
= 1,22 кг/м3 — плотность воздуха;

Та = 293 К — температура воздуха; хo = 0,23 — 
концентрация кислорода в воздухе; хсо = 0 — концен-
трация углекислого газа в воздухе; хN = 0,77 — кон-
центрация азота в воздухе; nсо = nN = 1,36; 

в) Характеристики очага пожара:
Ψм* — удельная скорость выгорания (табличное 

значение) кг/м2⋅с;
kп =1,4 — показатель адиабаты; Qн

р — низшая 
теплота сгорания (табличное значение), Дж/кг; Iп = 
= 5 ⋅ 105 Дж/кг — энтальпия продуктов пиролиза;

L1 — теоретическое количество кислорода, не-
обходимое для сгорания 1 кг топлива (табличное 
значение); L2 — теоретическое количество углекис-
лого газа, образующегося при сгорании 1 кг топлива 
(табличное значение); Sгорения — площадь горения, м2; 
аОГ — координата очага горения, м; 

При этом удельная теплоемкость воздуха ср воз (Дж/
кг ∙ К) определялась как ср воз = 956 (1 + 0,000156 ТП).

г) Параметры СВГА:
za, zb — ширина и толщина СВГА, м; ∆Ррж — дав-

ление рабочей жидкости, Па; ρрж=1000 кг/м3 — плот-
ность рабочей жидкости; ξэ = 0,8 — коэффициент  
гидравлического сопротивления СВГА;

При этом эквивалентный диаметр Dе (м) проход-
ного сечения корпуса СВГА находился как:

e
2z

.
z

a b

a b

z
D

z
=

+

6. Определение газо- и термодинамических ха-
рактеристик струйного водогазового эжектора.

В общем виде расходные характеристики входной 
и исходной части корпуса СВГА имеют вид:

Gвх = Qе ρдг,   Gвых = Qе ρис,

где Gвх, Gвых — массовые расходы входной и исходной 
части корпуса СВГА, кг/с; Qе — производительность 
СВГА, м3/с; ρдг, ρис — плотность дымовых газов 
и инертной смеси, кг/м3.

Параметр Qе может быть рассчитан по формуле 
[12]:

P
Q MD

P   при  ,

где ∆Ррр, ρpp — давление и плотность рабочей жидко-
сти, Па, кг/м3; ξе — коэффициент местного сопротив-
ления корпуса теплообменника; 0,7 — коэффициент, 
который учитывает тепломасообменные процессы 
в корпусе и несоответствие скорости движения газо-
вой и жидкостной фаз [12].

Наличие в инертной смеси влаги и ее относитель-
но низкая температура, без сомнения, будут влиять 
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на зону конвективной колонки, т. е. на очаг пожара, 
уменьшая интенсивность выделения тепла.

Процессы тепломассообмена на струях и каплях 
в корпусе СВГА достаточно изучены и описаны в [6]. 
Напор рабочей жидкости и ее характеристики (плот-
ность и температура) постоянны и соответствуют на-
чальным (заданным) значениям.

Согласно [4] плотность инертной смеси может 
быть задана как:

  при   ,

где Тдг, Тис, Трж — температуры дымовых газов, инерт-
ной смеси и рабочей жидкости соответственно, K.

6. Формирование модели межзонного газообме-
на при пожаре в корабельном помещении с проемом, 
расположенном в вертикальной защитной конструк-
ции.

Основываясь на материалах исследований [4], 
для разработанной схемы (рис. 2) составим уравне-
ния для зон.

Уравнение материального баланса для зоны i1:

dV G G G
d

G G G        (5)

где V1 — объем зоны 1, (м3); ρ1 — масса газовоздуш-
ной смеси, которая находится в момент времени τ в 
объеме V1 (кг/с); индексы 1→3 – 1, 1→2 – направле-
ние газообмена из зоны в зону; Gв, Gг — массовая за-
трата воздуха и газа (кг/с); ψм — удельная массовая 
скорость выгорания (кг/с∙м2).

Уравнение кислородного баланса для зоны 1:

dzV G z G z
d

G z G z z G
G G n z L ,   (6)

где z11, z12, z13–1, z13–2 — концентрации кислорода в со-
ответствующих зонах; n11 = z11г/z11; z11г — концентрация 
кислорода отходных газов (из [2] n11 ≤ 1); h — коэф-
фициент полноты горения; L1 — количество кислоро-
да, необходимое для горения единицы массы топлива 
(кг/кг).

Уравнение энергии для зоны i1:

p

W

dpV Q
k

G G

G G

G G Q ,

     

(7)

где k1 — показатель адиабаты зоны 1; 1
1

dpV
dτ

 — 
изменение внутренней энергии в объеме зоны 1 
(Дж/с); Q p

н — низшая теплота горения топлива 
(Дж/кг); Іп — энтальпия газифицируемого горю-
чего вещества (Дж/кг); Tв1, ρв1, срв1, Tв2, ρв2, срв2, Tв3-1, 
ρв3-1, срв3-1, Tв3-2, ρв3-2, срв3-2 — температура, плотность 
и удельная теплоемкость воздуха в четырех зонах со-
ответственно (K, кг/м3, Дж/(кг∙K)); Tг1, ρг1, срг1, Tг2, ρг2, 
срг2, Tг3-1, ρг3-1, срг3-1, Tг3-2, ρг3-2, срг3-2 − температура, плот-
ность и удельная теплоемкость дымовых газов в дан-
ных зонах соответственно (K, кг/м3, Дж/(кг∙K)); QW1 — 
суммарный тепловой поток из зоны 1 (Вт).

Уравнение материального баланса для зоны 2:

dV G G G
d

G G G G G ,
  
    (8)

где V2 — объем зоны 2 (м3); ρ2 — масса газовоздуш-
ной смеси, которая находится в момент времени τ 
в объеме V2 (кг/с);

Уравнение кислородного баланса для зоны 4:

dzV G z G z
d

G z z G G
G G G n ,      (9)

где n12 = z12г/z12; z12г — концентрация кислорода дымо-
вых газов.

Уравнение энергии для зоны 2:

p

W

dpV Q Q
k d
G G

G G

G G

G G Q ,

 

  (10)

где k2 — показатель адиабаты зоны 2; 12
2

dpV
dτ

 — из-
менение внутренней энергии в объеме зоны 2 (Дж/с); 
Qω2 — тепловой поток от защищающих конструкций  
в зону 2 (Дж/кг); QW2 — суммарный тепловой поток 
из зоны 2 (Вт).

Уравнение материального баланса для зоны 3-1:

d
V G G G

d
G G G G G ,

  

(11)

где V3-1 — объем зоны 3–1, (м3); ρ3-1 — масса газовоз-
душной смеси, которая находится в момент времени τ 
в объеме V3–1 (кг/с).
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Уравнение кислородного баланса для зоны 3-1:

dz
V

d
G z G z z G

G G G n ,

  

 (12)

где n13–1 = z13–1г /
 z13–1; z13–1г — концентрация кислорода 

выходных газов.
Уравнение энергии для зоны 3-1:

p

W

dp
V

k d

Q Q G

G G

G G

G G G Q ,

    

 (13)

где k3-1 – показатель адиабаты зоны 3-1; 13 1
3 1

dp
V

d
−

− τ
 — 

изменение внутренней энергии в объеме третьей зоны 
(Дж/с); Qϖ3-1 — тепловой поток от защищающих кон-
струкций в зону 3-1 (Дж/кг); QW3-1 — суммарный те-
пловой поток из третей зоны (Вт).

Уравнение материального баланса для зоны 3-2:

d
V G G

d
G G G G ,

  

   (14)

где V3-2 — объем зоны 3-2, (м
3); ρ3–2 — масса газовоз-

душной смеси, которая находится в момент времени τ 
в объеме V3-2, (кг/с).

Уравнение кислородного баланса для зоны 3-2:

dz
V G z G z

d
z G G G n ,

  

(15)

где n13–2 = z13–2г/z13–2; z13–2г — концентрация кислорода 
выходных газов.

Уравнение энергии для зоны 3-2:

p

W

dpV Q Q
k d

G G

G G

G G Q ,

  

(16)

где k3–2 — показатель адиабаты зоны 3-2; 
13 2

3 2
dp

V
d

−
− τ

 — изменение внутренней энергии 

в объеме зоны 3 (Дж/с); Qϖ3–2 — тепловой поток 

от защищающих конструкций в зону i3–2 (Дж/кг); 
QW3–2 — суммарный тепловой поток из зоны (Вт).

Уравнение материального баланса для зоны 4:

dV G G
d ,                 (17)

где V4 — объем зоны 4 (м3); ρ4 — масса газовоздуш-
ной смеси, которая находится в момент времени τ 
в объеме V4 (кг/с).

Уравнение кислородного баланса для зоны 4:

dzV G z G z n
d

,  (18)

где n14 = z14г/z14; z14г — концентрация кислорода выход-
ных газов.

Уравнение энергии для зоны 4:

dpV
k d

Q G G ,

  

  (19)

где k4 — показатель адиабаты зоны 4; 14
4

dpV
dτ

 — из-

менение внутренней энергии в объеме зоны 3 (Дж/с); 
Qϖ4 — тепловой поток от защищающих конструкций 
в зону 4 (Дж/кг).

Уравнения (5) − (19) в общем виде описывают 
двумерную модель процесса развития пожара в кора-
бельном энергетическом отсеке с проемом, оснащен-
ном СВГА в вертикальном ограждении.

7. Уточнение механизма распределения полей 
скоростей газовоздушной среды на срезе открытой 
стороны проема и выявление его зависимости от па-
раметров и рабочих характеристик СВГА, начальных 
характеристик эжектируемой газовоздушной среды.

В [4] установлено, что во время движения потока 
дымовых газов через проем в вертикальной ограж-
дающей конструкции, две трети проема работают на 
выход дымовых газов в смежное помещение, а одна 
треть — на вход свежего воздуха. 

Скорость потока дымовых газов описана уравне-
нием [3, 4]:

2–
2 ,a

a
v gh

ρ ρ
=

ρ
                          (20)

где ρа — плотность воздуха на высоте h, кг/м3.
В соответствии с законом Менделеева−Клапей-

рона
2 2 2 ,p T R= ρ

где Т2 — средняя по объему температура, °К; R — уни-
версальная газовая постоянная, Rm ≈ 300 Дж/(кг⋅°К). 

Тогда выражение (20) будет иметь вид:

2 2

2

–
2 .a a

a

T P T P
v gh

T P
=                      (21)
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Объемный расход дымовых газов и приток возду-
ха через проем характеризуется выражениями [3, 4]:

a a

a

Q h b v

T P T P
h b gh

T P

     

        (22)

a a

a

Q h b v

T P T P
h b gh

T P

        
     (23)

где Qг, Qв — объемный расход дымовых газов и при-
тока воздуха через проем, (м3); hпр, bпр — высота и ши-
рина проема соответственно, м. 

При установке в проеме работающего СВГА будет 
происходить процесс разделения потоков дымовых 
газов из аварийного помещения и воздуха из смеж-
ного. В верхней части проема, который оснащен вса-
сывающим щелевым отверстием СВГА, поток будет 
двигаться в сторону всасывающего патрубка СВГА, 
а в нижней части из выходного отверстия СВГА в ава-
рийное помещение будет входить вместо воздуха обо-
гащенная влагой инертная смесь (на рисунке 2).

Следовательно, при работе СВГА второй вариант 
выражений (22) и (23) следующий:

Qг = Q2→4 + Qвх,                        (24)

Qв = Qв4→3 + Qвых,                      (25)

где Q2→4 — объемный расход дымовых газов, по-
ступающих в объем смежного помещения, м3/с; 
Qв4→3 — объемный расход воздуха, поступающего 
в объем аварийного помещения (зону 3), м3/с; Qвх, 
Qвых — объемные расходы входной и исходной части 
корпуса СВГА, м3/с.

Величины Qвх и Qвых зависят только от конструк-
тивной производительности СВГА и в выражениях 
(24) и (25) они будут постоянными, а величина Qг и Qв 
обусловлена интенсивностью развития пожара в ава-
рийном помещении. При этом выражения (24) и (25) 
справедливы для момента времени τ = 0, когда Qг и Qв 
будут иметь максимальное значение. Затем в ходе 
поступления дымовых газов в смежное помещение 
интенсивность газообмена будет снижаться по мере 
увеличения температуры в этом помещении.

Принимая допущение Qг = max, а Qвх = const 
условиями окончания моделирования экранирования 
дымовых газов межзонного газообмена между ава-
рийным и смежным помещениями с действующим 
в проеме СВГА, считается, что:

Qг = Q2→4 – Qвх ≈ 0,

Qв = Qв4→3 + Qвых,                       (26)

Qв = Qв4→3 + Qвых,                      (27)

то есть 
Q2→4  ≈ Qвх.                             (28)

Qв4→3 ≈  Qвых.                          (29)

Разработанное имитационное моделирование 
процессов работы СВГА в аварийном помещении 
(рис. 2) позволяет методом последовательных при-
ближений, то есть задавая различные начальные зна-
чения, исследовать условия влияния теплообменника 
на газодинамику пожара, определить необходимую 
производительность применяемых СВГА для получе-
ния эффекта «естественной герметизации» аварийно-
го помещения и перейти непосредственно к проекти-
рованию судовых проемов для заданного судна.

В соответствии с классической методикой проек-
тирования, которая регламентирована требованиями 
Регистра Украины, проектант при разработке проти-
вопожарной и противовзрывной защиты судна обязан 
обеспечить:

– предупреждение возможности возникновения 
пожара и взрыва;

– своевременное выявление начала пожара;
– гашение пожара, который возник;
– предотвращение распространения очага и про-

дуктов горения из аварийного помещения в смежные.
Для этого в общей системе противопожарной за-

щиты корабля должны быть предусмотрены:
– мероприятия относительно предупреждения за-

гораний, пожаров и взрывов;
– действия по ограничению распространения оча-

га и дыма из аварийного помещения, а также предот-
вращению тяги и газового обмена со смежными по-
мещениями;

– обеспечение путей эвакуации личного состава 
из аварийного помещения.

На практике при проектировании судов меро-
приятия относительно ограничения распространения  
очага и дыма из аварийного помещения, а также пре-
дотвращения тяги и газового обмена со смежными 
помещениями практически не реализуются по причи-
не недостатка технических средств для этого, а те, ко-
торые применяются, громоздки по своим габаритам. 

Проектирование судовых проемов с установкой 
системы воздушного подпора на срезе проема на 
базе СВГА позволит существенно усовершенствовать 
противопожарную систему проектируемого судна 
в целом и реализовать на практике требования Реги-
стра Украины.

В итоге, практическая реализация этого метода 
даст возможность вести борьбу с пожаром в отсеке 
при открытых переборочных дверях.

ВыВОДы. Путем решения плоской двумерной 
гидродинамической задачи работы струйного водога-
зового эжектора в полуограниченном объеме уточнен 
механизм распределения полей скоростей газовоз-
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душной среды на срезе открытой стороны корабель-
ного проема, установлена его зависимость от парамет- 
ров и рабочих характеристик струйных водогазовых 
эжекторов, начальных характеристик газовоздуш-
ной среды, которая эжектируется. Это позволит раз-
работать требования к конструктивным параметрам 
установки на базе струйного водогазового эжектора 
и рассчитать ее рабочие характеристики для прогно-
зирования эффективности работы при проектирова-
нии общей системы противопожарной безопасности 
заданного судна.

Выявлены закономерности формирования воз-
душной завесы в дверях проектируемого судна путем 
управления газовоздушными течениями на участке 
потока. Формализированы процессы формирования 
воздушной завесы, полученной путем отбора части 

высокотемпературных дымовых газов в корпус тепло-
обменника (струйного эжектора), их тепломасообмен-
ной обработки и вывода назад в поток. Это, в свою 
очередь, позволит создать условия для проектирова-
ния судовых проемов в вертикальных ограждениях, 
при которых снизится выход высокотемпературных 
дымовых газов из аварийного помещения судна при 
открытых дверях.

Результаты, полученные в статье, теоретически 
обосновывают разработку метода проектирования 
корабельных проемов с применением системы мест-
ного подпора воздуха, который образуется потоком 
парогазовоздушной смеси, направленной в аварий-
ный судовой отсек с помощью использования си-
стемы безискровых побудителей расхода на базе  
СВГА.
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abstract. Methods of controlling crystallization of the weld pool metal under external mechanical impact have been 
considered. There is performed an analysis of the factors influencing the process of melt crystallization when low-
frequency oscillations are applied. The role of wave acceleration in determining the parameters of the control action 
is shown. There are presented the relationships between the parameters of low-frequency oscillations and the natural 
frequency of crystallization of the bath metal, which are necessary for obtaining a fine-grained structure of the weld.
Keywords: structure of metal; melt; mechanical oscillations; parameters; control.

Аннотация. Рассмотрены методы управления кристаллизацией металла сварочной ванны при внешнем меха-
ническом воздействии на расплав. Выполнен анализ факторов, влияющих на процесс кристаллизации распла-
ва, при наложении низкочастотных колебаний, показана роль волнового ускорения в определении параметров 
управляющего воздействия. Приведены необходимые соотношения между параметрами низкочастотных колеба-
ний и собственной частотой кристаллизации металла ванны для получения мелкозернистой структуры шва.
Ключевые слова: структура металла; расплав; механические колебания; параметры; управление.
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Анотація. Розглянуто методи управління кристалізацією металу зварювальної ванни при зовнішньому меха-
нічному впливі на розплав. Виконано аналіз факторів, що впливають на процес кристалізації розплаву, при 
накладанні низькочастотних коливань, показано роль хвильового прискорення у визначенні параметрів ке-
рованого впливу. Наведено потрібні співвідношення між параметрами низькочастотних коливань і власною 
частотою кристалізації металу ванни для отримання дрібнозернистої структури шва.
Ключові слова: структура металу; розплав; механічні коливання; параметри; управління.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕМы
Технологическая прочность сварного соединения, 

как известно, зависит от структуры металла шва, что 
обусловило создание и развитие различных метал-
лургических и технологических способов по управ-
лению и формированию желаемой структуры, среди 
которых широкое распространение получил техноло-
гический с использованием методов внешнего коле-
бательного воздействия на расплав ванны.

АНАЛИз пОСЛЕДНИх 
ИССЛЕДОВАНИй И пУБЛИКАЦИй

Методы ввода колебаний в расплав разделяют на 
контактные и бесконтактные. К числу первых мож-
но отнести механические колебания сварочного ин-
струмента или сварочной ванны, ко вторым — при-
менение электромагнитного поля, модулированного 
тока, импульсного подогрева, пульсирующего или 
колеблющегося лазерного или электронного луча [1, 
9, 12]. При этом механические методы считаются ме-
нее перспективными вследствие сложностей ввода 
колебаний в расплав. Кроме того, некоторые иссле-
дователи вообще отрицают механическое влияние 
колебаний низкочастотного диапазона (до 200 Гц) на 
формирование структуры шва [4]. Указанные обстоя-
тельства обусловливают необходимость проведения 
дальнейших исследований в изучении формирования 
структуры шва с применением внешнего механиче-
ского периодического воздействия на расплав.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — анализ результатов исследо-
ваний механического периодического воздействия на 
расплав сварочной ванны и определение ключевых 
физических и технологических параметров управле-
ния процессом формирования структуры шва при ис-
пользовании низкочастотных колебаний.

ИзЛОжЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Рассматривая кристаллизацию как колебатель-

ный процесс температурного градиента без какого-
либо внешнего воздействия, следует отметить опре-
деляющее значение скорости выделения скрытого 
тепла в формировании структуры [9]. Так, во время 
остановки основная часть выделившегося тепла бу-
дет способствовать противоположному движению 
фронта кристаллизации, что обусловит частичное 
подплавление уже закристаллизовавшегося металла 
шва и замедлит процесс кристаллизации. Вообще, 
различные металлы, кристаллизирующиеся в оди-
наковых условиях, могут иметь скорость выделения 
скрытого тепла как больше скорости охлаждения 
при температуре плавления, так и меньше. В первом 
случае металл будет нагреваться, причём нагрев тем 
сильнее, чем больше ширина слоя кристаллизующе-
гося металла, во втором случае — более высокая ско-
рость охлаждения приведет к замедлению выделения 
скрытого тепла. Изменяя соотношение между скоро-
стью выделения скрытого тепла и скоростью его от-

вода за счёт теплопроводности, можно либо увеличи-
вать, либо уменьшать скорость снятия термического 
переохлаждения, тем самым задавая его темп. Таким 
образом, скорость выделения скрытого тепла форми-
рует скорость кристаллизации, а значит, влияет и на 
распределение примеси перед межфазной границей, 
что определяет степень концентрационного перео-
хлаждения.

Особое значение имеет мгновенная скорость кри-
сталлизации, что обусловлено зависимостью фор-
мирования первичной структуры металла шва от 
макроскопического распределения скорости кристал-
лизации по площади сварочной ванны. В результате 
экспериментальных исследований была предложена 
такая формула [10]:

V V

где Vсв, Vкр — средняя скорость сварки и скорость 
кристаллизации соответствено; А = 0,017 — эмпири-
ческий коэффициент; α — угол между направлением 
скорости сварки и нормалью в произвольной точке 
межфазной границы.

Обработка полученных данных, проведенная 
в той же работе, показала, что увеличение скорости 
сварки влечёт за собой не только повышение скорости 
кристаллизации, но и частоту её пульсаций, причём 
полный период кристаллизации состоит из трёх вре-
менных промежутков: ускоренной кристаллизации, 
замедления и остановки. Собственно, во время оста-
новки у некоторых металлов и наблюдается обратное 
движение межфазной границы, что обусловливает 
процесс подплавления уже закристаллизовавшего-
ся металла шва. Таким образом, ещё одним важным 
механизмом кристаллизационного процесса являет-
ся колебание мгновенной скорости кристаллизации,  
частота которой, наряду с особенностями получен-
ной микроструктуры, определяет периодический ха-
рактер изменения температуры охлаждения металла 
шва [11].

Основной параметр управления формированием 
структуры шва — собственная частота кристаллиза-
ции, так как этому значению должна соответствовать 
частота внешних колебаний, вводимых в расплав сва-
рочной ванны. Следовательно, определение значения 
этого параметра является исключительно важной за-
дачей при разработке системы управления процессом 
формирования структуры шва при воздействии внеш-
них колебаний. 

В связи с отсутствием строгой теории, описываю-
щей процесс формирования структуры с наложением 
на расплав внешних механических колебаний, для его 
изучения применяют различные методы.

Так, в [9] собственная частота кристаллизации 
определяется как отношение скорости сварки к рас-
стоянию между изотермами, которое фиксируется 
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в микроструктуре осевой части шва. При этом пока-
зано, что частота кристаллизации зависит от химиче-
ского состава свариваемого металла, толщины свари-
ваемых кромок, параметров процесса, формирующих 
значение удельной погонной энергии, а также от тем-
пературы предварительного подогрева [8].

Вместе с тем, на основе экспериментальных дан-
ных установлено, что частота кристаллизации явля-
ется результатом не только выделения скрытого тепла 
при кристаллизации твёрдой фазы, но и концентра-
ционной депрессии переохлаждения при накопле-
нии примеси на межфазной границе [9]. Исходя из 
этого, собственная частота кристаллизации являет 
собой сумму двух слагаемых: частоты выделения 
скрытой теплоты кристаллизации fкр и частоты обра-
зования концентрационной депрессии переохлажде-
ния fкд:

f V
V

По данным [7], второе слагаемое может иметь 
вид:

kV e
f

D
                          (1)

где Dж = (7,2…15,0)∙10−5 — коэффициент диффузии 
примесного элемента в жидкой фазе см2/с, k = (0,01…
10,0) — коэффициент распределения примеси в рас-
плаве на межфазной границе.

По мнению автора [4], внешние механические ко-
лебания низкой частоты на формирование структуры 
шва воздействия не оказывают, а первостепенное зна-
чение имеют температурные колебания жидкой фазы, 
периодически меняющие степень концентрационного 
переохлаждения этой фазы перед фронтом кристал-
лизации и диффузионные процессы в этой зоне. Ины-
ми словами, основным фактором, обусловливающим 
нарушение теплового баланса на межфазной границе 
и приводящим к периодичности процесса кристал-
лизации металла шва, является концентрационное 
переохлаждение. Следовательно, частота колебаний 
должна быть согласована со временем накопления 
примесей перед фронтом кристаллизации, скоростью 
сварки и составом сплава, что учтено в формуле (1). 
Расчеты по данной формуле для скорости сварки 
в диапазоне 18,0…36,0 м/ч подтверждаются опытны-
ми данными (рис. 1).

В [4] установлено, что внешнее механическое воз-
действие вызывает колебания температурного гради-
ента с частотой, зависящей от направления приложе-
ния внешних колебаний: при продольных колебаниях 
расплава эти частоты равны, а при поперечных — 
частота колебания градиента вдвое больше частоты 
внешних колебаний. С ростом скорости сварки тем-
пературный градиент снижается (рис. 2).

Однако в [3] показано, что вывод, сделанный в  [4], 
не верный. Внешние колебания будут по-разному 
влиять на расплав, а значит, будут иметь место иные 
механизмы формирования структуры. Согласно дан-
ному предположению диапазон частот можно услов-
но разделить на три части:

1. Частота 1,0…10,0 Гц. В этом случае необхо-
димы значения амплитуды не менее 3,5 мм, для того 
чтобы в течение периода расплав мог достичь фронта 
кристаллизации и вызвать его разрушение и оплавле-
ние. При этом образуется большое количество облом-
ков, часть которых выносится в расплав и расплав-
ляется, а другая часть оседает на фронте кристалли-
зации, обеспечивая формирование мелкозернистой 
структуры. Данное допущение подтверждено экспе-
риментально в [6], где показано, что мелкозернистая 
структура была получена при поперечных перемеще-
ниях электрода с частотой 3,0 Гц и амплитудой 3,5 мм 
(рис. 3). В то же время при частоте 8,0 Гц и амплитуде 
2,0 мм и таких же колебаниях электрода никаких из-
менений в микроструктуре валиков не обнаружено.

2. Частота свыше 20,0 Гц. В этом случае неза-
висимо от величины амплитуды на фронте кристал-
лизации не обнаружено каких-либо температурных 
колебаний, что, по мнению авторов, объясняет фор-
мирование мелкозернистой структуры только за счёт 
механического воздействия волн расплава на межфаз-
ную границу, что опровергает результаты [4]. Данное 
предположение подтверждается экспериментальны-
ми данными [1, 2], при которых внешние поперечные 
колебания сообщались электроду с амплитудой до  
0,5 мм и частотой порядка 15,0…30,0 Гц для стали 
(рис. 4) и 30,0…50,0 Гц для алюминиевого сплава. 
Такие параметры позволили получить максимальную 
степень мелкозернистости.

Рис. 1. Расчётные оптимальные частоты температурных 
колебаний сварочной ванны в зависимости от скорости 
сварки и коэффициента k распределения примеси в распла-
ве на межфазной границе (кружки — экспериментальные 
данные) [7]
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Рис. 3. Первичная структура металла шва:
а) без перемещений электрода;  б) с поперечными колебаниями электрода

а) б)

×100 ×100

Рис. 4. Структура металла шва при сварке малоуглеродистой стали (×200): 
а) без вибрации электрода; б) с поперечными колебаниями электрода

а) б)

Рис. 2. Влияние скорости сварки на градиент температуры в ванне G и шероховатость фронта кристаллизации α
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С другой стороны, авторы [6] попробовали по-
лучить мелкозернистую структуру на частотных ре-
жимах, приведенных в [1, 2], но им это не удалось. 
При сварке нержавеющей и низкоуглеродистой стали 
мелкозернистая структура была образована при ча-
стоте внешних колебаний 50,0…60,0 Гц и амплитуде  
0,8…1,0 мм [5]. Разница в частотном режиме по срав-
нению с данными [1, 2, 6], вероятно, объясняется тем 
фактом, что в данном случае внешние колебания при-
кладывали не к электроду, а в расплав сварочной ванны.

3. Частота 10,0…20,0 Гц. В этом случае характер 
получения мелкозернистой структуры носит пере-
ходной характер при условии, что значение амплиту-
ды будет не менее 2,0 мм. Вместе с тем, как показано 
выше [1], наилучшие результаты были достигнуты при 
частоте внешних колебаний в диапазоне 15,0…30,0 Гц 
при амплитуде до 0,5 мм. Как видно, эти результаты 
лишь частично удовлетворяют данному допущению.

На основании изложенного авторы [3] считают, 
что амплитуда колебаний является функцией кри-
тической скорости движения расплава Vкр и частоты 
собственных колебаний расплава f, что можно выра-
зить формулой 

V
A K

f f
                        (2)

Справедливость формулы (2) экспериментально 
подтверждена для частот колебаний свыше 20,0 Гц. 
Ниже этого значения данная формула неприменима, 
так как изменяется характер влияния внешних коле-
баний на фронт кристаллизации. По мнению авторов 
[5], наиболее важную роль в формировании структу-
ры металла шва играют гармонические или синусои-
дальные колебания. 

Влияние же концентрационного переохлаждения 
на расплав по механизму, описанному в [4], возможно 
только для сплавов, имеющих коэффициент распре-
деления примесей k < 1, а также при малых скоростях 
кристаллизации, обусловливающих наличие равно-
весия между жидкой и твёрдой фазами на фронте 
кристаллизации. Однако при сварке такие условия 
невыполнимы, а концентрация примесей перед фрон-
том кристаллизации достигает величины, которая не 
ускоряет, а тормозит процесс. 

Важной характеристикой поведения жидкого рас-
плава при воздействии на него внешних колебаний 
является ускорение. Как показано в [5], в случае не-
подвижного расплава без влияния дуги в момент ра-
венства волнового а и гравитационного g ускорений, 
т. е. а = g, расплав будет находиться в состоянии неве-
сомости. Амплитуда колебания при этом будет функ-
цией частоты колебаний ω: 2 ,A q= ω  а значит, чем 
выше частота колебаний, тем при меньшей амплитуде 
будет наступать состояние невесомости. 

В таком состоянии на межфазной границе нач-
нутся гидродинамические изменения, обусловлен-

ные уменьшением кристаллизационного давления 
и скорости ликвирующих примесей в междендрит-
ном пространстве, а также изменением характера пе-
ремещения неметаллических включений и др. В слу-
чае а > g в расплаве наступит состояние разрежения, 
которое будет характеризоваться перемещением лик-
вирующих элементов и отдельных кристаллов от 
межфазной границы.

Интенсивность данных процессов будет опреде-
ляться разностью сил, соответствующих значениям 
указанных ускорений. Опыты показали, что нало-
жение на неподвижный расплав внешних колебаний 
амплитудой 1,0 мм с частотой в 25,0 Гц вызывает ам-
плитуду колебаний расплава 1,5…2,5 мм, при частоте 
3,8 Гц амплитуда увеличивается на 1,5…3,8 мм. Ана-
логичная зависимость от частоты наблюдается и при 
изменении скоростей и ускорений частиц расплава 
в вертикальном направлении, а в радиальном — дви-
жение практически отсутствует. 

С уменьшением объёма жидкости амплитуда ско-
ростей и ускорений частиц увеличивается от обла-
сти дна до поверхности расплава. На основании по-
лученных данных в [5] сделано предположение, что 
значительное перемещение центров кристаллизации 
и частей кристаллов, находящихся в зоне фронта кри-
сталлизации, происходит только в вертикальном на-
правлении. Перемещение в радиальном направлении 
почти отсутствует, что способствует значительному 
переохлаждению пограничных с фронтом кристалли-
зации объёмов расплава и зарождения в нём новых 
центров кристаллизации, что и обусловливает фор-
мирование мелкозернистости. Следует отметить, что 
данные выводы получены при отсутствии явления 
резонанса. В случае достижения резонанса наблю-
далось резкое увеличение вибрационного ускорения, 
давления среды на частицу и других динамических 
характеристик колебательной системы. Кроме того, 
выводы, сделанные в [5], не учитывают влияния на 
расплав сварочной ванны электромагнитных сил и га-
зовых потоков сварочной дуги, что требует корректи-
ровки результатов расчета.

Исследуемый в [5] расплав сварочной ванны рас-
сматривается как несжимаемая жидкость, находя-
щаяся под воздействием гармонических колебаний. 
Основными параметрами, характеризующими состо-
яние такого объекта, приняты: 

1) давление в расплаве 2
0 sin ,p p A x= +ρ ω ⋅ ωτ  

где p0 — внешнее давление на открытую поверхность 
металла; x — глубина рассматриваемого слоя в рас-
плаве; ρ − плотность среды; ω − угловая частота.

2) скорость движения среды v = ω ∙ cos ωτ.
Если расплав подвержен воздействию внешнего 

механического импульса, то при оценке состояния 
расплава следует учитывать влияние скорости пере-
дачи импульса. В этом случае параметры объекта бу-
дут такими:
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1) величина импульса I = vρ (v — скорость пере-
дачи импульса расплаву; ρ — плотность расплава);

2) давление в расплаве 0p v c= ρ  или 0 ,p I c= ρ  
где c0 — скорость звука. При этом градиент давления 

определяется по формуле: max

0

2
,

P
p

c
πω

=  где Pmax — 
амплитуда колебания давления.

Авторами [5] установлено также влияние соот-
ношения между частотой внешнего воздействия ω 
и собственной частотой кристаллизации ωкр на по-
ведение дисперсной частицы в расплаве. Выявлено, 
что частица величиной r > 10−1 мм при ω < ωкр будет 
подниматься вверх, при ω > ωкр будет опускаться, не-
смотря на архимедову силу. На данный процесс су-
щественно влияют вязкость расплава, глубина рас-
положения частицы, взаимодействие продольных 
и радиальных сил на данной глубине. 

Согласно проведенным исследованиям в различ-
ных вязких средах в [5] отмечается, что при частоте 
механических колебаний до 50,0 Гц частицы жидко-
сти не отрываются и покоятся на дне сосуда, а при 
более высоких частотах начинается придонная кави-
тация, которая наблюдалась авторами на расстоянии 
20…30 мм от дна. Поскольку описанные исследова-
ния проводились для большого объема покоящейся 
жидкости, то использование полученных результатов 
для объяснения процессов, протекающих в свароч-
ной ванне, не представляется возможным. Тем не 
менее, в [12] выдвинуто предположение, согласно 
которому в расплаве металла ванны при наложении 
низкочастотных колебаний периодически возникают 
волны давления — адиабатического сжатия и раз-
режения, изменяющие температуру и плотность 

жидкого металла. Вследствие этого создаются ло-
кальные перегревы и переохлаждения, приводящие,  
однако, не к кавитации, как утверждается в [5],  
а к появлению зародышей критических размеров, кото-
рые, в свою очередь, увеличивают скорость кристалли-
зации и структурных превращений. Кроме того, мгно-
венное изменение температуры способствует росту 
концентрации дислокаций. Все эти процессы при-
водят в итоге к измельчению зерна. Как отмечается 
в [12], результаты экспериментальных работ со-
гласуются с теоретическими исследованиями. Так, 
наибольшая степень измельчения с наложением 
внешних колебаний на сварочную ванну при сварке 
стали 1Х18Н9 и сплава АЛ-3 (рис. 5) была достиг-
нута при частоте внешних вибраций 50,0…60,0 Гц 
с амплитудой 0,8…1,0 мм.

В заключение отметим тот факт, что на форми-
рование первичной структуры металла шва при на-
ложении внешних колебаний, помимо частотных па-
раметров, влияют также и параметры режима сварки. 
В [6] экспериментально доказано, что при изменении 
мощности дуги и скорости сварки при неизменных 
частотных параметрах колебаний сварочной дуги 
резко изменяется характер кристаллизации металла 
шва. Таким образом, для получения мелкозернистой 
структуры при повышении мощности дуги и умень-
шении скорости сварки необходимо снижать часто-
ту внешних колебаний, одновременно повышая их 
амплитуду. Однако при таком режиме трудно полу-
чить хорошо сформированный шов, что обусловли-
вает снижение эффективности применения внешних 
колебаний при сварке металлов больших и средних  
толщин.

Рис. 5. Влияние вибрации низкой частоты на величину зерна при кристаллизации сплава АЛ-3:
1 — без вибрации; 2−5 — с вибрацией при частоте 40, 60, 80 и 100 Гц соответственно
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ВыВОДы. 1. Вследствие отсутствия теории тех-
нологической прочности швов, полученных с при-
менением внешних колебаний при сварке, во многих 
работах формирование первичной структуры авторы 
рассматривают с позиции или механического, или 
теплового механизма. В случае сварки с наложением 
на расплав ванны внешних механических колебаний 
процесс кристаллизации металла определяется физи-
ческими явлениями, присущими обоим взаимосвя-
занным механизмам. 

2. Одним из ключевых параметров управления 
формированием структуры шва является волновое 
ускорение внешних колебаний, позволяющее изме-
нять давление в расплаве и скорость перемещения его 
слоев, обеспечивая тем самым управление фронтом 
кристаллизации. Изучение влияния волнового уско-

рения на расплав сварочной ванны требует проведе-
ния специальных исследований. 

3. Основные параметры внешних колебаний — 
амплитуда и частота — должны быть согласованы 
со скоростью сварки. Технологические параметры 
режима сварки следует повышать при увеличении 
амплитуды внешних колебаний и одновременно сни-
жать их частоту.

4. Для разработки технических средств управ-
ления формированием структуры шва необходимы 
дальнейшие исследования с целью создания модели, 
учитывающей как гидродинамические процессы, так 
и процессы тепломассопереноса в условиях воздей-
ствия механических колебаний низкой частоты на 
расплав сварочной ванны.
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abstract. The aim of this work is assessment of adequacy of the existing mathematical models. These models are 
intended for calculation of mechanical characteristics of the metal of the high temperature parts of HAZ (Rm, ReH, 
НV and KV–40) for the use in the welded joints made of high-strength shipbuilding steel of the E36 grade (the cross-
stream of the rolled sheet with the thickness of 50 mm). The analytical assessment has been executed in accordance 
with the specified chemical content and duration of the metal cooling with the maximum temperature of heating equal 
to 1350 ºС at the range of the temperatures 850–500 °С. The experimental confirmation of the analytical calcula-
tion accuracy has been executed by using complex mechanical tests of the welded joints, which have been done in 
accordance with the requirements of the Rules DNV GL. Analysis of the obtained results showed that the existing 
mathematical models of assessment of mechanical characteristics of the metal of the high temperature parts HAZ 
(Rm, ReH and НV) can be practically implemented with the aim of optimization of welded joints. The work of the im-
pact (KVТ–40) is to be checked by use in practice.
Keywords: steel of the E36 grade; assessment of weldability; analytical methods of calculation; comprehensive me-
chanical testing; mechanical properties; impact viscosity; hardness.

Аннотация. На основе анализа результатов комплексных механических испытаний контрольных сварных 
соединений листового проката толщиной 50 мм, выполненных в соответствии с требованиями Правил Клас-
сификационных Обществ (BV, LR, DNV, GL, ABS и др.), рассмотрена возможность использования аналити-
ческих методов оценки свойств высокотемпературных участков зоны термического влияния применительно 
к стали категории Е36. Показано, что расчет прочностных характеристик (Rm, ReH, A5, Z, НV) по химическому 
составу с учетом скорости охлаждения сварных соединений, обеспечивает достаточную для практического 
применения степень достоверности. Работа удара (KV), особенно при низких температурах, аналитической 
оценке не подлежит.
Ключевые слова: сталь категории E36; оценка свариваемости; аналитические методы расчета; комплексные 
механические испытания; механические характеристики; ударная вязкость; твердость.

Анотація. На основі аналізу результатів комплексних механічних випробувань контрольних зварних з’єднань 
листового прокату товщиною 50 мм, виконаних відповідно до вимог Правил Класифікаційних Товариств (BV, 
LR, DNV, GL, ABS та ін.), розглянуто можливість використання аналітичних методів оцінки властивостей 
високотемпературних ділянок зони термічного впливу стосовно сталі категорії Е36. Показано, що розрахунок 
міцнісних характеристик (Rm, ReH, A5, Z, НV) за хімічним складом з урахуванням швидкості охолодження 
зварних з’єднань, забезпечує достатню для практичного застосування ступінь достовірності. Робота удару 
(KV), особливо при низьких температурах, аналітичній оцінці не підлягає.
Ключові слова: сталь категорії E36; оцінка зварюваності; аналітичні методи розрахунку; комплексні меха-
нічні випробування; механічні властивості; ударна в’язкість; твердість.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕМы
Современное производство корпусов кораблей, 

стационарных нефтяных буровых платформ, ветроэ-
нергетических установок и других металлоконструк-
ций прибрежной зоны морского исполнения широко 
использует листовой прокат большой толщины из 
стали повышенной прочности. Основным технологи-
ческим процессом их изготовления является сварка, 
качество которой зависит от многих факторов, в том 
числе и от способности стали противостоять свароч-
ному нагреву. Известно, что свойства зоны термиче-
ского влияния (ЗТВ) в значительной мере обуслов-
лены фазовыми превращениями, характер которых 
определяется интенсивностью и степенью развития 
диффузионных процессов перераспределения углеро-
да и легирующих элементов в условиях воздействия 
сварочного термического цикла [1−5]. Естественно, 
что концентрация легирующих элементов и ско-
рость охлаждения оказывают существенное влияние 
на диффузионную подвижность углерода. В связи 
с этим возникает необходимость оценки сваривае-
мости сталей определенного химического состава 
с целью выбора оптимального способа и технологи-
ческих параметров режима сварки для изготовления 
конкретной металлоконструкции. Наиболее досто-
верным способом оценки свариваемости листового 
проката являются комплексные испытания контроль-

ных сварных соединений в соответствии с требова-
ниями Правил Квалификационных Обществ (LR, 
BV, DNV, GL, ABS, PC, РСУ и др.). Однако такие 
испытания достаточно дорогостоящие и не дают воз-
можности оптимизации свойств сварных соединений 
при изменении способа сварки, параметров режима, 
сварочных материалов и других основополагающих 
технологических факторов. Таким образом, для пер-
вичной оценки и оптимизации механических харак-
теристик сварных соединений можно использовать 
аналитические методы, хотя достоверность расчетов, 
в частности для стали категории Е36, требует под-
тверждения.

АНАЛИз пОСЛЕДНИх  
ИССЛЕДОВАНИй И пУБЛИКАЦИй

На практике, как правило, разработка определен-
ной сварочной технологии выполняется в соответ-
ствии с требованиями международных стандартов 
серии ISO 15609–ISO 15614, что позволяет с высо-
кой степенью достоверности фиксировать свойства 
сварных соединений. Для уменьшения материальных 
затрат при таких работах можно воспользоваться 
аналитическими методами расчета, разработанными 
в ИЭС им. Патона на основе анализа литературных 
данных и исследований около 150 диаграмм термо-
кинетического распада аустенита. Математические 
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модели (1) – (4) позволяют с достаточной степенью 
точности прогнозировать фазовый состав и механи-
ческие свойства высокотемпературных участков ЗТВ 
в зависимости от химического состава и длитель-
ности охлаждения металла, нагреваемого до макси-
мальной температуры 1350 °С, в диапазоне темпера-
тур 850…500 °С [1, 2].

Твердость по Виккерсу (с коэффициентом корре-
ляции R = 0,95):

HV = M(309 + 494C + 622C2 + 17,7Mn) + Б(234 +

+ 122С) + [Ф + П](98 + 275С + 15,4Mn),         (1)

где Ф, П, Б и М — количество феррита, перлита, бей-
нита и мартенсита соответственно. 

Временное сопротивление (с коэффициентом 
корреляции R = 0,91):

σв (МПа) = М(798 + 3215С) + Б(590 + 960С +

+ 39,7Mn + 200V) + [Ф + П](297 + 1360C + 

+ 60Mn + 140V).                         (2)

Предел текучести (с коэффициентом корреляции 
R = 0,90):

σ0,2 (МПа) = М(662 + 1610С) + 

+ Б(500 + 460С –120С2 + 150V) + 

+ [Ф + П](187 + 925C + 47Mn + 90V);      (3)

Ударная вязкость образцов: 

KCV(T)=(KCVmax − KCV0) Ф(u) + KCV0,        (4)

где KCV0 — минимальное значение ударной вяз-
кости при низких температурах 0,01…0,02KCVmax;  
Ф(u) — нормальная функция распределения (Ф(u) = 
= 0,5(1 + erf(u/√2));

ln(KCVmax) (МДж/м2) = 1,29 − 3,85C – 0,181Si −

– 0,204Cr − 1,04Mo − 0,328Ni – 1,51V – 1,67Ti− 

− 1,60Nb − 0,285W + 0,160Co − 2,49Zr − 2,62S − 

– 5,84P − 15,8N – 10,7O − 1,19C Mn + 0,052Mn Cr −

– 0,104Si Cr + 0,062Cr Mo + 0,581C Ni – 6,51C2 +

+ 0,038Cr2 – 0,030Mo2 − 0,229V2 + (0,028 + 0,954C −

– 0,048Cr + 0,356Mo + 0,455V + 0,077Ni)∙lnt (R = 0,93).

