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Abstract. Shipbuilding shapes the future of maritime transport. Development of world maritime trade, level of fleet re-
newal, economic efficiency, speed, safety, environmental friendliness of sea container transportation depends on the quality, 
volume, innovation of container shipbuilding.  The purpose of the article is to investigate the status, dynamics, problems and 
prospects of container shipbuilding in the world, to determine the role of fleet renewal in the provision of container shipping 
and the development of global maritime trade. The methodological basis of the research is the informal content analysis and 
systematic synthesis of information obtained from foreign and domestic sources of information. In the field of container 
shipbuilding, current trends are taking into account market requirements and environmental legislation. The design and 
construction of large-capacity container vessels must meet the standards of safety, energy efficiency and environmental 
friendliness, better hydrodynamics. Important in the field of shipbuilding are the digitization of processes, the use of artificial 
intelligence, blockchain. There is an imbalance in the geographical location of shipbuilding facilities and the level of devel-
opment of national economies, which affects the construction and operation of a container vessel fleet. Shipbuilding is un-
dergoing reform, consolidation and evolving thanks to strong government support. Eco-friendliness and cost-effectiveness 
remain a constant benchmark in shipbuilding and incentives in the modernization of maritime transport. Scientific novelty. 
The problems of development of modern shipbuilding of new container vessels and the main tendencies in this sphere are 
investigated from international sites and foreign sources. Practical importance. The results of the study can be used in the 
shipbuilding industry, as well as by all interested parties involved in sea container transportation.
Key words: shipbuilding; container ships; world fleet; sea container transportation; maritime transport.
Анотація. Суднобудування формує майбутнє морського транспорту. Від якості обсягів, інноваційності 
суднобудування контейнерних суден залежить розвиток світової морської торгівлі, рівень оновлення флоту, 
економічна ефективність, швидкість, безпека, екологічність морських контейнерних перевезень. Метою статті 
є дослідження стану, динаміки, проблем та перспектив контейнерного суднобудування у світі, визначення ролі 
оновлення флоту в забезпеченні контейнерних перевезень та розвитку глобальної морської торгівлі. Методичну 
основу дослідження становлять неформалізований контент-аналіз та системне узагальнення відомостей, 
отриманих з іноземних та вітчизняних джерел інформації. У сфері контейнерного суднобудування сучасними 
тенденціями є врахування вимог ринку й екологічного законодавства. Проектування та будівництво контейнерних 
суден великої місткості має відповідати стандартам безпеки, енергозбереження та екологічності, кращої 
гідродинаміки. Актуальними в галузі суднобудування є цифровізація процесів, застосування штучного інтелекту, 
блокчейн. Проблемами останніх років у галузі контейнерного суднобудування залишається диспропорція між 
коливаннями світової торгівлі та пропозицією флоту, обсягами замовлень у суднобудуванні. Спостерігається 
дисбаланс за географічним розташуванням суднобудівних потужностей та рівнем розвитку національних 
економік, що впливає на будівництво й експлуатацію флоту контейнерних суден. Сфера суднобудування зазнає 
впливу реформ, консолідації та розвивається завдяки значній підтримці уряду. Екологічність та економічна 
ефективність залишаються незмінним орієнтиром у суднобудуванні та стимулами в процесах модернізації 
морського транспорту. Наукова новизна. Досліджено з міжнародних сайтів та іноземних джерел проблемні 
питання розвитку сучасного суднобудування нових контейнерних суден та основні тенденції в цій сфері. 
Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані в суднобудівній галузі, а також всіма 
зацікавленими сторонами, що беруть участь у морських контейнерних перевезеннях.
Ключові слова: суднобудування; контейнеровози; світовий флот; морські контейнерні перевезення; морський 
транспорт. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
За суднобудуванням – майбутнє морського тран-

спорту, від якості та обсягів суднобудування контей-
нерних суден залежать розвиток світової морської 
торгівлі, якісне оновлення флоту, а відповідно еконо-
мічність, екологічність та швидкість вантажних кон-
тейнерних перевезень.

Дослідження розподілу контейнерних суден за 
віком важливе для оцінки економічної та екологіч-
ної надійності цього виду морського транспорту. 
Вік флоту виступає вагомим фактором у прийнятті 
рішень щодо оновлення, модернізації чи утилізації 
складових частин флоту, суден, а це, своєю чергою, 
впливає на показники капітальних інвестицій, по-
стачання потужностей, конкуренцію, розмір тарифів, 
фрахту і прибутку. 

Контейнерні перевезення набирають дедалі біль-
шої популярності через універсальність у застосу-
ванні видів транспорту та придатності для різних 
вантажів. Крім того, розвитку контейнерних пере-
везень сприяє пожвавлення економіки, виробництва, 
електронної торгівлі, модернізація транспортної інф-
раструктури, новітнє суднобудування.