Эти формулы использованы для сталей, которые 
содержат не более (% мас.): 0,4C; 2Mn; 0,8Si; 2Cr; 
1Mo; 1,5Ni; 0,3V; 0,06Ti; 0,06Al; 0,1Nb; 0,5W; 0,5Cu — 
при термических циклах, обеспечивающих время 
охлаждения t в указанном интервале температур от 
5 до 200 с. Аналогичным образом можно также опре-
делить свойства наплавленного металла.

Регламентированные требования Правил Класси-
фикационных Обществ (КО) к механическим харак-
теристикам проката указанной толщины находятся 
на следующем уровне (Т-ориентация): временное со-
противление Rm = 490…620 МПа, предел текучести 
ReH ≥ 355 МПа, относительное удлинение А5 ≥ 21%, 
работа удара KV−40 ≥ 24 Дж, твердость HV ≤ 350 ед. 
Высокого показателя работы удара для данной кате-
гории стали добиваются путем ограниченного увели-
чения содержания алюминия или других, измельчаю-
щих зерно, элементов (Nb, V, Тi), что обеспечивает 
размер аустенитного зерна не крупнее пятого балла 
[6]. Кроме того, известно, что ударная вязкость яв-
ляется структурно чувствительной характеристикой 
и зависит от состояния границ зерен, морфологии 
структурных составляющих, в том числе и микро-
выделений (карбидов, нитридов, МАК-фазы), хими-
ческой и структурной микронеоднородности, содер-
жания примесей и растворенных газов, предельно  
допустимая концентрация которых, в том числе и 
азота, Правилами КО регламентируется не во всех 
случаях [6−9]. 

ЦЕЛЬ РАБОТы — оценка достоверности пред-
лагаемой методики при исследовании свариваемо-
сти судостроительной стали повышенной прочности 
категории E36 применительно к наиболее слабой 
Т (поперечной)-ориентации листового проката тол-
щиной 50 мм.

ИзЛОжЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Для испытаний в качестве основного метал-

ла были отобраны заготовки из листового проката 
толщиной 50 мм следующего химического соста-
ва (% мас.): 0,11С; 1,56Mn; 0,23Si; 0,003S; 0,010P; 
< 0,005As; 0,03Cr; 0,02Ni; 0,03Cu; < 0,005Ti; 0,025Al; 
0,033Nb; 0,007N; < 0,065V; < 0,005Mo; < 0,0005B; 
0,0015Sn; < 0,001Sb. Химический состав и механи-
ческие характеристики отобранных заготовок полно-
стью соответствовали требованиям Правил КО для 
стали категории E36, что было подтверждено стан-
дартным комплексом механических испытаний.

Аналитическую оценку свойств металла ЗТВ (Rm, 
ReH, KV−40, НV), в зависимости от заданного химиче-
ского состава и длительности охлаждения металла 
с максимальной температуры нагрева 1350 °С, в диа-
пазоне температур 850…500 °С выполняли, пользуясь 
зависимостями (1) – (4). При этом учитывали необхо-
димость предварительного подогрева для толщины 
проката 50 мм. Расчетная температура подогрева со-
ставила ~ 150 °С. Результаты расчетов представлены 
в виде графиков на рис. 1.

Для оценки воздействия реального термического 
цикла сварки на свойства металла ЗТВ стали данно-
го химического состава были заварены стандартные 
контрольные образцы, изготовленные в соответствии 
с требованиями Правил DNV GL [6]. Размеры свари-
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ваемых пластин следующие: толщина — 50 мм; ши-
рина — 200 мм; длина — 2000 мм. Тип сварного сое-
динения 2.5.5 по ISO 9692-2 (C15 по ГОСТ  8713−79)  
(рис. 2). Сварку осуществляли параллельно направле-
нию прокатки листа с целью обеспечения вырезки об-
разцов для испытаний на растяжение и ударный изгиб 
в поперечном направлении проката (Т-ориентация).

Сварка контрольных образцов выполнялась ав-
томатическим способом под флюсом проволокой 
сплошного сечения (код сварки 121) на расчетной по-
гонной энергии qп ≈ 2,5 кДж/мм (Iсв = 550 А; Uд = 32 В; 
Vсв = 6,67 мм/с; η = 0,95) и qп ≈ 4,2 кДж/мм (Iсв = 800 А; 
Uд = 36 В; Vсв = 6,57 мм/с; η = 0,95) с использовани-
ем сварочной проволоки OK Autrod 12.20 (S), Ø 4 мм 
и флюса OK Flux 10.71, SA AB 1 67 AC H5 (EN 760) 
вакуумной упаковки. Предварительный подогрев 
в обоих случаях выполняли до расчетной температу-
ры ~150 °С. Межваликовую температуру контроли-
ровали на уровне < 200 °С. После каждого сварочного 
прохода направление сварки менялось на противопо-
ложное. Температура окружающей среды в процессе 
сварки составляла +21 °С, относительная влажность 
~68 %, атмосферное давление ~1,013∙105 Па. По-
следовательность выполнения сварочных проходов 
в контрольных соединениях в зависимости от погон-
ной энергии приведена на рис. 3.

Макроструктура сварных соединений показана на 
рис. 4. Во всех случаях металлографический анализ 
подтвердил качественное формирование с плавным 
сопряжением наплавленного и основного металлов. 
Макродефектов типа непровар, трещины, шлаковые 
включения, поры и под. обнаружено не было. Геоме-
трические размеры сварного шва находились в соот-
ветствии с требованиями сварочной процедуры.

После сварки сварные соединения испытывали 
на растяжение и ударный изгиб. Испытания на растя-

жение выполняли на цилиндрических образцах диа-
метром 14 мм с линейной базой, равной пяти диаме-
трам. Результаты испытаний представлены в табл. 1. 
Учитывая тот факт, что цилиндрические образцы на 
растяжение включали в себя участки металла с раз-
личными свойствами (ЗТВ, основной металл, металл 
шва), достоверным значением является только вре-
менное сопротивление основного металла, посколь-
ку именно по нему произошло разрушение во всех 
случаях. Анализ полученных результатов показал, 
что свойства сварных соединений полностью соот-
ветствуют квалификационным требованиям Правил 
КО для стали категории E36 (Т-ориентация).

Замеры твердости в различных зонах сварных 
соединений выполняли по методу Виккерса (HV10). 
Результаты замеров твердости приведены на рис. 5.

Анализ результатов замеров твердости пока-
зал, что в ЗТВ сварных соединений происходит 
упрочнение основного металла и при этом наблю-
дается хорошая корреляция твердости по толщи-
не проката. Увеличение погонной энергии сварки с 
2,5 до 4,2 кДж/мм несколько выравнивает твердость 
металла ЗТВ. Сравнение расчетной и действительной 

Рис. 2. Тип разделки кромок контрольных сварных соеди-
нений (t  = 50 мм)

а)

Рис. 1. Зависимость свойств металла ЗТВ опытной стали от времени охлаждения в диапазоне 850…500 °С (1 − qп ≈ 
≈ 2,5 кДж/мм; 2 − qп ≈ 4,2 кДж/мм):
а) твердости HV и работы удара KV−40, Дж; б) временного сопротивления Rm и предела текучести ReH, МПа

б)



33

№ 3 n  2017ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

Рис. 4. Макроструктура сварных соединений стали категории E36: 
а) qп ≈ 2,5 кДж/мм; б) qп ≈ 4,2 кДж/мм (×1,5)

а) б)

Таблица 1. Результаты испытаний на растяжение (dобр. = 14 мм)

Категория стали 
(погонная энергия)

Номер
образца

Временное 
сопротивление

Rm, МПа

Условный предел 
текучести
ReH, МПа

Относительное
удлинение

А5, %

Относительное 
сужение

Z, %
E36

(qп ≈ 2,5 кДж/мм) 
5−1−1 507 355 23,6 72,0
5−1−2 500 362 25,7 77,8

E36
(qп ≈ 4,2 кДж/мм)

6−1−1 510 369 24,7 70,5
6−1−2 512 367 24,3 72,8

Примечание: все образцы разрушились по основному металлу.

Рис. 3. Конструктивные элементы сварного шва и технология сварки:
а) qп ≈ 2,5 кДж/мм; б) qп ≈ 4,2 кДж/мм (t = 50 мм)

а) б)

Рис. 5. Распределение твердости (HV10) в сварных соединениях стали категории E36:
а) qп ≈ 2,5 кДж/мм; б) qп ≈ 4,2 кДж/мм (линии 1 и 3 — распределение твердости в приповерхностных слоях с противопо-
ложных сторон на расстоянии 1…2 мм от поверхности проката; линия 2 — центральная зона сварного соединения)

а) б)
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твердости ЗТВ в области нагрева основного метал-
ла выше 1350 °С (основной металл, прилегающий 
к линии сплавления) показывает, что наблюдается до-
статочно высокая степень совпадения. Например, для 
погонной энергии сварки 2,5 кДж/мм расчетная твер-
дость металла ЗТВ составляет 230 HV (см. рис. 1, а). 
Средняя действительная твердость для ЗТВ сварного 
соединения находится на уровне 210 HV (см. рис. 5, а). 
В данном случае погрешность расчета равна +8,7 %. 
Для погонной энергии сварки 4,2 кДж/мм расчетная 
твердость металла ЗТВ будет 224 HV (см. рис. 1, а), 
а средняя действительная твердость ЗТВ находится 
на уровне 216 HV (см. рис. 5, б). Погрешность расчета 
составляет +3,6 %. Таким образом, расчетные и дей-
ствительные результаты замеров твердости металла 
высокотемпературных участков ЗТВ сварных соеди-
нений стали категории E36 достаточно согласуются 
и подтверждают адекватность модели (1). 

Определить характеристики прочности высоко-
температурных участков ЗТВ сварных соединений 
на практике не представляется возможным в след-
ствие малой протяженности последних. Однако, 
пользуясь известными зависимостями, можно с до-
статочной достоверностью их оценить (см. рис. 
1, в – г). Указанная оценка согласуется с требования-
ми международного стандарта ISO 18265, который 
устанавливает зависимость предела прочности на рас-
тяжение от твердости металла по Виккерсу, Бринеллю 
и Роквеллу [10]. В связи с этим, зная реальные пока-
затели твердости, можно приближенно оценить свой-
ства различных участков сварного соединения. Наш 
эксперимент показал, что при этом также достигает-
ся удовлетворительная погрешность. Так, например, 
минимальное значение твердости основного металла 
стали E36 для погонной энергии сварки 2,5 кДж/мм 
равно 170 HV (см. рис. 5, а), что соответствует пределу 
прочности ~545 Мпа, фактическое значение 500 МПа 
(см. табл. 1). В данном случае теоретическая погреш-
ность не превышает +9%. Для погонной энергии 
сварки 4,2 кДж/мм минимальное значение твердости 
основного металла равно 170 HV (см. рис. 5, б), что 
соответствует пределу прочности ~545 Мпа, факти-
ческое значение 510 МПа (см. табл. 1). В этом случае 
погрешность определения предела прочности метал-
ла по его твердости не превышает +7%.

Рассуждая подобным образом, можно опреде-
лить предел прочности металла высокотемператур-
ного участка ЗТВ по его твердости. Так, например, 
средняя твердость высокотемпературного участка 
ЗТВ для погонной энергии сварки 2,5 кДж/мм рав-
на 210 HV (см. рис. 5, а), что соответствует пределу 
прочности 675 МПа и согласуется с расчетным зна-
чением 770 МПа (см. рис. 1, в). Погрешность состав-
ляет +12 %. Для погонной энергии сварки 4,2 кДж/мм 
средняя твердость металла высокотемпературного 
участка ЗТВ равна 216 HV (см. рис. 5, б), что соот-

ветствует пределу прочности 695 МПа и согласуется 
с расчетным значением 700 МПа (см. рис. 1, в). По-
грешность составляет менее 1 %, что подтверждает 
адекватность математической модели (2) с указанной 
степенью корреляции.

Таким образом, зная точный химический состав 
стали, можно, пользуясь приведенными зависимо-
стями, с достаточно высокой для практических целей 
степенью точности выполнить первичную оценку 
прочностных характеристик металла высокотемпера-
турных участков ЗТВ стали в зависимости от условий 
охлаждения сварного соединения в процессе сварки.

Пластичность металла ЗТВ и особенно его удар-
ная вязкость зависят не только от макропоказателей, 
таких как химический состав, способ изготовления 
и толщина проката, условия охлаждения в процес-
се сварки, структурное состояние металла, направ-
ление вырезки, форма надреза и температурные 
условия испытаний образцов. Решающее влияние 
оказывают также структурная и химическая микро-
неоднородность металла, количество и морфология 
неметаллических включений, чистота границ зерен, 
концентрация растворенных газов и другие многие 
факторы, которые не учитываются в известных ре-
грессионных моделях оценки показателей ударной 
вязкости (работы удара) металла высокотемператур-
ных участков ЗТВ. Это существенно снижает степень 
достоверности расчетов. Коэффициенты корреля-
ции, как правило, не превышают 0,75 [1 − 5]. В связи  
с этим большинство авторов моделируют ударную 
вязкость высокотемпературных участков ЗТВ для об-
разцов с круглым надрезом при комнатной темпера-
туре. Однако практическую значимость представляет 
именно оценка показателей ударной вязкости для об-
разцов с V-образным надрезом при отрицательных 
температурах [2, 6].

Для определения показателей ударной вязкости 
металла ЗТВ нами были проведены комплексные ис-
пытания на ударный изгиб в различных зонах опыт-
ных сварных соединений (Т-ориентация листового 
проката). Для каждого сварного соединения испы-
тывали по пять комплектов стандартных образцов 
(состоящих из трёх образцов с V-образным надрезом 
для испытания на ударный изгиб по Шарпи). При 
этом надрез располагался по металлу шва на линии 
сплавления и на расстоянии 2, 5 и 20 мм от линии 
сплавления. Образцы вырезались со стороны прямо-
линейной кромки сварного соединения (см. рис. 4). 
Испытания проводили при температуре −40 °С. Рас-
пределение средней работы удара в различных зонах 
опытных сварных соединений показано на рис. 6.

Анализ полученных результатов показал, что 
минимальные значения работы удара во всех слу-
чаях превосходят регламентированный показатель 
для стали категории E36: KVТ−40 ≥ 24 Дж. Однако 
наблюдается существенная анизотропия свойств 
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в различных зонах сварных соединений. Кроме того, 
в интересующем нас высокотемпературном участке 
ЗТВ в обоих случаях диапазон действительных зна-
чений работы удара имеет отклонение в пределах до 
25 %, что делает проблематичным точное прогнози-
рование и в очередной раз подтверждает низкую ста-
бильность показателя работы удара металла ЗТВ для 
проката большой толщины из стали категории E36 
(Т-ориентация). При этом наибольший разброс значе-
ний характерен для участков металла на расстоянии 
2…5 мм от линии сплавления, что, вероятно, объяс-
няется формированием в этой области наиболее не-
стабильной структуры с максимальным отрицатель-
ным влиянием растворенных в металле газов [9].

Расчетный показатель ударной вязкости металла 
высокотемпературных участков ЗТВ для образцов 
с острым надрезом и температуры испытаний −40 °С 
составляет KV−40 = 32 Дж, для погонной энергии свар-
ки 2,5 кДж/мм и KV−40 = 38 Дж, для погонной энергии 
сварки 4,2 кДж/мм (см. рис. 1, б), что существенно 
отличается от реальных показателей (см. рис. 6). 
В связи с этим регрессионная модель расчета пока-
зателей ударной вязкости металла высокотемпера-
турных участков ЗТВ (4) по химическому составу 
с учетом условий охлаждения сварного соединения 
не обеспечивает удовлетворительную корреляцию 
расчетных и действительных данных и не может 
быть рекомендована для практического применения 

с целью оценки свойств металла ЗТВ сварных соеди-
нений листового проката большой толщины из стали 
категории E36 (Т-ориентация).

Таким образом, с точки зрения использования 
на практике с целью оптимизации свойств сварных 
соединений и уменьшения сопутствующих матери-
альных затрат существующие математические моде-
ли оценки механических характеристик (Rm, ReH и НV) 
металла высокотемпературной зоны ЗТВ могут быть 
применены при разработке технологических процес-
сов сварки конструкций из толстолистового проката 
стали категории Е36. Работа удара (KVТ−40) подлежит 
обязательной практической проверке.

ВыВОДы. 1. Аналитические методы расчета 
механических характеристик высокотемпературных 
участков ЗТВ (Rm, ReH и НV) по химическому составу 
с учетом скорости охлаждения после сварки обеспе-
чивают достаточную для практического применения 
степень достоверности и могут быть рекомендованы 
для первичной оценки свойств сварных соединений 
листового проката большой толщины стали катего-
рии E36 (Т-ориентация).

2. Работа удара (KV−40) высокотемпературных 
участков ЗТВ аналитической оценке с необходимой 
для производственной практики степенью точности, 
не может быть применена. 
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abstract. Compressed air separators on the basis of jet modules have been considered. It is proposed to solve the 
problems of their improvement on the basis of three-dimensional modeling. Three-dimensional models of operating 
channels of compressed air separators are developed. The work processes in separators are analyzed as for gas dynam-
ics and deposition coefficients. There are obtained distributions of velocity, static pressure, dynamic pressure, kinetic 
energy of turbulence and deposition coefficients for the flow rates of compressed air separators with 1 jet module for 
the consumption rate of 50...100 m3/h, with 2 jet modules for the consumption rate of 100...200 m3/h, with 4 jet mod-
ules for the consumption rate of 200...400 m3/h, and with 6 jet modules for the consumption rate of 400...800 m3/h. 
Design solutions of separators for compressed air energy systems are developed based on three-dimensional modeling 
of separating aerosol technologies; their effectiveness is assessed.
Keywords: jet module; compressed air separator; oil and moisture separators; 3D modeling; purification efficiency.

Анотація. Розглянуто сепаратори стиснутого повітря на основі струминних модулів. Запропоновано вирішу-
вати питання їх вдосконалення на основі тривимірного моделювання. Розроблено тривимірні моделі робочих 
каналів сепараторів стиснутого повітря. Виконано дослідження робочих процесів у сепараторах: газодинаміки 
та коефіцієнтів осадження. Отримано розподіл швидкості, статичного тиску, динамічного тиску, кінетичної енер-
гії турбулентності та коефіцієнтів осадження для швидкостей потоку сепараторів стиснутого повітря: з одним 
струминним модулем для витрат 50...100 м3/год; з двома струминними модулями для витрат 100...200 м3/год; 
із чотирма струминними модулями для витрат 200...400 м3/год; із шістьма струминними модулями для витрат  
400...800 м3/год. Виконано розробку конструктивних рішень сепараторів для енергосистем стиснутого повітря 
на основі тривимірного моделювання сепараційних аерозольних технологій і здійснено оцінку їхньої ефектив-
ності.
Ключові слова: струминний модуль; сепаратор стиснутого повітря; масловологовіддільник; 3D-моделювання; 
ефективність очищення.

Аннотация. Рассмотрены сепараторы сжатого воздуха на основе струйных модулей. Предложено решать во-
просы их совершенствования на основе трехмерного моделирования. Разработаны трехмерные модели ра-
бочих каналов сепараторов сжатого воздуха. Выполнены исследования рабочих процессов в сепараторах: 
газодинамики и коэффициентов осаждения. Получено распределение скорости, статического давления, ди-
намического давления, кинетической энергии турбулентности и коэффициентов осаждения для скоростей по-
тока сепараторов сжатого воздуха: с одним струйным модулем для расходов 50...100 м3/ч; с двумя струйными 
модулями для расходов 100...200 м3/ч; с четырьмя струйными модулями для расходов 200...400 м3/ч; с шестью 
струйными модулями для расходов 400...800 м3/ч. Выполнена разработка конструктивных решений сепарато-
ров для энергосистем сжатого воздуха на основе трехмерного моделирования сепарационных аэрозольных 
технологий и осуществлена оценка их эффективности.
Ключевые слова: струйный модуль; сепаратор сжатого воздуха; масловлагоотделители; 3D-моделирование; 
эффективность очистки.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕМИ
У даний час спостерігається підвищений інтерес 

до вивчення дисперсних двофазних газових середо-
вищ підвищеного тиску. Це пояснюється зростаючим 
значенням таких середовищ у процесах перетворення 
й отримання енергії в енергомашинобудуванні, хі-
мічній і нафтогазовій промисловості та ін. Двофазні 
газові середовища характеризуються різноманіттям 
форм руху, обміну енергією і масою. 

Газові середовища різні за походженням, складом 
і параметрами, вони є джерелами високо- й низько-
потенційної енергії та у ряді випадків і дорогих мате-
ріалів. Підвищення якості очищення стиснутих газів 
дозволяє не тільки зменшити забруднення навколиш-
нього середовища, а й знизити споживання палива 
утилізацією низькопотенційної енергії газових вики-
дів, скоротити втрати цінних матеріалів. У новому по-
колінні газоочисних пристроїв необхідно розширити 
матеріалозберігаючі функції, а також використовувати 
«непридатні» раніше енергоресурси газових викидів 
з метою очищення. Особливо гостро постала пробле-
ма очищення газів від рідкої фази, оскільки за її під-
вищених концентраціях знижується економічність, 
довговічність, а також погіршуються експлуатаційні 
якості енергетичних установок. Створення високо-
ефективних та економічних сепаруючих пристроїв 
для стиснутих газів є значним резервом підвищення 
результативності використання паливо-енергетичних 
ресурсів і надійності експлуатації енергетичних сис-
тем та установок.

Стиснуте повітря широко застосовується як енер-
гоносій під час побудови й ремонту суден, у суднових 
енергетичних установках, у процесі виконання бурових 
робіт на спеціалізованих суднах. Воно не повинно міс-
тити домішок понад установлених норм. Якість очи-
щення стиснутого повітря визначається за ISO 8573-1 
[2], згідно з яким існує сім класів забруднення повітря. 
Так, у пневмосистемах бурових суден, системах стис-
нутого повітря суднобудівних заводів для надійної ро-
боти пневмоінструмента достатньо 4-го класу чистоти, 
а для систем автоматики — 1-го класу. У стиснутому 
повітрі основними домішками є краплі води й масла, 
частини пилу та іржа. Концентрація домішок залежить 
від умов їх утворення й транспортування, матеріалів, 
які застосовуються, та ін. Так, наявність води пов’язана 
з конденсацією парів, твердих домішок — з корозійни-
ми процесами. Дисперсність крапель, що транспорту-
ються стиснутим повітрям, зумовлена аеродинамічним 
подрібненням, тобто швидкістю потоку. 

Технічна досконалість сепаруючих пристроїв ха-
рактеризується масогабаритними показниками, ви-
тратами енергії на переміщення робочих середовищ, 
технологічністю. Інтенсифікація процесів осадження 
частинок — один з ефективних способів зниження 
маси й габаритів, підвищення економічності та надій-
ності роботи газоочисного пристрою. 

АНАЛІз ОСТАННІх  
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

В енергетичних установках для очищення стисну-
того газу знайшли застосування силові поля, фільтра-
ція та сорбція. У схемах і пристроях очищення часто 
послідовно використовують кілька способів очищен-
ня. Сфера застосування цих засобів і їхня ефектив-
ність для промислового очищення газів визначаються 
характеристиками очисних пристроїв, що реалізують 
зазначені способи [2]. 

Для стиснутого повітря низького і середнього тис-
ків, тобто в діапазоні тисків від 0,6 до 6,0 МПа, в НДІ 
проблем екології та енергозбереження НУК розро-
блено струминні сепаратори-масловологовіддільники 
[3–15]. Вони охоплюють інтервал витрат стиснутого 
повітря від 50 до 2000 м3/год і забезпечують очистку 
за 3-м класом чистоти (повністю уловлюють части-
ни більше 5 мкм). Для стиснутого повітря низького 
і середнього тисків, тобто в діапазоні тисків від 0,6 
до 6,0 МПа, розроблено універсальний струминний 
модуль (рис. 1) [3, 4, 14]. Масловологовіддільники 
стиснутого газу створено за модульним принципом, 
тобто на наборі типових модулів на такі витрати: 100; 
250; 500 м3/год. Вони охоплюють інтервал витрат 
стиснутого повітря від 5 до 800 м³/год і забезпечують 
очищення стиснутого повітря 3-го класу. 

Модулі відрізняються лише прохідним перерізом 
сопел і коагулятора. 

Модулі масловологовіддільника можуть роз-
ташовуватися на роздавальнику газу з різних боків. 
Для того щоб уникнути винесення великих крапель 
у верхню частину корпусу, передбачено встановлення 
козирка півциліндричної П-подібної форми. Прохід-
ний переріз оболонки збільшується в напрямку руху; 
це забезпечує гравітаційне осадження частинок, що 
виносяться з коагулятора в нижній частині корпусу й 
виводяться з корпусу через конденсатовідвідник. 

Рис. 1. Схема струминного модуля [3, 14] для сепараторів  
пневмосистем:
1 — сопло; 2 — пластина; 3 — коагулятор; 4 — підставки; 
5 — екран; 6 — П-подібна оболонка; D — діаметр модуля; 
d0 — вхідне сопло; D = 80 та 140 мм



40

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 3 n  2017

Має перспективу вдосконалення подібних кон-
струкцій на основі інноваційних методів тривимірно-
го моделювання робочих процесів очистки на основі 
градієнтної інтенсифікації переносу в примежових 
шарах багатофункціональних поверхонь для енерге-
тичних установок. До багатофункціональних повер-
хонь належать поверхні з коефіцієнтом компактності 
більше ніж 2000 м2/м3, які характеризуються підви-
щеними сепаруючими властивостями. Використан-
ня методів і способів проектування й впровадження 
сепараторів на основі градієнтних технологій дозво-
лить підвищити надійність, ресурс суднового енерге-
тичного обладнання та його елементів. Це поліпшить 
створення високоефективних енергоресурсозбері-
гаючих технологій та ефективних конструктивних 
рішень для широкого класу градієнтних сепараторів 
суднових енергетичних установок [3–6, 12].

МЕТА СТАТТІ — розробка сепараторів стисну-
того повітря на основі тривимірного моделювання 
робочих процесів і розрахунків ефективності. 

Ця мета досягається за умови вирішення таких за-
вдань: 

1) створення схем і розрахункової сітки сепарато-
рів стиснутого повітря:

– з одним струминним модулем для витрат 50...100 
м3/год;

– з двома струминними модулями для витрат 
100...200 м3/год;

– з чотирма струминними модулями для витрат 
200...400 м3/год;

– з шістьма струминними модулями для витрат 
400...800 м3/год;

2) розробка конструктивного рішення сепараторів 
для пневмосистем на основі тривимірного моделю-
вання сепараційних аерозольних технологій;

3) розрахунок швидкості, статичного тиску для 
коефіцієнтів осадження для сепараторів з 1 – 6 стру-
минними модулями;

4) подання креслень для модельного ряду сепара-
торів для пневмосистем на основі тривимірного мо-
делювання сепараційних аерозольних технологій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сепаратори для пневмосистем на основі триви-

мірного моделювання сепараційних аерозольних тех-
нологій базуються на струминному модулі, іх створе-
но за модульним принципом, тобто на наборі типових 
модулів на витрати 50...800 м³/год. Модулі відрізня-
ються лише прохідним перерізом сопла й коагулято-
ра. Діаметр пластин у струминному модулі складає 
10d0 (рис. 2). 

Вони можуть розташовуватися на роздільнику газу 
з різних боків, як показано на рис. 2, б. Крім цього, для 
запобігання виносу великих крапель у верхню части-
ну корпусу передбачено встановлення козирка пів-
циліндричної П-подібної форми. Прохідний переріз 

оболонки збільшується за напрямком тиску; це забез-
печує гравітаційне осадження крапель, що виносяться 
з коагулятора, у нижній частині корпусу. Кількість ря-
дів гофрованої сітки в коагуляторі обирається залежно 
від заданого ступеня очищення й допустимого опору. 
Наприклад, нормальна робота пневмоінструмента 
й пневмофарборозпилювача, які на даний момент за-
стосовуються, забезпечується за наявності в повітрі 
частинок менше 5 мкм (5-й клас забрудненості). Та-
кий ступінь очищення забезпечує струминний модуль 
з коагулятором, що має шість рядів гофрованої сітки 
№ 0,1 або 0,25. Такий коагулятор основний для типо-
вого ряду струминних модулів, які використовуються 
в системах стиснутого повітря судно- і машинобудів-
них заводів. Для автоматизованого відведення уловле-
ного конденсату масловологовіддільники забезпечено 
пористим конденсатовідвідником.

Струминні масловологовіддільники заводських 
систем стиснутого повітря складаються з корпу-
су 1, патрубка підведення повітря 2, зануреного 
в корпус конденсатовідвідника 3, струминних мо-
дулів 4 із козирками 5, патрубка відведення пові-
тря 6. Стиснуте повітря через патрубок 2 надходить 
у струминний модуль 4, де очищається від крапель 

Рис. 2. Сепаратори для пневмосистем на основі сепарацій-
них аерозольних технологій з одним (а), двома (б), чотирма, 
(в) шістьма (г) струминними модулями [11, 14, 15]
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і спрямовується у внутрішній об’єм корпусу 1. Рух 
газу на виході з модуля має вихідний характер; це 
сприяє осадженню крапель у нижній частині корпусу. 
Потім повітря змінює свій напрямок і рухається вго-
ру, причому середня швидкість його піднятого руху 
не перевищує 2 м/с. Уловлена рідина через пористий 
конденсатовідвідник 3 потрапляє за межі корпусу без 
втрат стиснутого повітря.

Математичні моделі процесів. Рівняння тран-
спорту напружень Рейнольдса i ju u′ ′ρ  можуть бути за-

писані у вигляді:
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( )2ij k j m ikm i m jkmF u u u u′ ′ ′ ′≡ − ρΩ ε + ε  — утворення обертан-

ня системи; Suser — член, що задається користувачем. 
Рівняння енергії, отримане на базі цієї теорії, має 
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Рівняння турбулентного масопереносу моделю-
ється шляхом заміни в рівнянні (1) ентальпії на кон-

центрацію частинок дисперсного багатофазного по-
току:
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Рівняння нерозривності для потоку без джерел 
частинок за постійної густини рідини подане як:
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Рівняння динаміки руху частинок у газовому по-
тоці записувалося таким чином:
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 — опору, звідки Pw – значення тиску на стін-
ці; p — тиск потоку; dp  – діаметр частинки, ρp — гус-
тина частинки, vp — швидкість частинки, ρ — густина 
багатофазних сумішей палив підвищеного тиску, v — 
швидкість газу, dij – тензор деформації; K = 2,594; 
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 — число Рейнольдса; u — початко-

ва швидкість потоку; up — швидкість частинки; μ — 
молекулярна в’язкість потоку; ρ — густина потоку; 
ρp — густина частинки; dp — діаметр частинки; кое-
фіцієнт опору
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де b — задані поліноміальні коефіцієнти.
З наведених вище виразів Cij, DL,ij, Pij і Fij обчис-

люються безпосередньо, а DT,ij, Gij, ijϕ , ijε  моделюють-
ся у формі, яка дозволяє замкнути систему рівнянь. 
Способи, які використовувалися під час моделюван-
ня, детально наведено в [8 – 10].

Визначення інтенсивності процесу очистки за ре-
зультатами розв’язання виконується за масовим Km, 
гідродинамічним Kг і енергетичним Ke коефіцієнтами 
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інтенсифікації осадження. Принципи визначення цих 
коефіцієнтів базуються на максимізації маси осадже-
них частинок і мінімізації геометричного обсягу про-
цесів і механічної роботи перенесення частинок щодо 
затрат внутрішньої й зовнішньої енергій. На підставі 
цих принципів комплексний показник інтенсивності 
процесу очистки визначається таким чином:

КIO = 1 – (1 – Km) (1 – Kг) (1 – Ke), 

де 
Km = (ΣMiвх – ΣΜiвих) / ΣMiвх;

Kг = (ΣVi – ΣViз) / ΣVi;

Ke = 1 – (A + L) / (Eв + Eз),

де ΣMiвх, ΣΜiвих — відповідно сумарна маса час-
тинок розміром і на вході й виході ділянки; ΣVi,  
ΣViз — відповідно сумарний об’єм, де відбувається 
процес очистки та де він відсутній; A = ΣlF — сумар-
на робота перенесення частинок на ділянці довжиною 
l під впливом сил F; L = G[Δ(pv) + Δ(w2 / 2) + gΔh] + 
+ Lt + Lf — робота, що здійснюється потоком витра-
тою G; Eв — Δ(cvtGτ) — витрати внутрішньої енергії по-
току; Eз — витрати зовнішньої енергії. 

Результати дослідження. Для розробки сепара-
торів для пневмосистем на основі сепараційних ае-
розольних технологій побудовано розрахункові сітки 
в тривимірній постановці (рис. 3). 

На основі математичної моделі процесів для роз-
рахунку системою рівнянь визначено початкові та 
граничні умови, які дозволили здійснити розрахунок 
основних параметрів сепаруючого профілю. Для точ-
ності розрахунків використовувався критерій збігу 
розрахунку 10-4 для змінних швидкості, вимог нероз-
ривності потоку, кінетичної енергії турбулентності й 
напружень Рейнольдса.

У процесі розрахунку задавалися наступні пара-
метри:

– тривимірна геометрія подана в реальному масш-
табі;

– розрахункова сітка побудована з трикутникових 
сегментів площею S = 30∙10-8 м2;

– параметри середовища — нормальні умови;
– густина газу ρг = 1,225 кг/м3;
– в’язкість µг = 1,79∙10-5кг/(м∙с);
– матеріал стінки каналу — алюміній із шорсткіс-

тю 0,1 мм та густиною ρал = 2690 кг/м3;
– мінімальний діаметр частинок — 1 мкм;
– середній діаметр частинок — 5 мкм;
– максимальний діаметр частинок — 100 мкм;
– концентрація рідкої фази — 1, 3, 6, 8, 10%;
– діапазон витрат — 50...800 м3/год.
На рис. 4 – 11 наведено розрахунок швидкості й 

тиску в тривимірній моделі сепаратора для пневмо-
систем на основі сепараційних аерозольних техно-
логій з 1, 2, 4, 6 струминними модулями за витрати 
50…800 м3/год.

Здійснено розрахунок осадження (таблиця 1) 
в струминному модулі за діаметром частинок 
1...10 мкм, концентрації рідкої фази 1, 3, 6, 8, 10 % та 
діапазоном витрат 50...800 м3/год.

Для отриманні розв’язку розраховано задачі в не-
стаціонарних умовах з фінальним кроком у часі для 
досягнення траєкторії руху частинок методом Raising 
Rambler поверхонь осадження — стінок профіля 
або площі виходу в розрахунковій сітці. Ураховува-
лося, що в разы збігу траєкторії руху частинок вони 
об’єднуються. Частинка вважалася вловленою у ви-
падку, якщо її траєкторія руху збігається зі стінкою 
каналу. 

У табл. 2 наведено основні характеристики сепа-
раторів для пневмосистем.

На основі виконаних досліджень розроблено 
й затверджено креслення для модельного ряду сепа-
раторів для пневмосистем і стандарт підприємства 
(табл. 3 і 4).

Рис. 3. Тривимірна модель сепараторів стиснутого повітря з одним (а), двома (б), чотирма (в) і шістьома (г) струминними 
модулями

а)б)а) б) 
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Рис. 4. Розрахунок швидкості й тиску в тривимірній моделі сепаратора з одним струминним модулем за витрати 
50 м3/год

Рис. 5. Розрахунок швидкості й тиску в тривимірній моделі сепаратора з двома струминними модулями за витрати 
50 м3/год
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Рис. 6. Розрахунок швидкості й тиску в тривимірній моделі сепаратора з двома струминними модулями за витрати 
100 м3/год

Рис. 7. Розрахунок швидкості й тиску в тривимірній моделі сепаратора з двома струминними модулями за витрати  
200 м3/год
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Рис. 8. Розрахунок швидкості й тиску в тривимірній моделі сепаратора з чотирма струминними модулями за витрати 
200 м3/год

Рис. 9. Розрахунок швидкості й тиску в тривимірній моделі сепаратора з чотирма струминними модулями за витрати 
400 м3/год
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Рис. 10. Розрахунок швидкості й тиску в тривимірній моделі сепаратора із шістьома струминними модулями за витрати 
400 м3/год

Рис. 11. Розрахунок швидкості й тиску в тривимірній моделі сепаратора із шістьома струминними модулями за витрати 
800 м3/год



47

№ 3 n  2017ЕНЕРГЕТИКА

Таблиця 1. Розрахунок коефіцієнта осадження 

Струминні модулі сепаратора для пневмосистем

Діапазон 
витрат 

1 2 4 6 

Концентрація рідкої фази %

1 3 6 8 10 1 3 6 8 10 1 3 6 8 10 1 3 6 8 10

Осадження рідкої фази (кількість осаджених частинок діаметром 1 мкм)

50 69 68 68 67 67

100 68 67 67 67 9 69 66 68 65 64

200 68 68 69 67 69 69 68 63 67 69

400 68 67 64 67 69 69 63 63 67 65

800 68 67 66 67 64

Осадження рідкої фази (кількість осаджених частинок діаметром 5 мкм)

50 99 98 98 97 97

100 98 97 97 97 99 99 98 98 98 98

200 98 99 98 97 98 99 98 98 98 98

400 98 97 97 97 99 99 98 98 99 98

800 98 97 99 97 98

Осадження рідкої фази (кількість осаджених частинок діаметром 100 мкм)

50 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

800 100 100 100 100 100

Таблиця 2. Основні характеристики сепараторів стиснутого повітря на основі сепараційних аерозольних технологій

Назва показника
Тип масловологовіддільника

СМВ-4 СМВ-0,05

Робочий тиск p, МПа 0,6…1,0 0,6…1,0

Продуктивність застосування струмінних модулів Gв, м³/год 800 500

Кількість модулів n 6 1

Уловлювання крапель, ηi, %:
100 мкм
5 мкм
1 мкм

100
99
65

100
99
65

Аеродинамічний опір за тиском 0,6 МПа, Δр кПа 10 10

Розміри:
Висота L, мм
Діаметр D, мм
Вага, кг

820
490
125

390
151
12

Таблиця 3. Класифікація віддільників води

Тип віддільників води Загальне призначення

СП Сепаратори для пневмосистем на основі сепараційних аерозольних технологій призначено 
для очищення стиснутого повітря середнього тиску 0,6…6,0 МПа від крапель масла і води 
відповідно до 3-го класу чистоти за ISO 8573-1
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ВИСНОВКИ. 1. Показано ефективність удоско-
налення й проектування сепараторів пневмосистем 
зі струминними модулями на основі тривимірного 
моделювання робочих процесів і гідродинамічних 
розрахунків розподілу швидкості, статичного тис-
ку, динамічного тиску, кінетичної енергії турбу-

лентності й коефіцієнтів осадження. 2. Виконано 
розробку конструктивних рішень сепараторів для 
енергосистем стиснутого повітря на основі три-
вимірного моделювання сепараційних аерозоль-
них технологій і здійснено оцінку їхньої ефектив- 
ності.

Таблиця 4. Перелік віддільників води за об’ємною витратою 

Умовне позначення Об’ємна витрата 
повітря, м3\год

Аеродинамічний 
опір ПА

(мм вод. ст.)

Робоче навантаження 
вологи, г/кг сухого 

повітря

Відокремлювальна 
властивість, % (граничне 

відхилення — 1,0)
СП 100 50…100 40…250

20 99
СП 200 100…200 55…315
СП 400 200…400 40…250
СП 800 400…800 40…250
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abstract. Nowadays, underwater robotics is widely used. Modern market provides thousands of tethered underwater 
systems of different types. One of these types becomes increasingly important; at the same time, it is almost absent in 
the market of underwater robots and in the theoretical research. It is a tethered self-propelled underwater cargo system. 
Relevance of this direction for Ukraine is associated with development of radiohydroacoustics and other devices of 
defense purposes that are manufactured as specialized cargos that are planned to be applied for the state water areas 
and for export. This article suggests organization of automated control of a tethered self-propelled underwater cargo 
system based on an underwater robot of the transport type relying on the subsequent synthesis of a mathematical 
model of the propulsive complex of the controlled object. Description of the underwater vehicle of the transport type 
as the controlled object is presented.
Keywords: tethered self-propelled underwater cargo system; underwater robot; self-propelled underwater cargo car-
rier; propulsive complex; propulsive device.

Анотація. Запропоновано самохідну прив’язну підводну вантажну систему з підводним-апаратом роботом 
нового архітектурно-конструктивного типу, рушійно-кермовий комплекс якого містить вісім однотипних ру-
шійних пристроїв виду «гребний гвинт у трубі». 
Ключові слова: самохідна прив’язна підводна вантажна система; підводний апарат-робот; вантажний само-
хідний підводний носій; рушійно-кермовий комплекс; рушійний пристрій.

Аннотация. Предложена самоходная привязная подводная грузовая система с подводным аппаратом-роботом 
нового архитектурно-конструктивного типа, движительно-рулевой комплекс которого содержит восемь одно-
типных движительных устройств вида «гребной винт в трубе».
Ключевые слова: самоходная привязная подводная грузовая система; подводный аппарат-робот; грузовой 
самоходный подводный носитель; движительно-рулевой комплекс; движительное устройство.



50

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 3 n  2017

пОСТАНОВКА пРОБЛЕМИ
Стрімкий розвиток сучасних підводних будівель-

них технологій висуває на порядок денний актуальне 
науково-практичне завдання створення відповідних 
засобів підводної робототехніки для доставки й уста-
новки на морське дно великогабаритних вантажів [1].

На сьогодні вітчизняний ринок засобів морської 
робототехніки не забезпечує розробки таких підвод-
них апаратів-роботів (ПАР). У Національному уні-
верситеті кораблебудування імені адмірала Макарова 
(НУК ім. адм. Макарова) запропоновано першу само-
хідну прив’язну підводну вантажну систему (СППВС) 
на базі діючого макета підводного апарата-робота 
транспортного типу (ПАР-Т). Основною особливіс-
тю ПАР-Т як складової СППВС є його архітектурно-
конструктивний тип, що передбачає наявність восьми 
рушійних пристроїв (РП) виду «гребний гвинт у тру-
бі». СППВС на базі ПАР-Т подано на рис. 1. 

Одним з головних наукових завдань створення да-
ного виду морської робототехніки є проблема синтезу 
високоефективних систем керування ними в складних 
гідрометереологічних умовах експлуатації. Попере-
дній аналіз підводних технологій доставки великога-
баритних вантажів показує, що до основних режимів 
роботи такої системи належать:

RL прямолінійного плоского руху зі стабілізацією 
швидкості й курсу з метою виходу в точку установки 
вантажу на морське дно;

RT траєкторного плоского руху зі стабілізацією 
швидкості руху для вибору місця установки вантажу 
на морське дно;

RP стабілізації кутів крену й диферента ПАР-Т під 
час виконання підводних робіт над точкою морського 
дна з метою точної установки великогабаритних ван-
тажів у районі виконання робіт.

Розглянемо сучасні можливості щодо синтезу 
систем автоматичного керування (САК) ПАР-Т для 
зазначених режимів роботи.

АНАЛІз ОСТАННІх  
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

Маневрові характеристики СППВС і якість про-
цесів керування її рухом істотно залежать від складу 
рушійно-кермового комплексу (РКК) ПАР-Т і схеми 
розміщення РП. Аналіз РКК сучасних ПАР показує, 
що для виконання якісного позиціонування в підвод-
ному просторі слід застосовувати не менше чотирьох 
рушійних пристроїв [2, 3]. 

Над розробками нових засобів морської робото-
техніки на цей час працюють провідні організації 
США, Великобританії, Франції, Китаю, Японії [2, 4, 
17]. Ефективно зарекомендували себе прив’язні під-
водні системи (ППС). Більш бюджетні прив’язні ПАР 
набули значного поширення у виконанні пошукових, 
інспекційних і дослідницьких робіт [5]. Більш дорогі 
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Рис. 1. Самохідна прив’язна підводна вантажна система:
ПАР-Т — підводний апарат-робот; СН — судно-носій; 
ПЕК  — пост енергетики й керування; КЛ — кабельна лебідка; 
СПП — спуско-підйомний пристрій; КТ — кабель-трос
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ПАР використовують для реалізацій складних тех-
нологічних місій, серед яких можна виділити сверд-
лильні, різальні, шліфувальні й зварювальні роботи 
на підводних об’єктах [6, 18]. Протягом вже більше 
двадцяти років в Україні створюються багатофункці-
ональні ПАР для подібних видів підводно-технічних 
робіт (ПТР), які мають попит на внутрішньому й зо-
внішньому ринках [7, 8]. Значущими розробками 
в цій сфері займається науково-дослідний інститут 
підводної техніки НУК ім. адмірала Макарова [9]. 
Серед останніх досягнень у цьому напрямі було ви-
готовлення в 2016 р. діючого макету ПАР-Т (шифр 
«ВСПН») [10]. Басейнові й морські випробування до-
водять, що запропоновані принципи автоматизації ке-
рування ПАР-Т можуть бути покладені в основу син-
тезу САК ним під час виконання складної підводної 
місії доставки, установки, розгортання й згортання 
великогабаритних вантажів на морському дні [11].

Таким чином, актуальним є наукове завдання ор-
ганізації автоматичного керування СППВС на базі 
ПАР-Т. 

МЕТА СТАТТІ — розробка нового типу СППВС 
й аналіз її як об’єкта керування, синтез узагальненої 
САК таким об’єктом у складних експлуатаційних ре-
жимах лінійного й траєкторного руху й позиціонуван-
ня в умовах дії зовнішніх збурень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З позиції автоматичного керування узагальне-

на структура САК СППВС може бути презентована 
трьома рівнями керування — технологічним, групо-
вим й локальним (рис. 2).

Технологічний рівень керування забезпечується 
підсистемою САК технологічного рівня й призна-
чений для узгодженого керування плоским рухом чи 
позиціонуванням ПАР-Т (режими RL, RТ, RР) і, відпо-
відно, довжиною випущеної частини КТ, яка робить 
можливими ці режими ПАР-Т відповідно до заданих 
критеріїв керування. Такими критеріями можуть бути, 
наприклад, мінімізація сил гідродинамічного впливу 
КТ на корпус ПАР-Т, демпфування силового впливу 
хитавиці СН на ПАР-Т тощо. На виході підсистеми 
генерується вектор ( ); ;L T PZ Z Z Z=

   

 керуючих сиг-
налів для підсистеми групового керування виконав-
чими механізмами (ВМ) СППВС, який задає техно-
логічні параметри підводної місії системи — глиби-
ну, швидкість і курс чи траєкторію руху, реакцію на 
інформацію від бортових навігаційних і пошукових 
сенсорів ПАР-Т, які формують відповідний режим 
роботи СППВС тощо.

Рівень групового керування виконавчими меха-
нізмами системи гарантується підсистемою САК 
групового керування ВМ СППВС і призначений для 
обчислення вектора керуючих завдань Y



 для підсис-
теми САК локального керування СППВС — величин 
необхідних векторів упорів РРК ПАР-Т й обчислення  

параметрів палубними пристроями (ПП) СППВС — 
потрібної довжини КТ для реалізації відповідного 
режиму роботи СППВС. Вихідними сигналами цієї 
підсистеми є вектор Y



 керування упорами РП 
(вісім РП типу «гребний гвинт у трубі»), які мають 
гарантувати рух ПАР-Т згідно з вектором ,Z



 і вектор 
Y


 керування палубним обладнанням СППВС — 
виконавчими електродвигунами КЛ (привод кабель-
ного барабана) і СПП (привод нахилу його вантажної 
рами).

Рівень локального керування окремими виконав-
чими механізмами ПАР-Т і ПП забезпечується під-
системою САК локального керування ВМ СППВС 
і призначений для реалізації обчислених значень 
векторів Y



 та Y


 Ця підсистема створює фак-
тичне виконання обчислених сигналів  від підсистеми 
групового керування і, таким чином, здійснення за-
даної підводної місії СППВС.

Оскільки основним складовим елементом СППВС 
є ПАР-Т, розглянемо особливості побудови САК для 
нього більш детально.

Рух ПАР-Т у підводному просторі супроводжу-
ється впливом на його корпус зовнішніх сил і момен-
тів. Сили, що діють на ПАР-Т у процесі його руху, 
наведено на рис. 3.

Керуючі сили F  утворювані РКК, забезпе-
чують рух ПАР-Т. Окрім зусиль від РКК, на корпус 
ПАР-Т постійно діють сили тяжіння F  і виштовху-
вання B.F  Суттєвий вплив на рух ПАР-Т мають сили 

Рис. 2. Узагальнена структура системи автоматичного ке-
рування СППВС
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тяжіння й виштовхування TM1 TM2,F F  і BM1, BM2F F  
модулів 1 і 2 великогабаритних вантажів, якими мані-
пулює ПАР-Т за умови його наявності [3].

На рух ПАР-Т також впливають гідродинамічні 
сили F  які виникають внаслідок взаємодії ПАР-Т 
з рідиною [5]. КТ, який гарантує енергоживлення 
ПАР-Т та інформаційний обмін між ПАР-Т і ПЕК, 
розташованим на СН, формує збурюючу силу F   
Оскільки КТ − елемент з розподіленими параметра-
ми, то F  є суттєво нелінійним збурюючим впли-
вом і залежить від багатьох змінних, у тому числі від 
довжини випущеної частини КТ, його діаметра й про-
сторової конфігурації тощо.

Всі сили, що діють на ПАР-Т, також утворюють 
відповідні моменти, які залежать від точок їх прикла-
дення і, у загальному випадку, як і сили, розподіля-
ються на керуючі й збурюючі. Суттєві нелінійності як 
керуючих, так і збурюючих сил і моментів ускладню-
ють процес ручного керування й синтез САК СППВС 
на базі ПАР-Т. САК має забезпечувати рух і позиціо-
нування великогабаритного вантажу відносно корпу-
су ПАР-Т з урахуванням власного руху ПАР-Т у вод-
ному просторі [12].

На стадіях розробки нових зразків самохідних 
прив’язних ПАР важливе значення має вибір типу ру-
шійних пристроїв та їх розміщення на корпусі ПАР. 
Залежно від поставлених технічним завданням вимог 

до можливостей маневрування ПАР під час виконан-
ня ПТР необхідно правильно обрати кількість рушій-
них пристроїв, що входитимуть до складу майбутньо-
го РКК дослідного зразка [15].

Загалом ПАР-Т як об’єкт керування в підвод-
ному просторі має шість ступенів вільності (рис. 4) 
[13], тобто шести ступеням вільності будуть відпо-
відати три координати точки О (х, y, z) і три кути φ, 
ψ, θ, які безперечно визначають положення системи 
хyz відносно x0, y0, z0. Дані кути називають кутами 
Ейлера. Зазвичай, для морського рухомого об’єкта 
прийнято їх такі позначення: φ — кут повороту кур-
су, ψ — кут повороту диферента (на ніс чи на кор-
му), θ — кут повороту крену (на лівий чи правий  
борт).

Визначення архітектурно-конструктивного типу 
РКК СППВС на базі ПАР-Т необхідно здійсню-
вати узгоджено з особливостями технології про-
ведення ПТР, для яких він був спроектований. У 
процесі пошукових та інспекційних робіт повно-
цінне керування ПАР можна реалізувати, застосо-
вуючи два маршові та один вертикальний привод 
 (рис. 5, а).

Для впровадження технології обстеження при-
чальних стінок варто звернути увагу на підвищення 

Рис. 4. Можливі напрямки руху ПАР-Т

Рис. 5. Приклади розташування рушійних пристроїв на ПАР:
а) ПАР «Інспектор»; б) ПАР «Атлеш»; в) ПАР-Т (шифру «ВСПН»)

а) б) в)

Рис. 3. Сили, що впливають на рух ПАР-Т
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Рис. 6. Зовнішній вигляд спеціалізованих ПАР:
а)  PANTHER; б) CENTURION; в) MAX ROVER MK II; г) SCORPIO; д) ROPOS; е) QUEST; є) ПАР-Т; ж) TRITON XL; 
з) ASI MANTARO

є) ж) з)

г) д) е)

а) б) в)

маневреності лагового руху ПАР. В рамках такої ро-
боти достатньо застосовувати один маршовий і два 
лагових приводи (рис. 5, б).

Підтримання рівномірності лагового руху ПАР 
гарантується за рівновіддаленого розміщення лаго-
вих приводів у носовій і кормовій частинах рамної 
конструкції ПАР з урахуванням рівномірного розпо-
ділу його маси (рис. 5, в) [14].

У табл. 1 та на рис. 6 подано основні технічні 
характеристики спеціалізованих ПАР, які дозволя-
ють стверджувати про відповідність ПАР-Т (шифру 
«ВСПН») світовому рівню.

Для визначення найкращого варіанта складу 
й схеми розміщення рушійних пристроїв умовно роз-
поділимо РКК на дві складові: комплекс рушійних 
пристроїв, які забезпечують маршовий рух ПАР-Т, 
комплекс підкермуючих рушійних пристроїв (рис. 7).

Рушійно-кермовий комплекс СППВС на базі 
ПАР-Т пропонується організувати за просторовою 

схемою з вісьмома рушійними пристроями, яку по-
казано на рис. 8. 

Застосовуючи чотири рушійні пристрої, які розта-
шовані в горизонтальній площині, можна об’єднати 
функції маршового й підкермуючого комплексу 
[16]. Така схема розміщення рушійних пристроїв 
створює умови для маршового прямолінійного руху 
й можливості обертання ПАР-Т у точці, що, у свою 
чергу, забезпечить лаговий рух ПАР-Т. Лаговий рух 
ПАР-Т є необхідним для виконання спеціалізова-
них робіт з доставки й установки великогабаритних  
вантажів. 

Інші чотири пристрої розміщено у вертикальній 
площині на осях симетрії ПАР-Т. Два вертикальні 
рушійні пристрої на лівому й правому бортах ПАР-Т 
гарантують регулювання крену. Два вертикальні ру-
шійні пристрої в носовій і кормовій частинах ПАР-Т 
створюють регулювання диферента. Регулювання 
крену й диферента є необхідним для компенсації зо-



54

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 3 n  2017

внішніх збурень від великогабаритних вантажів, яким 
ПАР-Т маніпулює.

Таке технологічне рішення матиме суттєвий вплив 
на динаміку руху ПАР-Т, якість його маневрування 
в товщі води й можливості застосування ПАР-Т для 
подолання сил збурюючих впливів на його корпус.

ВИСНОВКИ. 1. Запропоновано СППВС з ПАР 
нового архітектурно-конструк тивного типу, РКК яко-
го містить вісім однорідних рушійних пристроїв виду 
«гребний гвинт у трубі». 

2. Розроблено узагальнену структуру САК 
СППВС, яка містить рівні технологічного, групово-
го й локального керування виконавчими механізмами 

ПАР-Т та його палубних пристроїв (КЛ й СПП) як 
складових СППВС.

3. Обґрунтовано просторове положення восьми 
рушійних пристроїв виду «гребний гвинт у трубі» на 
корпусі ПАР-Т й побудовано систему керованих век-
торів їх дії на корпус ПАР-Т, що утворює теоретичну 
основу для синтезу підсистем групового й локального 
керування цими рушійними пристроями.

Рис. 7. Рушійно-кермовий комплекс СППВС на базі 
ПАР-Т:
а) схема розміщення № 1; б)  схема розміщення № 2:
ПБ — правий борт; ЛБ — лівий борт; 1 — лагові пристрої; 
2 — вертикальні пристрої; 3 — горизонтальні пристрої

    а) б)

Рис. 8. Рушійно-кермовий комплекс СППВС на базі 
ПАР-Т:
ЦМ — центр мас

Таблиця 1. Основні технічні характеристики спеціалізованих ПАР

Позначення 
ПАР на рис. 6

Кількість рушійних 
пристроїв, шт. Швидкості, вуз.

Гранична 
глибина 

занурення, м
Габарити, мм

Маса, кг

Країна 
виробник

М
ар

ш
ов

их

В
ер

ти
ка

ль
ни

х

Л
аг

ов
их

М
ар

ш
ов

а

В
ер

ти
ка

ль
на

Л
аг

ов
а

У
 п

ов
іт

рі

Ко
ри

сн
ог

о 
ва

нт
аж

у

а – – 2 3,5 1,5 2 1525 1,5 × 1 × 1 816 181 США
б – 1 2 3 – – 1500 2,1 × 1,8 × 1,5 1400 100 Шотландія
в 4 – – 3,8 1,8 1,3 1006 2,2 × 1 × 1,3 1134 85 США
г 2 3 – 3,5 1 1 1000 2,6 × 2,2 × 1,4 1900 100 Сінгапур
д 2 2 2 2,5 – – 5000 2,6 × 1,7 × 1,5 2700 200 Канада
е 4 3 – 4,2 2,5 3,5 3050 2,3 × 1,7 × 1,6 2100 160 США
є 4 4 – 0,6 1 – 250 3,8 × 1,8 × 0,7 1750 81,5 Україна
ж 4 4 – 1,5 1 0,7 500 1,3 × 0,9 × 1 350 150 Сінгапур
з 8 2 2 3 1 1 300 2,2 × 1,5 × 1,4 760 40 Канада

Зовнішній вигляд розглянутих у табл. 1 спеціалізованих ПАР зображено на рис. 6.
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abstract. Coverage of the underwater situation is an important task in the system of control of coastal water areas. 
As an effective means of detecting and identifying objects, it is recommended to use autonomous uninhabited under-
water vehicles with a radio beacon, as they have a number of advantages over conventional autonomous and tethered 
underwater vehicles. The publication considers a class of problems solved with the help of autonomous uninhabited 
underwater vehicles with a radio beacon. Possible operational modes of these devices and special features of their 
control are distinguished. The complexity of automatic control of movement of such devices is conditioned with the 
presence of a low-inertia radio beacon and a tether. Therefore, the tether’s impact on the device has a constantly chang-
ing nature. A generalized structure of the automatic control system of an autonomous uninhabited underwater vehicle 
with a radio beacon is proposed. The system is organized by a hierarchical principle, which simplifies the process of 
synthesizing the laws governing the executive mechanisms of the device. 
Keywords: remotely operated underwater vehicle; automatic control system; shallow water area; underwater situation.

Анотація. Виділено клас завдань, які вирішуються за допомогою автономних ненаселених підводних апаратів 
з радіобуєм, окреслено можливі режими роботи даних засобів і особливості керування ними. Запропоновано 
узагальнену структуру системи автоматичного керування автономним ненаселеним підводним апаратом з ра-
діобуєм. 
Ключові слова: телекерований підводний апарат; система автоматичного керування; мілководна акваторія; 
підводна обстановка.

Аннотация. Выделен класс задач, которые решаются с помощью автономных необитаемых подводных аппа-
ратов с радиобуем. Определены возможные режимы работы данных средств и особенности управления ими. 
Предложена обобщенная структура системы автоматического управления автономным необитаемым подво-
дным аппаратом с радиобуем. 
Ключевые слова: телеуправляемый подводный аппарат; система автоматического управления; мелководная 
акватория; подводная обстановка.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕМИ
Підводні роботи на мілководних акваторіях на цей 

час є одним з видів морської діяльності, що активно 
розвивається [1−3]. Це зумовлено розширенням робіт 
як у територіальному морі України (наукові дослі-
дження та обстеження морських транспортних шляхів 
на Чорному й Азовському морях, відкритих якірних 
стоянок, морських стаціонарних платформ і підвод-
них трубопроводів), так і у внутрішніх водах держави 
(обстеження річкових суднохідних фарватерів, прича-
лів морських і річкових портів тощо) [4, 5].

Зазвичай для вказаних робіт застосовуються два 
основні види засобів підводної робототехніки:

– автономні ненаселені підводні апарати (АПА), 
які в автоматичному режимі виконують підводну мі-
сію, а інформація про її результати надходить після 
завершення місії й повернення АПА на судно-базу чи 
до берегового поста керування [6];

– прив’язні (неавтономні) підводні апарати 
(ППА), які забезпечують виконання підводної місії в 
реальному часі під контролем і керуванням людини-
оператора, однак мають обмежену площу робочої 
зони внаслідок кабель-троса керування [7]. 

Основними підводними місіями засобів підводної 
робототехніки на мілководді є пошук та обстеження 
затонулих предметів, інспекція гідротехнічних спо-
руд, природоохоронні й наукові завдання тощо.

Передовий досвід провідних морських країн світу 
(США, Італія, Франція) свідчить, що для мілководних 
акваторій (глибиною до 50 м) доцільно використову-
вати АПА з буксированими радіобуями (АПА-РБ) 
[8, 9]. Такий підводний апарат не має недоліків «кла-
сичних» АПА (неможливість реалізації режиму «on-
line») і недоліків «класичних» ППА (обмежений раді-
ус робочої зони й необхідність постійного залучення 
надводного судна забезпечення). До того ж АПА-РБ 
має значно меншу собівартість за рахунок малої ро-
бочої глибини й можливості оперативного ручного 
керування підводними місіями і передачі інформації 
в режимі реального часу. 

У роботі для виконання підводних місій на міл-
ководді в інтересах українських організацій пропо-
нується застосовувати АПА-РБ з динамічно змінюва-
ною в процесі експлуатації довжиною кабель-буксира 
(КБ). Пропонований архітектурно-конструктивний 
тип підводного апарата містить зовнішнє начіп-
не обладнання буксирований радіобуй (РБ), який 

Region]. Sudnobuduvannia i morska infrastruktura — Shipbuilding and Marine Infrastructure, Mykolaiv, 2014, 
no. 1, pp. 28–33.

[5] Blintsov V. S., Voitasyk A. M. Pidvodna robotyzovana tekhnolohiia ustanovky korysnoho vantazhu na morske 
dno [Underwater robotic technology for installing a payload onto the seafloor]. Pidvodni tekhnolohii. Mizhnaro-
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розташований у верхній кормовій частині АПА та 
має змогу автоматично відстиковуватися від нього, 
рухатися поверхнею моря в буксирувальному режимі 
для забезпечення двостороннього зв’язку з береговим 
(БПК) або судновим (СПК) постом керування, а та-
кож автоматично пристиковуватися до АПА після за-
вершення місії. Керовану зміну довжини КБ для вка-
заних режимів забезпечує автоматична лебідка КБ, 
яка розташована на АПА. 

Структуру та склад обладнання АПА-РБ наведено 
на рис. 1.

Автоматизація руху для даного типу підводних 
апаратів ускладнюється у зв’язку з наявністю гнучко-
го кабельного зв’язку (кабель-буксира) між підводним 
апаратом і радіобуєм, на який діють вітро-хвильові та 
гідродинамічні збурення. 

Це робить актуальним прикладне наукове завдан-
ня вдосконалення системи автоматичного керування 
(САК) АПА-РБ шляхом компенсації силових збурень 
від КБ, що має підвищити якість відео- та гідроакус-
тичної інформацій АПА, а також шляхом мінімізації 
гідродинамічного опору від КБ, що має знизити енер-
говитрати на переміщення системи «АПА–КБ–РБ» 
і підвищити її автономність.

АНАЛІз ОСТАННІх  
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

Автоматизація руху підводних апаратів є важли-
вим завданням на сьогодні. На цей час активно роз-

виваються САК АПА, оскільки вони керуються бор-
товим комп’ютером [10, 11]. Основним завданням 
автоматичних систем керування ППА є компенсація 
впливу кабель-троса [12, 13]. 

Що ж стосується дослідження роботи АПА з ра-
діобуєм, то варто відзначити статтю [14], у якій вико-
нано попередній аналіз впливу КБ і радіобуя на АПА 
конкретного типу. 

У загальнотеоретичному аспекті наукове завдан-
ня створення АПА-РБ й розробки САК ним на цей 
час є невирішеним.

МЕТА РОБОТИ — аналіз АПА-РБ як об’єкта ке-
рування, визначення основних режимів його роботи 
для пошукових підводних місій і розробка узагальне-
ної структури САК для цих режимів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виходячи з необхідності автоматичного виконан-

ня основних підводних місій АПА-РБ — пошуку, об-
стеження та інспекції підводних об’єктів — пропону-
ється такий перелік його основних робочих режимів 
R, які підлягають автоматизації:

– режими лінійного RПЛ чи траєкторного RПТ руху 
АПА-РБ поверхнею із заданою надводною швидкіс-
тю vЗН  і надводним курсом φЗН з метою виходу в точ-
ку занурення (РБ не випущено і він знаходиться на 
АПА);

– режим RЗ занурення АПА на задану глибину Н 
із заданою швидкістю vЗЗ і курсом φЗЗ з одночасним 

Рис. 1. Структура і склад обладнання АПА-РБ
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випусканням РБ шляхом його відстикування від АПА 
й випускання КБ з лінійною швидкістю vКЗ за допо-
могою лебідки РБ;

– режими лінійного RГЛ чи траєкторного RГТ руху 
АПА на заданій глибині  із заданою швидкістю під-
водного руху vЗП і заданим курсом φЗП з буксируван-
ням РБ;

– режими лінійного RВЛ чи траєкторного RВТ руху 
АПА на заданій висоті над ґрунтом, із заданою швид-
кістю підводного руху vЗП і заданим курсом φЗП з бук-
сируванням РБ;

– режим RСЛ стеження АПА за рухомою ціллю, 
при цьому швидкість vСЛ і курс φСЛ АПА визначають-
ся й утримуються за допомогою САК АПА;

– режим RС спливання АПА із заданою швидкіс-
тю vС і курсом φC з одночасним вибиранням КБ з лі-
нійною швидкістю vКС за допомогою лебідки РБ з по-
дальшим закріпленням РБ на АПА.

Одним з визначальних чинників для всіх робочих 
режимів АПА-РБ є стабілізація швидкості його ліній-
ного vЛ  чи траєкторного vТ руху.

Таким чином, множина основних робочих режи-
мів АПА-РБ має вигляд:

v v
R R R R R R R RRR

Функціонування АПА-РБ у вищезазначених 
режимах зазвичай відбувається за активній дії зо-
внішніх вітро-хвильових збурень на РБ, які через 
КБ передаються на АПА і можуть суттєво погірши-
ти якість його роботи. Так, механічні впливи КБ на 
АПА впливають на якість сонограм, які є основним 
видом підводної інформації під час пошукових робіт. 
Також зазначені збурення можуть унеможливити за-
стосування контрольно-вимірювальних приладів при 
інспекції підводних об’єктів.

Тому однією з головних вимог до САК АПА-РБ 
є можливість фільтрувати вказані силові збурення 
на КБ з боку РБ шляхом динамічного випускання-
вибирання КБ за допомогою кабельної лебідки 
РБ.

Вимогою до САК АПА-РБ у режимі його устале-
ного руху є встановлення оптимальної довжини ви-
пущеної частини КБ, що визначає витрати електро-
енергії та, як наслідок, автономність АПА-РБ.

Розглянемо більш детально особливості побудови 
САК для кожного із цих режимів роботи.

Під час роботи АПА-РБ першим режимом роботи 
є вихід у точку початку місії, останнім — повернен-
ня до судна забезпечення. У свою чергу, даний рух 
може являти собою як пряму лінію RПЛ на відкритих 
акваторіях, так і певну криволінійну траєкторію RПТ 
за наявності перешкод руху (судна, гідротехнічні спо-
руди тощо).

Основним завданням керування таким режимом 
є точність виходу АПА-РБ у точку початку місії. На 

цей час найбільш ефективним і доступним для реа-
лізації засобом визначення координат на морі є вико-
ристання супутникових навігаційних систем, зокрема 
приладів GPS-навігації. Застосування такого приладу 
на борту АПА-РБ дасть змогу визначати координати 
АПА та вектор швидкості його руху з достатньою для 
підводної місії точністю. Для ефективного керуван-
ня надводним рухом АПА-РБ передбачається також 
використання датчиків кутового положення АПА 
для синтезу коректних сигналів керування рушійно-
кермовим комплексом  підводного апарата.

Отже, завданням САК у даному режимі роботи 
є керування рухом АПА-РБ зі стабілізацією заданої 
маршової швидкості vЗН і заданого курсу φЗН для за-
даного траєкторного або лінійного руху при виході 
в точку початку місії (точку занурення). Оскільки 
АПА знаходиться на поверхні, його радіобуй не ви-
пущено, тому контроль витравленої частини КБ не 
проводиться.

Для цього режиму характерними є залежності: 

RПЛ = fПЛ(vЗН, φЗН); RПТ = fПТ(vЗН, φЗН).

Після виходу в точку початку місії апарат повинен 
перейти до виконання режиму занурення RЗ на задану 
глибину Н з підтриманням курсу φЗЗ і швидкості vЗЗ. 
Оскільки радіобуй має залишатися на поверхні води, 
САК відстиковує радіобуй і випускає КБ з лінійною 
швидкістю vКЗ. При цьому деяке додаткове вимірю-
вальне обладнання в даному режимі може бути ввім-
кненим (відеокамери, ехолоти, сонар тощо). Коорди-
нати апарата P  у даному режимі також визначають-
ся за допомогою GPS, а вертикальна складова — за 
допомогою датчика тиску та інерційного модуля. Від-
стань до дна вимірюється ехолотом або візуально за 
допомогою відеокамери.

Виходячи із цього, САК у даному режимі роботи 
залежить від таких параметрів: 

RЗ = fЗ(vЗЗ, φЗЗ, vКЗ). 

Одним з основних режимів роботи для дано-
го АПА-РБ є лінійний чи траєкторний рух на зада-
ній глибині для пошуку об’єкта або сканування дна. 
У даному режимі рух підводного апарата підпорядко-
ваний вимірювальному обладнанню, тому САК пови-
нна забезпечити стабілізацію курсу φЗП, швидкості vЗП 
та глибини Н.

Крім того, апарат має гарантувати відсутність рив-
ків АПА, які надходять до апарата через КБ. САК слід 
підтримувати оптимальну довжину випущеної части-
ни КБ, що дасть змогу мінімізувати зміну сили натягу. 
Для визначення оптимальної довжини КБ САК пови-
нна використовувати вертикальне прискорення руху 
РБ ауРБ (за даними акселерометра РБ). Таким чином, 
режими RВЛ та RВТ будуть описуватися наступними за-
лежностями:
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RГЛ = fГЛ(vЗП, φЗП, Н, ауРБ);  RГТ = fГТ(vЗП, φЗП, Н, ауРБ).

Найбільш складним режимом руху АПА є ре-
жим лінійного та траєкторного рухів на заданій ви-
соті над ґрунтом Нг. Основною відмінністю від попе-
реднього режиму є рух апарата не в одній площині, 
а в просторі. Тому виникає необхідність оператив-
ного визначення оптимальної довжини КБ у режи-
мі реального часу, для цього САК повинна оперу-
вати додатково вертикальною швидкістю апарата 
vyЗП. Отже, залежності даного режиму будуть мати  
вигляд:

BВЛ = fВЛ (vЗП, vyЗП, φЗП, Н, ауРБ);

BВТ = fВТ (vЗП, vyЗП, φЗП, Н, ауРБ).

Під час роботи групи апаратів або при завданнях 
інспекції рухомого об’єкта виникає необхідність у спе-
ціалізованому режимі руху АПА-РБ, такому як режим 
переслідування цілі або стеження за нею. Основними 
відмінностями завдання САК від завданнь траєктор-
ного та лінійного рухів є постійно змінні координати 
цілі, тому швидкість руху АПА повинна бути макси-
мальною при наближенні АПА на задану дистанцію 
до цілі, а потім дорівнювати її швидкості. Зазначимо, 
що в даному режимі також необхідно підтримувати 
оптимальну довжину КБ у режимі реального часу. 
Для стеження за ціллю слід дотримуватися курсу на 
ціль φСЛ і правильно обирати маршову швидкість vСЛ 
залежно від відстані до цілі. Таким чином, режим ро-
боти матиме вигляд:

RСЛ = fСЛ (vСЛ, φСЛ, Н, ауРБ).

Режим спливання із заданим курсом φC і швидкіс-
тю vC є аналогічний режиму занурення, але має про-
тилежну спрямованість. Якщо маневр закінчується 

на поверхні води, то РБ пристиковується до АПА у 
відведеному для цього місці. Даний режим можна за-
писати так:

RЗ = fЗ (vС, φС, vКС).

Для уніфікації автоматичного керування для да-
них режимів роботи розіб’ємо всю САК на окремі мо-
дулі залежно від призначення. Нижче розглянемо за-
гальну структуру САК для автоматичного керування 
АПА-РБ, яка повинна забезпечити необхідну якість 
керування у зазначених динамічних та усталених ре-
жимах роботи.

Хоча наведений апарат є автономним, він може 
керуватися в режимі реального часу оператором, який 
перебуває на березі або судні забезпечення. Загальна 
структура САК може бути подана у вигляді трирівне-
вої ієрархічної структури (рис. 2) [6, 11].

До стратегічного рівня належать інтерфейс корис-
тувача (ІК) та контрольно-аварійна система (КАС). 
На даному рівні розглядаються основні завдання, які 
ставляться перед АПА-РБ. 

Основним елементом стратегічного рівня є ІК, 
тому що в ньому вміщено параметри всіх режимів 
роботи підводного апарата, контроль виконання місії, 
обробка даних вимірювального обладнання, розста-
новка контрольних точок, демонстрація стану місії та 
апарата оператору тощо. 

ІК зв’язаний із системою керування траєкторією 
(СКТ) і передає швидкість і курс до контрольної точ-
ки (за траєкторного руху) або цілі місії залежно від 
режиму роботи. 

Згідно з місією начіпне обладнання повинно пра-
цювати в різних режимах. Задані режими роботи R  
відповідно до поточного завдання передаються від 
ІК до блока контролю начіпного обладнання (БКНО). 
Наприклад, під час виходу в точку роботи або 
повернення необхідно вимкнути все вимірювальне 

Рис. 2. Узагальнена структура системи керування
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обладнання, крім навігаційного, для економії запасу 
енергії апарата.

Від блока обробки даних (БОД) на ІК передається 
інформація про координати АПА P  його поточний 
курс φп в обробленому стані (з використанням філь-
трів) та дані від начіпного вимірювального обладнан-
ня D  без змін. Також він надає до СКТ дані про 
знаходження перешкод P  АПА P  швидкість vСЛ 
і курс φСЛ у режимі стеження за ціллю.

КАС призначена для захисту обладнання від по-
милкових дій оператора й керування АПА-РБ в ава-
рійних режимах. До аварійних режимів роботи  
належать:

– відмова одного або декількох виконавчих меха-
нізмів;

– втрата сигналу від ІК;
– невеликий запас заряду акумулятора;
– небезпека зіткнення із зовнішніми об’єктами.
Сигналами від БОД для КАС є інформація про 

стан механізмів апарата D  навігаційні дані P   
та φп. За умови втрати з’єднання з ІК КАС отримує 
дані від сенсорів D  для архівування. Також за три-
валої втрати сигналів керування від ІК КАС бере на 
себе керування рухом АПА-РБ (vA, φA). У разі виник-
нення аварійної ситуації КАС передає сигнал аварії 
D  до ІК.

Тактичний рівень слугує для обробки завдань від 
стратегічного рівня й формування команд для вико-
навчого рівня, а також для забезпечення зворотного 
зв’язку зі стратегічним рівнем. 

На тактичному рівні за рух апарата відповідає 
СКТ. У даному блоці формується траєкторія руху апа-
рата залежно від поточного завдання з урахуванням 
обходження перешкод. Інформацію про розташуван-
ня перешкод P  СКТ отримує від БОД разом з поточ-
ними координатами апарата P  та його курсом φп. 
Як сигнал для блока керування рухом (БКР) викорис-
товуються вектор швидкості руху v  і курс φз АПА, 
який необхідно забезпечити.

Блок обробки даних формує данні навігаційні, 
про навколишнє середовище, стан апарата за допомо-
гою  D  які отримуються від БКНО. Корекція дося-
гається порівнянням показань декількох однотипних 
сенсорів і за допомогою фільтрації.

До виконавчого рівня відносять блок керування 
лебідкою, БКР та БКНО.

Блок керування лебідкою контролює довжину ви-
пущеної частини КБ залежно від глибини Н і швид-
кості vy занурення апарата. Для компенсації збурень 
від РБ необхідно також вимірювати його вертикаль-
не прискорення ayРБ, що знімається з акселерометра, 
який розташований на РБ.

Блок керування рухом відповідає за забезпечення 
параметрів руху підводного апарата, що надходять від 
СКТ. Для ефективної роботи даного блока як зворот-
ний зв’язок БНКО передає поточні дані швидкості vп, 
курсу φп АПА та швидкості обертання його гребних 
гвинтів  

Завданням БКНО є переключення режимів робо-
ти начіпного обладнання й перетворення сигналів від 
сенсорів у зручний для САК вигляд.

Виходами з виконавчого рівня є безпосередньо 
сигнали для пристроїв керування механізмами АПА. 
Формат сигналів керування залежить від обраного об-
ладнання апарата.

ВИСНОВКИ. Як ефективний засіб пошуку і іден-
тифікації підводних об’єктів запропоновано викорис-
тання АПА-РБ, оскільки вони мають низку переваг 
порівнянно з «класичними» АПА і ППА.

У результаті виконаного аналізу АПА-РБ як 
об’єкта керування визначено основні режими його 
роботи в процесі виконання пошукової підводної мі-
сії. 

Запропоновано узагальнену структуру САК  
АПА-РБ у складі трьох ієрархічних рівнів як теоре-
тичну основу для синтезу законів автоматичного ке-
рування його просторовим рухом.
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abstract. There is developed a specialized simulating complex for computer-aided study of the efficiency of auto-
matic control systems for the underwater towed system «carrier ship — tether winch — tether — towed underwater 
vehicle». The complex includes mathematical models of the dynamics of a marine moving object, flexible connection 
and tether winch. The former is used to simulate the spatial motion dynamics of a towing vessel and a towed under-
water vehicle as solid bodies in a water flow. Tether simulation employs a method of simulating a flexible connection 
with automatic control of the axial motion of its elements, which makes it possible to account for the dynamics of the 
change in the length of its released part. The model of the tether winch dynamics provides simulation of the tether 
release and gathering. The simulation complex enables studying the spatial motion of a towed underwater vehicle in 
the water column in relation to the towing vessel as a control object at the dynamic change of the length of the released 
part of the tether.
Keywords: simulating complex; towed underwater vehicle; towing cable dynamics; spatial motion.

Анотація. Розроблено спеціалізований моделюючий комплекс для комп’ютерного дослідження ефективності 
систем автоматичного керування підводною буксируваною системою в складі «судно-носій — кабельна лебід-
ка — кабель-буксир — буксируваний підводний апарат». Моделюючий комплекс дає змогу досліджувати про-
сторовий рух у водній товщі буксируваного підводного апарата відносно судна-буксирувальника як об’єкта 
керування при динамічній зміні довжини випущеної частини кабель-буксира.
Ключові слова: моделюючий комплекс; буксируваний підводний апарат; динаміка кабель-буксира; просто-
ровий рух.

Аннотация. Разработан специализированный моделирующий комплекс для компьютерного исследования 
эффективности систем автоматического управления подводной буксируемой системой в составе «судно-
носитель — кабельная лебедка — кабель-буксир — буксируемый подводный аппарат». Моделирующий ком-
плекс позволяет исследовать пространственное движение в водной толще буксируемого подводного аппарата 
относительно судна-буксировщика как объекта управления при динамическом изменении длины выпущенной 
части кабель-буксира.

Ключевые слова: моделирующий комплекс; буксируемый подводный аппарат; динамика кабель-буксира; 
пространственное движение.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕМИ
Розвиток буксируваних технічних засобів дослі-

дження підводного простору та освоєння його міне-
ральних і харчових ресурсів має велику історію [1–3]. 
На цей час підводні буксирувані системи (ПБС) ши-
роко застосовуються для вивчення й освоєння Світо-
вого океану через низку переваг порівняно з іншими 
видами підводної робототехніки:

– можливості обстеження великих обсягів водної 
товщі й значних площ донної поверхні з високою про-
дуктивністю, оскільки швидкості буксирування ста-
новлять зазвичай 6...12 вузлів і більше;

– здатність комплексного дослідження параметрів 
водного середовища шляхом установки на буксиру-
ваних підводних апаратах необхідної кількості різно-
типної пошукової та дослідницької апаратури;
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– оперативну обробку отримуваної інформації 
про підводне середовище у реальному часі;

– відносну простоту конструкції та низьку вар-
тість створення ПБС порівняно з самохідними під-
водними апаратами-роботами.

Типовими підводними завданнями для ПБС є:
– вимірювання гідрофізичних і гідрохімічних па-

раметрів водного середовища;
– вивчення рельєфу й структури морського дна 

й цифрове картографування донної поверхні й ви-
явлених на ній підводних об’єктів з географічною 
прив’язкою;

– відео-, гідроакустичний і магнітометричний по-
шук підводних об’єктів у водній товщі, на донній по-
верхні та під шаром ґрунту;

– імпульсне зондування морського дна з метою 
пошуку корисних копалин на морському шельфі;

– обстеження, документування та картографуван-
ня протяжних інженерних підводних об’єктів (під-
водних кабелів, трубопроводів тощо).

Постійно зростаючі вимоги до якості фото- і відео- 
зйомки морського дна та підводних об’єктів в умо-
вах дії на ПБС значних зовнішніх збурень, а також 
високі вимоги до точності визначення географічних 
координат виявлених підводних об’єктів роблять 
актуальним завдання підвищення точності роботи 
систем автоматичного керування (САК) рухом букси-
руваного підводного апарата (БПА), зокрема в режи-
мах його просторового переміщення відносно судна-
буксирувальника (СБ).

Дослідження ефективності синтезованих САК на 
ранніх етапах проектування ПБС доцільно виконувати 
за допомогою спеціалізованого моделюючого комп-
лексу (СМК), який містить бібліотеку математичних 
моделей (ММ) елементів ПБС (буксируваних апа-
ратів, буксирних лебідок і кабельних ліній) і бібліо- 
теку наявних і синтезованих під час проектуван-
ня ПБС регуляторів і систем автоматичного ке-
рування (САК) просторовим рухом елементів  
ПБС.

АНАЛІз ОСТАННІх 
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

Математичні моделі просторового руху СБ і БПА 
як твердих тіл у потоці води загалом добре вивче-
ні й успішно застосовуються в складі моделюючих 
комплексів більш складних об’єктів — прив’язних 
підводних систем різних типів [3]. Основною склад-
ністю для моделювання останніх є забезпечення мо-
делювання силової взаємодії між елементами системи 
з урахуванням динаміки гнучкого зв’язку — кабель-
троса або кабель-буксира (КБ).

Відомо про моделі прив’язних підводних систем 
з урахуванням усталеного впливу КБ на підводний 
апарат. Використання таких моделей спрощує роз-
робку моделюючого комплексу й зменшує вимоги 

до розрахункових ресурсів. Так, наприклад, у [4] 
розроблено модель динаміки просторового руху 
прив’язного підводного апарата. Вплив КБ при цьо-
му моделюється як усталений на основі ітеративно-
го методу стрільби для розв’язку завдання пошуку 
граничних умов на його кінцях. У [5] запропоновано 
математичну модель усталеного руху кабель-троса, 
яка дає змогу оцінити його вплив на маневреність 
прив’язного підводного апарата. У [6] створено мате-
матичну модель усталеного руху кабелю в площині 
зі змінною довжиною випущеної частини. Моделі 
усталеного руху гнучкого зв’язку не враховують його 
динаміки, що обмежує їх використання для дослі-
дження окремих режимів руху прив’язних підводних  
систем.

У [7] представлено тривимірну модель гідроди-
наміки ПБС. Головні рівняння КБ складено на основі 
сегментного методу. Рівняння КБ були апроксимовані 
із застосуванням методу скінченних різниць з неявною 
схемою розрахунку, що для розв’язку потребує засто-
сування ітеративного методу Ньютона. При цьому для 
забезпечення точності моделювання, достатньої для 
вирішення завдань дослідження САК ПБС, необхідно 
збільшувати кількість сегментів КБ, що разюче підви-
щить вимоги до розрахункових ресурсів.

Відомо про моделі ПБС, у яких для моделювання 
КБ застосовується метод зосереджених мас та елас-
тичних зв’язків. Так, у [8] модель КБ з урахуванням 
ефектів згинання й скручування була використана для 
моделювання кругового горизонтального маневру 
буксируваної системи. У [9] розроблено модель на-
півзаглибного автономного підводного апарата з КБ 
і гідролокатором бокового огляду. Застосування таких 
моделей для ПБС з нерозтяжними КБ супроводжуєть-
ся суттєвим збільшенням вимог до розрахункових ре-
сурсів.

Найбільш повно питання математичного моде-
лювання та комп’ютерного дослідження руху ПБС як 
об’єкта керування розглянуто в [10, 11]. У зазначених 
дослідженнях описано лише рух БПА в діаметраль-
ній площині СБ. Це не дає можливості оцінювати 
ефективність САК ПБС, зокрема при відхиленнях 
БПА від діаметральної площини СБ по горизонта-
лі та взагалом при дослідженні просторового руху  
БПА.

МЕТА РОБОТИ — удосконалення структури 
й синтез базового математичного забезпечення СМК 
для дослідження динаміки просторового руху ПБС як 
об’єкта керування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
До складу аналізованої ПБС входять СБ, КБ, БПА 

та лебідка (Л) (рис. 1).
На СБ розташовується лебідка й пост енергетики 

і керування (ПЕК). Корінний кінець КБ закріплюється 
на лебідці, ходовий кінець — на БПА. На БПА вста-
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новлюється приладове обладнання, яке відповідає 
конкретній підводній місії ПБС. Керування просторо-
вим рухом БПА забезпечується його хвостовим опе-
ренням (ХО).

До головних експлуатаційних режимів такої ПБС 
належать:

– поздовжній рух БПА у діаметральній площині 
СБ зі стабілізацією глибини занурення НТ;

– поздовжній рух БПА у діаметральній площині 
СБ зі стабілізацією висоти над ґрунтом hТ;

– просторовий рух БПА з керованим відхиленням 
від діаметральної площини СБ та одночасною стабі-
лізацією глибини занурення НТ;.

– просторовий рух БПА з керованим відхиленням 
від діаметральної площини СБ та одночасною стабі-
лізацією висоти над ґрунтом hТ.

Розробку СМК будемо виконувати згідно з мо-
дульним принципом, запропонованим у [12], на осно-
ві узагальнених структур ММ елементів ПБС. Для 
моделювання МРО зазвичай застосовуються базова 
система координат (БСК), проміжна зв’язана система 
координат (ПСК) та зв’язана систем координат (ЗСК), 
їх докладний опис наведено в [13].

Так, математична модель динаміки просторового 
руху морського рухомого об’єкта (МРО), тобто БПА 
або СБ, як твердого тіла має форму системи неліній-
них матричних диференціальних рівнянь [14]:
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де V, R — матриці відповідно швидкісних і позицій-
них кінематичних параметрів МРО; I — матриця мас 
і моментів інерції МРО розміром 6×6; T — матриця 
рівнодіючих сил F



 і моментів ,M


 які діють на МРО; 
KV — кінематична матриця зв’язку позиційних і 
швидкісних кінематичних параметрів МРО розміром 
6×6; Vs — матриця поправки на швидкість течії; v , ω  
— вектори відповідно поступальної і обертової швид-
костей МРО; vx,y,z, ωx,y,z — проекції векторів відповід-
но v  та ω  на осі ЗСК; r  і q  — вектори відповід-
но поступальних та обертових координат МРО; x, y, 
z — поступальні координати МРО; θ, φ, ψ — обертові 
координати МРО (кути Ейлера); Fx,y,z, Mx,y,z — проекції 
векторів відповідно F



 та M


 на осі ЗСК; M, Λ — ма-

Рис. 1. Склад типової ПБС
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триці відповідно власних мас і моментів інерції МРО 
та приєднаних мас і моментів інерції води розмі-
ром 6×6; sv  — вектор швидкості течії; Kv — матриця 
зв’язку між ЗСК та БСК; Kω — мат-риця зв’язку між 
проекціями вектора ω  на осі ЗСК і швидкостями змі-
ни кутів Ейлера, тобто кінематична матриця зв’язку 
обертового руху МРО.

Елементи матриці сил і моментів T, тобто векто-
ри F



 та M


, утворюються за принципом суперпози-
цій з трьох складових: реактивні, рушійні та зовніш-
ні сили і моменти. Реактивні сили й моменти розді-
ляються на інерційні та в’язкі. Перші враховуються 
приєднаними масами рідини. Останні зазвичай пред-
ставляють у вигляді суми лінійної та квадратичної 
залежностей від швидкості руху МРО щодо до вод-
ного середовища. Рушійні сили та моменти виника-
ють у результаті роботи рушійного комплексу МРО. 
До зовнішніх сил й моментів відносять сили тяжіння 
і спливання та збурюючий вплив КБ.

Основний закон динаміки МРО у вигляді матрич-
них рівнянь (1) можна застосовувати в прямій фор-
мі для моделювання руху МРО та в інверсній формі 
для синтезу САК його просторовим рухом методом 
оберненої динаміки [15]. На відміну від відомих 
форм запису власні маси й моменти інерції МРО M 
та приєднані маси й моменти інерції рідини Λ зве-
дено в окрему матрицю Ι. Це дає змогу використати 
отримане матричне рівняння без структурних змін 
для дослідження динаміки просторового руху МРО 
з різними параметрами, зокрема СБ та БПА.

Розглянемо тепер узагальнені форми математич-
ного моделювання динаміки КБ і суднових кабельних 
лебідок. Для моделювання динаміки КБ його мате-
матична модель повинна бути подана в такій фор-
мі [12]:

1 1, , , , ;

,

i
i i i i

i i

dr
F f r r r L
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mr F

− +
  =  

 
 =






  







              (2)

де iF


 — вектор рівнодіючої сили, яка діє на елемен-
тарну ділянку КБ, i = 1, 2, …, n; ir

  — координати 
елементарної ділянки КБ; L — довжина випущеної 
частини КБ.

Координати корінного 1r
  й ходового nr

  кінців КБ 
визначаються на основі позиційних кінематичних па-
раметрів МРО, до яких вони під’єднані (СБ та БПА), 
і є входами ММ КБ. Виходами ММ КБ є сили натягу 
на корінному 1F



 та ходовому nF


 кінцях КБ, які є вхід-
ними величинами для ММ МРО. Керуючим впливом 
для ММ КБ є довжина його випущеної частини L.