Суднобудування тісно пов’язане з потребами 
оновлення флоту, забезпечення його відповідності 
сучасним потребам, інноваціям у цій сфері, вимогам 
до безпеки та екологічності, що виступає важливим 
об’єктом для дослідження. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Суднобудуванню у світі і в Україні приділяється 
значна увага в науковій літературі. Проблеми та пер-
спективи суднобудівної галузі України у глобально-
му контексті висвітлюються у праці  В.О. Діордієва 
[1]. Тенденції, обсяги, лідери ринку суднобудування 
розкрито в публікації В. Лисицького [2]. Показни-
ки глобального суднобудування в першому кварталі 
2019 р. аналізує М. Шевченко [3]. Роль контейнери-
зації для змішаних вантажних перевезень у розвитку 
світової торгівлі, у тому числі суднобудування, визна-
чено у праці П.І. Підлісного [5], Н.О. Паткевич [5], 
Ю.В. Цвєтова [5]. Заслуговують на увагу міркування 
В. Федіна [6], чи стане суднобудування локомотивом 
економіки. Проте актуальним питанням суднобуду-
вання саме контейнерних суден належна увага не 
приділяється. Суднобудування, у тому числі, глобаль-
не розглядається лише загалом. Такі зарубіжні авто-
ри, як: Б. Рольяно Саллес [6], М. Больман [7], Е. Кріс-
тенсен [8], Дж. Блейзер [8], Дж. Дрейк [8], Г. Кох [8], 
Дж. Лабовіц [8], Б. Немет та Н. Прінгл [8] досліджу-
ють питання розвитку морського транспорту та кон-
тейнерних перевезень більш детально, проте мало 
уваги приділено саме аспектам суднобудування, дані 
наводяться досить поверхнево. У статті використано 
авторитетні дослідження Clarksons [9; 10], Drewry 

[11] про світове суднобудування, а також дані Ради 
ООН із питань торгівлі та розвитку (United Nations 
Conference on Trade and Development – UNCTAD) [12; 
13] про світовий морський транспорт загалом та суд-
нобудування зокрема. 

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Показники світового суднобудування приверта-
ють увагу багатьох дослідників, проте в наукових 
працях і публікаціях не розкрито стан, проблеми та 
перспективи  саме контейнерного суднобудування, 
особливо не висвітлено питання суднобудівної галузі 
у сфері новітніх контейнерних суден. Потребує по-
глибленого дослідження формування висновків щодо 
стану, проблем та перспектив розвитку контейнерно-
го суднобудування, оновлення світового флоту у світ-
лі сучасних тенденцій.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Основним завданням цієї статті є дослідження 

стану, динаміки, проблем та перспектив контейнерно-
го суднобудування у світі, визначення ролі оновлен-
ня флоту в забезпеченні контейнерних перевезень та 
розвитку глобальної морської торгівлі.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Виконані розвідки ґрунтуються на застосуванні 
системного підходу, дедуктивного методу, порівнян-
ня, абстрагування, групування, методів економічного 
аналізу, узагальнення. Об’єктом дослідження висту-
пає галузь суднобудування, предметом – сукупність 
теоретичних та практичних аспектів контейнерного 
суднобудування у світі.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Пожвавлення світової економіки сприяє зрос-

танню морської торгівлі, особливо контейнерних 
перевезень, що стимулює суднобудівну галузь. Вза-
галі слово «контейнер» походить від англійського to 
contain, що означає «містити», і представляє собою 
спеціальний засіб, пристосування для зберігання та 
перевезення будь-чого. У широкому значенні кон-
тейнер може мати різноманітні форми та види, може 
бути виготовлений із різних матеріалів, проте саме 
для потреб транспортування вантажів було прийнято 
стандарт для визначення розмірів контейнера,  щоб 
використовувати його як універсальний засіб різними 
видами транспорту.

Перший контейнер, який почав успішно викорис-
товуватись у морському транспорті, був створений у 
1956 р. М. Макліним. Він не був першим, хто ство-
рив контейнерне судно, але його, переобладнаний із 
нафтового танкера, контейнеровоз дав змогу суттєво 
збільшити швидкість не тільки транспортування, а й 
завантажувально-розвантажувальних робіт, що змен-
шило витрати і час простою судна в порту. Така ідея 
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мала успіх і наслідування. Тому у 1968 р. на міжна-
родному рівні було прийнято ISO 668 – перший стан-
дарт, який визначив розміри транспортних контейне-
рів. Нині використовуються стандартні контейнери 
розміром 20 футів (6,09 м), 40 футів (12,18 м), 45 фу-
тів (14,6 м) і 53 фути (16,15 м) [15]. 

Найбільш поширеною еквівалентною одиницею 
є TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) – це стандартна 
міра, що відповідає об’єму двадцятифутового кон-
тейнера, використовується для обчислення місткості 
контейнеровозів та складів (місць зберігання кон-
тейнерів). Контейнери, побудовані за міжнародними 
стандартами, роблять їх взаємозамінними між суд-
ноплавними компаніями, залізничними і вантажни-
ми перевізниками. Також відомий ще більший тип 
контейнерів – FEU (Fourty-foot Equivalent Unit), що 
еквівалентний об’єму сорокафутового контейнера. 
Один сорокафутовий контейнер FEU дорівнює двом 
двадцятифутовим TEU. 