Застосування ММ КБ у формі (2) дає змогу вра-
хувати взаємний вплив усіх елементів ПБС під час 
моделювання динаміки його руху, у тому числі при 
оперативній зміні довжини КБ.

Для моделювання КБ у складі СМК будемо за-
стосовувати метод з автоматичним контролем осьо-

вого руху елементів гнучкого зв’язку, запропонова-
ний у [16]. Він об’єднує переваги класичних методів 
моделювання гнучких зв’язків: забезпечує майже 
константне значення довжин зв’язків як сегментний 
метод, при цьому для його застосування можна ви-
користовувати безітеративні методи розв’язку систем 
диференціальних рівнянь, як у методі зосереджених 
мас та еластичних зв’язків. Крім того, цей метод, на 
відміну від класичних, дає змогу моделювати ди-
наміку зміни довжини випущеної частини КБ, що 
є важливою властивістю для дослідження динаміки  
ПБС.

Випускання-підбирання КБ моделюється на осно-
ві ММ динаміки кабельної лебідки Л [17], яку в згор-
нутому вигляді можна представити як систему [12]:
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де uw — сигнал керування приводом Л, MEM — рушій-
ний момент електродвигуна Л, ω — кутова швидкість 
обертання барабана Л, ML — гальмівний момент на 
барабані Л, R — радіус барабана Л.

Таким чином, ММ ПБС складається з сукупностей 
ММ СБ та БПА у формі (1), ММ КБ (2) та ММ Л (3). 
Параметри кожної ММ можуть відрізнятись залежно 
і параметрів відповідних елементів ПБС та прийня-
тих припущень. Використані форми ММ елементів 
ПБС дають змогу застосовувати принцип модуль-
ності для створення моделюючих комплексів для до-
слідження динаміки просторового руху прив’язних с 
истем.

Узагальнену структуру СМК для опису динаміки 
руху ПБС наведено на рис. 2.

Розглянемо коротко основні принципи організації 
обчислювального процесу в цій структурі.

Математична модель САК ПБС генерує завдання 
YПБС підводної місії для ПБС: параметри траєкторного 
руху СБ і БПА, а також завдання щодо законів керу-
вання для лебідки Л, яка має забезпечити необхідну 
довжину випущеної частини КБ, потрібну для успіш-
ного виконання місії.

У загальному вигляді множини моделей сигналів 
керування ПБС презентовано як:

f w

z H h

Y Y Y Y

u u u u u

u u u u u u u

 



де YСБ, YБПА, YЛ — завдання керування для САК СБ 
та САК БПА щодо забезпечення необхідних пара-
метрів їхнього руху для даної підводної місії, а та-
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кож завдання для роботи лебідки КБ, яка має забез-
печити відповідну довжину випущеної частини КБ;  
u u u  

 — вектори керуючих сигналів для ви-
конавчих механізмів відповідно СБ (сигнал керування 
упором СБ fu  та сигнал керування курсом СБ u ), 
 лебідки КБ (uw) та БПА (сигнал керування uΔz відхи-
ленням БПА від діаметральної площини СБ, сигнали 
керування глибиною БПА Hu  та висотою ходу БПА 
над ґрунтом hu , а також сигнали керування кутами 
рискання u , крену u  та диферента u ).

Вихідними змінними математичної моделі СБ 
(блок «ММ СБ») є фактичні швидкість його руху VСБ 
та курс φСБ, які вимірюються сенсорами ССБ і у вигля-
ді сигналів зворотного зв’язку V   надходять до 
САК СБ. Математичні моделі сенсорів ССБ урахову-
ють похибки вимірювань параметрів руху СБ.

Вихідними змінними математичної моделі БПА 
(блок «ММ БПА») є його фактичні параметри руху — 
кути рискання, крену і диферента φБПА, θБПА і ψБПА, 
а також похідні від цих величин. Крім того, з метою 
подальшого використання в САК БПА обчислюються 
також його лінійна швидкість VБПА, глибина занурен-
ня HБПА та висота ходу над ґрунтом hБПА. Математичні 
моделі сенсорів СБПА беруть до уваги похибки вимірю-
вань параметрів руху БПА V H h  

 

V H h  

 

Вихідними змінними математичної моделі сис-
теми «лебідка — кабель-буксир» (блоки «ММ Л» та 
«ММ КБ») є довжина попущеної частини КБ LКБ, яка 
обчислюється в САК лебідки, та сили натягу КБ на 
корінному ( 1F



) та ходовому ( nF


) його кінцях, які роз-

раховуються на основі просторових координат цих 
кінців КБ (змінні 1r



 і nr


 від блоків «ММ СБ» і «ММ 
БПА») та  швидкості потоку води, що набігає на КБ 
(блок ММ ЗЗ). Математична модель сенсора СЛ вра-
ховує похибки вимірювань довжини випущеної час-
тини КБ.

Математична модель зовнішніх збурень (ЗЗ) 
містить математичні моделі вітро-хвильових збу-
рень та епюри течії по глибині й генерує век-
тор сил Y



, що діють на корпус СБ (вітро-
хвильова дія та дія поверхневої течії) і вектори 
сил, які діють на КБ та корпус БПА (дія підводної  
течії).

До основних особливостей роботи моделю-
ючого комплексу належать: вивченя режимів 
стабілізації плоского і просторового руху БПА 
в умовах зовнішніх збурень; кількісне дослі-
дження ефективності систем керування ПБС, 
у тому числі за допомогою моделювання динамічної 
зміни довжини випущеної частини КБ.

У складі спеціалізованого моделюючого комп-
лексу передбачено такі типи регуляторів для аналізу 
САК виконавчими механізмами ПБС: 

– пропорційний;
– пропорційно-диференціальний;
– пропорційно-інтегрально-диференціальний;
– нечіткий (fuzzy-logіc);
– нейромережний (на основі штучних нейронних 

мереж);
– на основі інверсних математичних і нейроме-

режних моделей динаміки елементів ПБС.

Рис. 2. Узагальнена структура спеціалізованого моделюючого комплексу для дослідження керованої динаміки ПБС
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Спеціалізований моделюючий комплекс реалізо-
ваний у середовищі пакета MatLab і успішно апро-
бований для розв’язку навчально-тренувальних і до-
слідницьких завдань.

ВИСНОВКИ. 1. Розроблено структуру СМК 
ПБС у складі «судно-носій — кабельна лебідка — 
кабель-буксир — буксируваний підводний апарат» та 
синтезовано математичні моделі її складових як осно-
ву для комп’ютерного дослідження динаміки й уста-

лених режимів просторового руху БПА, у тому числі 
з можливістю моделювання динамічної зміни довжи-
ни випущеної частини КБ.

2. На основі запропонованої структури й матема-
тичних моделей елементів ПБС створено СМК, який 
дає змогу досліджувати методом комп’ютерного екс-
перименту керований просторовий рух ПБС в умовах 
дії зовнішніх збурень і перевіряти ефективність робо-
ти САК таким об’єктом морської техніки.
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abstract. Providing timely and high-quality educational services for a foreign customer is a critical task determin-
ing the university’s reputation in the international arena and, consequently, subsequent international orders. In the 
conditions of competition in the global market of educational services, it is necessary to constantly confirm the high 
standards of the university. It is suggested to apply general calculation of a quantitative assessment of the quality of 
training in the project management of foreign students’ education in joint programs with international partners. To 
significantly reduce the time of calculation, a universal computing program has been created. This program allows 
processing extensive data blocks with visualization of the results in the two-dimensional coordinate system. The 
results make it possible to quickly make adjustments in the educational process in order to improve the quality of 
educational services to international customers.
Keywords: universal computing program; application program package; quantitative assessment of quality; funda-
mental approaches of project management; international educational program.
Аннотация. В управлении проектами обучения иностранных студентов по совместным программам с между-
народными партнёрами предлагается применять общий расчёт количественной оценки качества преподава-
ния. Для значительного сокращения времени этого процесса была создана универсальная вычислительная 
программа, которая позволяет обрабатывать обширные блоки данных с визуализацией результатов в двух-
мерной системе координат. Полученные результаты дают возможность оперативно вносить коррективы в 
учебный процесс с целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг международному 
заказчику. 
Ключевые слова: универсальная вычислительная программа; пакет прикладных программ; количественная 
оценка качества; принципиальные подходы к управлению проектами; международная образовательная про-
грамма.
Анотація. В управлінні проектами навчання іноземних студентів за спільними програмами з міжнародними 
партнерами пропонується застосовувати загальний розрахунок кількісної оцінки якості викладання. Для знач-
ного скорочення часу цього процесу створено універсальну обчислювальну програму, що дозволяє обробляти 
великі блоки даних з візуалізацією результатів у двомірній системі координат. Отримані результати дають 
можливість оперативно вносити корективи в навчальний процес з метою підвищення якості освітніх послуг 
міжнародному замовнику.
Ключові слова: універсальна обчислювальна програма; пакет прикладних програм; кількісна оцінка якості; 
принципові підходи до управління проектами; міжнародна освітня програма.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕМы
Становление государства Украина как полно-

правного партнёра Европейского Союза и серьёзного 
игрока на мировой арене невозможно без мощной ин-
теграции не только в экономической сфере, но и как 
в культурной, так и образовательной. 

Соглашение об ассоциации Украины с Европей-
ским Союзом, подписанное 27 июня 2014 г. преду-
сматривает процесс внедрения европейских стандар-
тов во множество областей жизнедеятельности и здо-
рового функционирования государства, в частности, 
это касается и образовательного процесса. Всем из-
вестны высокие стандарты Европы в образователь-
ной сфере, что, в свою очередь, подразумевает повы-
шение уровня украинского образования. 

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 г. 29 министрами образования евро-
пейских стран была подписана Болонская декларация 
[2], которая стала катализатором развития и модифи-
кации идей Сорбонской декларации [3] про Евро-
пейское пространство высшего образования. Данная 
декларация способствует более тесным связям между 
европейскими странами в развитии и укреплении ин-
теллектуального, социального, научного и техноло-
гического потенциалов, академического и общекуль-
турного взаимообогащения. 

Важнейшая составляющая успешной жизнедея-
тельности европейских университетов — академи-
ческая мобильность студентов, широкая степень 
автономии в принятии решений и активная между-
народная деятельность. Рассматривая европейскую 
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 
последствиями — увольнением штата, снижением 
учебной нагрузки и прочее. По сути, умение европей-
ских университетов подстраиваться под постоянные 
изменения современности и является залогом удач-
ного функционирования. 

Украинским высшим учебным заведениям необхо-
димо помнить, что, принимая европейские стандарты, 
они соглашаются на условия здоровой конкуренции 

уже не только друг с другом, но и с европейскими уни-
верситетами. И если для большинства украинских аби-
туриентов вузы Великобритании, Франции и Герма-
нии в силу исторически сложившихся обстоятельств 
ценообразования и прочих факторов представляют 
малый интерес, то университеты таких стран, к приме-
ру, как Польша, Словакия и Чехия выглядят более чем 
привлекательно и реально. Общий уровень удовлет-
ворения системой образования этих стран выше, чем 
в Украине, о чём свидетельствуют данные «Отчёта 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 отвечать 
критериям, которые диктуются процессом глобали-
зации. Следует детально изучить рынок труда: какие 
отрасли производства нуждаются в высококвалифи-
цированных кадрах той страны, с партнёрами кото-
рой планируется сотрудничать. Получив заказ на 
подготовку специалистов, необходимо приложить 
все усилия для обеспечения высокого качества обра-
зовательной услуги.

В Национальном университете кораблестроения 
имени адмирала Макарова для контроля над уровнем 
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 управ-
ления, определяют политику в сфере качества, задания 
и ответственность и реализуют их такими средствами,  
как планирование качества, его контроль и совершен-
ствование в рамках обеспечения качества [9].

Процесс управления качеством проекта предпо-
лагает три основные составляющие: планирование, 
обеспечение, контроль. Предусмотренными мето-
дами контроля качества работы преподавателей 
высшей школы осуществить объективную количе-
ственную оценку достаточно сложно. На необходи-
мость этой оценки указывает большое число авторов, 
связывая мероприятия по мотивации преподавателей 
к качественному труду с возможностью админи-
страции учебного заведения располагать объектив-
ной оценкой работы преподавателей высшей школы 
[10−14]. 
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В НУК предложено рассматривать преподавателя 
как лицо, которое стремится помочь студенту усво-
ить необходимые знания и умения в соответствии со 
стандартом образования. На основании этого под-
хода принят расчёт количественной оценки качества 
преподавания [5], который использовался для оценки 
образовательного процесса для Украины, а для оцен-
ки реализации международных учебных программ 
он применяется впервые. В литературе отсутствуют 
данные о существовании универсальной вычисли-
тельной программы для проведения расчётов коли-
чественной оценки качества преподавания, поэтому 
для упрощения данного процесса предложено разра-
ботать подобную программу. 

ЦЕЛЬ РАБОТы — создать универсальную вы-
числительную программу в пакете прикладных про-
грамм для проведения расчётов количественной 
оценки качества преподавания. 

ИзЛОжЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
В Национальном университете кораблестроения 

имени адмирала Макарова (г. Николаев) успешно 
реализовывается ряд образовательных программ со-
вместно с иностранными партнёрами [8]. Ранее уже 
осуществлялись расчёты количественной оценки ка-
чества преподавания по совместной программе под-
готовки бакалавров «2+2» между НУК и ММКЧ [15]. 
В качестве контрольного периода был выбран 8 се-
местр 2015–2016 учебного года. За указанный период 
22 студентам предоставлена образовательная услуга 
по 10-ти дисциплинам.

На примере произведённых расчётов приведём 
пример программирования универсальной вычисли-
тельной программы количественной оценки качества 
преподавания.  

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

На языке MATLAB опишем блоки для ввода оце-
нок латинским алфавитом:

a = app.EditField.Value;
b = app.EditField_2.Value;
…
xx = app.EditField_xx.Value;
Каждая латинская буква от «a» до «xx» соответ-

ствует студенту от одного до xx. В данном примере 
xx будет равен 22. К примеру, значение «c», введён-
ное в программе, будет отвечать баллу 3-го студента 
по j-той дисциплине за наблюдаемый период.

Запрограммируем расчёт количества студентов 
«total»:

if a > 0
a0 = 1;

else
a0 = 0;
end
if b > 0
b0 = 1;
else
b0 = 0;
end
…
if xx > 0
xx0 = 1;
total = a0+b0+…+xx0,

где Xj — средний балл, который имели студенты 
k-того преподавателя по j-той дисциплине за наблю-
даемый период, назовём «average» и внесём в про- 
грамму:

average = (a+b+…+xx)/total.
2
jσ  — дисперсия оценок, которые получили сту-

денты k-того преподавателя по j-той дисциплине за 
анализируемый период, которая рассчитывается по 
формуле:

2

2 1
( )

.

S

j l

j

X X

S

−
σ =

∑

Данную формулу назовём «disp», в переводе на 
язык программирования она будет иметь следующий 
вид:

disp = ((average-a)^2 + (average-b)^2 + … + 
(average-xx)^2 / total;
извлекаем квадратный корень:

sqdisp = sqrt(disp);
результат расчёта выводится в специальное поле:

app.EditField_10X.Value = sqdisp.
Относительный Ωk показатель, который количе-

ственно характеризует качество работы k-того препо-
давателя в результате заключительного контроля по 
всем дисциплинам, рассчитывается по выражению 
обратной величины к квадратичному коэффициенту 
вариации:

.k
k

k

X
Ω =

σ

Назовём его «quality», в переводе на язык про-
граммирования он представлен как:

quality = average/sqdisp;
результат расчёта выводится в поле:

app.kEditField.Value = quality.
Осуществляем визуализацию оценок всех студен-

тов и их среднее арифметическое в двухмерной сис-
теме координат:
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plot(app.UIAxes[1 2 … 22],[a b … xx]);
plot(app.UIAxes,[ 1 2 … 22],average).
Рейтинговый балл качества работы в вузе k-того 

преподавателя рассчитывается по формуле:

1

.k k
k n

k k

F
R

F

Ω ×
=

Ω ×∑

Для начала зададим поля для ввода относительно-
го Ωk показателя для 10-ти дисциплин:

d1 = app.k1EditField.Value;
d2 = app.k2EditField.Value;
d3 = app.k3EditField.Value;
d4 = app.k4EditField.Value;
d5 = app.k5EditField.Value;
d6 = app.k6EditField.Value;
d7 = app.k7EditField.Value;
d8 = app.k8EditField.Value;
d9 = app.k9EditField.Value;
d10 = app.k10EditField.Value.
После создаём поле ввода суммарного количе-

ства дисциплин каждого преподавателя по каждой 
дисциплине:

f1 = app.Fk1EditField.Value;
f2 = app.Fk2EditField.Value;
f3 = app.Fk3EditField.Value;
f4 = app.Fk4EditField.Value;
f5 = app.Fk5EditField.Value;

f6 = app.Fk6EditField.Value;
f7 = app.Fk7EditField.Value;
f8 = app.Fk8EditField.Value;
f9 = app.Fk9EditField.Value;
f10 = app.Fk10EditField.Value.
Рейтинговый балл качества работы в университе-

те назовём R и переведём формулу его расчёта в язык 
программирования:

R1 = (d1*f1) / ((d1*f1) + (d2*f2) + (d3*f3) + (d4*f4) 
+ (d5*f5) + (d6*f6) + (d7*f7) + (d8*f8) + (d9*f9) + 
(d10*f10)).

То же самое проделаем для остальных дисциплин 
от R2 до R10.

Выводим результаты расчётов в соответствую-
щие поля: 

app.Rk1EditField.Value = R1;
…
app.Rk10EditField.Value = R10.
Выполняем визуализацию рейтингового балла 

качества работы в университете в двухмерной систе-
ме координат:

plot(app.UIAxes2,[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10],[R1 R2 R3 
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10]).

При соблюдении всех условностей языка про-
граммирования получаем универсальную вычисли-
тельную программу для проведения расчётов количе-
ственной оценки качества преподавания (рис 1 – 2).

В качестве тестирования в программе был осу-
ществлен пересчёт уже проведённых ранее расчётов 

Рис. 1. Интерфейс универсальной вычислительной программы для проведения расчётов количественной оценки качества 
преподавания
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количественной оценки качества преподавания по 
совместной программе подготовки бакалавров «2+2» 
за 8 семестр 2015-2016 учебного года для 22-х сту-
дентов по 10-ти дисциплинам. Результаты полностью 
соответствовали уже имеющимся данным, что под-
тверждает точность созданной универсальной про-
граммы. 

ВыВОДы. Разработана универсальная вычисли-
тельная программа для проведения расчётов количе-
ственной оценки качества преподавания. Программа 
была тестирована на уже полученных результатах 
расчётов оценки качества преподавания для 22-х ки-
тайских студентов по специализированной междуна-
родной программе, что говорит о её эффективности. 
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abstract. Basic models and methods of assessment of project risks have been considered. The main stages of the risk 
management process for the projects of creation of plasma-chemical elements (PCEs) for clean energy systems are 
proposed. The algorithm of developing a risk assessment model for the international projects of creation of plasma-
chemical systems is provided. The risk framework of international project of creation of PCEs is presented. The model 
of analytical network process is applied. A verbal scale of relative importance for pairwise comparison of factors 
is used. The algorithm for determining risk-significance of the project of creation of PCEs is presented. A pairwise 
comparison of risk factors at implementation of international projects of creation of PCEs is performed. The normal-
ized matrix is developed to determine the probability of occurrence of each factor. The consistency index and the 
consistency ratio are computed. Probabilities of occurrence of risks of subfactors in the project of creation of PCEs 
are provided.
Keywords: plasma-chemical elements; risk management; hierarchical risk structure; analytic hierarchy process; nor-
malized matrix.

Анотація. Подано алгоритм визначення значущості факторів ризику проекту створення плазмохімічних еле-
ментів (ПХЕ) для екологічно чистих енергетичних систем. Наведено ймовірності виникнення ризиків субфак-
торів у проекті зі створення ПХЕ.
Ключові слова: плазмохімічні елементи; управління ризиками; ієрархічна структура ризиків; аналітичний 
мережний процес; нормалізована матриця.

Аннотация. Представлен алгоритм определения значимости факторов риска проекта создания плазмохими-
ческих элементов (ПХЭ) для экологически чистых энергетических систем. Приведены вероятности возникно-
вения рисков субфакторов в проекте по созданию ПХЭ.
Ключевые слова: плазмохимические элементы; управление рисками; иерархическая структура рисков; ана-
литический сетевой процесс; нормализованная матрица.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕМИ
Важливим кроком у процесі управління ризиками 

в проектах і програмах  є побудова ієрархічної струк-
тури ризиків на підставі їх оцінки. Визначені особли-
вості [2] міжнародного проекту зі створення плазмохі-
мічних елементів [1, 14, 15] показують, що більшість 
традиційних методів оцінки ризиків є недостатніми, 
тому альтернативні підходи стають обов’язковими 
для розробки надійної комплексної методики оцінки 
ризиків, у якій повинні враховуватися результати вза-
ємодії між собою визначених основних факторів.  

Процеси управління ризиками в проектах зі ство-
рення ПХЕ для екологічно чистих енергетичних 
систем інтегрують у собі різні напрями діяльності: 
наукові дослідження й розробки, правову охорону, 
фінанси, маркетинг, оперативне управління проекту-
ванням і виробництвом, зв’язки з громадськістю, ло-
гістику та ін. У практиці ризик-менеджменту основ- 
ні міжфакторні зв’язки перебувають у складній вза-
ємодії, а невизначеність ієрархічної структури са-
мих факторів та їх складових призводить до зна-
чних втрат фінансових і матеріальних ресурсів 
проектів. Ця ситуація вимагає, перш за все, оцін-
ки ймовірностей виникнення ризиків, що за умов 
її відсутності стосовно проектів зі створення ПХЕ 

для екологічно чистих енергетичних систем робить 
це завдання актуальним, таким, що має прикладне  
значення. 

АНАЛІз ОСТАННІх 
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

Оцінка ризиків є кроком, який визначає їх пріори-
тетність для подальшого аналізу на основі кількісної 
оцінки. Виконаний аналіз науково-технічної літера-
тури з питань ризик-менеджменту, щодо міжнарод-
них проектів визначив такі результати. У роботі [8] 
запропоновано методику, яка забезпечує система-
тичний спосіб для ідентифікації та кількісної оцін-
ки ризиків, що залежать від країни й умов проекту 
з використанням діаграм впливу й методики нечіткої 
оцінки ризиків. Міжнародна модель оцінки ризиків 
(ICRAM-1), наведена в [11], використовується з ме-
тою забезпечення структурованого підходу до оцін-
ки показників ризику міжнародних проектів. Модель 
розроблено для оцінки рівня ризику конкретного 
проекту з використанням методу аналізу ієрархіч-
ної структури. У [10] застосовано перехресну мо-
дель аналізу впливу для оцінки ризиків, пов’язаних 
з міжнародними проектами. Нейромережну модель 
розроблено в [7] як інструмент підтримки прийняття 
рішень у міжнародних проектах з точки зору їх при-
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вабливості і конкурентоспроможності на основі до-
свіду роботи на міжнародних ринках.

Концептуальні й аналітичні моделі управління 
ризиками, які застосовуються до міжнародних про-
ектів, подано у [8]. Багатокритеріальну модель при-
йняття рішень як основу для фінансового управління 
портфельним ризиком у міжнародних проектах за 
допомогою інтеграції ієрархії ризиків на проектному 
і корпоративному рівнях наведено в [13]. 

Було доведено [12], що структурування є одним 
з важливих елементів стратегії забезпечення фор-
мального підходу й розуміння інформації під час 
виконання проекту. Ієрархічне подання джерел ри-
зику названо ієрархічною структурою ризиків про-
екту (Hierarchical Risk Breakdown Structure — HRBS) 
[12, 16]. HRBS може бути визначена як джерело-
орієнтоване угруповання ризиків, яке організовує та 
визначає загальний ризик проекту або бізнесу, при-
чому кожен спадний рівень являє собою все більш 
детальне визначення джерел ризику. HRBS — це 
ієрархічна структура передбачуваних джерел ризику 
й дуже корисний інструмент для адекватного розу-
міння прогнозованих ризиків проекту. Таким чином, 
HRBS може бути застосована для структурування 
й керівництва процесом управління ризиками. Зо-
браження джерел ризику в ієрархічній структурі має 
істотні переваги, оскільки візуалізація будь-якої про-
блеми займає ключову позицію в процесі успішного 
управління. Інша перевага HRBS є використання її  
як основи для формальної моделі оцінки ризику [16].

Аналітично-мережний процес (АМП) [4] надає 
гнучкий і легко зрозумілий спосіб аналізу складних 
проблем. Це методика кількох критеріїв прийняття 
рішень, що допускає суб’єктивні, а також об’єктивні 
фактори, які необхідно враховувати в процесі прий-
няття рішень. Аналітично-мережний процес долу-
чає до активної участі осіб, що приймають рішення 
(ОПР), і дає керівникам раціональну основу для при-
йняття рішень.

Формулювати розв’язання задачі у вигляді ієрар-
хічної структури − це перший крок АМП. У типовій 
ієрархії на верхньому рівні відображається загаль-
на мета (фокус) вирішення проблеми. Елементи, що 
впливають на рішення, наведено в проміжних рівнях. 
Найнижчий рівень містить у собі варіанти рішень. Піс-
ля того, як створена ієрархія, ОПР починає процедуру 
пріоритетності для визначення відносної значущості 
елементів на кожному рівні ієрархії. Елементи кож-
ного рівня порівнюються попарно з точки зору їх зна-
чущості. Після створення спеціальної матриці порів-
няння відносні ваги є похідними для різних елементів. 
Відносні значення елементів кожного рівня обчислю-
ється як компоненти нормованих власних векторів, 
пов’язаних з найбільшим власним значенням матриці 
порівняння. Тоді композитні ваги визначаються шля-
хом підсумовування ваг за ієрархією. Результат цієї 

агрегації являє собою нормований вектор із загальної 
маси варіантів. Математична основа для визначення 
вагових коефіцієнтів була запропонована Сааті [4].

Виконаний аналіз довів, що всі розглянуті вище 
моделі не враховують особливості інноваційних про-
ектів зі створення плазмохімічних енергетичних сис-
тем, тому потрібна їх конкретизація відповідно до 
умов виконання подібних проектів.

МЕТА СТАТТІ — визначення ймовірностей 
виникнення ризиків  проектів зі створення ПХЕ для 
екологічно чистих енергетичних систем.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Згідно зі стандартом PMBOK [3] управління ри-

зиками — це систематичний процес ідентифікації, 
аналізу й реагування на ризики проекту. Він вклю-
чає в себе максимізацію ймовірності й наслідків на-
стання позитивних подій і мінімізацію ймовірності 
та наслідків настання несприятливих подій, а також 
їх вплив на цілі проекту. Управління ризиками має 
шість ступенів. Це планування управління ризиками, 
ідентифікація ризиків, якісний аналіз ризиків, кіль-
кісний аналіз ризиків, планування реагування на ри-
зики, моніторинг і контроль ризику.

Установлено, що існує тісний взаємозв’язок між 
параметрами управління ризиками, зусиллями, при-
кладеними до проекту, і рівнем успішності проекту. 

Для визначення етапів управління ризиками про-
ектів зі створення плазмохімічних систем застосова-
но підхід [9], який передбачає такі послідовні кро-
ки: визначення контексту, у якому виникає ризик, 
його ідентифікація, аналіз, оцінка ризику та його  
контроль.

На рис. 1 наведено запропоновані етапи процесу 
управління ризиками стосовно проектів зі створення 
ПХЕ для екологічно чистих енергетичних систем.

Успіх міжнародного проекту дуже сильно за-
лежить від ризиків, властивих конкретним країнам-
виконавцям проекту, та технічних особливостей про-
екту. Для аналізу перспективності міжнародного про-
екту зі створення плазмохімічних систем необхідно 
виявити вплив внутрішнього й зовнішнього середо-
вищ на проект, сучасної ринкової ситуації й поєднати 
їх з ризиками конкретного проекту [11, 14, 15].

Успішність реалізації міжнародних проектів зі 
створення енергетичних систем з ПХЕ зумовлена 
рядом факторів, найважливішим з яких є інтерна-
ціоналізація прийняття рішень щодо вибору ринку 
для впровадження проекту, безпосереднього відбору 
проектів тощо.

Перш ніж оцінювати привабливість конкретних  
ринку/країни, де має виконуватися проект зі створення 
ПХЕ, замовники завжди повинні перевірити, чи існу-
ють позитивні умови ведення бізнесу на цьому ринку. 
Під час вибору перспективного міжнародного ринку 
конкретна країна має бути визначена з урахуванням 
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Рис. 1. Етапи управління ризиками проектів зі створення ПХЕ для екологічно чистих енергетичних систем

перспектив ведення бізнесу, прозорості, корумпова-
ності влади, наявності технічних і технологічних ре-
сурсів тощо. У цей момент усі сильні й слабкі сторо-
ни, можливості й загрози (SWOT-аналіз) потрібно по-
єднувати з результатами екологічного моніторингу.

Стейкхолдери проекту, звісно, повинні переві-
рити всі потенційно можливі проекти й прийняти 
рішення про участь у них, яке базується на основі 
комплексної оцінки привабливості проекту й конку-
рентоспроможності компаній. При цьому рівень при-
вабливості визначається шляхом оцінки потенційної 
прибутковості та стратегічної важливості проекту 
для компанії. Крім того, оцінка ризику й визначен-
ня очікуваного рівня ризику проекту має вирішальне 
значення [17]. 

Процес розробки моделі оцінки ризиків міжна-
родних проектів зі створення плазмохімічних систем 
повинен містити основні кроки.

1. Ідентифікація ризиків: виявлення факторів 
ризику, пов’язаних з міжнародними проектами зі 
створення ПХЕ, за допомогою огляду технічної та 
комерційної літератури, залучення експертів з міжна-
родних плазмових центрів, використання особистого 
досвіду тощо.

2. Розробка концептуальної моделі: створення іє-
рархічної структури ймовірності виникнення ризиків 
проекту, що містить кластеризовані фактори ризику 
[12]. 

3. Застосування методу аналізу ієрархії для ви-
значення впливу ризиків на успішність виконання 
міжнародного проекту зі створення плазмохімічних 
систем.

Проведені раніше дослідження [1, 2] дозволили 
ідентифікувати біля 60 ризиків проектів зі створен-
ня ПХЕ у розрізі фаз життєвого циклу. Однак вико-
ристаний метод ідентифікації забезпечує тільки так 
званий неструктурований список ризиків, який не дає 

можливості спрямовувати зусилля з управління ризи-
ками в найбільш доцільному напрямку. 

Для створення HRBS проектів зі створення плаз-
мохімічних систем можуть бути прийняті ряд класи-
фікацій. Наприклад, ризики можуть бути розділені 
на ті, що пов’язані з внутрішнім управлінням ресур-
сами, і ті, які пов’язані із зовнішніми організаціями. 
Ризики, які привносяться із зовнішнього середовища, 
можуть бути некерованими, ці ризики містять у собі 
інфляцію, коливання валютних курсів й зміни інсти-
туціональних вимог і регламентів. З іншого боку, 
внутрішні ризики, як правило, керовані й залежать 
від місії й цілей проекту. Внутрішні ризики включа-
ють у собі аспекти наявності ресурсів, умов контрак-
ту, місця виконання проекту тощо. Залежно від впли-
ву ризики можуть бути глобальними або локальними. 
Проекти зі створення ПХЕ використовують складні 
технології, які роблять їх вразливими в плані часу, 
витрат і досягнення високої якості. 

Для подальшої кількісної оцінки ризиків проекту 
зі створення ПХЕ всі джерела ризиків класифіковано 
в загальному вигляді за п’ятьма основними категорія-
ми, які описують їх природу: макрорівень, міжнарод-
ний рівень, стейкхолдери, ринковий рівень і проек-
тний рівень. 

Основні ризики міжнародного проекту створення 
плазмохімічних елементів показано на рис. 2. 

Запропоновану структуру ризиків будемо вико-
ристовувати далі в моделі АМП. У дослідженні за-
стосовано вербальну шкалу відносної важливості 
парного порівняння факторів (табл. 1) за Сааті [4]. 

Визначення значущості факторів ризику проекту 
зі створення плазмохімічних елементів проводилося 
за алгоритмом [6].

1. Побудова матриці парних порівнянь факторів 
проекту зі створення ПХЕ:

   
    

  

  

  

  

  

  
 

 
 

  
  

 
 

, 
 

 
 

 
 

 

М
он

іт
ор

ін
г 

і к
он

тр
ол

ь 
ри

зи
-

кі
в 

у 
пр

оц
ес

і п
ро

ек
ту

ва
нн

я,
 

ви
ро

бн
иц

тв
а 

та
 е

кс
пл

уа
та

ці
ї 

пл
аз

мо
хі

мі
чн

их
 с

ис
те

м



82

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 3 n  2017

Рис. 2. Структура ризиків міжнародного проекту зі створення ПХЕ
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Таблиця 1. Шкала відносної важливості парного порівняння Сааті [4]

Інтенсивність Визначення
1 Об’єкти рівноцінні
3 Один об’єкт незначно важливіший за інший
5 Один об’єкт значно важливіший за інший
7 Один об’єкт явно важливіший за інший
9 Один об’єкт за своєю значущістю абсолютно перевершує інший

2, 4, 6, 8 Проміжні значення для полегшення компромісу
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де n — кількість елементів (факторів ризику); aij
 
— 

порівняння елемента і з елементом j відносно кожно-
го критерію (див. табл. 1). 

2. Розробка нормалізованої матриці проекту зі 
створення ПХЕ: 
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де R — сукупність вимог зацікавлених сторін, тобто 

{ }1, 2... .R n=
3. Обчислення середньоарифметичного значення 

в кожному рядку матриці  A’ для одержання вектора-
стовпця:
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де 1
ikc  — важливість фактора ризику.
4. Перевірка послідовності АМП:
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де C  — зважена сума векторів.
5. Обчислення середніх значень вектора C  для 

одержання максимального власного значення матри-
ці  А:

1

max .i R ikc
n
∈λ = ∑

6. Обчислення індексу узгодженості:

max .
1

n
CI

n
λ −

=
−

7. Обчислення коефіцієнта узгодженості:

( )
100,

n

CICR
RI

= ⋅

де RI(n)
 
— випадковий індекс, значення якого зале-

жить від значення n. 
Якщо коефіцієнт узгодженості СR менше ніж 

10%, то відносна важливість факторів ризику прий-
мається за рекомендаціями [6].

З урахуванням рекомендацій ряду експертів із 
чотирьох країн, які входять до складу International 
Plasma Technology Center, з використанням методу 
Дельфі було виконано попарне порівняння факторів 
ризику виконання міжнародних проектів зі створення 
ПХЕ для визначення ймовірностей їх прояву. Резуль-
тати порівняння наведено в табл. 2 і 3.

Таблиця 2. Матриця порівняння за фактором рівня

Фактори Макроризики Ринкові ризики Проектні ризики Стейк-холдери Міжнародні ризики
Макроризики 1 2 3 5 7
Ринкові ризики 1/2 1 2 3 4
Проектні ризики 1/3 1/2 1 3 4
Стейкхолдери 1/5 1/3 1/3 1 2
Міжнародні ризики 1/7 1/4 1/4 1/2 1
Сума 2,1762 4,0833 6,5833 12,5 18
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У роботі [1] проведено ідентифікацію ризиків на стадіях життєвого циклу проектів зі створення ПХЕ — 
виявлено майже 70 різних субфакторів. 

Для всіх цих раніше виявлених субфакторів для розрахунку відповідних імовірностей проведено ранжування 
ризиків, узагальнені результати якого наведено в табл. 4. Відзначимо, що ймовірність виникнення ризиків від 
субфакторів, які не залежать (або мало залежать) від замовника і виконавця, приймалася постійною. 

Таблиця 3. Нормалізована  матриця для визначення ймовірності виникнення кожного фактору

Імовірність
Макроризики 0,4601 0,490 0,456 0,400 0,389 0,4392

Ринкові ризики 0,230 0,245 0,304 0,240 0,222 0,248
Проектні ризики 0,153 0,122 0,152 0,240 0,222 0,178
Стейкхолдери 0,092 0,082 0,051 0,080 0,111 0,083
Міжнародні ризики 0,066 0,061 0,038 0,040 0,056 0,052

1 1/2,1762 = 0,460 (кожна комірка була розділена на суму стовпця у вигляді нормованої матриці).
2 імовірність виникнення факторів ризику визначається шляхом усереднення чисел у кожному рядку (0,460 + 0,490 + 
+ 0,546 + 0,400 + 0,389)/5 = 0,439.
Примітка: λmax = 2,1762 × 0,439 + 4,0833 × 0,248 + 6,5833 × 0,178 + 12,5 × 0,083 + 18 × 0,052 = 5,1152; індекс узгодженості 
CI = (λmax – n)/(n – 1); СІ = (5,1152 − 5)/(5 − 1) = 0,028806; коефіцієнт узгодженості CR = 2,57%. Він менший ніж 10%, що 
цілком допустимо.

Таблиця 4. Імовірності виникнення ризиків субфакторів у проекті зі створення ПХЕ

Фактори Імовірність Субфактори
Імовірність
LP3 GP3

1 2 3 4 5

Макро-
ризики

0,439 Військові дії 0,200 0,088
Природні катастрофи 0,150 0,066
Соціальні конфлікти 0,150 0,066
Залежність від іноземних держав 0,072 0,031
Зміна регуляторної політики держави 0,072 0,031
Інфляція та економічний спад 0,072 0,031
Валютні коливання 0,072 0,031
Зростання зовнішнього боргу 0,072 0,031
Корупція 0,072 0,031
Дефіцит бюджету 0,072 0,031

Ринкові 
ризики 

0,248 Зміни середньо- і довгострокового фінансування проекту 0,161 0,040
Відсутність виробників плазмового обладнання 0,161 0,040
Відсутність технологічної переваги інвестора 0,056 0,014
Відсутність основних технологій та обладнання 0,056 0,014
Невиконання контракту 0,056 0,014
Відсутність наукових розробок у сфері плазмохімічних систем 0,056 0,014
Неузгодження проектних рішень зі створення плазмохімічних систем 0,056 0,014
Відсутність кваліфікованих працівників з проектування ПХЕ 0,056 0,014
Зміни вартості праці/ продуктивності 0,056 0,014
Відсутність обладнання і запчастин 0,056 0,014
Відсутність взаємодії з іноземним менеджментом місцевих підрядників 0,056 0,014
Зміни поточного обсягу ринку плазмохімічних систем у ключових 
компетенціях 0,056 0,014

Нестабільність ринку 0,056 0,014
Ринкова непридатність для передових плазмохімічних технологій 0,030 0,007
Монополізація ринку 0,030 0,007
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Закінчення табл. 4

1 2 3 4 5

Проектні 
ризики

0,178 Фінансові труднощі внаслідок валютних коливань обмінного курсу 0,132 0,024
Передача технології й впровадження 0,027 0,005
Інноваційні зміни в конкурентів 0,027 0,005
Виникнення проблем у розгляді суперечок у зв’язку із законами країни 0,027 0,005
Розпливчастість формулювань контрактів 0,027 0,005
Порушення інтелектуального права 0,027 0,005
Відсутність кваліфікованих працівників 0,027 0,005
Відсутність спеціального обладнання 0,027 0,005
Затримки з виконанням фундаментальних досліджень у галузі фізики 
і  хімії плазми 0,027 0,005

Недостатня кількість фахівців зі створення плазмохімічних систем для 
енергетики 0,027 0,005

Затримки в матеріально-технічному постачанні 0,027 0,005
Затримки в проектуванні та нормативних документах 0,027 0,005
Дефекти плазмових запильників, реакторів, форсунок, генераторів 
водневмісного газу 0,027 0,005

Дефекти джерел живлення плазмохімічних систем 0,027 0,005
Зміна порядку роботи й підрядних організацій 0,027 0,005
Слабке управління проектом і помилки планування 0,027 0,005
Зрив плану робіт з технологічної підготовки виробництва 0,027 0,005
Погана якість матеріалів 0,027 0,005
Падіння доходів від проекту 0,027 0,005
Виникнення додаткових витрат на захист навколишнього середовища 0,027 0,005
Виникнення екологічних обмежень  на компоненти 0,027 0,005
Техногенні аварії 0,027 0,005
Слабке управління змістом і термінами проекту 0,027 0,005
Слабке управління вартістю проекту 0,027 0,005
Слабке управління якістю проекту 0,027 0,005
Слабке управління ризиками проекту 0,027 0,005
Слабке управління закупівлями 0,027 0,005
Виникнення конфлікту з інженерами 0,027 0,005
Виникнення конфлікту з клієнтами 0,027 0,005
Складність конструкції ПХЕ 0,027 0,005
Складність конструкції джерел живлення ПХЕ 0,027 0,005
Низька технологічність 0,027 0,005
Відсутність досвіду з виготовлення елементів систем плазмохімічної 
інтенсифікації 0,009 0,002

Недостатня якість науково-технічних розробок зі створення ПХЕ 0,009 0,002
Ризики, 
пов’язані  
зі стейкхо-
лдерами 
проекту 

0,083 Невизначеність клієнтів 0,507 0,042
Зміна уряду 0,054 0,005
Недостатній рівень проектантів 0,117 0,010
Невизначеність постачальників 0,107 0,009
Зміна підрядників 0,107 0,009
Зміна субпідрядників 0,107 0,009

Міжнародні 
ризики

0,052 Міжнародні відносини 0,532 0,028
Географічна відстань 0,186 0,010
Ставлення приймаючої країни до іноземних компаній 0,186 0,010
Бізнес-культурні відмінності 0,097 0,005

 

3 LP — локальна ймовірність; GP —  глобальна ймовірність.
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ВИСНОВКИ. 1. Розроблено структуру ризиків 
міжнародного проекту зі створення ПХЕ для енер-
гетичних систем містить кластеризовані фактори ри-
зику й дозволяє на етапі ініціації проекту проводити 
визначення локальних і глобальних імовірностей їх 

виникнення. 2. Відповідно до запропонованої струк-
тури ризиків міжнародного проекту зі створення 
ПХЕ для енергетичних систем найбільш імовірними 
слід вважати макроризики (0,439), ринкові (0,248) та 
проектні (0,178) ризики.
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abstract. The current state of project management for humanitarian demining of water the areas of Ukraine has been 
analyzed. Genesis of the theory of management of such projects is formulated; they constitute a part of the projects on 
diving, biotechnical, robotic and combined demining. The publication suggests a generalized structure of the studies 
on elaboration of the theory of management of projects on humanitarian demining of water areas considering forma-
tion of organizational structures of management of such projects by means of unmanned technologies. The study indi-
cates that improving the quality and productivity of the humanitarian demining operations in water areas with the help 
of unmanned technologies is possible and quite feasible. The organizational structures based on biotechnical systems 
and marine robotics are developed. 
Keywords: project management; humanitarian demining; organizational structure; means of marine robotics.

Анотація. Виконано аналіз сучасного стану управління проектами гуманітарного розмінування акваторій 
України. Сформульовано генезис теорії управління такими проектами в складі проектів водолазного, біотех-
нічного, робототехнічного та комбінованого розмінування. Запропоновано узагальнену структуру досліджень 
з удосконалення теорії управління проектами гуманітарного розмінування акваторій у напрямі формування 
організаційних структур управління такими проектами за безлюдними технологіями. Показано можливість 
і доцільність підвищення якості й продуктивності операцій з гуманітарного розмінування акваторій за без-
людними технологіями. Розроблено організаційні структури на основі біотехнічних систем і засобів морської 
робототехніки
Ключові слова: управління проектом; гуманітарне розмінування; організаційна структура; засіб морської 
робототехніки.

Аннотация. Выполнен анализ современного состояния управления проектами гуманитарного разминирова-
ния акваторий Украины. Сформулирован генезис теории управления такими проектами в составе проектов 
водолазного, биотехнического, робототехнического и комбинированного разминирования. Предложена обоб-
щенная структура исследований по совершенствованию теории управления проектами гуманитарного разми-
нирования акваторий в направлении формирования организационных структур управления такими проектами 
по безлюдным технологиям. Показана возможность и целесообразность повышения качества и производи-
тельности операций гуманитарного разминирования акваторий за безлюдными технологиями. Разработаны 
организационные структуры на основе биотехничних систем и средств морской робототехники.
Ключевые слова: управление проектом; гуманитарное разминирование; организационная структура; сред-
ство морской робототехники.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕМИ
У світовій практиці протимінна діяльність як гу-

манітарна і безпосередньо практична фаза здійснення 
розмінування існує з часів закінчення Другої світової 
війни. Відповідно до нинішнього визначення ООН, 
що містяться у Міжнародних стандартах протимін-
ної діяльності (International Mine Action Standards — 
IMAS), протимінна діяльність — це «види діяльнос-
ті, які спрямовані на те, щоб скоротити масштаби 
соціальних, економічних й екологічних наслідків від 
боєприпасів, що не вибухнули, і вибухонебезпечних 
предметів» [1].

Гуманітарне розмінування як одна з основних 
складових протимінної діяльності охоплює цілий 
спектр послуг, спрямованих на усунення небезпек 
і ризиків, пов’язаних з мінами, боєприпасами та ін-
шими вибухонебезпечними предметами [2]. Це вклю-
чає проведення технічних обстежень (оціночних мі-
сій), складання карт, очистку територій, маркування, 

подання документації про очищені від зони вибухо-
небезпечних предметів органам місцевого самовря-
дування. 

Оскільки територія України за часів найбільших 
війн (Перша та Друга світові) перебувала в епіцентрі 
подій, для її території та населення проблема розмі-
нування в мирний час також є актуальною. Вітчиз-
няні саперні служби щоденно вилучають вибухоне-
безпечні предмети, а внаслідок випадкових знахідок 
гинуть люди. 

Окрему проблему становить питання гуманітар-
ного розмінування на акваторіях водних об’єктів.

Підводні потенційно небезпечні об’єкти 
(ППНО) — вибухонебезпечні предмети й боєприпа-
си часів минулих воєн — становлять загрозу життю 
й здоров’ю мешканців прибережних територій і від-
почивальників, утворюють небезпеку для морсько-
го природного середовища, є фактором ускладнен-
ня соціально-економічного розвитку приморських 
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територій України, зокрема, пов’язаних з водним 
транспортом і туризмом.

Щороку в акваторіях Чорного та Азовського мо-
рів, водоймах нашої держави підрозділи Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ви-
являють і знешкоджують понад 3 тис. вибухонебез-
печних предметів часів минулих війн. 

Вагомий відсоток зареєстрованих надзвичайних 
подій і ситуацій на водних об’єктах Миколаївської 
області зумовлений її географічним розташуван-
ням — великою протяжністю Чорноморського узбе-
режжя (127 км), значною кількістю водоймищ (845), 
річок і великою кількістю підприємств, діяльність 
яких пов’язана з судноплавством.

Щорічно Головним управлінням (ГУ) ДСНС 
у порядку оперативного реагування здійснюються 
практичні заходи щодо вилучення ППНО з акваторії 
Чорного моря в районах Кінбурнської коси, острова 
Березань, порту Очаків, лиманів області тощо. До 
найбільш значних скупчень ППНО Миколаївщини 
належать виявлені в прибережній смузі  затоплені 
баржі з боєприпасами в Ягорлицькій затоці й мінного 
загороджувача «Колхозник» біля Кінбурнської коси. 
Під час їх гуманітарного розмінування піротехніч-
ним підрозділом вилучено 7640 одиниць різних ви-
бухонебезпечних предметів, у тому числі 18 авіацій-
них бомб, 49 мінометних мін і 1128 артилерійських 
снарядів різних калібрів, які знищено встановленим 
порядком.

Всього тільки протягом 2016−2017 років обсте-
жено 37, 5 тис. кв. метрів акваторії Чорного моря 
й вилучено й знешкоджено 1160 вибухонебезпечних 
одиниць озброєння, з них — 562 артилерійських сна-
ряди й 4 авіабомби.

Чорноморські акваторії Миколаївської області 
є курортною зоною, де в останні роки стрімко роз-
вивається підводний туризм. Враховуючи наявну 
загрозу системі судноплавства в разі несанкціонова-
ного вибуху й детонації ППНО, з метою запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій, загибелі й трав-
муванню громадян, гарантування безпеки населення, 
вжиття відповідних заходів за ініціативою ГУ ДСНС 
питання щодо гуманітарного розмінування акваторії 
Чорного моря щорічно розглядається на засіданнях 
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки й надзвичайних ситуацій при Миколаївській 
облдержадміністрації. Вони також внесені до Загаль-
нодержавної цільової програми захисту населення 
й територій від надзвичайних ситуацій [3, 4].

Загальна площа акваторій тільки Миколаївської 
області, які підлягають обстеженню й очищенню від 
ППНО, становить понад 100 га. Такі обсяги підвод-
них робіт необхідно виконувати із застосуванням су-
часних методів проектного менеджменту, де головни-
ми невирішеними науковими завданнями є розробка 
ефективних організаційних структур, відповідного 

технічного й кадрового забезпечення проектів гума-
нітарного розмінування. Перспективним вбачається 
впровадження безлюдних технологій на основі за-
стосування біотехнічних систем  і залучення засобів 
морської робототехніки практично на всіх основних 
етапах гуманітарного розмінування — від пошуку 
й обстеження до знешкодження ППНО. Це дасть 
змогу знизити ризики для життя й здоров’я учасників 
таких робіт, підвищити якість і продуктивність опе-
рацій з гуманітарного розмінування акваторій.

АНАЛІз ОСТАННІх 
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

Питання розмінування сухопутних територій й ак-
ваторій у науково-технічній література досить повно 
представлено публікаціями [5, 6]. Практичні настано-
ви з ефективного застосування протимінної техніки 
викладено в нормативних документах і каталогах [7, 
8]. Проблеми теорії й практики використання підвод-
них апаратів-роботів у морських протимінних місіях 
(бойовому розмінуванні) найбільш ґрунтовно подано 
в монографіях [9, 10]. Вітчизняний досвід застосу-
вання підводної робототехніки в завданнях очищення 
акваторій від ППНО (гуманітарному розмінуванні) 
детально описано у виданнях [11–13].

Вказані та інші публікації висвітлюють окремі 
питання техніки й технології пошуку ППНО й гума-
нітарного розмінування територій й акваторій, однак, 
проблема комплексної постановки наукового завдан-
ня для проектного менеджменту в напрямах управ-
ління процесами створення й застосування сучас-
них, зокрема, роботизованих підводних технологій 
у практичній діяльності спеціалізованих підрозділів 
ДСНС України на цей час у науковій літературі не 
порушена.

МЕТОю РОБОТИ є аналіз сучасного стану 
управління проектами гуманітарного розмінування 
акваторій в Україні й формування організаційних 
структур управління проектами їх гуманітарного роз-
мінування за безлюдними технологіями як завдання 
загальнодержавного значення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Постійне зростання загроз від ППНО, розташова-

них на акваторіях Чорного й Азовського морів, зумов-
лене руйнуванням корпусів затонулих кораблів і су-
ден з боєприпасами й затоплених у територіальних 
водах України контейнерів з бойовими отруйними 
речовинами часів Другої світової війни [14]. Це вима-
гає розробки адекватних організаційних і технічних 
заходів щодо ощищення акваторій від ППНО [15].

Розглянемо цю проблему більш детально як зав-
дання проектного менеджменту.

На цей час в Україні діє низка документів 
організаційно-управлінського характеру, які в сукуп-
ності регулюють діяльність з управління гуманітарним 
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розмінуванням. Ці документи утворюють терміноло-
гічну й інформаційну основу протимінної діяльності 
[16, 17] та, у першу чергу, стосуються розмінуван-
ня сухопутних територій і знищення протипіхотних 
мін [18].

Найбільш повно питання управління проектами 
гуманітарного розмінування територій викладено в 
стандарті [1], де з позицій проектного менеджменту 
описано основні процеси — планування, підготовка, 
очищення від мін, управління якістю тощо. 

Щодо гуманітарного розмінування акваторій, то 
найбільш змістовно питання управління таким видом 
проектної діяльності описано в стандарті [20], де наво-
дяться методи нетехнічного й технічного обстеження 
ППНО, включаючи залучення засобів підводної робо-
тотехніки — буксированих, телекерованих по кабелю 
й автономних підводних апаратів. Проте стандарт не 
охоплює питання створення організаційних структур 
для підводного гуманітарного розмінування й не пов-
ною мірою розкриває сучасні можливості безлюдних 
технологій пошуку й знешкодження ППНО.

Аналіз сучасного стану діяльності з гуманітар-
ного розмінування акваторій в Україні свідчить, що 
генезис (виникнення і розвиток) теорії управління 
проектами гуманітарного розмінування акваторій в 
Україні на цей час можна представити чотирма ти-
пами проектів:

проекти водолазного розмінування;
проекти розмінування акваторій за допомогою 

біотехнічних систем;
проекти розмінування з застосуванням засобів 

підводної робототехніки;
проекти комбінованого застосування трьох вище-

зазначених методів розмінування акваторій.
Вказані типи проектів гуманітарного розміну-

вання в Україні розвивались послідовно в часі — від 
водолазних до біотехнічних і робототехнічних —  
і на цей час є запитаними й актуальними. Проте те-
оретичні питання управління такими проектами 
розроблено не повністю. Зокрема, не повною мірою 
досліджено питання формування відповідних орга-
нізаційних структур управління цими проектами, не 
досліджені особливості управління такими проекта-
ми, зокрема ризиками, пов’язаними з їх реалізацією 
тощо.

Таким чином, на цей час можна запропонувати 
таку узагальнену структуру досліджень з удоскона-
лення теорії управління проектами гуманітарного 
розмінування акваторій (рис. 1).

Запропонована структура відображає наявні ме-
тоди гуманітарного розмінування та основні завдан-
ня управління організаційними ресурсами, а також 
основні ризики, які виникають під час реалізації тих 
чи інших проектів.

Дамо коротку характеристику цим особливостям 
управління проектами.

Очевидно, що управління проектами ручного 
(водолазного) розмінування є традиційною формою 
діяльності керівників (менеджерів) ДСНС і вимагає 
організації спеціалізованих водолазно-саперних під-
розділів у складі ГУ ДСНС як основних виконавців 
проектів очищення акваторій від ППНО [21].

На Миколаївщині в рамках виконання проекту очи-
щення акваторій від ППНО у складі ГУ ДСНС у 1999 р. 
створено Аварійно-рятувальний загін спеціального 
призначення, а в 2005 р. у його структурі сформовано 
групу піротехнічних робіт і розпочато виконання за-
вдань за призначенням. Починаючи з 2009 р., внаслі-
док розширення завдань з гуманітарного розмінуван-
ня, з метою вдосконалення організаційної структури 
організовано групу водолазно-рятувальних робіт і під-
водного розмінування. Основні завдання групи визна-
чались низкою законодавчих актів [3, 4]. Таку групу 
побудовано за функціональним принципом, коли ко-
жен орган управління спеціалізований на виконанні 
окремих функцій на всіх рівнях управління (рис. 2).

Управління такими проектами має передбача-
ти як обов’язкову складову управління ризиками, 
пов’язаними з:

ризиками життю й здоров’ю членів команди про-
екту, у першу чергу, водолазів-саперів, які безпосе-
редньо обстежують і знешкоджують ППНО;

низькою продуктивністю підводного розміну-
вання, зумовленою великими витратами часу як на 
підготовку до водолазних занурень, так і на низькі 
швидкості переміщення водолазів під водою;

суттєвою залежністю водолазних технологій від 
гідрометеорологічних умов на акваторії, які обмежу-
ють перебування людини під водою через хвилюван-
ня морської поверхні, наявність сезонних течій, кри-
ги, температуру води й повітря тощо;

можливістю невиконання підводних робіт на «за-
водолазних» глибинах.

Управління проектами розмінування акваторій 
біотехнічними системами передбачає застосування 
морських службових тварин (МСТ) — китоподіб-
них, ластоногих та ін. [22, 23]. Такі системи широко 
використовували в СРСР, США та інших морських 
країнах світу для боротьби з морськими мінами й ди-
версантами, а також для проведення наукових дослі-
джень Світового океану. 

Пропонується така базова дивізіональна форма 
організаційної структури підрозділу морських служ-
бових тварин ГУ ДСНС, що показана на рис. 3. Диві-
зіональна форма обрана через унікальну складність 
морських технічних і біотехнічних технологій, що 
реалізуються цим підрозділом.

До основних секторів такого підрозділу в складі 
ГУ ДСНС віднесемо:

сектор виловлювання МСТ, який має працю-
вати за ліцензійними квотами й включати судно 
забезпечення-1 з відповідним технологічним осна-
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Рис. 2. Організаційна структура функціонального типу групи водолазно-рятувальних робіт і підводного розмінування 
інженерно-транспортної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Микола-
ївській області

Рис. 3. Базова організаційна структура дивізіонального типу підрозділу морських службових тварин ГУ ДСНС

щенням для відлову морських тварин і команду фа-
хівців з відловлювання; зазначимо, що процес від-
ловлювання супроводжується великими ризиками, 
пов’язаними з можливими травмуваннями й загибел-
лю морських тварин і тому його діяльність є надзви-
чайно складною за технологіями пошуку морських 
тварин у відкритому морі та їх безпечного відлов-

лювання й транспортування; керівник сектора за за-
вданнями керівника підрозділу розробляє плани ви-
ловлювання МСТ, забезпечує підготовку й організує 
злагоджену роботу груп сектора в морі;

сектор утримання МСТ у неволі, який має вклю-
чати спеціально обладнані закриті басейни з мор-
ською модою — вольєри й групи фахівців з догляду, 

Керівник групи 
вольєрного  
утримання
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харчування й лікування морських тварин; керівник 
сектора за рекомендаціями керівника підрозділу ви-
конує планування діяльності сектора з щоденного 
утримання МСТ шляхом управління групами сектора 
на березі;

сектор службової підготовки МСТ у складі ви-
сококваліфікованих тренерів та спеціального трену-
вального оснащення для тренування МСТ, а також 
спеціально обладнаних вольєрів і виділених вільних 
морських акваторій для проведення якісних трену-
вальних робіт з МСТ; керівник сектора за вказівками 
керівника підрозділу складає плани роботи керівників 
груп з розробки нових чи/та застосування рекомен-
дованих методик тренування МСТ щодо виконання 
завдань гуманітарного розмінування акваторій, для 
чого організує роботу групи тренерів-1 і груп вольєр-
ного забезпечення; 

сектор застосування МСТ за призначен-
ням, повинен включати групу тренерів-2 і судно 
забезпечення-2 для доставки МСТ у заданий мор-
ський район робіт; судно забезпечення-2 має бути 
оснащене спеціальним обладанням для утримання 
МСТ на борту судна й тривалого їх транспортуван-
ня до району робіт, а також обладнанням для ви-
пускання МСТ у воду для роботи з розмінуванню 
й прийому МСТ на борт судна забезпечення після 
закінчення роботи; керівник цього сектора є, власне, 
виконавчим менеджером, який планує й організовує 
роботу керівників груп сектора за головним призна-
ченням підрозділу — виявлення й знешкодження 
ППНО.

Зазначимо, що проектам гуманітарного розмі-
нування з залученням МСТ притаманні недоліки, 
пов’язані з такими ризиками:

ризиками комплектування й утримання морських 
тварин, для чого необхідно розгортати спеціалізовані 
організаційні структури з вольєрами для утримання 
й дресирування тварин зі спеціалізованими плаваю-
чими засобами для їх транспортування й використан-
ня на акваторії;

ризиками організації й підготовки кваліфікованої 
тренерської команди для підготовки й застосування 
морських тварин;

ризиками сезонної непрацездатності МСТ у місі-
ях розмінування, оскільки всі види морських тварин 
мають певні біологічні особливості й обмеження, що 
впливає на можливість їх цілорічного використання.

Зазначимо, що проекти створення й застосуван-
ня біотехнічних систем в Україні в минулі роки (до 
2014 р.) розроблялись тільки в Науково-дослідному 
центрі «Державний океанаріум» ЗС України (м. Се-
вастополь) і на цей час є згорнутими з об’єктивних 
причин. 

Разом з тим, за умови створення в державі відпо-
відних морських підрозділів проекти використання 
біотехнічних систем є одним з перспективних на-

прямів розвитку систем гуманітарного розмінування 
акваторій.

На цей час найбільш перспективним для розви-
тку проектів гуманітарного розмінування аквато-
рій є застосування засобів морської робототехніки 
(ЗМР) — буксированих (БНС), прив’язних телекеро-
ваних (ППА) і автономних (АПА) підводних апара-
тів, безекіпажних надводних суден (БНС), безпілот-
них літальних апаратів (БЛА) [24], про що свідчить 
як світовий, так і вітчизняний досвід організації та-
ких проектів [25].

Так, залучення з 2010 р. до обстеження морських 
і річкових акваторій фахівців і спеціального облад-
нання (засобів підводної робототехніки) Національ-
ного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова дало змогу втілити у вітчизняну практику 
новий тип проектів гуманітарного розмінування аква-
торій — проектів робототехнічного розмінування, та 
виявити затоплені в часи Другої світової війни судна 
з боєзапасами, точно визначити координати їх роз-
ташування, приблизну кількість боєприпасів на них і 
наявність ППНО на донному ґрунті поряд із затопле-
ними об’єктами, спланувати обсяги необхідних робіт.

Наукові основи управління спільними проектами 
гуманітарного розмінування акваторій підрозділами 
ДСНС України й організаціями-розробниками засо-
бів морської робототехніки розглянуто в [26].

Уведення до складу групи водолазно-рятувальних 
робіт і підводного розмінування (рис. 2) засобів ро-
бототехніки суттєво розширить функціональні мож-
ливості групи та Аварійно-рятувального загону зага-
лом, оскільки з’являються можливості:

– високопродуктивного пошуку й обстеження 
ППНО за безлюдними технологіями;

– високоякісного відеодокументування ППНО 
й результатів очищення акваторій з геодезичною 
прив’язкою;

– об’єктивних приладових вимірювань характе-
ристик ППНО;

– надання інформації для підготовки операцій із 
знешкодження ППНО в реальному часі;

– оперативного підводного транспортування ін-
струменту та вантажів у зону водолазних підводних 
робіт;

– супроводу й документування водолазних робіт з 
«ефектом присутності» керівника робіт під водою під 
час застосування роботизованих технологій та опера-
тивного реагування на поточну підводну обстановку.

Чинну організаційну структуру дивізіонального 
типу групи водолазно-рятувальних робіт і підводного 
розмінування, технічні засоби якої доукомплектова-
но морською робототехнікою, а персонал для її екс-
плуатації сформовано шляхом суміщення професій 
(виділено курсивом), подано на рис. 4.

До головних переваг такої організаційної струк-
тури можна віднести:
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Рис. 4. Чинна організаційна структура дивізіонального типу групи водолазно-рятувальних робіт і підводного розмінуван-
ня ГУ ДСНС у Миколаївській області, доукомплектована засобами морської робототехніки

– відсутність ризику для життя членів групи під 
час виконання завдань обстеження й розмінування 
акваторій;

– можливість виконувати роботи на «заводолаз-
них» глибинах;

– низька залежність від гідрокліматичних умов 
району робіт;

– більш висока готовність групи до роботи й ви-
сока загальна ефективність морських операцій.

До недоліків такої організаційної структури на-
лежать необхідність суттєвого суміщення професій 
членів групи, зумовлена експлуатацією ЗМР, що не 
забезпечує повномасштабного й ефективного засто-
сування сучасних ЗМР, особливо за умови реалізації 
складних технологій підводних робіт у важких гідро-
метеорологічних умовах, коли до екіпажів ЗМР ви-
суваються високі професійні вимоги.

Крім того, наведена організаційна структура не 
гарантує одночасне використання усіх видів ЗМР че-
рез обмеження кадрового забезпечення.

Усунення вказаного недоліку попередньої орга-
нізаційної структури можливе шляхом уведення до 
їхнього складу спеціалізованого відділення ЗМР, яке 
б мало високопрофесійні кадри, здатні виконувати 
повний спектр роботизованих надводних і підводно-
технічних робіт з високою продуктивністю та якістю. 
Такий підрозділ групи водолазно-рятувальних робіт 
і підводного розмінування повинен бути оснащений 
повним комплектом техніки й особового складу для 
очищення акваторій від ППНО.

Удосконалену організаційну структуру дивізіо-
нального типу групи водолазно-рятувальних робіт 
і підводного розмінування, до складу якої включено 

відділення ЗМР і персонал для їх експлуатації (виді-
лено курсивом), наведено на рис. 5.

Така організаційна структура має перевагу над 
попереднім її варіантом, оскільки наявність спеці-
ального підрозділу морської робототехніки дає змогу 
в повному обсязі виконувати завдання гуманітарного 
розмінування акваторій, що переводить реалізацію 
цих проектів на якісно новий рівень. 

До того ж наявність повнокомплектної команди 
операторів ЗМР створює можливість застосовувати 
їх одночасно в процесі виконанні складних морських 
операцій з очищення великих за площею акваторій 
або використовувати розосереджено для проведення 
декількох морських операцій одночасно.

До недоліків запропонованої організаційної 
структури можна віднести високі накладні витрати 
на утримання в робочому стані великого за переліком 
і складністю обладнання ЗМР у межах окремої групи 
ГУ ДСНС, оскільки така техніка вимагає постійного 
технічного обслуговування.

З метою запобігання цьому недоліку пропонуєть-
ся створення в складі ДСНС України нової структури, 
яка б займалась пошуком і знешкодженням ППНО 
(гуманітарним розмінуванням акваторій) з широким 
застосуванням сучасних роботизованих технологій 
у масштабах держави. Зазначений підхід суттєво 
знижує накладні витрати на утримання ЗМР і під-
вищує ефективність їх використання за призначен-
ням, оскільки дає змогу централізованого управління 
процесами формування, кадрового й технічного за-
безпечення, довгострокового й оперативного пла-
нування й роботи такої структури. Такою струк-
турою в складі ДСНС України може бути Центр 
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гуманітарного розмінування акваторій як складова 
Єдиної державної системи запобігання й ліквідації 
надзвичайних ситуацій. Основні завдання й необ-
хідний склад організаційно-технічного забезпечен-
ня такого Центру в складі ДСНС України наведено  
на рис. 6.

Зазначимо, що до головних підрозділів Центру 
гуманітарного розмінування належать:

– відділ водолазних робіт спеціального призна-
чення (чинний у сучасних структурах ДСНС України) 
і відділ мобільних лабораторій — засобів морської 
робототехніки, хімічного й радіаційного контролю;

– відділ комунікацій й документування процесів 
у проектах гуманітарного розмінування акваторій, 

призначений для цифрового картографування (доку-
ментування з геоінформаційною прив’язкою ППНО), 
оперативної передачі, обробки й централізованого 
збереження результатів роботи в проектах; важливою 
складовою роботи цього відділу є надання інформації 
до Державного реєстру ППНО.

Базову організаційну структуру дивізіонального 
типу Центру гуманітарного розмінування акваторій 
як складову Єдиної державної системи попереджен-
ня й ліквідації надзвичайних ситуацій показано на 
рис. 7. Наведена організаційна структура має перед-
бачати призначення менеджерами проектів розміну-
вання для конкретних акваторій з числа менеджерів 
за напрямами діяльності або спеціально призначених 

Рис. 6. Основні завдання й склад організаційно-технічного абезпечення Центру гуманітарного розмінування акваторій 
в структурі ДСНС України

Рис. 5. Удосконалена організаційна структура групи водолазно-рятувальних робіт і підводного розмінування ГУ ДСНС 
у Миколаївській області, доповнена відділенням засобів морської робототехніки
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фахівців з досвідом виконання морських робіт такої 
складності.

Така організаційна структура повинна функці-
онувати згідно з такими режимами функціонування 
Єдиної державної системи попередження й ліквідації 
надзвичайних ситуацій:

– щоденної діяльності;
– підвищення готовності;
– надзвичайної ситуації.
При цьому під час проведення спеціальних під-

водних робіт основними заходами, здійснюваними 
цією структурою, є:

– у режимі щоденної діяльності — здійснення 
спостереження й контролю за станом акваторій, об-
становкою на ППНО й акваторії, а також планування 
й виконання заходів щодо запобігання надзвичайній 
ситуації;

– у режимі підвищеної готовності — посилення 
спостереження й контролю за станом навколишньо-
го природного середовища, обстановкою на ППНО 
й акваторії, прогнозування можливості виникнення 
надзвичайних ситуацій та їх масштабів, а також при-
ведення до стану готовності сил і засобів, висування 
за необхідності на загрозливу акваторію;

– у режимі надзвичайної ситуації — органі-
зація захисту населення, висування оперативних 
груп на акваторію, де виникла надзвичайна си-
туація, визначення масштабів та організація лік-
відації надзвичайної ситуації, очищення аквато-
рії від ППНО, здійснення безперервного контро- 
лю за станом навколишнього середовища в ра-
йоні надзвичайної ситуації та за обстановкою на  
ППНО.

Виходячи з цього, мобільна лабораторія ЗМР 
Центру має реалізовувати чотири основні сценарії за-
стосування ЗМР, а саме очищення акваторії від:

– одиночного ППНО;

– групи ППНО, розташованих на одному підвод-
ному об’єкті, наприклад, затонулому судні;

– ППНО, які розміщені на значній площі донної 
поверхні;

– ППНО, які перебувають на значній площі дон-
ної поверхні.

Управління проектом створення Центру гумані-
тарного розмінування в структурі ДСНС України ви-
ходить за межі даної роботи і є предметом окремого 
дослідження. Тут зазначимо лише основні напрями 
управління проектом створення такого Центру, які 
ґрунтуються на системному підході до управління 
процесами:

розробки організаційної структури Центру, яка 
має містити відповідні підрозділи для виконання за-
вдань, вказаних на рис. 6;

матеріально-технічного забезпечення підрозділів 
Центру, зокрема на основі застосування безпечних 
і високоефективних роботизованих технології очи-
щення акваторій;

формування необхідних оперативно-тактичних 
ресурсів (зокрема відповідних засобів ЗМР) у про-
ектах очищення акваторій від вибухонебезпечних 
об’єктів;

кадрового забезпечення діяльності Центру, зо-
крема підготовки кадрів, здатних ефективно застосо-
вувати ЗМР за призначенням.

Зазначимо, що вказані напрями управління про-
ектом створення Центру є актуальними і для органі-
заційних структур, наведених на рис. 4 і 5.

ВИСНОВКИ. 1. Завдання гуманітарного розмі-
нування акваторій України на цей час є актуальним 
і таким, що має загальнодержавне значення, оскільки 
затонулі вибухонебезпечні предмети становлять за-
грозу життю та здоров’ю людей та унеможливлюють 
використання акваторій в інтересах суспільства. 

Рис. 7. Базова організаційна структура дивізіонального типу Центру гуманітарного розмінування акваторій
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Згідно з бюлетенем ВАК України № 12 
від 2009 року (с. 5); № 5 від 2010 року 
(с. 15); № 6 від 2010 року (с. 13) електрон- 
не видання «Вісник НУК» внесене до 
переліку електронних наукових фахо-
вих видань.
Видання виходить до 6 разів на рік  
в електронному вигляді та 1 раз на рік — 
у друкованому.
Матеріали, опубліковані у «Віснику 
НУК», зараховуються як фахові у галу-
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abstract. The problem of stabilizing treatment of water for cooling systems is very relevant for the energy industry. 
Increasing water quality will reduce the volume of water discharged during purging of the systems. This, in turn, leads 
to a reduction in the contamination of natural water bodies. This publication considers both already available and 
synthesized reagents. Oxyethylidenediphosphonic acid was used to compare the efficiency of antiscalants. The known 
reagents under study include gipan, carboxymethylcellulose, citric and tartaric acid, and nitriletrimethylphosphonic 
acid. The efficiency of reagents has been evaluated as for stabilization of tap water and model solutions with different 
mineralization for different temperature conditions. The efficiency of a number of reagents is determined as for the 
СaSO4 precipitation from concentrated solutions. The possibility of using available and synthesized reagents for water 
stabilization at higher temperatures is evaluated. Tartaric and citric acids are quite effective stabilizers in the concen-
trates of the reverse osmosis seawater desalination. A new inhibitor of precipitation of sodium methyldisulfonate is 
synthesized on the basis of sodium sulfite and formaldehyde; its efficiency is subject to evaluation.
Keywords: water stabilization; antiscalant; water hardness; stabilizing effect.

Анотація. Проведено дослідження оцінки ефективності реагентів щодо стабілізації водних середовищ за різ-
них температурних умов. Як стабілізатори накипоутворення використовували відомі й синтезовані реагенти. 
Для порівняння застосовували оксиетилідендифосфонову кислоту. Серед відомих реагентів досліджували 
гіпан, карбоксиметилцелюлозу, лимонну й винну кислоти, нітрилтриметилфосфонову кислоту. Синтезовано 
антискалант метилдисульфонат натрію, перевірено його ефективність.
Ключові слова: стабілізація води; антискалант; жорсткість води; стабілізаційний ефект.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕМИ
В Україні планомірно реалізуються заходи щодо 

охорони водних ресурсів від забруднення та їх раці-
онального використання. Останнім часом у промис-
ловості  широко стали застосовуватися системи обо-
ротного та повторно-послідовного водопостачання, 
які показують, наскільки раціонально й ефективно 
можна використовувати водні ресурси [1]. 

Оборотне водопостачання — найбільш прогре-
сивний спосіб збереження водних ресурсів. Виходячи 
з наявного рівня технологій водопідготовки, можна 
оцінити максимально дозволений коефіцієнт спожи-
вання оборотної води. У хімічній промисловості, де 

близько 25% води витрачається як розчинник й екс-
трагент, він відповідає значенню 0,9–0,92, за якого 
навіть повторне використання води призводить до ве-
ликих витрат свіжої води: й у середньому на 1 т про-
дукції 50–130 м3. У целюлозно-паперовій промисло-
вості вони сягають 30−200 м3. Звідси випливає одне 
з головних завдань у промисловому водоспоживан-
ні — зниження норм споживання й відведення води 
через впровадження систем оборотного водопостачан-
ня й послідовного використання води, перехід вироб-
ництва на водозберігаючі (безстічні) технології [2].

Підвищувати ефективність споживання води 
в оборотних системах можна як за рахунок пом’як-

Аннотация. Проведена оценка эффективности реагентов по стабилизации водных растворов при различных 
температурных условиях. Как стабилизаторы накипеобразования использовали известные и синтезированные 
реагенты. Для сравнения применяли оксиэтилидендифосфоновую кислоту. Среди известных реагентов иссле-
довали гипан, карбоксиметилцеллюлозу, лимонную, винную, нитрилтриметилфосфоновую кислоты. Синте-
зирован антискалант метилдисульфонат натрия, проверена его эффективность.
Ключевые слова: стабилизация воды; антискалант; жесткость воды; стабилизационный эффект.
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шення води, що подається в системи, так і шляхом 
використання інгібіторів накипоутворення. Через 
економічну ситуацію в Україні на діючих підприєм-
ствах введення в експлуатацію додаткових ліній водо-
підготовки практично неможливе. Тому перспектив-
ним є напрям вживання антискалантів та інгібіторів 
корозії у воді. Головними вимогами до інгібіторів 
накипоутворення, якщо враховувати великі об’єми 
води, що використовується в оборотних системах, 
є забезпечення високої стабільності води за невели-
ких доз інгібіторів і невисоких цін. У зв’язку з цим 
пошук недорогих, ефективних стабілізаторів накипо-
утвореня у воді є досить актуальним [3].

АНАЛІз ОСТАННІх 
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

Проблема стабілізаційної обробки води для 
систем охолодження в енергетиці й промисловості 
є важливою. За успішного розв’язання порушеного 
питання вирішується завдання переходу до замкне-
них систем охолодження, захисту трубопроводів від 
корозії, ресурсозбереження й раціонального викорис-
тання води, охорони природних водойм від техноген-
ного впливу [4].

Інгібітори, які застосовуються в водооборотних 
системах охолодження, повинні істотно знижувати 
швидкість відкладення накипу на поверхні теплооб-
мінного обладнання й забезпечувати захист металів 
від корозії [5]. Найбільш широко оборотне водопоста-
чання використовується в найбільш водомістких сис-
темах, а саме системах охолодження в промисловості 
й енергетиці [6].

У замкненому циклі вода від первинного джерела 
подається тільки в кількості, необхідній для поповне-
ння безповоротних втрат у системі (на виробничі по-
треби, випаровування, крапельне винесення тощо).

Оборотна система якнайповніше відповідає ви-
могам водного законодавства про раціональне вико-
ристання водних ресурсів: зменшення витрати води 
з джерел, граничне зменшення або повне припинен-
ня скидів відпрацьованих і стічних вод у водоймища. 
Суттєво можна зменшити об’єми водоспоживання 
в промисловості, застосовуючи антискаланти. Інгі-
бітори мінімізують кількість відкладень за рахунок 
того, що в об’ємі розчину утворюють дрібні криста-
ли, які залишаються в потоці води й транспортуються 
ним [7], а не осідають на поверхні теплообміну. На 
сьогодні відомі хімічні сполуки, які виявляють ефек-
тивні властивості інгібіторів щодо солей жорсткості 
[8, 9]: неорганічні полі- і метафосфати, ефіри фосфор-
ної кислоти та їхні солі, фосфонові й амінофосфонові 
кислоти, їхні солі, полімерні інгібітори й композиції 
змішаного типу [10].

Найбільш поширеними інгібіторами відкладень 
осадів є поліфосфати й різноманітні фосфонові кис-
лоти [3]. Недоліком поліфосфатів є їхня здатність до 
гідролізу за підвищених температур, стимулювання 

процесів біообростання. Фосфонові кислоти є доро-
гими реактивами. Їхня висока ціна зумовлена високою 
вартістю головного компонента їх синтезу — фос-
фористої кислоти. Для синтезу інших комплексонів, 
типу етилендиамінтетраоцтової кислоти, використо-
вують дорогі поліалкіленполіаміни й монохлороцтову  
кислоту.

Необхідність у розробці нових інгібіторів полягає 
в тому, що відомі реагенти далеко не зовсім відпові-
дають чинним вимогам: одні з них малоефективні, 
інші нестійкі, а треті надто дорогі.

МЕТОю РОБОТИ є оцінка ефективності нових 
і відомих реагентів у процесах стабілізації води з різ-
ною мінералізацією щодо осадковідкладень за різних 
температурних умов.

Для досягнення пропонованої мети необхідно ви-
конати такі завдання:

– оцінити ефективність ряду реагентів щодо від-
кладання осаду сульфату кальцію з розчинів;

– дослідити процеси стабілізації модельних роз-
чинів, близьких за складом до концентратів зворот-
ньоосмотичного опріснення морської води, щодо 
осадковідкладень, використовуючи різноманітні ан-
тискаланти;

– визначити можливість застосування відомих 
і синтезованих реагентів для стабілізації водних роз-
чинів при підвищених температурах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Досліджувані реагенти та середовища, що вико-

ристовувалися в роботі
У процесі аналізу застосовано відомі й синтезо-

вані реагенти. Для порівняння за ефективністю брали 
відомий антискалант — оксиетилідендифосфонову 
кислоту (ОЕДФК). Серед відомих реагентів дослідже-
но гіпан, карбоксиметилцелюлоза (КМЦ), лимонну 
й винну кислоти, нітрилтриметилфосфонову кислоту 
(НТМФК) й синтезований нами антискалант — ме-
тилдисульфонат натрію (МДСН-Ф).

Антискалант МДСН-Ф синтезували із сульфіту 
натрію й формальдегіду. Для підкислення розчину до 
нейтрального використовували ОЕДФК.

Як середовищами послугувалися водопровідною 
водою (Жпоч = 4,2 мг-екв/дм³), модельним розчином 
сульфату кальцію, який отримували змішуванням 
рівних частин розчинів хлориду кальцію з концен-
трацією 300 мг-екв/дм3, і сульфату натрію з такою ж 
концентрацією (в результаті одержали розчин з кон-
центрацією сульфату кальцію 150 мг-екв/дм3, при 
цьому концентрація хлориду натрію також сягала 
150 мг-екв/дм3). Крім того, для оцінки ефективнос-
ті антискалантів при зворотньоосмотичному знесо-
ленні води застосовували модельний розчин, близь-
кий за складом до концентрату, що утворився б при 
зворотньоосмотичному знесолені води з Азовського  
моря.
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Методика визначення ефективності стабіліза-
торів накипоутворення

Високомінералізоване середовище. Для прове-
дення досліджень з оцінки ефективності стабіліза-
торів накипоутворення використовувався модельний 
розчин, який містив Ca2+, Na+, Cl–, SO4

2– в концен-
трації 150 мг-екв/дм³. Інгібітори вносили в розчин  
CaCl2 перед його змішуванням з розчином Na2SO4. Ре-
агенти застосовували в концентраціях: 0, 5, 10, 20, 30, 
50 мг/дм³. Дослід проводився протягом 48 годин за 
температури 25 ºС. Послідовність приготування мо-
дельної суміші була така: до 50 см³ розчину додавали 
певну дозу антискаланта, а після перемішування — 
50 см³ розчину. Після закінчення експозиції пробу 
води відфільтровували й визначали в ній залишкову 
жорсткість. Стабілізаційний ефект (СЕ) розраховува-
ли за формулою:

               (1)

де  — різниця між вихідним значенням жорсткос-
ті води ЖТ і виміряним значенням жорсткості води 
в присутності стабілізатора накипоутворення Жі;  
ΔЖТ — різниця між вихідним значенням жорсткос-
ті води ЖТ і виміряним значенням жорсткості води 
в пробі без стабілізатора накипоутворення.

Водопровідна вода. Для проведення досліджень 
з оцінки ефективності накипутворення у водопровідній 
воді використовували термостат. Проби води об’ємом 
100 см³, оброблені й необроблені стабілізаторами, ви-
тримувались в термостаті за t = 90–95 ºС протягом 
6 годин. Інгібітори накипоутворення застосовувалися 
в дозах: 0, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 мг/дм³. Після охолодження 
проби фільтрували, визначали залишкову жорсткість 
води й обчислювали стабілізаційний ефект.

Модельний розчин концентрату, що утворився б 
при зворотньоосмотичному знесоленні води, мав такий 
склад: [Na+] = 684 мг-екв/дм³, [Cl–] = 719 мг-екв/дм³, 
[Ca2+] = 38 мг-екв/дм³, [Mg2+] = 76 мг-екв/дм³, [SO4

2–] = 
= 80 мг-екв/дм³. Концентрація антискалантів станови-
ла: 0, 5, 10, 20, 30, 50 мг/дм³. Досліди проводились за 
температури 25 ºС. Послідовність приготування мо-
дельного розчину, ідентичного концентрату, була така: 
до 1 дм³ водопровідної води додали NaCl з розрахунку 
40 г/дм³ та CaCl2 відповідно 35 мг-екв/дм³. Розлив-
ши по колбах розчин, додавали певну дозу антиска-
ланта, після перемішування — MgSO4  з розрахунку 
75 мг-екв/дм³. Час досліду становив 48 годин, після 
чого проби води відфільтровували й визначали в ній 
залишкову жорсткість. Стабілізаційний ефект розрахо-
вували за формулою (1). 

Результати досліджень 
У разі стабілізаційної обробки високомінералізо-

ваних розчинів, що містили іони кальцію й сульфат-
іони, найефективнішим стабілізатором накипоутво-
рення виявився НТМФК (рис. 1).

Як видно з рис. 1, за концентрації НТМФК 
5 мг/дм³ залишкова жорсткість зменшувалася лише зі 
150 мг-екв/дм³ до 143 мг-екв/дм³. Така концентрація 
НТМФК є оптимальною, оскільки за подальшого її 
збільшення залишкова жорсткість тримається прак-
тично на постійному рівні.

Слід відзначити, що інші інгібітори значно по-
ступались НТМФК. Карбоксиметицелюлоза (КМЦ) 
й гіпан вели себе однаково, тобто з ростом їхньої кон-
центрації збільшувалася залишкова жорсткість роз-
чину. У діапазоні концентрацій 5–30 мг/дм3 значен-
ня залишкової жорсткості в разі використання КМЦ 
були вищі за гіпан, хоча за концентрації 50 мг/дм3 
вони стали майже однаковими − 139,5 та 137 мг-екв/
дм³ відповідно. 

Як стабілізатор лимонна кислота за малих кон-
центрацій (5–10 мг/дм3) працює неефективно. Мак-
симальне значення залишкової жорсткості розчину 
(105 мг-екв/дм3) досягнуто за концентрації реагенту 
20 мг/дм³. За подальшого збільшення концентрації 
лимонної кислоти цей реагент втрачає свої стабілі-
заційні властивості, залишкова жорсткість розчину 
зменшується до 88 мг-екв/дм3 при дозі інгібітора 
50 мг/дм3. Майже однаково себе проявили відомий 
стабілізатор накипоутворення ОЕДФК і синтезований 
нами інгібітор МДСН-Ф. Ці реагенти працюють лише 
за високих концентрацій на рівні 50 мг/дм3. Крім того, 
виявлено, що залишкова жорсткість розчину в разі ви-
користання ОЕДФК при малих концентраціях була на-
віть нижчою за холості проби. Залишкова жорсткість 
розчину в холостій пробі становила 55 мг-екв/дм3, 
а при застосуванні ОЕДФК в концентраціях 5–30 мг/
дм3 вона коливалася в межах 50 – 51,8 мг/дм3. 

Дані зі стабілізаційних ефектів (СЕ) вживаних 
реагентів наведено на рис. 2. Загалом, величини 
стабілізаційних ефектів різних реагентів пропорційні 
значенням залишкової жорсткості оброблених розчи-
нів. Тому в даному випадку кращі результати отримано 
при використанні НТМФК, стабілізаційний ефект якої 
сягав 92% при дозі 5 мг/дм3 і 100% при дозі 10 мг/дм3.

Рис. 1. Залежність залишкової жорсткості розчину 
([Са2+] = [Na+] = [Cl–] = [SO4²

–] = 150 мг-екв/дм³) від типу й 
дози стабілізатора накипоутворення (τ = 48 год., t = 25 ºC):
1 — НТМФК, 2 — КМЦ, 3 — гіпан, 4 — лимонна кислота, 
5 — МДСН-Ф, 6 — ОЕДФК
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Синтезований інгібітор МДСН-Ф проявив себе 
в сульфатних розчинах неефективним за концентра-
цій до 10 мг/дм³. За умови збільшення концентрації 
стабілізаційний ефект підвищився до 43,2%.

Для стабілізації водопровідної води застосовані ре-
агенти, окрім гіпана, досить ефективні (рис. 3). Залиш-
кова жорсткість в усіх пробах води вже за концентрації 
інгібіторів 0,5 мг/дм³ почала зростати. 

За концентрації 1 мг/дм³ стабілізатори ОЕДФК, 
МДСН-Ф мали найбільші значення залишкової жор-
сткості (4,1 мг-екв/дм3 і 3,5 мг-екв/дм3 відповідно). 
Крім того, зі збільшенням їх концентрацій вони вели 
себе однаково, тобто залишкова жорсткість знизилась 
до певного рівня й такою залишалася.

Стабілізатор гіпан проявив себе дещо по-іншому: 
найбільшого значення залишкової жорсткості досяг-
нуто за концентрації інгібітора 2 мг/дм³, після чого 
почався різкий спад.

Порівняно неефективним за малих концентрацій 
виявився стабілізатор КМЦ, але вже за концентрації 
10 мг/дм³ залишкова жорсткість води різко зросла до 
рівня НТМФК (4 мг-екв/дм3). Щодо самого НТМФК, 
то зі зростанням його концентрації збільшувалася за-
лишкова жорсткість води, а за концентрації інгібітора 
5 мг/дм³ досягла максимуму (4,2 мг-екв/дм3) й почала 
повільно спадати. 

Високу ефективність стабілізації водопровід-
ної води до осадовідкладень, як показали дослі-
дження, забезпечили більшість інгібіторів (рис. 3). 
Яскраво виражено зростання стабілізаційного 
ефекту антискаланта НТМФК, який за концентра-
ції 5 мг/дм³ становив 100%, однак за більшої кон-
центрації інгібітора стабілізаційний ефект знизився  
до 83−89%. 

Стабілізаційний ефект відомого інгібітора 
ОЕДФК і синтезованого МДСН-Ф порівняно однако-
вого характеру. За концентрації 1 мг/дм³ він мав мак-
симальне значення: ОЕДФК — 94,4 % і МДСН-Ф — 
61 %. Далі, як видно на рис. 3, стабілізаційний ефект 
антискалантів суттєво знизився. 

Якщо розглядати інгібітори гіпан і КМЦ, то вони 
ведуть себе не так, як інші. Гіпан порівняно добре 
працює лише за концентрації 2 мг/дм³, при цьому 
стабілізаційний ефект становить 61%. З подальшим 
збільшенням концентрації гіпану стабілізаційний 
ефект не спостерігається. Інгібітор КМЦ виявився 
ефективним лише за великих його концентрацій, тоб-
то за концентрації 10 мг/дм³ стабілізаційний ефект 
складав 89%. 

Крім цього, проведено дослідження щодо визна-
чення ефективності лимонної та винної кислот як 
стабілізаторів накипоутворення за підвищених тем-
ператур. Однак вони не показали позитивних резуль-
татів у цих умовах. 

Щодо оцінки ефективності антискалантів у мо-
дельному розчині, близькому за складом до концен-
тратів, що утворюються за зворотноосмотичного 
опріснення морської води, результати були неодноз-
начними. Проблемою стало те, що жорсткість у мо-
дельному розчині без інгібіторів протягом двох діб 
практично не змінювалась. Сумарне зниження жор-
сткості порівняно з теоретично розрахованим зна-
ченням досягало 14 мг-екв/дм3, що не більше 15% від 
обраного рівня жорсткості. Тому на отримані резуль-
тати значною мірою впливала похибка в проведенні 
аналізів. Очевидно, для більш точного визначення 
ефективності інгібіторів у подальшому будуть обрані 
більш жорсткі умови щодо стабільності розчину.

Основні результати експерименту наведено 
в таб лиці 1, з якої видно що відомий антискалант 
ОЕДФК загалом характеризувався невисоким значен-
ням стабілізаційного ефекту — до 50% при дозах від 5 до 
50 мг/дм3. Трохи вища ефективність була іншого фос-
фонатного інгібітора НТМФК. За його використання 
досягнуто стабілізаційного ефекту на рівні 28–53%, 
при цьому кращі результати отримано при менших до-
зах інгібітора. Значно вищою була ефективність цих 
інгібіторів для стабілізаційного ефекту іонів кальцію. 
Саме вони здатні утворювати нерозчинні карбонати й 
сульфати. Для кальцію стабілізаційний ефект ОЕДФК 

Рис. 2. Вплив типу й концентрації антискалантів на 
стабільність розчинів ([Са2+] = [Na+] = [Cl–] = [SO4²

–] = 
= 150 мг-екв/дм³):
1 — НТМФК, 2 — КМЦ, 3 — гіпан, 4 — лимонна кислота, 
5 — МДСН-Ф, 6 — ОЕДФК

Рис. 3. Вплив типу й концентрації антискалантів на ста-
більність водопровідної води (Жпоч = 4,2 мг-екв/дм³) за на-
грівання (t = 90–95ºC, τ = 6 годин):
1 — ОЕДФК, 2 — МДСН-Ф, 3 — НТМФК, 4 — гіпан, 5 — 
КМЦ
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становив 36,4–90,9%, НТМФК — 36–80%, а при дозі 
5 мг/дм3 — 63,6%.

Зазвичай в зворотноосмотичному опрісненні 
води використовують антискаланти, що містять як 
функціональні карбоксильні групи. Частіше за все це 
олігомери акрилової, метакрилової кислот та інші по-
дібні сполуки. Тому нами використано як інгібітори 
винна й лимонна кислоти, а також гіпан (гідролізо-
ваний поліакрилонітріл) і гідролізований поліакри-

ламід (ПАА), карбоксиметилцеллюлоза, які також 
є полікарбоксильними сполуками.

Як видно з таблиці 1, із розглянутих речовин 
лише винна й лимонна кислота забезпечували задо-
вільну ефективність. Для загальної жорсткості стабі-
лізаційний ефект для них складав 60–70%, для каль-
цію —  91%. Застосування гіпану, гідролізованного 
ПАА й карбоксиметилцеллюлози було неефективним 
в пропонованій серії дослідів.

Таблиця 1. Вплив реагентів на стабільність модельного розчину концентрату зворотноосмотичного опріснення морської 
води

Концентрація 
інгібітора,  

мг/дм3

Залишкові концентрації іонів жорсткості, мг-екв/дм3 CЕ, %

Жзаг Са Mg Жзаг Са Mg
0 100,0 32,5 67,5 – – –

ОЕДФК
5 103,0 34,5 68,5 21,4 36,4 12,3
10 105,0 36,0 69,0 35,7 63,6 20,0
20 107,0 36,5 70,5 50,0 72,7 40,0
30 103,0 35,0 68,0 21,4 45,5 6,7
50 103,0 37,5 65,5 21,4 90,9 –

НТМФК
5 107,5 36,0 71,5 536 63,6 53,3
10 107,0 34,0 72,5 500 36,4 66,7
20 105,0 36,9 68,1 35,7 80,0 8,0
30 105,0 36,7 68,5 35,7 76,4 13,3
50 104,0 36,5 67,5 28,6 72,7 0,0

Гіпан
5 104,0 36,5 67,5 28,6 72,7 0,0
10 105,5 36,0 69,5 39,3 63,6 26,7
20 102,5 36,0 66,5 17,9 63,6 –
30 103,0 35,5 67,5 21,4 54,5 0,0
50 101,0 35,5 65,5 7,1 54,5 –

Винна кислота
5 109,0 37,5 71,5 64,3 90,9 53,3
10 108,0 37,5 70,5 57,1 90,9 40,0
20 108,5 37,2 71,3 60,7 85,5 50,7
30 107,5 37,5 70,0 53,6 90,9 33,3
50 108,0 37,5 70,5 57,1 90,9 40,0

Лимонна кислота
5 109,0 37,5 71,5 64,3 90,9 53,3
10 110,0 37,5 72,5 71,1 90,9 66,7
20 104,0 36,5 67,5 28,6 72,7 0,0
30 104,0 36,5 67,5 28,6 72,7 0,0
50 105,0 36,5 68,5 35,7 72,7 13,1

ПАА
5 106,0 34,5 68,5 42,9 36,4 13,1
10 105,0 34,5 68,5 35,7 36,4 13,1
20 105,0 34,0 68,5 35,7 27,2 13,1
30 103,0 34,5 67,5 21,4 36,4 0,0
50 103,0 34,2 68,0 21,4 30,9 6,7
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ВИСНОВКИ. Досліджено ефективність реаген-
тів щодо стабілізації водопровідної води й модельних 
розчинів за різних температурних умов. Визначено 
ефективність ряду реагентів щодо відкладання осаду 
СaSO4 з концентрованих розчинів. Високу стабіль-
ність розчинів забезпечує стабілізатор накипоут-
ворення НТМФК, який ефективно працював вже за 
низьких концентрацій. Стабілізаційний ефект за кон-
центрації 10 мг/дм³ становив 100 %. Прямопропорі-
ційну залежність залишкової жорсткості від дози реа-
генту виявлено в інгібіторів КМЦ і гіпан. Проведено 
оцінку можливості застосування відомих і синтезо-
ваних реагентів для стабілізації води за підвищених 

температур. Стабілізатори накипоутворення виявили-
ся досить ефективними. Вже за малих концентрацій 
(0,5 мг/дм³) залишкова жорсткість при використанні 
усіх інгібіторів, за винятком гіпану, була досить ви-
сокою. Кращими були інгібітори КМЦ і НТМФК. 
100 % стабілізаційний ефект досягнуто для стабіліза-
тора НТМФК за концентрації 5 мг/дм³. КМЦ за кон-
центрації 10 мг/дм³ забезпечує стабілізаційний ефект 
на рівні 89%. Показано, що винна та лимонна кислоти 
є відносно ефективними стабілізаторами осадковід-
кладень у концентратах зворотноосмотичного опріс-
нення морської води. Особливо ефективні інгібітори 
щодо відкладення осадів сполук кальцію.



108

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 3 n  2017

DOI 10.15589/jnn20170313
УДК 725.74
 Б68

deVeloPment of the Water decontamination Plant  
for sWimminG Pools and stUdY of its efficiencY

РОзРОБКА ТА ДОСЛІДжЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УСТАНОВКИ 
зНЕзАРАжЕННЯ ВОДИ пЛАВАЛЬНИх БАСЕйНІВ

Volodymyr V. blahodatnyi В. В. Благодатний, 
ntvv@online.ua канд. техн.наук, доц.1

ORCID: 0000-0003-0462-2651
Volodymyr i. bieliavskyi В. І. Бєлявський
interprodukt@bk.ru фахівець2

ORCID: 0000-0002-7724-4834
anna s. bashmakova А. С. Башмакова,
anna-bogdanova-00@mail.ru студ.1

ORCID: 0000-0003-1458-2489
1Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

2Ltd. Industrial and commercial enterprise «Interprodukt», Mykolaiv
1Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

2ТОВ Виробничо-комерційне підприємство «Інтерпродукт», м. Миколаїв
abstract. Development of high-efficiency systems for cleaning recycled water is a relevant task in the construction of 
new individual and public swimming pools and reconstruction of the existing ones. There has been developed a silver 
ionization water plant, which consists of two electrolyzers and a circulating pump. The silver ionator has a hanging 
structure, which allows using the plant both on its own and as a part of the systems for complex processing of recycled 
water. A technique is developed to determine the parameters of the plant for maintenance of swimming pools with the 
volume ranging from 10 to 3600 m3. As a result of the study of the plant’s operating modes, it is determined that the 
most appropriate duration of a change in the electrode polarity makes up 6 min, and the steady mode is established 
in 2 min. Measurement of the concentration of silver by means of a photometric colorimeter has shown that the ions 
concentration in the water at the outlet of the ionator increases significantly when the voltage level reaches 8...9 V 
and hardly depends on the current strength in the range of 100…200 mА. The use of the electrodes of the length 
corresponding to the working length of the ionator provides the required concentration of silver in the wide range of 
water consumption. It is advisable to apply the electrodes occupying one or two thirds of the working length of the 
device in individual pools of a small volume. To prevent contamination of electrodes, it is reasonable to include the 
decontamination plant to the pool’s recycled water cleaning systems. 
Key words: water decontamination; swimming pool; silver ionator; water cleaning system; water quality.
Анотація. Розроблено установку для іонізації води сріблом, яка складається з двох електролізерів і циркуля-
ційного насоса. На основі пропонованої методики визначено параметри установок для обслуговування басей-
нів об’ємом від 10 до 3600 м3. З’ясовано, що найбільш доцільною є тривалість зміни полярності електродів 
6 хв., а стійкій режим встановлюється протягом 2 хв. 
Ключові слова: знезараження води; плавальний басейн; іонатор срібла; системи водоочищення; якість води.
Аннотация. Разработана установка для ионизации воды серебром, которая состоит из двух электролизеров 
и циркуляционного насоса. На основе предложенной методики определены параметры установок для обслу-
живания бассейнов объемом от 10 до 3600 м3. Выявлено что наиболее целесообразной является продолжи-
тельность смены полярности электродов 6 мин., а устойчивой режим устанавливается в течение 2 мин.
Ключевые слова: обеззараживание воды; плавательный бассейн; ионатор серебра; системы водоочистки; ка-
чество воды. 
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕМИ
Значна кількість нових індивідуальних і лікуваль-

них басейнів, що вводяться в експлуатацію, а також 
реконструйованих старих спортивно-оздоровчих 
і навчально-спортивних робить актуальним завдання 
пошуку високоефективних засобів очищення оборот-
ної води, що в них використовується. Останнім часом 
спостерігається тенденція до вдосконалення чинних 
нормативів якості таких вод: розширення номенкла-
тури показників якісного стану, уведення жорсткіших 
вимог до вмісту окремих речовин [2]. 

Технологія нормального функціонування штуч-
них плавальних басейнів, особливо спортивних 
й оздоровчих, є дуже специфічною. У процесі прийо-
му водних процедур, плавання й купання вода може 
потрапляти людині до рота, носу, очей, вух, тому вона 
повинна мати такі самі високі санітарно-гігієнічні 
показники, як і питна вода. Це стосується головним 
чином органолептичних, токсикологічних і мікробі-
ологічних показників якості води, що забезпечують 
високу санітарно-гігієнічну надійність, яка виключа-
ла б будь-які епідемічні захворювання [6, 7].

Завдання забезпечення дотримання вимог сані-
тарних норм вирішується шляхом встановлення сис-
тем і засобів очищення, знезараження і підігрівання 
води, а також пристроїв й обладнання допоміжних 
приміщень для обслуговування відвідувачів [4]. 
У той же час брак дослідницьких даних про склад 
і характеристики таких систем істотно ускладнює 

завдання розробки раціональних засобів знезаражен-
ня оборотної води.

АНАЛИз ОСТАННІх  
ДОСЛІДжЕНЬ ТА пУБЛІКАЦІй

На сьогодні найпоширенішим способом знеза-
ражування оборотної води плавальних басейнів за-
лишається хлорування. Утім, проведені дослідження 
складу води в басейнах навчальних закладів м. Ки-
єва свідчать про наднормативні величини кількості 
хлоридів і перманганатної окиснюваності, а також 
перевищення значень кольоровості й залишкового 
зв’язаного хлору над граничними значеннями цих 
показників відповідно до стандартів країн Євросою-
зу [2].

Тому останнім часом ведуться розробки техно-
логій і систем знезаражування води плавальних ба-
сейнів, альтернативних хлоруванню. Здебільшого 
як раціональний варіант розглядається озонування 
[3, 9]. Проте слід зауважити, що озонування є доволі 
коштовним способом очищення, крім того, за висо-
ких концентрацій озону спостерігаються ураження 
дихальних шляхів, легенів і слизової оболонки. Ви-
бухонебезпечність чистого озону вимагає ретельного 
контролю й суворого дотримання норм техніки безпе-
ки, що не завжди є можливим у процесі експлуатації 
індивідуальних плавальних басейнів.

Загалом проблему порівняльної оцінки систем 
знезараження води плавальних басейнів не можна вва-
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жати розв’язаною. У роботі [8] критерій ефективності 
цих систем пропонується визначати за формулою:

k TK
k

де В — витрати на очищення одиниці об’єму води, 
грн/дм3; Зу — витрати на утилізацію супутніх очи-
щенню одиниці об’єму води продуктів та осадів,  
грн/дм3; k — досяжний для конкретного методу сту-
пінь очищення води, у частках від одиниці; kн — сту-
пінь небезпеки очисних реагентів для здоров’я корис-
тувачів басейнів і водних процедур; Т — тривалість 
збереження з часом водою набутих очищенням влас-
тивостей, діб.

Утім серед варіантів, що піддавалися порівняль-
ному аналізу, знезараження води за допомогою іонів 
срібла авторами не згадується. Можливою причиною 
цього є брак даних про математичне моделювання 
й експериментальне дослідження процесів іонізації 
води сріблом, хоча останнім часом у цій царині й на-
мітився певний прогрес.

Зокрема, російськими вченими досліджували-
ся процеси знезараження води нанокомпозитами на 
основі оксиду алюмінію й з’єднань срібла, у тому 
числі спільно з пероксидом водню [1]. Автори зазна-
чають, що завдяки розвиненій поверхні таких ком-
позитів досягається максимальний бактерицидний 
ефект.

Отже, під час проектування установок іоніза-
ції води сріблом, які останнім часом набувають усе 

більшого поширення, керуються залежностями й екс-
периментальними даними, наведеними в роботах 
Л. А. Кульського, виданих ще в минулому сторіччі 
[5]. Незважаючи на безумовну цінність поданої в цих 
публікаціях інформації, вона на сьогодні є недостат-
ньою для розробки раціональних схемних рішень 
систем знезараження води плавальних басейнів, тому 
виникає потреба в проведенні досліджень характе-
ристик засобів знезараження води. 

МЕТОю СТАТТІ є розробка раціональних засо-
бів знезаражувального обладнання систем очищення 
води плавальних басейнів і дослідження їхніх  показ-
ників.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Базуючись на багаторічному досвіді проектуван-

ня систем очищення води плавальних басейнів, ТОВ 
Виробничо-комерційне підприємство «Інтерпродукт» 
розробило установку для знезараження води іонами 
срібла, технологічну схему якої показано на рис. 1.

Установка працює таким чином. Вода з басей-
ну через всмоктувальний трубопровід надходить до 
циркуляційного насосу, який під тиском подає воду 
в електролізер срібла. Проходячи між електродами, 
вода насичується іонами срібла й далі через форсунки 
подається в басейн.

Стабільність процесу електролізу забезпечується 
пультами автоматики шляхом регулювання робочого 
струму. Час роботи насоса іонатора і, відповідно, час 
роботи насоса встановлюється за допомогою реле 
часу.

Рис. 1. Принципова технологічна схема установки знезараження води плавальних басейнів:
Н − насос; КЗ1, КЗ2 — запірні крани; ІС1, ІС2 — іонатори срібла; КНЗ — клапан незворотно-запірний
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Іонатор срібла має навісну конструкцію, що до-
зволяє використовувати установку як автономно, 
так і в складі систем комплексної обробки оборотної 
води. Він має Г-подібний корпус, виконаний з лис-
тових полімерних матеріалів, закріплених на каркасі 
з нержавіючого профілю. Усередині корпусу на його 
горизонтальній частині розміщений циркуляційний 
насос, всмоктувальний патрубок якого за допомогою 
трубопроводу з’єднується з водою басейну. Для запо-
бігання його спорожненню в нижній частині всмок-
тувального трубопроводу встановлено незворотньо-
запірний клапан.

Напірний трубопровід насоса через трійник роз-
діляється на два трубопроводи. На горизонтальній 
частини трубопроводів після електролізерів прила-
штовано форсунки подачі обробленої води до басей-
ну, для регулювання обсягу подачі обробленої води 
в басейн перед електролізерами − запірні клапани.

З метою визначення технологічних параметрів 
установки на базі залежностей, наведених у [5], з ура-
хуванням особливостей проектування плавальних ба-
сейнів [4] розроблено методику розрахунку іонаторів 
срібла, яка складається з таких етапів.

Обчислюємо масу срібла для першого заповнення 
басейну, г, за формулою:

Мзап = CAg
 ∙ Vб,

де CAg — ГДК срібла у воді басейну, мг/л; Vб — об’єм 
басейна, м3.

Тривалість обробки басейну за першого заповне-
ння, год:

t = Vб/ QН,

де QН — годинна продуктивність насоса, м3/год.
Робочий струм електролізера, мА знаходимо за 

залежністю:

I = m/(kAG
 ∙ t ∙ n ∙n1),

де kAG — електрохімічний еквівалент срібла, мг/(А∙с); 
n — коефіцієнт електропровідності води; n1 —  
коефіцієнт виносу іонів за час між переполюсовкою 
електродів.

Втрати води на випаровування, винесення води на 
тілі тих, що купаються, винос переливу із бризками 
тощо, м3/добу, розраховуємо за формулою:

Qвип = 0,0064 ∙ Vб/Нб,

де Нб — середня глибина басейну, м.
Витрата води на промивку фільтрів становитиме:

Qпр = 4,2 ∙ Fф ∙ nпр,

де Fф — площа фільтрації фільтра, м2; nпр — кількість 
промивок на добу.

Визначаємо витрату срібла на поповнення басей-
ну, г/добу, з урахуванням компенсації зниження його  
концентрації в басейні за рахунок відкладення іонів 

на стінках басейну, трубопроводах і поверхні філь-
труючого завантаження:

mпоп = 1,1(Qвик + Qпр)CAG.

Маса електродів, що витрачається на обробку 
води для поповнення басейну, г, буде дорівнювати:

Мпоп = mпоп ∙ Nекс,

де Nекc — тривалість експлуатації басейну протягом 
року, діб. 

Загальна робоча маса електродів на рік експлуата-
ції басейну, г,  складатиме:

Мел = Мзап + Мпоп. 

Для визначення будівельної маси електродів  
приймемо коефіцієнт збільшення 1,2. Тоді:

Мел.буд = 1,2 ∙ Мел. 

Знаходимо робочий струм, А, у режимі заповне-
ння басейну:

Іпоп = Мпоп/(kAG ∙ 24 ∙ 3600 ∙ n ∙ n1). 

Визначаємо площу електродів, м2,  виходячи з гра-
нично допустимої густини струму і = 5 мА/см2 ;

Fел = Іпоп /і. 

Ураховуючи аналіз споживчого ринку басейнів 
спортивного, оздоровчого й комбінованого призна-
чення, за наведеною методикою було визначено не-
обхідну кількості електродів для басейнів об’ємом 
10 м3, 75 м3, 500 м3, 900 м3 та 3500 м3. Результати за-
свідчують, що при використанні електродів площею 
45 см2 їхня кількість повинна складати від 2 до 124. 
Однак важливим є також питання схеми розташуван-
ня електродів у корпусі іонатора.  Чим більшу частку 
його корисного об’єму займатимуть електроди, тим 
більшим  буде й вихід за сріблом, проте суттєво зрос-
те гідравлічний опір. Тому було виконано експери-
ментальні дослідження характеристик іонаторів сріб-
ла з метою виявлення раціонального компонування 
електродів.

Дослідженню піддавались іонатори з електро-
дами розмірами 25×60 мм, 25×120 мм і 25×180 мм, 
 що відповідає 1/3, 2/3 і повній робочій довжині 
іонатора експериментальної установки. Вимірюван-
ня сили струму, напруги й витрат води проводило-
ся за допомогою вимірювального блоку «ION-IPS», 
який під’єднувався до відповідних електродів. Жив-
лення іонатора здійснювалося через вимірювальний 
блок. Діапазон вимірювання сили струму дорівнював 
0…200 мА, напруги — 0.0…10,5 В, витрат води − 
0,0…100,0 л/хв,  точність установки струму — 2 мА.

Оскільки протягом роботи іонатора відбувається 
періодична одночасна зміна  полярності електродів 
(переполюсовка), для пропонованої системи вона 
може складати від 2 до 6 хв. Після переполюсовки 
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напруга різко знижується й набуває стійких значень 
протягом певного часу, тому важливим є визначення 
тривалості усталеного режиму, під час якого слід про-
водити вимірювання концентрації срібла у воді. У ре-
зультаті встановлено, що найбільш стабільні значення 
напруги забезпечується за тривалості переполюсовки 
6 хв., а вихід на стійкій режим триває протягом 2 хв. 
(рис. 2).

Визначення концентрації срібла на виході з іона-
тора проводилось за допомогою фотометричного ко-
лориметра «Аква-тест». Об’єм проб води становив 20 
см3. Для визначення концентрації до проби додавали 
декілька кристалів сухого препарату натрію сірчисто-
кислого, 0,8 см3 розчину поверхнево-активних речо-
вин і 0,1 см3 розчину тіокетона Міхлера. Як «калібру-
вальний» розчин використовували необроблену воду, 
до якої вносили всі реагенти, необхідні для визна-
чення масової концентрації срібла.  Верхньою межею 
концентрації срібла є 0,2 мг/дм3, за її перевищення 
аналіз повторювався з розведеною пробою води.

Результати досліджень підтвердили можливість 
застосування електродів усіх зазначених розмірів для 

знезараження води плавальних басейнів. При цьому 
концентрація іонів срібла у воді істотно зростає після 
досягнення значення напруги 8…9 В (рис. 3). У той 
же час проведені експерименти не виявили суттєво-
го впливу сили струму (у діапазоні 100…200 мА) на 
концентрацію срібла у воді.

Доведено, що застосування електродів, довжина 
яких відповідає робочій довжині іонатора, не призво-
дить до суттєвого зниження витрат води в системи, 
у той же час забезпечуючи необхідну концентрацію 
срібла в широкому діапазоні витрат (рис. 3). Що ж до 
електродів, які займають одну або дві третини робо-
чої довжини апарату, то їх використання є доцільним 
в індивідуальних басейнах об’ємом 10…25 м3, оскіль-
ки значення концентрації срібла стають меншими від 
рекомендованих у [5] за порівняно низьких витрат 
води (рис. 4) . 

Важливе значення також має утворення осадів 
на електродах у процесі їхньої роботи. За достатньої 
кількості циклів продуктивність апарату за сріблом 
починає значно зменшуватися, тому періодично необ-
хідно проводити очищення електродів. Доцільнішим 

Рис. 2. Динаміка зміни напруги за інтервалу переполюсовки 6 хв. і розміру електродів 25×180 мм:
а) сила струму 200 мА, витрата води 1,73 м3/год; б) сила струму 180 мА, витрата води 0,32 м3/год
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Рис. 3. Динаміка зміни напруги за інтервалу  переполюсовки 6 хв. і розміру електродів 25×180 мм:
а) сила струму 200 мА, витрата води 1,73 м3/год; б) сила струму 180 мА, витрата води 0,32 м3/год
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Рис. 4. Залежність концентрації срібла від витрат води за сили струму 100 мА і розмірів електрода 25×120 мм
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є включення установки знезараження до системи 
очищення оборотної води в басейні, де проводилося 
б попереднє видалення речовин, здатних утворювати 
осади.

Загалом дослідження підтвердили достатньо ви-
соку ефективність розробленої установки й можли-
вість її використання для знезараження води в басей-
нах різного призначення.

ВИСНОВКИ. Розроблено установку для знезара-
ження води плавальних басейнів шляхом її іонізації 
сріблом. Конструкція установки дозволяє експлуату-
вати її як автономно, так і в складі систем комплек-
сної обробки оборотної води. На основі пропонованої 

методики визначено параметри установок для обслу-
говування басейнів об’ємом від 10 до  3600 м3.

Проведено експериментальні дослідження ха-
рактеристик установки при використанні електродів 
розмірами. Встановлено, що найбільший вплив на 
продуктивність іонатора за сріблом справляє величи-
на напруги, максимальний ефект досягається за зна-
чень 8…9 В.

Визначено діапазони об’ємів басейнів, де можна 
ефективно застосовувати створену установку з різ-
ними схемами компонування електродів. Рекомендо-
вано включення установки знезараження до системи 
очищення оборотної води в басейні.
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abstract. The publication presents the results of the study on determination of the effectiveness of ion-exchange 
extraction of copper and zinc from the solution of the mixture of zinc and copper sulfates with the cation exchanger 
KU-2-8, as well as the effectiveness of regeneration of ion exchange resins in the Cu2+, Zn2+ form with the sulfuric 
acid solution. It is shown that the total sorption capacity of the resin is rather high. Desorption with the KU-2-8 cation 
exchanger took place effectively. The conditions of the electrochemical separation of copper and zinc in the anode 
are considered depending on the current density and the solution acidity. The results reveal that the solution acidity 
has little effect on the effectiveness of extraction of copper ions. The study has shown that it is possible not only to 
extract these metals on strongly acidic cations from aquatic media with repeated use of the resins, but also to restore 
processed regeneration solutions with the help of electrolysis to obtain pure metals — copper and zinc. At that, the 
solutions are suitable for reuse.
Keywords: cation exchanger; sorption; ion exchange; regeneration; electrolysis; current density.
Анотація. Наведено результати досліджень визначення ефективності іонообмінного вилучення міді й цинку 
з розчину суміші сульфату цинку й міді, ефективності регенерації іонітів у Cu2+, Zn2+ формі розчином сірчаної 
кислоти. Визначено умови електрохімічного розділення міді й цинку залежно від анодної густини струму 
й кислотності розчинів. Показано, що ці метали не тільки можливо вилучати на сильнокислотних катіонітах із 
водних середовищ за багаторазового використання іонітів, але й відновлювати електролізом відпрацьованих 
регенераційних розчинів з отриманням чистих металів — міді й цинку. При цьому оброблені регенераційні 
розчини придатні для повторного застосування.
Ключові слова: катіоніт; сорбція; іонний обмін; регенерація; електроліз; щільність струму.
Аннотация. Приведены результаты исследований определения эффективности ионообменного извлечения 
меди и цинка из раствора смеси сульфата цинка и меди, эффективности регенерации ионитов в Cu2+, Zn2+ фор-
ме раствором серной кислоты. Определены условия электрохимического разделения меди и цинка в зависимо-
сти от анодной плотности тока и кислотности растворов. Показано, что данные металлы не только возможно 
изымать на сильнокислотных катионитах с водных сред при многократном использовании ионитов, но и вос-
станавливать электролизом отработанные регенерационные растворы с получением чистых металлов — меди 
и цинка. При этом обработанные регенерационные растворы пригодны для повторного применения.
Ключевые слова: катионит; сорбция; ионный обмен; регенерация; электролиз; плотность тока.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕМИ
Особливо актуальною для України є проблема 

антропогенного забруднення навколишнього серед-
овища. На кожного жителя України припадає 300 кг 
шкідливих техногенних речовин, у тому числі й важ-
ких металів, які здатні утворювати високотоксичні 
сполуки [1].

Україна належить до найменш водозабезпечених 
держав Європи, оскільки запаси місцевих ресурсів 
річкового стоку на одну людину становлять близько 
1 тис. м3 на рік. Щороку з природних водних об’єктів 
забирається приблизно 15 млрд м3 води й скидається 
в поверхневі водні об’єкти — 7 тис. млн м3 стічних 
вод. Разом зі стічними водами в поверхневі водні 
джерела у 2014 р. скинуто 1629 тис т. водорозчинних 

солей, 437,6 тис т. сульфатів, 451,4 тис. т. хлоридів, 
11,2 тис т. нітритів, 46,5 тис. т. нітратів, 6,3 тис т. азо-
ту амонійного [2]. 

Важкі метали в основному потраплять до стічних 
вод від кольорової металургії, лакофарбової промис-
ловості, машинобудівної галузі, гальванічних вироб-
ництв, виробництва акумуляторів і скла, хімічної об-
робки рослин, фосфорних мінеральних добрив тощо 
[1].

Гальванічне виробництво споживає відносно 
небагато води, але його стічні води є одними з най-
більш токсичних і шкідливих. У його стічних водах 
багато важких металів, які потраплять до навколиш-
нього середовища й накопичуються в живих організ-
мах і донних відкладеннях, осадах, які утворюються  
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в процесі очищення стічних вод, як на промислових 
підприємствах, так і на міських очисних спорудах, що 
перешкоджає їх подальшій утилізації [1].

До важких металів належать залізо, марганець, 
кобальт, цинк, хром, мідь, молібден, нікель, селен та 
ін. Якщо вміст важких металів перевищує в 40 разів 
природній фон, вони стають небезпечними для живих 
організмів [3].

Існує багато методів, що застосовують для очи-
щення стічних вод, вибір якого залежить від вимог 
до якості води й доступності. Виділяють такі методи, 
як фізичні, хімічні, фізико-хімічні, реагентні, а також 
у природних умовах [4]. Найбільш перспективним 
методом вилучення іонів важких металів із стічних 
вод різного походження є іонний обмін, який дозво-
ляє організовувати замкнуті (безстічні) цикли водо-
користування й забезпечує створення маловідходних 
процесів переробки відпрацьованих регенераційних 
розчинів [5]. При цьому для переробки рідких від-
ходів доцільно застосовувати електрохімічні методи, 
що дають можливість повертати у виробництво цінні 
важкі метали й багаторазово споживати регенерацій-
ні розчини [6].

Особливістю цих методів є можливість відмови 
від реагентів, які стають все більш дорогими й дефі-
цитними, а також у компактності установок, безпе-
рервності процесу й легшій їх автоматизації [7].

АНАЛІз ОСТАННІх  
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

Іонообмінні методи очищення природних і стіч-
них вод від іонів важких металів можна успішно 
використовувати за широкого діапазону їх концен-
трацій, як це показано в роботі [8]. Важливим є і той 
факт, що іони важких металів добре десорбуються 
з катіоніту за їх обробки розчинами кислот чи солей 
[5, 6], а також те, що більшість катіонів, включаючи 
й катіони нікелю, можна вилучати з відпрацьованих 
розчинів за електрохімічного відновлення у вигляді 
металевого порошку [6]. Особливо легко виділяються 
електролізом із водних розчинів мідь [8] і кадмій [5], 
значно важче цинк [9] і нікель [6].

Незважаючи на те, що цинк добре вилучається 
електролізом концентрованих кислих розчинів з роз-
ведених кислих розчинів за концентрації цинку до 
50 г/дм3, він практично електрохімічно не відновлю-
ється. Це пов’язано з конкуруючими катодними про-
цесами, насамперед із відновленням водню [10], тому 
що в нейтральному середовищі цинк досить добре 
виділяється у вигляді металевого порошку із регене-
раційних розчинів [11]. Ця проблема розв’язується 
шляхом використання двокамерних електролізерів 
з аніанітовою мембраною.

Попри такі розробки, в очищенні вод від іонів 
важких металів є одна невирішена проблема, яка 
суттєво стримує впровадження розглянутих проце-

сів у виробництво й стосується розділення металів, 
оскільки в стічних водах завжди присутні суміші 
металів й  розділити їх за сорбції на катіоніті надто 
складно, тому що ряд катіонів, наприклад, Cu2+, Zn2+, 
Ni2+ і багато інших мають близьку селективність за 
сорбції на сильнокислотних катіонітах.

Через це цікавим видається застосування електро-
діалізу для розділення різних металів, ураховуючи їх 
специфіку відновлення в кислих і нейтральних роз-
чинах.

МЕТОю роботи було на прикладі іонів міді 
й цинку визначити умови їх розділення за електрохі-
мічного вилучення іонів міді електролізом у кислому 
середовищі.

Для досягнення пропонованої мети передбачаєть-
ся розв’язати такі завдання:

– дослідити процеси сорбції іонів міді й цин-
ку з розчину суміші даних іонів на катіоніті КУ-2-8 
у кислій формі й процеси їх десорбції розчином сір-
чаної кислоти;

– визначити параметри процесу відновлення міді 
з розчину суміші іонів міді й цинку залежно від над-
лишку сірчаної кислоти;

– дати оцінку перспективі електрохімічного розді-
лення іонів міді й цинку за умови створення маловід-
ходних іонообмінних процесів їх вилучення з води.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для вивчення процесів сорбції й десорбції іонів 

міді й цинку брали сильнокислотний катіоніт КУ-2-8.
Іоніт об’ємом 20 см3 розміщали в скляну колонку 

діаметром 2 см. Витрата розчину за сорбції становила 
15 см3/хв, витрата розчину за регенерації — 2–5 см3/хв.

Модельний розчин містив сульфат міді в концен-
трації 20,4 мг-екв/дм3 і сульфат цинку в концентрації 
27,6 мг-екв/дм3. У процесі сорбції відбирали проби 
об’ємом 100 см3 й аналізували на вміст міді за мето-
дикою [13], та цинку, використовуючи метод трило-
нометрії, з урахуванням концентрації міді [13]. Крім 
того, у розчинах контролювали рН і кислотність.

Для регенерації застосовували 10%-й розчин сір-
чаної кислоти. Об’єм проби — 20 см3. У пробах також 
контролювали вміст міді та цинку.

Для електролізу брали проби розчину сульфату 
міді концентрацією 472,5 мг-екв/дм3 і цинку концен-
трацією 480 мг-екв/дм3 із концентрацією сірчаної кис-
лоти від 0 до 1000 мг-екв/дм3. Об’єм проби складав 
400 см3. Ці розчини близькі за складом до отриманих 
регенераційних розчинів. Як електроди використо-
вували катод із нержавіючої сталі й титановий анод, 
покритий оксидом рутенію. Площа аноду становить 
12 см2. Силу струму змінювали від 2 до 3 А.

Результати сорбції іонів міді й цинку наведено 
на рис.1. Згідно з вихідними даними за сорбцією, 
повна обмінна динамічна ємність (ПОДЄ) з цинку 
іоніту була дещо вищою порівняно з міддю. Проте 
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Рис. 1. Залежність вихідної концентрації іонів міді (1), цинку (2), кислотності (3) й рН (4) розчину ([Cu2+] = 20 мг-екв/дм3; 
[Zn2+] = 27,6 мг-екв/дм3; [SO4

2-] = 48 мг-екв/дм3) при фільтруванні його через катіоніт КУ-2-8 у кислій формі (Vi = 20 см3) 
(ОДЄ1 = 306 мг-екв/дм3, ПОДЄ1 = 920 мг-екв/дм3, ОДЄ2 = 552 мг-екв/дм3, ПОДЄ2 = 1187 мг-екв/дм3)

це зумовлено не стільки селективністю іонів цинку, 
як більшою їх концентрацією у вихідному розчині. 
Загалом сумарна ємність іоніту була значною й сяга-
ла ~ 2000 мг-екв/дм3.

Як видно з рис.1, у міру сорбції іонів міді й цин-
ку зростала кислотність розчину за рахунок десорбції 
протонів, що очевидно й зі зниження рН на початко-
вому періоді сорбції. У міру вичерпання ємності ка-
тіоніту кислотність розчину зменшується, а рН збіль-
шується.

Дані з регенерації катіоніту 10%-ю сірчаною кис-
лотою показано на рис. 2, який свідчить, що регенера-
ція відбувається досить ефективно.

Ступінь регенерації за іонами міді досяг 100%, за 
цинком — 92,1%. Максимальна концентрація за іо-
нами міді в розчині дорівнювала 302 мг-екв/дм3, за 
цинком — 351 мг-екв/дм3. 

Крім іонів міді та цинку, у розчині присутній над-
лишок кислоти, тому для вивчення процесів електро-
хімічного розділення міді й цинку використовували 
модельні розчини з надлишком і без надлишку сірча-
ної кислоти.

Як видно з рис. 3, електроліз суміші солей і цин-
ку в однокамерному електролізері проходив в осно-
вному з виділенням міді у вигляді порошку. В усіх 
випадках (криві 1−4) спостерігалось зниження кон-
центрації міді в розчині за відносно незмінної кон-
центрації іонів цинку. Певне коливання концентрації 
цинку можна пояснити деякими похибками в резуль-
татах аналізу. Процес відновлення міді прискорюєть-
ся за умови підвищення анодної щільності струму. 
Зміна кислотності розчину мало впливає на процес  
електролізу.

Як і слід було очікувати, у процесі електрохіміч-
ного відновлення міді кислотність зростала, оскільки 
на аноді утворювалась кількість протонів, еквівалент-
на кількості відновленої міді (рис. 4). Загалом катодні 
й анодні процеси описуються реакціями:

Cu2+ + 2e ↔ Cu0 (1)
2H+ + 2e ↔ H2 ↑ (2)
2H2O — 4e = O2 + 4H+ (3)
Реакція (1) — основна реакція, що забезпечує від-

новлення міді на катоді.
Реакція (2) — можлива конкуруюча катодна реак-

ція електролізу води.
Реакція (3) — окислення води на аноді.
Описаний процес проходить незалежно від того, 

яка реакція (1 чи 2) реалізується на аноді.
Очевидно, саме тому в усіх 4-х випадках відзна-

чено збільшення кислотності розчину в процесі елек-
тролізу на величину, еквівалентну кількості віднов-
леної міді. Відхилення коливається в межах похибки 
аналізів дослідів.

Про вплив початкової кислотності розчинів і щіль-
ності струму на ефективність електролізу можна гово-
рити за даними, наведеними на рис. 5. З рисунку мож-
на встановити, що початкова кислотність, яка повинна 
визначати швидкість конкуруючої катодної реакції (2) 
в такому разі мало впливала на вихід міді за струмом, 
який більше залежить від концентрації міді, аніж кон-
центрації протонів, адже мідь не окислюється воднем, 
через що легко виділяється з водних розчинів.

Слід зазначити, що за підвищення щільності стру-
му вихід міді за струмом зменшується, що можна по-
яснити якраз збільшенням швидкості конкуруючої 
реакції (2) й втратами енергії на підігрів розчину.
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Рис. 3. Залежність залишкової концентрації іонів міді (1, 2, 3, 4) й цинку (5, 6, 7, 8) від часу електролізу розчинів, що міс-
тять 472,5 мг-екв/дм3 іонів міді й 480,0 мг-екв/дм3 іонів цинку (1−8) за кислотності розчинів 1000 мг-екв/дм3 (1, 2, 5, 6),  
500 мг-екв/дм3 (3,7) і 0 мг-екв/дм3 (4, 8) за одної густини струму 16,7 А/дм2 (1, 3, 4, 5, 7, 8) та 25,0 А/дм2 (2, 6)

Результати досліджень показали, що застосуван-
ня електролізу досить перспективне для розділення 
сполук міді й цинку за умови використання розчинів 
з концентрацією до 500 мг-екв/дм3.

Більше того, отриманий розчин сульфату цинку 
з надлишком сірчаної кислоти можна досить лег-
ко переробляти в двокамерних електролізерах, як 
це описано в роботі [12]. В електролізері при цьому  
використовується аніонітова мембрана МА-40, яка 
розділяє анодну й катодну область. В анодній каме-
рі застосовується слабкий розчин сірчаної кислоти, 

у катодну додають робочий розчин, що містить суль-
фат цинку й надлишок сірчаної кислоти.

На початку електролізу сульфати мігрують в анод-
ну камеру, де відбувається концентрування сірчаної 
кислоти. У катодній камері йде реакція відновлення 
й виділення водню (2), яка триває до тих пір, поки рН 
розчину в катодній камері знизиться до 2,5–3,0. Далі 
на катоді відбувається відновлення іонів цинку з кон-
центруванням кислоти в анодній камері.

У результаті можна отримати металевий цинк 
у вигляді порошку й сірчану кислоту. Сірчана кислота 

Рис. 2. Залежність вихідних концентрацій іонів міді (1), цинку (2), ступеня десорбції іонів міді (3) й цинку (4) від пропу-
щеного об’єму 10%-го розчину H2SO4 через катіоніт КУ-2-8 у Cu2+, Zn2+ формі
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Рис. 4. Зміна кислотності розчину сульфату міді й сульфату цинку (СCu
2+ = 472,5 мг-екв/дм3, СZn

2+ = 480 мг-екв/дм3) залежно 
від часу електролізу за початкової кислотності; мг-екв/дм3: 0 (1), 500 (2), 1000 (3, 4) щільності струму 16,7 А/дм2 (1, 2, 3) 
та 25,0 А/дм2 (4)

Рис. 5. Зміна виходу за струмом відновленої міді з часом електролізу залежно від складу розчину та щільності струму:
1 — СCu

2+ = 472,5 мг-екв/дм3, СZn
2+ = 480,0 мг-екв/дм3, К = 1000 мг-екв/дм3, j = 16,7 А/дм2; 2 — СCu

2+ = 472,5 мг-екв/дм3,  
СZn

2+ = 480,0 мг-екв/дм3, К = 1000 мг-екв/дм3, j = 25,0 А/дм2; 3 — СCu
2+ = 472,5 мг-екв/дм3, СZn

2+ = 480,0 мг-екв/дм3,  
К = 500 мг-екв/дм3, j = 16,7 А/дм2; 4 — СCu

2+ = 472,5 мг-екв/дм3, СZn
2+ = 480,0 мг-екв/дм3, К = 1000 мг-екв/дм3,  

j = 16,7 А/дм2

придатна для повторної регенерації катіоніту. Таким 
чином, можна реалізувати безвихідний процес ви-
лучення міді й цинку за іонообмінного їх вилучення 
з води.

ВИСНОВКИ. 1. Показано, що іони міді й цинку 
ефективно сорбуються на катіоніті КУ-2-8 в кількос-
тях, пропорційних їх вмісту в розчинах. Застосування 
10%-го розчину сірчаної кислоти забезпечує практич-
но повну десорбцію катіонітів.

2. Встановлено, що за електролізу розчину, який 
містить суміш катіонів міді й цинку в однокамерно-

му електролізері в нейтральному й кислих розчинах 
відбувається ефективне відновлення іонів міді без 
зміни концентрації іонів цинку в процесі зростан-
ня кислотності розчину на величину, еквівалентну 
виділеним іонам міді. Вихід за струмом міді сягає  
90 – 99 % і знижується в міру зниження концентрації 
іонів міді.

3. Визначено, що за умови виділення іонів цин-
ку в двокамерному електролізері з кислих розчинів 
з отриманням металевого цинку й сірчаної кислоти 
можна організовувати маловідходну технологію ви-
лучення міді й цинку з розчину їх суміші.
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abstract. The publication studies the characteristics of compression of a batch of whole waste tires. The process of 
their dynamic compression in a pyrolysis is modeled. Dependencies of variation of the load on the tire column are 
analyzed at various heating temperatures and statistical load during pyrolysis. Rheological properties of the tires are 
considered in three relatively isolated zones of the reactor with different physical conditions. A physical model of 
pyrolysis reactor has been developed, which is intended for the study of rheology of whole waste tires during their 
heating and compression. In prospect, this model will improve the technology of thermal recycling of waste tires and 
increase the reactor fill factor up to 98%. The mathematical model of dynamic compression of whole waste tires in the 
pyrolysis reactor can be used for practical purposes during pyrolysis plant design. 
Keywords: waste tires; pyrolysis reactor; dynamic compression; reactor fill factor.

Анотація. Проведено моделювання процесу динамічного ущільнення цілих зношених автошин у піролізно-
му реакторі, проаналізовано залежності зміни навантаження на стовп сировини за різних температур нагріву 
й статичного стискання масиву цілих зношених автошин у процесі піролізу.
Ключові слова: зношенні автомобільні шини; піролізний реактор; динамічне ущільнення; коефіцієнт запов-
нення реактора.

Аннотация. Проведено моделирование процесса динамического уплотнения целых отработанных автошин 
в пиролизном реакторе, проанализированы зависимости изменения нагрузки на столб автошин при различных 
температурах нагрева и статистической нагрузке в процессе пиролиза.
Ключевые слова: отработанные автомобильные шины; пиролизный реактор; динамическое уплотнение; ко-
эффициент заполнения реактора.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕМИ
Наявні технології піролізу не передбачають тер-

мічна утилізація цілих автошин у безперервному 
режимі з максимальним коефіцієнтом заповнення 
реактора, оскільки об’ємна геометрична структу-
ра автошин не дозволяє наповнювати реактор без 
повітряно-газових пустот, що різко знижує коефіці-
єнт заповнення реактора, а це, в свою чергу, зменшує 
продуктивність й енергетичний потенціал піролізних 
установок за умови збільшення енергетичних за-
трат. Ця проблема викликала необхідність створення 
більш досконалої технології й обладнання піролізу, 
яке б забезпечувало  ущільнення автошин у реакто-
рі за подальшої їхньої термічної деструкції. Виникла 
потреба в дослідженні процесів деформації каркасу 
автошин і реології їх гуми під час проходження про-
цесу піролізу, що, в свою чергу, включає розробку 
й апробацію фізико-математичної моделі піролізного 
реактора, заповненого автошинами. Складність явищ, 
які супроводжують процес ущільнення в момент пі-
ролізу, стало причиною того, що до сьогодні не ство-
рено математичну модель, яка б описувала процес 
динамічного ущільнення автомобільних шин під дією 
високих температур, що дозволило б використовува-
ти її в практичних цілях для проектування піролізних 
установок.

АНАЛІз ОСТАННІх  
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

У роботі [1] розглядалося однорідне температурне 
поле в процесі проходження сировини в ізотермічних 
умовах, але для дослідження режимів ущільнення ав-
тошин у піролізному реакторі необхідно враховувати 
вплив температури стінок обладнання на проходжен-
ня сировини. 

Оскільки під дією температури матеріал авто-
шини змінює фізичний стан від твердого до в’язко-
пластичного, то для вирішення проблеми плину ріди-
ни, в’язкість якої залежить від температури, необхід-
ним є фізико-математичний опис цього процесу [2]. 
Таким чином, моделюючи реальний процес ущіль-
нення автошин у піролізному реакторі, слід вирішити 
задачу плину в  неізотермічних умовах [3].

Для аналізу фізичного стану термопластичної 
гуми з бортовими кільцями під дією температури як 
аналог, прийнято результати досліджень моделі пли-
ну в’язкого середовища, що залежить від температури 
[4], і динамічного ущільнення сировини з розсипчас-

тою структурою [5], які найбільше придатні до ана-
лізу процесу зміни фізичного стану термопластичної 
гуми за її ущільнення під час нагріву.

МЕТОю СТАТТІ є розробка фізичної моделі 
процесу деформування цілих зношених автошин за їх 
утилізації шляхом піролізу. Для вирішення проблеми 
забезпечення максимального заповнення піролізного 
реактора цілими відпрацьованими автошинами за по-
дальшої їхньої термічної деструкції необхідно вико-
нати низку завдань:

– побудову фізичної моделі реології гуми в піро-
лізному реакторі;

– розробку математичної моделі динамічного 
ущільнення цілих автошин; 

– проведення експериментальних досліджень цих 
моделей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для опису процесів поширення тепла в середині 

протяжного реактора із зовнішнім нагрівом за умови 
заповненння його автошинами з наступним їх стис-
канням розглянемо реологічні характеристики цілих 
автошин (рис. 1) у трьох зонах реактора з різним фі-
зичним станом термопластичної гуми автошини. 

Рис. 1. Фізична модель піролізного реактора для дослі-
дження реологічних властивостей цілих зношених автошин 
у процесі нагріву й стискання й вплив фізичного стану авто-
шин на їх щільність за симетричного розташування
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У фізичній моделі розглядається реактор піро-
лізу 1 з зовнішнім обігрівом tоС його днища і боко-
вої поверхні й плитою 2, яка створює навантаження 
Р на автошини в середині реактора. Вихідна авто-
шина 3 з об’ємом повітря чи газу 6, що попередньо 
підігріта до температури 100–120 °С і стиснута на-
вантаженням Р, частково деформується 4 з частко-
вим об’ємом повітря чи газу 7. Під дією температури 
250−350 °С утворюється ущільнена маса термоплас-
тичної гуми автошин 5 разом з бортовими кільця-
ми й металокордом. У подальшому за температури 
400–600 °С об’єм термопластичної гуми 8 витісняє 
об’єм повітря чи газу й заповнює вільну порожни-
ну в середині бортових кілець. Аналізуючи фізич-
ну модель, треба умовно розділити об’єм реактора 
на три зони: перша зона реактора 9 з вихідною ав-
тошиною, яка прогріта до температури 100–120 °С 
й стиснута навантаженням Р; друга зона реакто-
ра 10 з деформованою автошиною за температу-
ри 250–350 °С; третя зона реактора 11 з ущільне-
ною масою термопластичної гуми автошин з бор-
товими кільцями й металокордом за температури 
400–600 °С.

На рис. 2 представлено отримані експерименталь-
ні характеристики динаміки фізичного стану автошин 
у кожній зоні реактора. 

Умовно розділені зони відповідають температур-
ним інтервалам: І зона — 100–120 °С, ІІ — 200–350 °С, 
ІІІ — 400–600 °С. У першій зоні реактора розташо-
вується вихідна автошина, яка попередньо нагріта 
утилізаційним теплом димових газів до температури 
100–120 °С, при цьому з об’єму автошини димовими 
газами видаляється повітря, яке може спричинити 

загоряння або навіть вибух за безперервної подачі 
автошин у гарячий реактор, у якому містяться пари 
горючих вуглеводнів. Під дією температури t і  наван-
таження Р у першій зоні автошини стискаються за ви-
сотою на 50–55 %, при цьому фізичні характеристики 
гуми змінюються незначно, а деформація автошини 
відбувається тільки за рахунок навантаження.

У другій зоні реактора розташовуються наступні 
шари автошин, які завдяки теплопередачі в реакторі 
нагріваються до температури 200–350 °С, при цьо-
му під впливом температури й сили навантаження Р 
вони стискаються за висотою на 70–75 %. У цій зоні 
гума є еластичною, що забезпечує збільшену дефор-
мацію автошини за рахунок навантаження Р.  

У третій зоні реактора шари автошин завдяки 
збільшеній теплопередачі в реакторі нагріваються до 
температури 400–600 °С. Їх гума під дією температу-
ри стає термопластичною, перетікає й заповнює всі 
порожнини як в реакторі, так і в середині бортових 
кілець [6]. Під впливом сили навантаження Р авто-
шини стискаються за висотою до 90–93 %, при цьому  
висота матеріальної частини автошини зменшується 
до 7–10 % щодо вихідної. У процесі утворення паро-
газової суміші (ПГС) летких вуглеводнів, формують-
ся газові порожнини у всьому об’ємі гуми, заповнені 
леткими вуглеводами, загальний об’єм яких на вхо-
ді в третю зону складає 7–10 %. У кінці третьої зони 
гума повністю розкладається, формуючи твердий за-
лишок — вуглець, при цьому під дією зовнішнього 
навантаження леткі вуглеводні витісняються з об’єму 
вуглецю. 

Ефективна теплопровідність шару автошин у пер-
шій і другій зонах може бути прирівняна  до теплопро-

2

dp
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Вихідна автошина

dk

3
1

2 31

2 31

2

h

1

0,3 h

0,07 h

І зона

ІІ зона
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Рис. 2. Зміна форми й співвідношення компонентів автошин:
1 — гума автошини; 2 — бортові кільця; 3 — об’єм повітря й газів, dk — діаметр кільця, dp — діаметр реактора
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відності комбінованого елемента першого типу з усе-
редненими параметрами трьох компонентів — гума, 
димові гази, бортові металеві кільця. Перша й друга 
зони є перехідними, тому при розрахунках темпера-
турних полів за переносу тепла, розглядається тільки 
третя зона. У третій зоні вивчається теплопровідність 
комбінованого елемента другого типу з усередне-
ними параметрами двох компонентів — термоплас-
тичної гуми і бортових металевих кілець. Оскільки 
в більшості сучасних автошин металокорд відсутній, 
а його функції виконують еластичні полімерні нитки, 
то в подальших розрахунках теплопровідності мета-
локорд не враховується. 

Оскільки перша й друга зони фізичного стану 
автошин у піролізному реакторі (рис. 1, 2) є пере-
хідними, то для розробки математичної моделі вони 
беруться до уваги як граничні умови для третьої зони 
ущільнення. Для аналізу фізичного стану термоплас-
тичної гуми з бортовими кільцями в реакторі піролізу 
використано результати дослідження процесу дина-
мічного ущільнення сумішей [4, 5]. Термопластична 
гума з розташованими в ній бортовими кільцями на 
начальному етапі третьої зони може бути подана як 
модель пружно-в’язкого тіла, деформація якого опи-
сується рівнянням:

2

2
( ) ( ) ( ),c

d x t dx tP m n n x t
dtdt Γ= + +                (1)

де Р — зовнішнє навантаження (Р) на термопластич-
ну гуму в реакторі піролізу; m — маса всього об’єму 
термопластичної гуми, яка знаходиться в піролізному 
реакторі; х — висота робочої зони реактора заповне-
ної термопластичною гумою; nΓ = f(P) і nc = f(P) — ко-
ефіцієнти демпфірування (співвідношення коефіцієн-
та опору до подвоєної маси або подвоєного моменту 
інерції) й пружності відповідно у функції щільності 
термопластичної гуми; ρ — щільність термопластич-
ної гуми.

Деформація стовпа термопластичної гуми в ре-
акторі здійснюється за рахунок осьового стискання 
при цьому починається пластична течія гуми й запов-
нення нею всіх порожнин. Однак у робочому об’ємі 
гуми відбуваються процеси з виділенням парогазової 
суміші летких вуглеводнів, утворюються парогазові 
порожнини, які характеризують параметр пружності, 
властивий середовищу, яке стискається, цей процес 
виражається формулою:

[ ]00, 4 exp( 2 ) ( ),k p Eσ = − − ρ                  (2)

де σ — пружність, Е(ρ) — модуль  пружності у функ-
ції  щільності термопластичної гуми й бортових кі-
лець за різних температур; p0 — тиск на термоплас-
тичну гуму в реакторі при зовнішньому навантаженні 
(Р); k — поправочний коефіцієнт (визначається екс-
периментально). 

Під час аналізу прийнятої моделі припускається, 
що пружність, яка виникає в конструкції автошини 
в першій зоні ущільнення, характеризується дина-
мікою зміни геометричної форми автошини при зо-
внішньому навантаженні до температури 100–120 °С, 
напруженість збільшується (рис. 3) і дорівнює сумі 
напружень, які зазнає пружна конструкція всієї маси 
автошин у реакторі. У другій зоні автошини за темпе-
ратури 200–350 °С втрачають пружність геометричної 
форми, а сама пружність визначається сумою напру-
жень, які виникають в об’ємі гуми з наявністю порож-
нин, заповнених димовими газами, які залишилися 
в порожнині автошини за її нагріву гарячими димови-
ми газами перед подачею її в піролізний реактор, при 
цьому напруження зменшується. Пружність у третій 
зоні має в основному сталий розвиток за температури 
більше 400−600 °С, коли гума в конструкції автошини 
вже втратила пружні властивості геометричної фор-
ми автошини й порожнини заповнені димовими га-
зами. Гума автошини перейшла у в’язко-пластичний 

Рис. 3. Характеристика зміни пружності в масиві автошин у різних зонах піролізного реактора
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стан [6], в об’ємі якої за піролізу проходить інтен-
сивне термічне розкладання з виділенням ПГС, яка 
утворює локальні газові порожнини в її об’ємі. На 
цьому етапі пружність визначається як сума напру-
жень, утворених силою стискання за ущільнення 
суміші термопластичної гуми, в об’ємі якої виникли 
пружні порожнини з ПГС. Слід відзначити, що з се-
редини третьої зони крива різко падає вниз, це явище 
супроводжується тим, що в кінці процесу деструкції 
гуми різко зменшується об’єм ПГС і відповідно зни-
жується кількість газових порожнин в об’ємі гуми. 

Кожна із зон (рис. 2, 3) умовно характеризується 
достатньо великим діапазоном температур, величина 
якого визначається труднощами в оцінці чіткої грани-
ці зміни фізичного стану маси автошин у піролізному 
реакторі за фіксованої температури. 

Величина розбіжності поправочного коефіцієнта 
(формула 2) залежить від діапазону температур у від-
повідних зонах реактора й встановлено експеримен-
тально в умовах тиску від 0,05 до 3,5 кг/см2 (таб л. 1).

Для розрахунків величина коефіцієнта k у серед-
ньому приймається 1,8–2,4. Таким чином, сила, яка 
діє на елементарний об’єм V гуми з газовою порож-
ниною, дорівнює інтегралу тензора напруженості на 
границі цього об’єму по його поверхні S (за відсут-
ності об’ємних сил):

 ,i S ij jF d S= ϕ σ  

де компоненти тензора напруженості σij рівні відно-
шенню компоненти сили ΔFi, яка діє на елементарну 
площадку ΔS до її площі σij = ΔFi /

 ΔSj. Проведення 
моделювання процесу динамічного ущільнення по-
требує спільного розгляду математичних моделей 
рухомого поршня, який утворює ефект стискання й 
процесу ущільнення суміші термопластичної гуми й 
бортових кілець. Схема процесу динамічного стис-
кання автошин у піролізному реакторі під час взаємо-
дії навантаження (Р) й високої температури (400−600 
°С) подана на рис. 4.

Ураховуючи динаміку рухомого поршня, модель 
стискання сировини записується системою диферен-
ційних рівнянь [4, 5]:

1 1 2 2 1 2
2

1 1
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                  (3)
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              (4)

де p1 і p2 — абсолютний тиск у третій активній зоні 
реактора й зворотний за рахунок пружності термо-
пластичної гуми в пасивній камері, утвореної в про-
цесі відходу поршня в момент завантаження нової 
автошини в реактор; F1 і F2 — площа відповідно ро-
бочої зони поршня й зворотної (в даному випадку 
F1 = F2); g — прискорення поршня за рахунок сили 
тяжіння; m1 — маса рухомого поршня; m2 — маса 
ущільнених автошин у третій зоні реактора; x1 — ко-
ордината верхнього положення поршня; x2 — коорди-
ната положення верхнього шару ущільнених автошин; 
Sт — робочий шлях поршня за стискання автошин; 
к — показник адіабати — це відношення теплоємнос-
ті за сталого тиску (CP) до теплоємності за сталого 
об’єму (CV), G2 — інтенсивність видалення паро-
газової суміші; R — газова постійна гарячих летких 
вуглеводнів у складі парогазової суміші, розміщеної 
в об’ємі термопластичної гуми; Т2 — температура 
летких вуглеводнів у складі парогазової суміші.

Для спрощення розрахунків приймаються припу-
щення:

1 2 .C
dx dx n n
dt dt Γ= → →                       (5)

Таблиця 1. Поправочний коефіцієнт розбіжності пружності деформації стовпа цілих шин у реакторі

Зони в реакторі Межа температур у відповідній зоні, t °С Тиск, Ро кг/см2 Поправочний коефіцієнт, k

І зона
100 3,5 1,82
120 0,05 2,21

ІІ зона
200 3,5 1,93
350 0,05 2,32

ІІ зона
400 3,5 1,80
600 0,05 2,40

Рис. 4. Схема процесу динамічного стискання автошин 
у піролізному реакторі за симетричної схеми розташування 
автошин відносно корпусу реактора
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Для використання математичної моделі стискан-
ня термопластичної гуми автошин разом з бортовими 
кільцями необхідно знайти коефіцієнти, які характе-
ризують її реологічні (текучі) властивості у вигляді 
nΓ = f(P) і nc = f(P). Величини цих коефіцієнтів, які 
зумовлюють в’язкість і пружність суміші термоплас-
тичної гуми, насиченої пухирями ПГС, визначаються 
на основі експериментальних даних:

( ) 0, 42 ( );C pn p S V= ⋅ρ ⋅ ρ
                 

 (6)

2( ) 1, 4 ( )(1 ),p
T

S
n p E= ρ −µ

π
              (7)

де с = f(P) — швидкість поширення ультразвукової 
хвилі в об’ємі (V) термопластичної гуми у функції 
щільності; Sр — площа рухомого поршня, який стис-
кає автошини; ρ — щільність суміші термопластичної 
гуми об’ємом (v); μ — коефіцієнт Пуассона, Е(ρ) — 
модуль  пружності у функції  щільності термоплас-
тичної гуми й бортових кілець.

Дослідження математичної моделі процесу ди-
намічного ущільнення термопластичної гуми разом 
з бортовими кільцями проведено з використанням 
методів статистичної обробки даних. Адекватність 
пропонованої математичної моделі перевірено мето-
дом порівняння розрахункових й експериментальних 
даних. Розбіжність результатів вкладається в межі по-
хибки (до 10%) з прийнятим ступенем вірогідності. 
Результати розрахункових й експериментальних до-
сліджень зображено на графіках (рис. 5, 6).

Презентовані залежності отримано за різних по-
чаткових температур автошин, які завантажуються 
в реактор, попередній прогрів автошин до темпера-
тури 125 °С забезпечується шляхом утилізації тепла 
вихідних димових газів, після обігріву ними реак-
тора піролізу, що виключає втрати тепла в гарячому 
реакторі.

Із кривих на рис. 4, 5 можна стверджувати, що 
попередній нагрів автошин до температури 125 °С 
дозволяє різко зменшити ефект стискання за відпо-

відного зниження величини навантаження. У до-
пустимих границях стискання, величину наванта-
ження вважаємо постійною, наприклад, для даного 
випадку величину ро можна прийняти в границях  
0,18 – 0,2 кг/см2, при цьому час піролізу автошин ско-
рочується на 25 – 35 %. 

Для підтвердження теоретичних розрахунків 
проведено експеримент зміни щільності маси авто-
шин у вертикальному піролізному реакторі, за без-
перервного його завантаження цілими автошинами 
й постійного стискання [7]. Розглянемо три етапи, які 
характеризують різний стан автошин, їх щільність за 
висотою реактора (рис. 7), що призводить до зміни  
теплопровідності в середині реактора залежно від 
його висоти в процесі піролізу.

Діаграма характеризує зміну структури автошин, 
які подаються в реактор за безперервної роботи в ста-
ціонарному тепловому режимі. За об’єму вихідної ав-
тошини R = 13, або R = 14 і розподілу характерного 
співвідношення вихідних компонентів маємо такі по-
казники: гума — 17%; метал бортових кілець — 3%; 
повітря — 80%, загальна вага автошин — 6–8кг.

І зона характеризується впливом температу-
ри 10−120 °С й стисканням із зусиллям порядку  
0,2 кг/см2 на автошини, які проштовхуються на 15% 
довжини реактора протягом τ = 1,2 год. При цьому 
відбувається перерозподіл співвідношень об’ємів 
компонентів автошини: 65−70% повітря (П); 4,2−5% 
металу (М); 22,5−25% гуми (Г). Як видно з рис. 6,  пе-
рерозподіл об’ємів металу і гуми  незначно змінюєть-
ся, їх відносний об’єм збільшується, а повітря змен-
шується.

ІІ зона визначається впливом температури до 
200–350 °С за постійного зусилля стискання всього 
набору автошин у реакторі 0,2 кг/см2, які проштовху-
ються на 37% довжини реактора протягом τ = 2,5 год. 
Загальна маса автошин ущільнюється, об’єм автошин 
зменшується до 30% від первинного. Відбувається 
перерозподіл компонентів в одиниці об’єму: 35−40% 
(П); 10,5−13% (М); 35−47% (Г).

Рис. 5. Графік залежності зміни навантаження ро на стовп 
автошин у піролізному реакторі за різних температур нагрі-
ву (початкова температура автошини 25 °С дорівнює темпе-
ратурі навколишнього середовища):
— — розрахункова крива, – ▲ – — експериментальна крива
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Рис. 6. Графік залежності зміни навантаження ро на стовп 
автошин у піролізному реакторі за різних температур нагрі-
ву (початкова температура автошини, перед її завантажен-
ням у реактор — 125 оС):
— — розрахункова крива, – ▲ – — експериментальна крива
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ІІІ зона характеризується впливом температури до 
400−600 °С, гума є термопластичною, а за стискання 
із зусиллям 0,2 кг/см2 перетікає, займаючи вільний 
об’єм у реакторі й усередині бортових кілець, при 
цьому повністю видаляється вихідний об’єм повітря 
чи димовому газу. За постійного зусилля стискання 
всього набору автошин у реакторі вони проштов-
хуються на 60% довжини реактора протягом τ = 3,8 
години. Висота профілю автошини, наприклад R14, 
зменшується з 163 мм до 16–25 мм, а її компоненти 
в одиниці об’єму перерозподіляються таким чином: 
22,5;24% (М); 70,5−73% (Г). Газові пухирі в масі 
гуми складають 3−5%. Вихідний об’єм повітря пов- 
ністю видалений із реактора, але в процесі піролізу із 
ущільненого об’єму гуми продовжує виділятися па-
рогазова суміш (ПГС) летких вуглеводнів.

Загальна щільність маси автошин з урахуванням 
маси металевих бортових кілець різко підвищується,  
починаючи з температури 300 °С (рис. 8). Виходячи 
з того, що процент металу з високою теплопровідністю 
щодо гуми збільшується, то за несиметричної системи 
розміщення автошин у реакторі це суттєво впливає на 
загальну теплопровідність у середині реактора. У тре-
тій зоні вона різко зростає за рахунок безпосереднього 
теплового контакту бортових кілець, які розташовані 
несиметрично на всій площі перетину реактора. У кін-
ці третьої зони процес піролізу входить у стаціонарний 
режим, якщо прийняти твердий залишок за 100%, то 
при цьому вуглець (пірокарбон) буде складати — 75%, 
а металеві бортові кільця — 25%, залишок вуглеводнів 
у пірокарбоні не перевищує 2–3%, тому він не врахо-
вується під час моделювання процесу. 

ВИСНОВКИ. 1. Розроблено фізичну модель пі-
ролізного реактора для дослідження реологічних 
властивостей цілих зношених автошин у процесі на-
гріву й стискання, що в перспективі дозволить удо-
сконалити технологію термічної утилізації цілих 
автошин і збільшити заповнення реактора безперерв-
ної дії до 98%, при цьому з’являється нагода суттєво 
підвищити продуктивність установки безперервної 
дії за утилізації цілих автошин порівняно з установ-
ками циклічної дії з реакторами у вигляді реторт, 
у які завантажуються шматки автошин. 2. Створено 
математичну модель процесу динамічного стискання 
автошин у піролізному реакторі, що дає можливість 
використовувати її в практичних цілях для проекту-
вання піролізних установок. 3. Результати розрахун-
ків й експериментальні  дослідження  підтвердили 
можливість зменшення величини стискання за по-
переднього нагріву автошин до температури 125 °С 
за утилізації тепла димових газів з температурою до 
250−300 °С, які виходять після обігріву піролізного 
реактора. 4. Експериментально доведено, що величи-
ну стискання можна  вважати постійною, наприклад, 
для даного випадку величину ро приймаємо в меж-
ах 0,18–0,2 кг/см2, при цьому час піролізу автошин 

зменшується на 25−50% порівняно з відомими тех-
нологіями піролізу автошин у ретортних реакторах, 
що працюють у циклічному режимі. 5. Проведені до-
слідження  показали можливі напрямки підвищення 
продуктивності піролізних установок безперервної 
дії за термічної утилізації цілих автошин, що суттєво 
зменшить експлуатаційні витрати.

Рис. 8. Крива зміни щільності маси цілих автошин у цилін-
дричному піролізному реакторі під впливом температури 
й постійного зовнішнього навантаження 0,2 кг/см2
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Рис. 7. Діаграма  зміни коефіцієнта заповнення реактора ці-
лими автошинами за висотою реактора в процесі їх піролізу 
з одночасним стисканням:
1 — ділянка зони впливу температури 100–120 °С і наванта-
ження на автошини з зусиллям 0,2 кг/см2  на коефіцієнт за-
повнення реактора; 2 — ділянка зони впливу навантаження 
на автошини з температурою 200−350 °С; 3 — ділянка зони 
впливу навантаження на шини з температурою 400−600 °С; 
4 — ділянка зони впливу пористості гуми шляхом утворен-
ня порожнин, заповнених ПГС гуми
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abstract. The article studies the trends in shaping the sustainable development of the region based on the analysis 
of dynamics of decoupling by resource factors in identifying the relationships between economic development and 
consumption of certain types of resources in the Mykolaiv region. The concept of decoupling has been analyzed, and 
two types of decoupling are considered: by resource factors and by impact on the environment. In order to identify 
the effect of decoupling by resource factors in the Mykolaiv region, the dynamics of the following indicators has been 
studied: consumption of energy and oil refinery products; fresh water consumption; waste generation, recycling and 
combustion for energy production. The volume index of gross regional product is used as an indicator of economic 
growth. Volume indices of consumption of the resources under study and GRP are calculated with reference to the 
baseline in 2010. Absolute decoupling by consumption of energy and oil refinery products has been revealed. By the 
volume of fresh water consumption, no decoupling has been found. The highest decoupling indicator was observed in 
2015, but in the recent years it is estimated to vary within the negative range. The last three years showed the tendency 
of reduction in the volumes of hazardous waste, but previous substantial variations do not allow confirming the de-
coupling effect in waste generation and management. The main factors that hamper the transition to a resource-saving 
production and consumption are identified. The measures to direct regional development with account for green 
growth are suggested. The Mykolaiv region has a considerable potential for the transition to a resource-saving and 
ecologically-oriented economy. The study of the dynamics of the presented decoupling indicators by resource factors 
can contribute to establishing targets and limitations in order to create the preconditions for sustainable development 
of the region.
Keywords: sustainable development; green growth; decoupling factor; energy consumption; fresh water consump-
tion; waste generation; waste management; alternative energy sources.

Анотація. У статті визначено особливості регіонального розвитку з урахуванням концепції й стратегії «зеле-
ного» зростання. Проведено дослідження динаміки показників декаплінгу за ресурсними факторами й обґрун-
товано значущість досягнення ефекту декаплінгу для процесів екологізації економіки й переходу до сталого 
територіального розвитку.
Ключові слова: сталий розвиток; «зелене» зростання; декаплінг-фактор; споживання енергетичних матеріа-
лів; використання свіжої води; утворення відходів; утилізація відходів; альтернативні джерела енергії.

Аннотация. В статье определены особенности регионального развития с учетом концепции и стратегии «зе-
леного» роста. Проведено исследование динамики показателей декаплинга по ресурсным факторам и обо-
снована значимость достижения эффекта декаплинга для процессов экологизации экономики и перехода 
к устойчивому территориальному развитию.
Ключевые слова: устойчивое развитие; «зеленый» рост; декаплинг-фактор; потребление энергетических ма-
териалов; использование свежей воды; образования отходов; утилизация отходов; альтернативные источники 
энергии.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕМИ
У сучасних умовах визначаються стійкі тенденції 

до збільшення екологічних ризиків економічного роз-
витку. Досягнення більш високих показників в еконо-
міці призводить до виснаження природних ресурсів 
і збільшення антропогенного впливу на природне се-
редовище, тому вкрай важливо своєчасно оцінюва-
ти й прогнозувати екологічні наслідки економічного 
зростання не тільки на національному, а й регіональ-
ному й місцевому рівнях.

Як фактори, що сприяють зниженню негативного 
впливу на навколишнє середовище, можуть виступати 
різні технологічні рішення, організаційні й економіч-
ні методи управління на рівні державних органів вла-
ди й господарюючих суб’єктів. У зв’язку з цим остан-
нім часом все більша увага приділяється проблемам 
переходу до «зеленого» зростання, яке спрямоване на 
підвищення добробуту й якості життя населення, але 
при цьому забезпечує значне зниження екологічних 
ризиків. Одним з найважливіших завдань «зелено-
го» зростання в усьому світі вважається досягнення 
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ефекту декаплінгу, який відображає здатність еконо-
міки до зростання без збільшення навантаження на 
навколишнє середовище [14].

Термін decoupling в перекладі з англійської озна-
чає «розв’язка, порушення зв’язку, роз’єднання, 
розмежування». Визначення ефекту декаплінгу як 
еколого-економічного явища пов’язано з виявленням 
різноспрямованого розвитку двох і більше об’єктів 
або процесів. У сфері еколого-економічних взаємо-
дій термін «декаплінг» розуміється як неузгодженість 
темпів економічного зростання й споживання при-
родних ресурсів і негативного впливу на навколишнє 
середовище [13]. Для реалізації ефекту декаплінгу 
необхідно, щоб темпи зростання екологічного на-
вантаження мали тенденцію до зниження порівняно 
з темпами зростання економіки за той самий період.

Для вимірювання ефекту декаплінгу використову-
ються різні індикатори сталого розвитку, показники 
природоємності й інтенсивності забруднення, а саме: 
споживання ресурсів й обсяг забруднювальних речо-
вин на одиницю економічного результату, частіше за 
все ВВП або ВРП. Деякі автори пропонують засто-
совувати різні коефіцієнти для оцінки явища дека-
плінгу, більшість з яких являє  собою співвідношення 
рівня забруднення й ВВП (ВРП) в поточному періоді 
до базового. Причому вихідні дані можуть братися як 
в абсолютних показниках, так і в темпах зростання. 

В останні роки для пояснення взаємозв’язку між 
економічним зростанням і забрудненням довкілля 
все частіше використовується такий показник, як 
декаплінг-фактор, що демонструє зміни процесу еко-
логізації економіки й дає можливість оцінити в дина-
міці вплив різних чинників, що сприяють зниженню 
забруднення довкілля.

Для України проблема впливу економіки на стан 
навколишнього середовища й здоров’я населення 
особливо актуальна, оскільки деякі показники еколо-
гічної інтенсивності господарської діяльності з окре-
мих видів забруднення й використання ресурсів ма-
ють тенденцію до неухильного росту. Така ситуація 
негативно позначається не тільки на якості життя на-
селення, але й на конкурентоспроможності економіки 
країни й окремих регіонів.

Миколаївська область має значний природно-
ресурсний і рекреаційний потенціал і з метою під-
вищення інвестиційної привабливості регіону дуже 
важливим є дослідження взаємозв’язків між еколо-
гічною й економічною складовими розвитку суспіль-
ства, виявлення тенденцій у використанні ресурсів, 
антропогенному тиску на довкілля й стимулювання 
еколого орієнтованої господарської діяльності.

АНАЛІз ОСТАННІх  
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

Серед зарубіжних вчених найбільш вагомий внесок 
у теорію сталого розвитку, дослідження взаємозв’язку 

між економічним зростанням і процесами ресурсови-
користання й антропогенного навантаження на еко-
системи зробили: Р. Бекон, Ф. Клімент, Д. Медоуз,  
А. Пардо, М. Суструм, П. Тапіо, Г. Устблом.

Екологічні й економічні аспекти ефективності ви-
користання природно-ресурсного потенціалу країни, 
проблеми формування екологоорієнтованої економіки 
й особливості реалізації екологічної політики розгля-
дали у своїх наукових дослідженнях такі вітчизняні 
вчені: О. Ф. Балацький, Б. М. Данилишинин, О. О. Ве-
клич, Л. Г. Мельник,  І. М. Сотник, О. М. Тур.

Разом з тим на сьогодні існує необхідність у про-
довженні досліджень в напрямі стимулювання ста-
лого розвитку регіонів й обґрунтування важливості 
досягнення ефекту декаплінгу з метою впровадження 
сучасних ресурсозберігаючих технологій та інтенси-
фікації процесів екологізації економіки.

МЕТОю є оцінка тенденцій у формуванні ста-
лого розвитку регіону на основі проведення аналізу 
динаміки показників декаплінгу за  ресурсними фак-
торами виявлення взаємозв’язків  між економічним 
розвитком і темпами споживання окремих видів ре-
сурсів. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Модернізація економіки повинна відбуватися на 

основі політики «подвійного виграшу», яка передба-
чає економічне зростання за одночасного зниження 
впливу господарської та іншої діяльності на навко-
лишнє середовище [9].

Організацією економічного співробітництва 
й розвитку (ОЕСР) розроблено концепцію «зеленого» 
зростання, яке покликане стимулювати економічний 
розвиток, забезпечуючи при цьому збереження й ра-
ціональне використання природних активів з тим, 
щоб вони продовжували надавати сировину, енергію, 
воду й різноманітні екосистемні послуги, від яких за-
лежить добробут країн [15].

Концепція «зеленого» зростання не підміняє кон-
цепцію сталого розвитку, а слугує практичним інстру-
ментом досягнення цілей сталого розвитку. Обидві 
концепції ґрунтуються на принципах взаємодії сус-
пільства й природи, спрямовані на задоволення потреб 
не тільки сучасного, але й майбутніх поколінь [5].

До основних принципів концепції й стратегії зе-
леного зростання ОЕСР належать такі [5]:

– природний капітал розглядається як фактор ви-
робництва, продуктивний капітал, відновлення й на-
рощування якого потребує інвестицій;

– екологічна політика тлумачиться як інвести-
ційна що, спрямована на підвищення ефективності 
використання природних ресурсів шляхом розвитку 
й застосування новітніх ресурсо- й енергоефективних 
низьковуглецевих технологій;

– зелені види діяльності й екологічні інновації по-
кликані сприяти структурній перебудові, підвищенню 
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продуктивності праці, капіталу, використанню ресур-
сів й переходу на технології нової хвилі й модерніза-
цію інфраструктури;

– тісний взаємозв’язок між економічною й еко-
логічною політикою забезпечується шляхом засто-
сування таких інструментів як більш справедливе 
ціноутворення й оподаткування для стимулювання 
ресурсозбереження, введення більш жорстких, але 
стимулюючих екологічних стандартів і технічних ре-
гламентів, реформування системи субсидій на енер-
горесурси, впровадження розширеної системи інди-
каторів для оцінки результативності дій і прийняття 
політичних рішень у цих напрямах.

Для переходу до сталого розвитку на принципах 
зеленого зростання досягнення ефекту декаплінгу 
має стати першочерговим завданням. У регіональ-
ному контексті еколого-економічних відносин дека-
плінг передбачає економічний прогрес, зростання 
економічних показників за більш низьких темпів ре-
сурсоспоживання й зниження деградаційного впливу  
на навколишнє природне середовища. 

Залежно від факторів впливу розрізняють два 
види декаплінгу:

– декаплінг за ресурсними факторами (resource 
decoupling) або за природоємністю, що являє собою 
взаємозв’язок між рівнем економічного зростання 
(ВВП, ВРП) та темпами використання (вичерпання) 
природних ресурсів [10]. Це питомі витрати при-
родних ресурсів у розрахунку на одиницю виробле-
ної продукції. Величина природоємності в цьому 
випадку залежить від ефективності використання 
природних ресурсів на всіх стадіях виробничого  
процесу;

– декаплінг за факторами впливу на навколишнє 
природне середовище (impact decoupling) або за еко-
логоємністю, що відображає швидкість зростання 
макроекономічних показників щодо кількості викидів 
забруднювачів, дає можливість зафіксувати відповід-
ні зміни щодо нагальної потреби зменшувати вплив 
на навколишнє природне середовище за умови ство-
рення кожної додаткової одиниці економічного блага 
[12]. Значення показника буде залежати від застосу-
вання безвідходних технологій, ефективності роботи 
очисних споруд тощо.

За ступенем розмежування виділяють такі типи 
декаплінгу:

– відносний, за якого обсяги виробництва збіль-
шуються, але темпи використання ресурсів і забруд-
нення навколишнього середовища ростуть значно по-
вільніше.

– абсолютний, за якого обсяги виробництва зрос-
тають, а обсяги використання ресурсів і темпи забруд-
нення навколишнього середовища знижуються [16].

Встановлення залежності між виробництвом про-
дукції промислових підприємств та їх впливом на 
навколишнє середовище стає головним завданням, що 

дозволяє виявити дотримання еколого-економічних 
інтересів у регіоні.

З метою встановлення ефекту декаплінгу за при-
родоємністю в Миколаївській області досліджено ди-
наміку таких показників: споживання енергетичних 
матеріалів і продуктів переробки нафти; використан-
ня свіжої води;  утворення відходів, утилізація й спа-
лення відходів для отримання енергії.

Показник декаплінгу за природоємністю Е розра-
ховувався за формулою [2]: 

1 1 ,NE E

B B DF

IN DFE
N DF I

 
= − ÷ = − 

 

де NЕ, NB — кількість спожитого природного ресур-
су відповідно в кінцевому  й базовому  році, нат. од.; 
DFЕ, DFВ — показник економічного зростання, що 
відображається через макропоказники (ВВП, ВРП) 
відповідно в кінцевому й базовому році; IN — індекс 
фізичного обсягу спожитого природного ресурсу; 
ІDF — індекс фізичного обсягу валового регіонального 
продукту (ВРП).

У випадку, коли Е > 0 й у динаміці даний показ-
ник зростає, cпостерігається явище економії природ-
ного ресурсу — темпи вичерпання природних ресур-
сів знижуються за умови зростання темпів розвитку 
економічної підсистеми. У випадку, коли Е < 0 і зни-
жується в динаміці, — економічне зростання при-
зводить до суттєвого вичерпання природних ресурсів 
[12].

Результати виявлення ефекту декаплінгу за ре-
сурсними факторами наведено на рис. 1 — рис. 6. 
За базовий (початковий) рік було прийнято 2010 р. 
 На основі статистичних даних [1, 3, 4, 11] про-
ведено розрахунки ВРП у постійних цінах 2010 р. 
й обчислено індекси фізичного обсягу споживання 
досліджених ресурсів і відходів порівняно з базовим 
2010 р.

За проведеними розрахунками рівня декаплінг-
фактору за споживанням енергетичних матеріалів 
у Миколаївській області виявлено ефект абсолют-
ного декаплінгу. Найбільше позитивне значення за-
фіксовано в 2015 р. (0,19). За останні роки відбулося 
зниження ВРП і обсягів споживання енергії, але іс-
нує розбіжність між темпами зниження ВРП і спожи-
ванням енергетичних матеріалів. ВРП зменшується 
повільніше, а індекс фізичного обсягу споживання 
енергетичних матеріалів знижується більш інтенсив-
ними темпами. За 2015 р. порівняно з базовим 2010 р. 
індекс споживання енергетичних матеріалів зменшив-
ся на 22 в. п. Факторами такого падіння стали висо-
кі тарифи на імпортовані енергоресурси (природний 
газ, нафта).

За обсягами споживання свіжої води не встановле-
но ефекту декаплінгу. Найбільше позитивне значення 
декаплінг-фактору спостерігається в 2015 р. (0,028). 
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Рис. 3. Динаміка індексів фізичних обсягів ВРП і викорис-
таної свіжої води в Миколаївській області:

 — індекс фізичного обсягу ВРП у цінах 2010 р., %; 
 — індекс фізичного обсягу використаної свіжої води, 

у % до 2010 р. 
Рис. 4. Динаміка декаплінг-фактору за споживанням свіжої 
води в Миколаївській області

Рис. 5. Динаміка індексів фізичних обсягів ВРП, утворених відходів І–ІІІ класів небезпеки й утилізованих і спалених 
відходів для отримання енергії в Миколаївській області:

 — індекс фізичного обсягу ВРП у постійних цінах 2010 р., %;  — індекс фізичного обсягу утворених відходів  
І–ІІІ класів небезпеки;  — індекс фізичного обсягу утилізованих і спалених для отримання енергії відходів

Рис. 1. Динаміка індексів фізичних обсягів ВРП і спожи-
вання енергетичних матеріалів у Миколаївській області:

 — індекс фізичного обсягу ВРП у постійних цінах 
2010 р., %;  — індекс фізичного обсягу споживання 
енергетичних матеріалів, у % до 2010 р. 

Рис. 2. Динаміка декаплінг-фактору за споживанням енер-
гетичних матеріалів у Миколаївській області

У попередні роки декаплінг-фактор за використанням 
свіжої води коливається в межах від’ємних значень 
(від −0,202 до −0,128). 

За питомими показниками водних ресурсів (на од-
ного мешканця) область посідає одне з останніх місць 
серед областей України. Середній показник забезпе-
чення річним стоком на одного мешканця України 
в маловодний рік дорівнює 0,67 тис. м3/рік [6]. Во-
доспоживання для задоволення виробничих потреб 
є найбільшим і складає майже 58% від загального об-

сягу. На господарсько-питні потреби припадає 21%. 
Місцеві водні ресурси області дуже обмежені й зале-
жать, головним чином, від притоку з інших регіонів. 
З урахуванням зазначеного вкрай важливим є більш 
раціональне й екологічно обґрунтоване використання 
води в усіх напрямах господарських і виробничих по-
треб. 

З’ясовано, що показники декаплінг-фактору за 
обсягами утворених небезпечних відходів І–ІІІ класів 
небезпеки розподілилися в межах від − 0,01 у 2012 р. 
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до 0,66 у 2015 році. Останні три роки наявна тенден-
ція до зниження обсягів небезпечних відходів, але 
значні коливання в попередні роки не дають змогу за-
свідчити наявність ефекту декаплінгу за зазначеним 
фактором впливу на довкілля.

Питома вага утилізованих і спалених відходів 
для отримання енергії складає в середньому за до-
сліджуваний період 4,9% від загального обсягу утво-
рених відходів. Аналіз декаплінг-фактору за утилізо-
ваними й спаленими відходами свідчить, що в 2011, 
2012 і 2013 роках наявні від’ємні значення показника 
−0,13, −0,2 та −0,1 відповідно. Найбільше значення 
декаплінг-фактору визначено в 2015 р. 

Актуальним питанням для Миколаївської об-
ласті протягом останніх років постає проблема 
утилізації непридатних до використання й забо-
ронених до застосування хімічних засобів захис-
ту рослин, тари від них, накопиченої за попере-
дні роки. На початок 2015 р. їх кількість становить  
202,32 т.

У Миколаївській області основним видом діяль-
ності у сфері використання відходів як вторинної 
сировини є збирання, заготівля таких відходів, як: 
макулатура, склобій, відходи полімерних матеріалів, 
вторинні текстильні матеріали, використана металева 
тара (ящики, фляги, каністри, банки, зокрема алюмі-
нієві з-під напоїв, балончики), зношені шини й відхо-
ди гумові. Ліцензії на вказаний вид діяльності мають 
32 підприємства.

Іншим напрямом у сфері комплексного викорис-
тання матеріально-сировинних ресурсів є вживання 
червоного шламу ТОВ «Миколаївський глинозем-
ний завод» як залізовмісної добавки у виробництві  
цементу [8]. 

Виконаний аналіз показників декаплінгу за ре-
сурсними факторами свідчить про те, що ефект де-
каплінгу в Миколаївській області виявляється тільки 
щодо споживання енергетичних матеріалів і продук-
тів переробки нафти.

Треба відзначити, що пріоритетним напрямом 
Програми економічного і соціального розвитку Ми-
колаївської області на 2015–2017 роки «Миколаївщи-
на — 2017» є запровадження альтернативних віднов-
лювальних джерел енергії.

Будівництво об’єктів відновлювальної енергети-
ки дозволить не тільки отримати додаткові енергоге-
неруючі потужності для потреб регіону, але й залу-
чити значні інвестиції в місцеву економіку, створити 
сотні нових робочих місць, розвивати інфраструктуру 
й реалізовувати важливі соціальні проекти. Микола-
ївська область має високі стартові умови для розви-
тку альтернативної енергетики. На території Очаків-
ського й Березанського районів реалізовуються  про-
екти з будівництва вітрових електростанцій. Проекти 
будівництва сонячних електростанцій планується 
реалізувати у Вознесенському, Березанському, Ка-
занківському, Снігурівському,  Баштанському, Оча-
ківському й Первомайському районах області, що до-
зволить збільшити встановлену потужність сонячних 
електростанцій України на 342 МВт за умови залу-
чення інвестицій в область у розмірі близько 900 млн  
євро [7].

ВИСНОВКИ. Миколаївська область має значний 
потенціал для переходу до еколого орієнтованої еко-
номіки. Дослідження динаміки представлених по-
казників декаплінгу за ресурсними факторами може 
сприяти встановленню цільових орієнтирів й обме-
жень з метою формування передумов сталого розвит-
ку регіону. 

Основними чинниками, що перешкоджають пере-
ходу до еколого орієнтованого  виробництва й спожи-
вання виступають:

– застарілі технології виробництва;
– високі норми споживання ресурсів;
– недостаній контроль впливу виробничої діяль-

ності на навколишнє середовище;
– недосконалість чинних нормативів споживання 

й дозвільної системи;

Рис. 6. Динаміка декаплінг-фактору за утворенням відходів І–ІІІ класів небезпеки й утилізованими й спаленими відходами 
для отримання енергії в Миколаївській області:

 — декаплінг-фактор за утворенням небезпечних відходів І–ІІІ класів небезпеки;  — декаплінг-фактор за утилізованими 
та спаленими для отримання енергії
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– низький рівень екологічної культури й свідомос-
ті населення.

З метою формування сталого розвитку регіону 
й впровадження еколого орієнтованого виробни-
цтва й споживання як напряму «зеленого» зростання 
необхідні розробка й реалізація конкретних заходів,  
включаючи технологічні, економічні, організаційні, 
податкові та інші рішення, що будуть сприяти проце-
су екологізації господарської діяльності в регіоні 

Основними з таких заходів є: 
– впровадження на підприємствах кращих 

практик екологічного управління (більш чисте  
виробництво, ресурсо- й енергозбереження, запобі-
гання забрудненням, мінімізація відходів);

– розробка й впровадження системи екологічного 
менеджменту;

– удосконалення системи поводження з відхода-
ми, повторне використання й переробка відходів;

– розвиток й активне застосування екологічно 
чистих технологій.

Об’єднання загальних зусиль державних орга-
нів влади, комерційних і громадських організацій, 
підприємств, ініціативних громадян у розв’язанні 
еколого-економічних проблем країни є важливим 
кроком у забезпеченні добробуту  нинішнього й май-
бутніх поколінь.
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abstract. Recently, the relevance of biomass projects and substitution of fossil fuels, primarily natural gas, has in-
creased significantly. Ukraine has a great potential in the production of biofuels, but its application is still very limited. 
The use of wood in the form of log pieces, wood treatment waste, wood chips and pellets, and burning of sunflower 
husk has the most dynamic development. The article presents the analysis of efficiency of the industrial activity of 
the biomass energy-generating complex at Аgroindustrial Company Eugroil Ltd as one of the most environmentally 
friendly and cost-effective types of electricity production, which is extremely important to determine the prospects of 
the company. The authors have examined the current state and prospects of bioenergy development in Ukraine. Energy 
and technological characteristics of the complex under consideration are provided. The results of assessment of the 
impact of the complex’s operation on the environment are presented, as are the results of analysis of environmental 
and economic efficiency of its implementation. Prospects for further development of the production are suggested.
Keywords: alternative energy sources; bioenergy; biomass; energy complex; «green» tariff.

Анотація. Розглянуто сучасний стан і перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Наведено технологічну 
характеристику енергогенеруючого комплексу на біомасі ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ». Представлено результа-
ти оцінки впливу експлуатаційної діяльності енергогенеруючого комплексу на довкілля, результати аналізу 
еколого-економічної ефективності його впровадження й запропоновано перспективи подальшого розвитку ви-
робництва. 
Ключові слова: альтернативні джерела енергії; біоенергетика; біомаса; енергогенеруючий комплекс; «зеле-
ний» тариф.

Аннотация. Рассмотрено современное состояние и перспективы развития биоэнергетики в Украине. Приве-
дена технологическая характеристика энергогенерирующего комплекса на биомассе ООО «АПК «ЕВГРОЙЛ». 
Представлены результаты оценки влияния эксплуатационной деятельности энергогенерирующего комплекса 
на окружающую среду, результаты анализа эколого-экономической эффективности его внедрения и предложе-
ны перспективы дальнейшего развития производства.
Ключевые слова: альтернативные источники энергии; биоэнергетика; биомасса; энергогенерирующий ком-
плекс; «зеленый» тариф.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕМИ
Світова енергетика зіткнулася з серйозною про-

блемою: споживання енергії неухильно зростає, а за-
паси викопного палива, на використанні якого ґрун-
тується традиційна енергетика, далеко не безмежні. 
Вирішення такої проблеми багато вчених вбачають 
у розвитку альтернативної енергетики й популяції 
відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). 

Відновлювана енергетика — сектор енергетики, 
що динамічно розвивається у світі. На сьогодні частка 
ВДЕ в загальному постачанні первинної енергії у світі 
становить близько 13%, у тому числі біомаси — 10%, 
що відповідає більше 1300 млн т н. е. / рік. Європей-
ський Союз успішно рухається в напрямі досягнення 
мети 2020 р. у відновлюваній енергетиці — 20% енер-
гії з ВДЕ у валовому кінцевому енергоспоживанні. За 
останні 10 років цей показник зріс з 8% до 14% [2].

На сьогодні обсяги споживання біомаси для ви-
робництва енергії в Європейському Союзі склада-
ють більше 120 млн т н. е. / рік, а до 2020 р. вало-
ве кінцеве споживання біомаси має збільшитися до 
138 млн т н.е. / рік. Основним видом використовува-
ної біомаси є тверда біомаса. Її частка в загальному 
обсязі споживання незмінно дорівнює близько 70%.

Україна володіє величезним потенціалом у вироб-
ництві біопалива, але його застосування, як і раніше, 
дуже обмежене. Історично склалося, що ціни на ви-
копні види палива в Україні завжди були занижені 
щодо світових цін. За останні 5 років зростання цін 

на газ в Україні склало більше 600%, а цін на елек-
троенергію — більше ніж на 100%, у зв’язку з чим 
відновлювані види палива стали більш конкуренто-
спроможними. 

Біомаса є екологічно чистим паливом порівня-
но з його іншими твердими видами, наприклад, ву-
гіллям. Як правило, біомаса містить мало сірки, а її 
спалювання за відносно невисоких температур не 
призводить до утворення окислів азоту. Крім того, 
завдяки включенню біомаси в природний цикл по-
глинання, зберігання й вивільнення СО2, спалювання 
біомаси не посилює парниковий ефект, знижує нега-
тивний антропогенний вплив на довкілля й одночас-
но розв’язує питання утилізації відходів.

Виходячи з вищезазначеного, найголовнішою 
перевагою використання саме біоенергетичного по-
тенціалу є нарощування потужностей виробництва 
за умови одночасного зниження рівня енергетичних 
затрат й екологічного забруднення довкілля, а дослі-
дження ефективності виробничої діяльності енерго-
генеруючого комплексу на біомасі є актуальним.

АНАЛІз ОСТАННІх 
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

Одним із чинників забезпечення конкурентоспро-
можності підприємств альтернативної енергетики 
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господарювання, тому саме аналіз відіграє важливу 
роль для оцінки ефективності виробничої діяльності 
підприємства.

У наукових роботах М. П. Талавирі, О. Д. Баранов-
ської, М. В. Добрівської, А І. Шевцова та М. Г. Зем-
ляного розглянуто теоретико-методологічні засади 
виробництва біопалива, проведено аналіз стану ви-
робництва й використання біопалива, а також шля-
хів удосконалення й покращення розвитку біопалива 
в Україні та у світі загалом [4]. Економічний механізм 
регулювання ринку біопалива в Україні й провідних 
країнах світу розглянуто в матеріалах досліджень 
О. М. Варченко, Г. М. Калетніка, Н. П. Карачної та 
ін. [1, 3, 5].

Праці вчених Г. Г. Гелетухи, Т. А. Желєзної та 
Б. А. Костюковського містять аналіз впливу впрова-
дження «зеленого тарифу» на стан і розвиток елек-
троенергетики в Україні, але більше уваги приділя-
ється вивченню питання заміщення природного газу 
біомасою у виробництві теплової енергії в Україні 
[2, 7]. Натомість недостатньо розкрито питання ана-
лізу ефективності реально діючих енергогенеруючих 
комплексів на території України й не сформульовано 
систему показників, на основі яких можна визначи-
ти ступінь ефективності виробничої діяльності таких 
підприємств. 

МЕТОю СТАТТІ є проведення аналізу ефек-
тивності виробничої діяльності енергогенеруючо-
го комплексу на біомасі ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ» із 
окресленням перспектив розвитку підприємства як 
одного з найбільш екологічно чистих й економічно 
вигідних видів виробництва електроенергії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ», яке входить до складу 

Групи компаній Євгройл, — відносно нова компанія, 
створена в 2011 р., а з 2013 р. почала стрімко розши-
рюватися. 

Група компаній Євгройл була організована як вер-
тикально інтегрована група, що розвивається на основі 
принципів диверсифікації й взаємозв’язку різних видів 
діяльності, глибокої переробки сировини, безвідход-
ного виробництва, використання енергоефективних 
технологій, несировинного експорту й європейських 
стандартів корпоративної культури. Окрім ТОВ «АПК 
«ЄВГРОЙЛ», до складу Групи Євгройл входять ТОВ 
«Миколаївський ОЕЗ» і ТОВ «ЄВГРОЙЛ».

Реалізацією цієї концепції став комплекс з пере-
робки олійних культур, запущений у 2012 р. номі-
нальною потужністю до 600 т соняшнику на добу. 
Запуск виробництва дозволив групі вийти на вну-
трішній і зовнішній ринки готової продукції —− олії 
соняшникової [6]. 

Бізнес групи складається з трьох напрямків:
1. Генерування електроенергії з альтернативних 

джерел. Частка ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ» у загальних 

потужностях електроенергетики на біомасі в Україні 
становить 28%.

2. Виробництво соняшникової олії. Миколаїв-
ський олійноекстракційний завод переробляє за-
куплене насіння соняшнику й продає соняшникову 
олію оптом переважно на експорт. Планується збіль-
шення обсягів переробки в 5 разів від 37000 т / рік до 
183000 т / рік. Після збільшення обсягів компанія буде 
займати приблизно 2% українського ринку.

3. Реалізація насіння соняшнику. Компанія заку-
повує соняшник під час збору врожаю, зберігає його 
й продає пізніше. 

Енергогенеруючий комплекс побудовано з метою 
забезпечення необхідних навантажень на вироблення 
до 5,0 МВт електричної енергії з подальшою видачею 
потужності в міські електричні мережі. Річне вироб-
ництво електричної енергії складає 40,0 млн кВт × од.

Проведення аналізу ефективності впровадження 
енергогенеруючого комплексу на біомасі ТОВ «АПК 
«ЄВГРОЙЛ» базувалося на вивченні технічних ха-
рактеристик функціонування комплексу, визначенні 
впливу на компоненти навколишнього середовища й 
дослідженні еколого-економічних показників резуль-
татів його виробничої діяльності.

Вся електроенергія, що продукується комплек-
сом, продається на Енергоринок. Держава гарантує, 
що вся вироблена на біомасі електроенергія буде при-
дбана за спеціальним «зеленим» тарифом.

Відповідно до Закону України «Про електроенер-
гетику», Указу Президента України від 23 листопада 
2011 р. № 1059 «Про Національну комісію, що здій-
снює державне регулювання у сфері енергетики» 
й Порядку встановлення, перегляду та припинення 
дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської 
діяльності, затвердженого постановою НКРЕ від 
02 листопада 2012 р. № 1421, Національною комісі-
єю, що здійснює державне регулювання у сфері енер-
гетики, затверджено постанову № 1688 від 19 грудня  
2013 р. Про встановлення «зеленого» тарифу ТОВ 
«АПК «ЄВГРОЙЛ» до 01 січня 2030 року [8].

Будівництвом енергогенеруючого комплексу пе-
редбачено такі основні технічні рішення:

– створення головного корпусу енергогенеруючо-
го комплексу в складі: машинний зал, котельне відді-
лення;

– установлення в котельному відділенні енергоге-
неруючого комплексу двох твердопаливних котлів на 
базі ДКВр-10-23-370 (реконструйованих до паропро-
дуктивності 20,0 т/год для спалювання пелет з відхо-
дів сільськогосподарської та лісової промисловості);

– облаштування в машинному відділенні енергоге-
неруючого комплексу двох турбогенераторів типу П2-
2,4/0,5 електричною потужністю по 2,5 МВт кожен;

– застосування як основного палива енергогене-
руючого комплексу пелет з відходів сільськогоспо-
дарської й лісової промисловості;
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– будівництво лінії подачі палива від силосів до 
бункерного відділення котельної з подачею палива 
у витратні бункери котлів;

– спорудження оборотної системи охолодження 
циркуляційної води;

– обладнання машинного залу енергогенеруючо-
го комплексу системою постачання олії (установка 
дренажно-приймального й доливного баків олії, при-
стрій бака аварійного зливу масла, установка пере-
сувної очисної станції від олії);

– використання наявної блокової водопідготов-
чої установки (зворотний осмос) продуктивністю до 
10,0 м3 / год (для потреб енергогенеруючого комплек-
су й технології);

– оснащення пристроєм корекційної обробки кот-
лової води (фосфатування);

– установлення тяговидувного обладнання ко-
тельні (вентилятори первинного й вторинного пові-
тря, вентилятори пневмозабросу, димососи котлів);

– побудова системи газоочищення відхідних газів 
від котлів — установка за кожним котлом батарейних 
циклонів типу БЦ-512;

– відведення очищених газів у запроектовані ста-
леві димові труби;

– налаштування системи золовидалення;
– облаштування пристрою продувного колодя-

зя — збір й охолодження продувних і дренажних вод 
з подальшою подачею в каналізацію;

– оснащення котельного відділення й машинного 
залу енергогенеруючого комплексу вантажопідйом-
ним устаткуванням;

– обладнання систем водопостачання й каналіза-
ції енергогенеруючого комплексу вантажопідйомним 
устаткуванням;

– налаштування підводів і відводів зовнішніх ін-
женерних комунікацій з урахуванням наявних кому-
нікацій і можливості їх використання;

– організація технічного й протипожежного водо-
постачання об’єктів;

– електропостачання споживачів головного кор-
пусу енергогенеруючого комплексу й системи обо-
ротного водопостачання;

– проектування системи блискавкозахисту й за-
землення;

– організація управління й регулювання техноло-
гічного процесу;

– протипожежні заходи;
– заходи з техніки безпеки й охорони праці пер-

соналу;
– заходи щодо захисту навколишнього середови-

ща від шкідливих впливів технологічних процесів.
Основне паливо енергогенеруючого комплексу − 

пелети з відходів сільськогосподарської й лісової про-
мисловості, Qрн = 4100 ккал/кг. Резервне (допоміжне) 
паливо енергогенеруючого комплексу відсутнє. Вико-
ристовувана біомаса складається на 70% з деревної 

тріски, 30% — з лушпиння соняшнику. Деревина по-
ставляється з місцевих лісгоспів, лушпиння соняш-
нику — з олійно екстракційного заводу, що входить 
до Групи Євгройл. Часова витрата палива натураль-
ного (пелети з відходів сільськогосподарської й лісо-
вої промисловості) котлами становитиме 6575 кг/рік. 
Річна витрата палива натурального (пелети з від-
ходів сільськогосподарської й лісової промисловос-
ті) енергогенеруючим комплексом дорівнюватиме 
52,604 тис. тон.

З метою визначення впливу експлуатаційної ді-
яльності енергогенеруючого комплексу ТОВ «АПК 
«ЄВГРОЙЛ» на довкілля проведено оцінку впливу 
його експлуатаційної діяльності на атмосферне пові-
тря, ґрунти, водні ресурси й накопичення відходів. 

Наявна система газоочистки й пилеуловлення, мо-
дернізація якої проведена в 2016 р., із встановленням 
додаткового газоочисного обладнання, дозволяє під-
приємству відповідати вимогам природоохоронного 
законодавства у сфері охорони навколишнього серед-
овища. Приземні концентрації забруднювальних ре-
човин експлуатаційної діяльності комплексу подано 
в таблиці 1.

Наведені концентрації свідчать про те, що рівень 
забруднення атмосфери й негативний вплив на атмос-
ферне повітря в районі діяльності є допустимим.

З огляду на профіль планованої діяльності, розмі-
щення технологічного обладнання комплексу в будів-
лі з монолітними бетонними основами і на бетонних 
фундаментах, вплив на ґрунти буде зведено до міні-
муму. Зола, що утворюється в процесі спалювання де-
ревних пелет, не забруднює ґрунти й землю, оскільки 
зберігається в спеціально відведеному місці — бунке-
рі золи об’ємом 8,0 м3, своєчасно вивозиться в уста-
новленому порядку й передається спеціалізованим 
підприємствам для використання як добрива. Збір ви-
токів масла, злив забрудненої олії здійснюватиметься 
в дренажно-приймальний бак. Передбачено влашту-
вання підземного баку аварійного зливу олії. Засто-
сування асфальтобетонного покриття для доріг і про-
їздів також дозволить звести до мінімуму негативний 
вплив на ґрунти й землю.

На виробництві заплановано заходи, що перешко-
джають прямому впливу на підземні й ґрунтові води, 
а також допустимі обсяги водоспоживання й водовід-
ведення від наявних мереж, вплив об’єкта на водні 
ресурси можна вважати допустимим.

Вплив об’єкта на водні ресурси відбувається 
у вигляді водоспоживання й водовідведення, має не-
прямий характер (оскільки водопостачання здійсню-
ватиметься від наявного водопроводу; відведення 
стічних вод — в наявну мережу каналізації). З огляду 
на необхідні витрати води на охолодження основно-
го й допоміжного обладнання передбачено оборотну 
систему охолодження з вентиляторами градирного 
типу ІВА-1500. Розрахункові витрати на охолоджен-
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ня основного й допоміжного обладнання комплексу 
становлять 2 × 775 = 1550 мз / год. Промислові сто-
ки відводяться в оборотну систему з подальшим 
випаровуванням. Беззворотні втрати складатимуть 
62124,0 мз / рік. Побутові стоки від енергогенеруючо-
го комплексу відсутні.

Основними відходами, що утворюються в про-
цесі нормальної експлуатації комплексу є: зола —  
351 т / рік; відходи комунальні — 2,6 т / рік; матеріали 
обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені — 
0,1 5 т / рік; одяг захисний зіпсований, відпрацьова-
ний — 0,05 т / рік; лампи люмінесцентні, що містять 
ртуть, зіпсовані або відпрацьовані — 25 шт / рік. 

З огляду на прогнозоване зберігання відходів 
відповідно до санітарних норм і техніки безпеки, 
їх подальшу здачу спеціалізованим підприємствам, 
вивезення на міське звалище, утилізацію на своїй 
території, а також допустимі обсяги їх накопичен-
ня можна зробити висновок про те, що негативний 
вплив відходів на навколишнє середовище перебуває 
в рамках екологічних обмежень.

На основі отриманих результатів встановлено, що 
підприємство відповідає вимогам природоохоронно-
го законодавства у сфері охорони навколишнього се-
редовища.

Дослідження результатів виробничої діяльності 
енергогенеруючого комплексу на біомасі ТОВ «АПК 

«ЄВГРОЙЛ» проведено на основі фінансових по-
казників й динаміки генерації електричної енергії 
за останні два роки. Згідно з одержаними результа-
тами в 2015 р. компанія виробила 7379384 кВт × год 
енергії загальною вартістю 25233815 грн., а у 2016 
році — 12016930 кВт × год енергії загальною вартіс-
тю 50730059 грн.

Об’єми генерації електроенергії збільшуються 
в осінньо-зимовий період, що пов’язано зі збільшен-
ням об’ємів переробки сировини в цей період й осо-
бливостями функціонування агропромислового комп-
лексу. Максимальний показник генерації електроенер-
гії в 2016 р. зафіксовано в жовтні — 1304251 кВт·год 
загальною вартістю 5706829 грн. 

Динаміка генерації електричної енергії енергоге-
неруючого комплексу за 2016 рік наведено на рис. 1.

На основі аналізу ефективності впроваджен-
ня енергогенеруючого комплексу ТОВ «АПК «ЄВ-
ГРОЙЛ» запропоновано перспективи його подаль-
шого розвитку. 

З метою розширення сегмента електрогенерації 
необхідно залучити додаткове фінансування й вста-
новити енергогенеруюче обладнання загальною по-
тужністю 5 мВт у доповнення до наявного. Оціночна 
вартість такого додаткового обладнання становить 
2 млн євро за 1 мВт. Загальну структуру собівартості 
виробництва біопалива на 1 мВт потужностей енер-

Таблиця 1. Приземні концентрації експлуатаційної діяльності енергогенеруючою комплексу ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ»

Найменування 
забруднювальної  

речовини

Викиди забруднювальних речовин  
загалом по об’єкту

Максимальна приземна концентрація 
речовини на кордоні нормативної СЗЗ

Наявний стан Величини викидів згідно 
з проектними рішеннями Фон

Внесок 
наявних 
джерел

Внесок 
проектних 

джерел

r/c т/рік г/с т/рік частка ГДК частка ГДК частка ГДК

Заліза окис 0,0037 0,0002 0,0037 0,0002 – < 0,05 –

Марганець та його сполуки 0,0003 1,5е-5 0,0003 1,5е-5 0,40 0,18 –

Хром шестивалентний 1,0е-5 6,0е-7 1,0е-5 6,0е-7 0,40 0,05 –

Азоту двоокис 0,1640 0,5495 6,2785 180,767 0,39 0,39 0,19

Вуглецю окис 1,2249 0,7222 6,1201 176,229 0,58 0,11 0,05

Ангідрид сірчистий 0,0983 1,1229 – – 0,02 0,11 –

Метан 0,0033 0,0543 0,1568 4,5186 – < 0,05 < 0,05

Акролеїн 0,0001 0,0011 0,0011 0,0001 0,40 < 0,05 –

Зола 0,2583 0,8893 2,5868 17,4038 0,40 0,30 < 0,05

Пил абразивно-металевий 0,0190 0,0006 0,0190 0,0006 – < 0,05 –

Кислота олій нова 8,1е-8 8,5е-8 8,1е-8 8,5е-8 – < 0,05 –

Пил лущення соняшнику 0,0601 0,6134 0,0601 0,6134 – < 0,05 –

Пил насіння соняшнику 0,0088 0,0289 0,0088 0,0289 – < 0,05 –

Пил шроту соняшнику 0,0401 0,8050 0,0401 0,8050 – < 0,05 –
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гогенеруючого комплексу можна презентувати таким 
чином: витрати на придбання біомаси — 60%, амор-
тизаційні відрахування — 18%, заробітна плата — 
17%, інше — 5%.

Для підтвердження економічної ефективності 
запропонованих заходів розраховано показники ви-
робництва, прибутку й прибутковості на 1 МВт по-
тужностей енергогенеруючого комплексу ТОВ «АПК 
«ЄВГРОЙЛ» (табл. 2).

Іншим варіантом розвитку підприємства може 
бути запуск виробництва біопалива (біодизелю, біо-
етанолу й пелет). Компанія також має можливості 
встановити мультикультурний олійно екстракційний 
завод для збільшення об’ємів виробництва рослин-
них жирів.

ВИСНОВКИ. Наведено результати дослідження 
ефективності виробничої діяльності енергогенерую-
чого комплексу на біомасі ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ», 
функціонування якого одночасно вирішує питання 
утилізації відходів й отримання безкоштовної елек-
троенергії. 

Встановлено, що функціонування підприємства 
відповідає вимогам і нормативам природоохоронного 
законодавства у сфері охорони навколишнього серед-
овища. 

Проаналізовано фінансові показники й результа-
ти виробничої діяльності комплексу за 2015 та 2016 
роки. Згідно з отриманими даними об’єми генерації 
електроенергії збільшуються в осінньо-зимовий пері-
од, що пов’язано зі збільшенням об’ємів переробки 
сировини компанії в цей період. Максимальний по-

Таблиця 2. Показники виробництва, прибутку й прибутко-
вості на 1 МВт потужностей енергогенеруючого комплексу 
ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ»

Показники євро/рік

Встановлена потужність (kW) 1000

Номінальне виробництво (kW-h) 8760000

Коефіцієнт використання потужностей 85%

Фактичне виробництво (kW-h) 7446000

Тариф євро/кВт/год 0,111

Прибуток 830046

Собівартість –340319

Валовий прибуток 489727

Валова маржа 59%

Адміністративні витрати –41502

Витрати на доставку 0

EBIT(операційний прибуток) 448225

Амортизація 84000

EBITDA (аналітичний показник) 532225

EBITDA маржа 64%

Відсотки 0

Прибуток до податків 532,225

Податок на прибуток (18%) –95801

Чистий прибуток 436,425

Чиста маржа 53%

Рис. 1. Динаміка генерації електричної енергії енергогенеруючого комплексу на біомасі ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ»  
за 2016 р.
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казник генерації електроенергії в 2016 р. зафіксова-
но в жовтні — 1304251 кВт·год загальною вартістю 
5706829 грн. 

З метою розширення сегмента електрогенерації 
запропоновано встановити додаткове енергогенеру-

юче обладнання загальною потужністю 5 МВт. Оці-
ночна вартість нового обладнання — 2 млн євро за 
1 мВт, що дасть можливість отримати річний EBITDA 
на 1 мВт потужностей у розмірі 0,53 млн євро, а чис-
тий прибуток — у розмірі 0,44 млн євро. 
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abstract. The article substantiates the need of the formation and development of the environmental safety culture for 
the future professionals of the construction industry for their understanding of the environmental impacts made during 
their production activities. It highlights the problem that most industries have a negative impact on the environment, 
including building construction, where workers are affected by different types of hazards (radiation, chemical, physi-
cal, biological and social ones). It is indicated that teachers of specialized subjects should involve an environmental 
component in their own educational activities using project-based learning, which aims at solving professional issues 
and helps motivate students for their learning activities and independent work in the pursuit of knowledge. In addition, 
the author proves that an essential part of certain decisions and actions that are taken in order to solve the problems of 
environmental safety is embodied in the “green” construction. The study identifies the relevant conditions affecting 
the success of project-based learning. They are as follows: the desire and interest in implementing project activities 
shown by pupils, students and teachers; successful experience of implementing project-based learning in a number 
of vocational schools; well-formed personal skills of vocational students (design, research, communication, presenta-
tion and reflection), which are important for project-based learning, etc. Their experimental evaluation in vocational 
schools for building construction is conducted. It is proposed to introduce a comprehensive system of project-based 
learning and its scientific and methodological support in vocational schools. This can be realized through the develop-
ment of training cycles, game activities, distressed and situational exercises.
Keywords: environmental safety culture; future experts of in building construction; project-based learning; condi-
tions of successful project-based learning; project method.

Анотація. У статті обґрунтовано необхідність формування й розвитку культури екологічної безпеки в май-
бутніх фахівців будівельного профілю шляхом використання проектного навчання. Визначено умови, від 
яких залежить успішність проектного навчання й проведено їхнє експериментальне оцінювання. Запропо-
новано запровадження в професійних навчальних закладах цілісної системи проектного навчання й науково-
методичного забезпечення цієї діяльності.
Kлючові слова: культура екологічної безпеки; майбутні фахівці будівельного профілю; проектне навчання; 
умови успішності проектного навчання; метод проектів.

Аннотация. В статье обоснована необходимость формирования и развития культуры экологической безопас-
ности у будущих специалистов строительного профиля путем использования проектного обучения. Опреде-
лены условия, от которых зависит его успешность и проведено их экспериментальное оценивание. Предло-
жено введение в профессиональных учебных заведениях целостной системы проектного обучения и научно-
методического обеспечения этой деятельности.
Ключевые слова: культура экологической безопасности; будущие специалисты строительного профиля; про-
ектное обучение; условия успешности проектного обучения; метод проектов.
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пОСТАНОВКА пРОБЛЕМИ
Останнім часом питання формування й розвитку 

культури екологічної безпеки в майбутніх фахівців 
набуває істотного значення. Така ситуація поясню-
ється тим, що зміна освітньої парадигми й практич-
не спрямування навчання вимагають від них усві-
домлення відповідальності за екологічні наслідки 
власної професійної діяльності. У цьому контексті 
обов’язковим є розуміння вихованцями тих впливів 
на навколишнє середовище, які здійснюються під 
час виробничої діяльності. До них належать: нера-
ціональне використання природно-ресурсного по-
тенціалу, високий рівень антропогенного впливу на 
довкілля, зростання обсягів промислових відходів на 
душу населення, низькі показники середньої трива-
лості життя, зношеність основних виробничих засо-
бів тощо. Саме такі результати виробничої діяльності 

в Україні призводять до загрози техногенних аварій 
зі значними негативними екологічними наслідками. 
При цьому підкреслимо, що практично всі галузі про-
мисловості негативно впливають на довкілля, зокре-
ма й будівельна.

Слід зазначити, що в загальноосвітній підготов-
ці майбутніх кваліфікованих робітників на вивчення 
предмета «екологія» відводиться всього 17 годин. 
Отже, викладачі спеціальних предметів мусять залу-
чати екологічний компонент до власної педагогічної 
діяльності, використовуючи такі педагогічні методи 
й технології, які спрямовані на розв’язання профе-
сійних питань, сприяють мотивації учнів до навчаль-
ної діяльності, самостійній роботі в здобутті знань 
тощо. У цьому контексті цікавим є досвід Є. Свинцо-
ва й О. Суровцевої [1], які під час підготовки май-
бутніх фахівців будівельного профілю ввели таку 

[2] Kulalaieva N. V. Kultura ekolohichnoi bezpeky u pidhotovtsi maibutnikh kvalifikovanykh robitnykiv budivelnoho 
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entsii (m. Kyiv, 7–19 kvitnia 2016 r.), T. 1. [Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference 
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2016, рр. 97 – 99.
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ture]. Bezpeka zhyttia i diialnosti liudyny — osvita, nauka, praktyka: zb. nauk. prats KhV mizhnar. nauk.-prakt. 
konf., m. Kyiv, 19–20 travnia 2016 r. [Proceedings of the 15th International Scientific and Practical Conference 
«Safety of Human Life — Education, Science and Practice»]. Kyiv, Tempo Publ., 2016, рр. 140 – 143.

[4] Kulalaieva N. V. Kadrove zabezpechennia «zelenoho» budivnytstva yak pidgruntia zbalansovanoho rozvytku 
ekonomiky [Personnel provision for «green» building construction as a foundation of sustainable economic devel-
opment]. Profesiina osvita v umovakh staloho rozvytku / zbirnyk materialiv I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi 
konferentsii (m. Kyiv, 1 hrudnia 2016 r.) [Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference 
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nykamy [Project-based learning as a condition for gaining the experience of safe work by future construction 
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дисципліну як «Екологічне оцінювання проектних 
рішень».

Зауважимо, що один з пріоритетів стратегії «Єв-
ропа 2020» — стале зростання, яке полягає в сприян-
ні більш ефективному використанню ресурсів, роз-
витку більш екологічної та конкурентоспроможної 
економіки. З-поміж провідних ініціатив Європейська 
комісія виокремила таку, як «Європа з ефективним 
використанням ресурсів» для зменшення залежності 
економічного зростання від використання ресурсів, 
для підтримки переходу до низьковуглецевої економі-
ки, збільшення використання відновлюваних джерел 
енергії й підвищення енергоефективності [2]. Вище-
означене є продовженням ідей щодо необхідності гло-
бального партнерства всіх держав заради досягнення 
стабільного соціального, економічного й екологічного 
розвитку суспільства. Йдеться про екологічну безпеку 
як зміст, форму й сферу діяльності людини, народів 
світу й держав у культурному масштабі на основі ша-
нобливого діалогу, культури, миру й безпеки, страте-
гічного компромісу щодо формулювання, уточнення й 
досягнення особистих, національних і цивілізаційних 
цілей, ідеалів, цінностей, інтересів; збереження, роз-
виток і захист норм і традицій людей, родин, націй 
і суспільств, їхніх соціальних інститутів і мереж жит-
тєзабезпечення від неприйнятних викликів, ризиків, 
небезпек і загроз.

У цьому зв’язку принципового значення на-
буває визнання концептуальної й теоретико-
методологічної можливості нового підходу до га-
рантування безпеки. Його сутність полягає у випе-
реджальному впливі на виклики, загрози, небезпеки, 
ризики, що виникають у техногенному, природному 
й соціальному середовищі. Мова йде про екологічну 
безпеку — як про збалансований стан навколишнього 
середовища, що забезпечує можливість поліпшення 
якості життя людей, захищеність від природних і тех-
ногенних катастроф, можливість стабільного прогре-
су суспільства й держави. Наведене цілком відповідає 
Закону України «Про охорону навколишнього природ-
ного середовища», у якому визначено, що екологічна 
безпека — це такий стан навколишнього природного 
середовища, за якому забезпечується запобігання по-
гіршенню екологічної обстановки й виникненню не-
безпеки для здоров’я людей [3]. Відповідно до цього 
культуру екологічної безпеки пропонуємо розгля-
дати як культуру запобігання ризикам, небезпекам, 
загрозам цілям, ідеалам, цінностям, інтересам на-
вколишнього середовища, людини, суспільства, 
держави, сучасної цивілізації [4, с. 97−98].

АНАЛІз ОСТАННІх  
ДОСЛІДжЕНЬ І пУБЛІКАЦІй

Екологічні питання в освіті розглядалися багатьма 
науковцями, серед них: екологічна культура майбут-
ніх фахівців (В. Борейко, А. Єрмоленко, М. Кисельов, 

В. Крисаченко, Л. Лук’янова, В. Логвиненко, С. Риж-
ков, О. Салтовський Г. Філіпчук та ін.) екологічне ви-
ховання студентів й учнів (В. Андрущенко, О. Варго, 
С. Дерябо, М. Кисельов, В. Крисаченко, Н. Негруца, 
А. Некос, О. Плахотнік, С. Сапожников, М. Хилько, 
В. Ясвін та ін.).

Деякі педагоги [5] зазначають, що для формуван-
ня екологічної свідомості в студентів доцільно вико-
ристовувати такі форми і методи роботи, що сприя-
ють розвитку її мотиваційно-ціннісних і поведінково-
діяльнісних складових, до яких вони відносять: до-
слідження, проблемні завдання, інтерактивні методи 
(мозковий штурм, дискусії, рольові ігри, проекти 
тощо), використання ІКТ, залучення студентів до 
громадського екологічного руху, позаудиторну робо-
ту (конференції, семінари, вікторини, факультативи 
тощо).

С. Сапожников стверджує, що процес екологічно-
го виховання майбутніх фахівців будівельного профі-
лю має фрагментарний характер і реалізується викла-
дачами інтуїтивно [6]. У цьому контексті формуван-
ня культури екологічної безпеки майбутніх фахівців 
будівельного профілю, що необхідно для відтворення 
в них цілісного уявлення можливих екологічних на-
слідків від їхньої професійної діяльності на суб’єктах 
господарювання будівельної галузі, наразі залиша-
ється не достатнім, як і впровадження сучасних ін-
новаційних педагогічних технологій у навчальних 
закладах для їхньої якісної професійної підготовки 
з даної проблематики.

МЕТА СТАТТІ полягає в обґрунтуванні необхід-
ності й доцільності формування культури екологічної 
безпеки майбутніх фахівців будівельного профілю 
засобами технології проектного навчання й експе-
риментального оцінювання сприятливих для цього 
умов.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За даними Міжнародної організації праці, яка ви-

значає будівельну промисловість як галузь, що скла-
дається з державних і приватних фірм і організацій, 
які будують житло для заселення людьми та (або) для 
комерційного використання й здійснюють суспільно 
значимі роботи, щонайменш 60 тис. осіб щорічно 
наражаються на смертельні травми, а кілька сотень 
тисяч працівників отримують серйозні каліцтва й 
розлади здоров’я на будівельних майданчиках [7]. 
Підкреслимо, що будівельники зазнають впливу та-
ких видів небезпек: радіаційної, хімічної, фізичної 
(впливу середовища перебування), біологічної та со-
ціальної (психофізіологічної). [8, с. 141]. Беручи до 
уваги ту соціальну, політичну, економічну и еколо-
гічну ситуації, що склалися сьогодні, особливо ак-
туальною постає проблема закладання у свідомість 
майбутніх фахівців мислення, яке засноване на гли-
бокому усвідомленні безумовності пріоритетів без-
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пеки, цінності та якості життя для вирішення будь-
яких професійних й особистісних завдань. Отже, для 
організації безпечної професійної діяльності майбут-
ніх будівельників очевидна необхідність формування 
у фахівців будівельного профілю особливого виду 
культури, що враховує специфіку діяльності людини 
в умовах, коли рівень безпечного перетворення се-
редовища перебування вже досягає критичної межі, 
а саме культури безпеки професійної діяльності. Од-
нією з її складових є культура екологічної безпеки. 
Вона необхідна для відтворення в майбутніх фахівців 
будівельного профілю цілісного уявлення наслідків 
можливої екологічної кризи з урахуванням взаємозу-
мовленості демографічних, енергетичних, ресурсних, 
хімічних, організаційних, економічних і соціальних 
процесів. Крім цього, стрімко збільшується кількість 
населення планети, концентрація людей в окремих 
великих місцевих агломераціях — мегаполісах (іноді 
з населенням у десятки мільйонів осіб). Це, насампе-
ред, пов’язано з принциповими технічними змінами, 
структурною перебудовою промисловості, переходом 
до високотехнологічного виробництва. За словами 
М. Мойсеєва, зростання мегаполісів — це «природ-
не явище». Воно не є винаходом окремих людей,  
а є наслідком самоорганізації суспільства, у резуль-
таті якої зростає взаємопов’язаність людей [9, с. 44]. 
Така швидка урбанізація вимагає від будівельників 
певних рішень і дій, що втілюються зараз у «зеле-
ному» будівництві. Його завданнями є скорочення 
сукупного (за весь життєвий цикл будівлі) згубного 
впливу будівельної діяльності на здоров’я людини 
й навколишнє середовище; створення нових робочих 
місць в інтелектуальній сфері виробництва й нових 
промислових продуктів; зниження навантажень на 
регіональні енергетичні мережі й підвищення на-
дійності їх роботи; зниження витрат на утримання 
будівель нового будівництва. При цьому енергетич-
на ефективність, комфортне перебування в будівлях 
і зниження негативного впливу на навколишнє серед-
овище є головними аспектами «сталого», «зеленого» 
будівництва.

Успішна підготовка кадрового забезпечення «зе-
леного» будівництва можлива тільки через його обі-
знаність технологіями, що забезпечують зниження не-
гативного впливу на довкілля й збільшення комфорту 
користувачів житлових будинків, офісних приміщень, 
виробничих споруд та ін. Для цього слід активно за-
стосовувати енергоефективні технології, скорочувати 
промислові й побутові відходи, покращувати якість 
повітря в приміщеннях тощо. Адже створення ре-
сурсної ефективності конструкцій і використання 
ресурсозберігаючих матеріалів максимізує функціо-
нальність й одночасно оптимізує використання при-
родних ресурсів [10, с. 157–158].

Зважаючи на актуальність вказаної проблематики, 
а також беручи до уваги результати нещодавно прове-

деного нами анкетування майбутніх фахівців будівель-
ного профілю, зазначимо, що під час їхньої професій-
ної підготовки доцільним є застосування технології 
проектного навчання, що є практикоорієнтованою 
й об’єднує проблемні, інтерактивні й творчі методи 
навчання. Оскільки саме метод проектів є втіленням 
ідеї продуктивного навчання, тобто знання, вміння 
й навички здобуваються вихованцями в ході отриман-
ня досвіду власної практичної діяльності. При цьому 
навчально-пізнавальна діяльність майбутніх фахівців 
вже на початку проекту орієнтована на результат. До 
того ж, його зовнішня реалізація втілюється в певний 
продукт: веб-сайт, презентацію, соціологічне опиту-
вання, плакат, газету, журнал, модель, відеофільм, ви-
ставу тощо. А внутрішня — це сформований досвід 
певної діяльності майбутнього фахівця. Крім того, ви-
хованці вчаться працювати в групах, використовуючи 
інформацію про різні будівельні професії, аналізуючи 
одне завдання в різних аспектах, і головне — одержу-
ють безпосереднє уявлення про майбутню професію 
[11, с. 77].

Слід зазначити, що успішність проектного на-
вчання залежить від багатьох умов, а саме: відповід-
ним чином спланованої та організованої діяльності; 
наявності якісних матеріальних результатів проек-
ту; бажання й зацікавлення здійснювати проектну 
діяльність як в учнів і студентів, так і викладачів; 
активності й самостійності учасників проекту, усві-
домлення ними важливості їхньої участі в обраному 
проекті й особистої потреби в розв’язанні проектної 
проблеми; чіткої координації викладачем проектно-
го навчання; наявності відповідних проектних вмінь 
в учнів і студентів (проектувальних, дослідницьких, 
комунікативних, презентаційних і рефлексивних) 
тощо.

З метою експериментального оцінювання спри-
ятливих для проектного навчання умов нами було 
з’ясовано думку 2214 учнів професійно-технічних 
навчальних закладів з різних регіонів України, які 
здобувають професії будівельного профілю. Для про-
ведення масових опитувань вважається достатнім 
урахувати відповіді 400 осіб (для припустимої по-
милки 5%), тому таку вибірку можна вважати ціл-
ком репрезентативною. Для забезпечення більшої 
об’єктивності відповідей інтернет-анкетування за до-
помогою веб-сервісу Google Forms проводилося ано-
німно. Даний сервіс дозволяє розмістити електронну 
версію анкети, зібрати відповіді респондентів, швид-
ко обробити результати опитування, а також скопію-
вати відповіді для їх подальшого опрацювання в спе-
ціальних статистичних програмах, зокрема SPSS. Для 
роз’яснення правил анкетування учасникам пропону-
валася інструкція. Анкети містили як відкриті, так 
і закриті запитання, а також їх поєднання (у закритих 
запитаннях пропонувалося вказати також, за бажан-
ням, свій варіант відповіді).
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Таблиця 1. Самооцінка майбутніми фахівцями будівельного профілю особистісних вмінь, значущих для використання 
проектного навчання

№
з/п Вміння

Розподіл за рівнями
низький середній високий

1 Висувати творчі ідеї 16,9% 67,4% 15,7%
2 Ставити цілі й досягати їх 18,3% 53,5% 28,2%
3 Узгоджувати цілі з іншими 19,5% 54,1% 26,4%
4 Планувати діяльність, час, ресурси 21,1% 54,5% 24,4%
5 Обирати способи дій 19,2% 52,9% 27,9%
6 Організовувати планування в групі 23,8% 52,8% 23,4%
7 Розподіляти обов’язки й ролі в групі 24,7% 48,0% 27,3%

8 Самостійно знаходити й обирати потрібну інформацію в книгах, 
журналах, мережі Інтернет

18,0% 40,6% 41,4%

9 Проводити дослідження 24,7% 51,9% 23,4%
10 Готувати й оформлювати письмову роботу 21,8% 52,6% 25,6%
11 Готувати презентацію 23,6% 46,0% 30,4%
12 Вільно спілкуватись з усіма учасниками проекту 17,6% 43,9% 38,5%
13 Висловлювати свою думку 16,0% 45,0% 39,0%
14 Вислуховувати й розуміти інших 16,1% 42,1% 41,8%
15 Запобігати виникненню конфліктів 22,0% 48,3% 29,7%
16 Допомагати іншим у важких ситуаціях 16,6% 45,5% 37,9%
17 Брати на себе відповідальність і приймати рішення 21,9% 49,5% 29,0%
18 Виступати з доповіддю 28,7% 48,3% 23,0%
19 Використовувати наочність під час виступу 27,2% 50,8% 22,0%
20 Відповідати на запитання під час доповіді 23,7% 52,3% 24,0%
21 Аналізувати свою діяльність і діяльність інших 21,8% 56,2% 22,0%
22 Оцінювати результативність виконання проекту 21,0% 55,3% 23,7%
23 Оцінювати внесок кожного учасника проекту 18,7% 52,1% 29,2%

В опитуванні з’ясовувалось ставлення учнів ПТНЗ 
до проектного навчання. На запитання «Чи вважаєте 
Ви роботу над проектом більш цікавою, корисною, 
ніж інші форми виконання завдань?» учні відповіли: 
«так» — 63,4%, «ні» — 10,8%, «важко відповісти» — 
25,8%. Власні бажання й зацікавленість роботи над 
проектами учні виявили з таких предметів, як спец-
дисципліни, інформатика, біологія, історія, математи-
ка тощо.

Для виявлення стану поінформованості учнів 
щодо методу проектів перед ними було поставле-
но запитання: «Чи знають вони про нього?». Серед 
отриманих відповідей були такі, що показали відсут-
ність інформації про метод проектів у респондентів 
(16,9%), але більша частина відповідей (83,1%) була 
позитивною. Визначене свідчить про те, що проек-
тне навчання поширюється в професійній підготовці 
майбутніх фахівців будівельного профілю. Наведене 
підтверджує також і те, що серед педагогів ПТНЗ 
опитаних учнів метод проектів ніколи не викорис-
товують — 7,8%, намагаються використовувати, але 
не дуже успішно — 18,0%; успішно використовують 
з окремих предметів — 54,1%, постійно й успішно 
використовують з більшості предметів — 20,1% пе-
дагогів.

У ході дослідження визначалася наявність прак-
тичних навичок проектної діяльності учнів. Їм було за-

пропоновано відповісти на запитання: «Чи брали вони 
колись участь у роботі над проектом?» Третина опита-
них (31,0%) відповіла, що не мала такого досвіду.

Крім того, учням також пропонувалося оцінити 
свої особистісні вміння, важливі для реалізації про-
ектного навчання (табл. 1).

Вочевидь, майбутні фахівці будівельного про-
філю мають проблеми з висуванням творчих ідей, 
використанням наочності під час виступу, їм складно 
доповідати й відповідати на запитання, й аналізува-
ти свою діяльність і роботу інших. Досить впевнено 
вони себе почувають під час самостійного знаходжен-
ня й обирання потрібної інформації в книгах, журна-
лах, мережі Інтернет, вільного спілкування з усіма 
учасниками проекту, висловлювання своєї думки 
й розумінням опонентів, допомоги іншим у важких 
ситуаціях тощо.

Загальний розподіл майбутніх фахівців будівельно-
го профілю за рівнями їхніх особистісних вмінь, значу-
щих для проектного навчання, розраховувався як серед-
нє арифметичне між відсотковими значеннями проявів 
певних вмінь. Отриманий розподіл наведено на рис. 1.

Аналіз експериментальних результатів засвідчує, 
що більшість майбутніх фахівців оцінюють рівень 
власних умінь, необхідних для проектного навчання, 
як середній, лише третина — як високий. Таким чи-
ном, можна констатувати необхідність запровадження 
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в професійних навчальних закладах цілісної системи 
проектного навчання й науково-методичного забез-
печення цієї діяльності. Воно може бути реалізоване 
шляхом розробки циклів тренінгових, ігрових, про-

блемних і ситуативних занять, основною метою яких 
є розвиток в учнів і студентів необхідних для проек-
тного навчання вмінь.

ВИСНОВКИ. Формування культури екологічної 
безпеки майбутніх фахівців будівельного профілю 
в професійних навчальних закладах наразі є своєчас-
ним завданням. Зважаючи на обмеженість природни-
чих і суміжних з ними навчальних дисциплін у ПТНЗ 
будівельного профілю, для розв’язання наведеної 
проблеми доцільно застосовувати проектне навчання 
через імплементацію екологічного компонента в спе-
ціальні дисципліни. Аналіз результатів проведеного 
за участю автора педагогічного дослідження надав 
змогу виявити наявні для цього умови, а саме: бажан-
ня й зацікавлення здійснювати проектну діяльність як 
в учнів і студентів, так і викладачів; певний успіш-
ний досвід запровадження проектного навчання 
в деяких професійно-технічних навчальних закладах; 
сформовані певним чином в учнів ПТНЗ особистісні 
вміння (проектувальні, дослідницькі, комунікативні, 
презентаційні й рефлексивні), значущі для проектно-
го навчання тощо. 
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Рис. 1. Розподіл майбутніх фахівців будівельного профілю 
за рівнями їхніх особистісних вмінь, значущих для проек-
тного навчання:
1 — низький; 2 — середній; 3 — високий
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