За даними 2018 р., контейнеровози займають 
23,5% питомої ваги світового вантажного флоту. Зрос-
тання попиту на контейнеровози спостерігається ще з 
2014 р., особливо на судна великої місткості – понад 
15 000 TEU [12]. Світове лідерство в суднобудуван-
ні традиційно зберігають Китай, Японія і Республіка 
Корея, яким у 2018 р. належить 90% загального об-
сягу світового суднобудування. Лише на один Китай 

припадає 40% суднобудівної промисловості світу, в 
той час як Японія і Республіка Корея володіють по 
25% відповідно [13]. Сфера суднобудування зазнає 
впливу реформ, консолідації та розвивається завдяки 
значній підтримці уряду. Екологічність та економічна 
ефективність завжди залишатимуться орієнтиром у 
суднобудуванні та стимулами в процесах модерніза-
ції морського транспорту.

За структурою суднобудівної галузі саме Китаю 
належить 49% контейнерного суднобудування, 47% 
загальної вантажопідйомності суден та 45% морських 
суден [13, с. 30–32]. Тому китайські верфі мають зна-
чний вплив на світові процеси суднобудування.

Новобудови контейнеровозів із розподілом за кра-
їнами будівництва та у співвідношенні з основними 
типами суден за підсумками 2018 р. представлено в 
таблиці 1. У структурі збудованих у 2018 р. суден най-
більшу питому вагу від загального дедвейту зайняли 
балкери – 26,7%, на другому місці нафтові танкери з 
25%, на третьому – контейнеровози з 23,5%.

У 2018 р. було збудовано 13 614 тис. валових 
т дедвейту, з яких 6630 тис. валових т, або 48,7%, 
у Китаї, 3020 тис. валових т, або 22,2%, в Японії, 
2632 тис. валових т, або 19,3%, у Республіці Корея, 
992 тис. валових т, або 7,3%, у Філіппінах і загалом 
341 тис. валових т, або 2,5% в інших країнах світу  
(рис. 1).

Таблиця 1. Суднобудування контейнерних суден у загальній структурі з розподілом за країнами будівництва 
у 2018 р., тис. валових т

№ 
з.п.

Типи суден,
тис. валових тонн Китай Японія Філіппіни Республіка Корея Решта 

світу Загалом Структура, 
у %

1 Контейнерні судна 6630 3020 992 2632 341 13614 23,5
2 У т.ч. за структурою, % 48,7 22,2 7,3 19,3 2,5 100,0 х
3 Танкери 4505 2819 288 6046 865 14524 25,0
4 Балкери 9274 5134 654 352 91 15505 26,7
5 Газовози 762 1754 52 4709 26 7302 12,6
6 Інші 2089 1713 2 894 2401 7100 12,2
7 Разом 23260 14440 1988 14633 3724 58045 100,0
8 У т.ч. за структурою, % 40,1 24,8 3,4 25,2 6,4 100,0 х

Джерело: складено за даними [13, с. 32; 19, с. 10]

6630

3020

992
2632

341
0
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4000
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8000

Китай Японія Філіппіни Республіка 
Корея

інші країни

Завершене суднобудування контейнерних суден, тис. валових т

Рис. 1. Обсяг завершеного суднобудування контейнерних суден за країнами світу у 2018 р., тис. 
валових т
Джерело: складено за даними [13, с. 32; 19, с. 10]
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Загалом спостерігається тенденція до збільшення 
кількості контейнерних суден та скорочення балкерів 
і нафтових танкерів. Це пояснюється зростанням по-
питу на контейнеровози великої місткості – понад 15 
000 TEU, суднобудування яких  зросло на 33% у 2018 
р., та наявною надлишковою потужністю в інших 
видах суднобудування. Цей факт підкреслює також 
те, що в січні 2019 р. було зафіксовано суттєве ско-
рочення кількості замовлень у галузі суднобудуван-
ня, особливо на балкерні судна та нафтові танкери – 
зменшення, відповідно, на 37% та 48% [16], проте за-
мовлення на будівництво контейнерних суден зросло, 
особливо великої місткості і з сучасними двигунами 
на очищеному пальному відповідно до останніх ви-
мог екологічного законодавства.

На початок 2019 р. загальний морський світовий 
вантажний флот становив 95 402 судна місткістю по-
над 1 979 491 тис. дВТ (dwt) [13, с. 29]. Вантажопід-
йомність світового флоту зросла на 2,6% порівняно з 
2018 р. Перевищення пропозиції в контейнерних мор-
ських перевезеннях стимулює збільшення місткості 
контейнерних суден та впливає на загальне зниження 
тарифів на фрахт. Тому в секторі контейнерних мор-
ських перевезень спостерігаються злиття, поглинан-
ня, консолідація та вертикальна інтеграція.

Потужність суден контейнерного флоту займає 
третє місце у вантажних морських перевезеннях. 
На першому місці з питомою вагою 42,6% балкерні 
судна, 28,7% – нафтові танкери, проте їхня динаміка 
зростання за даними на початок 2019 р. незначна –  
2,87% та 0,98% відповідно.

У 2018 р. потужність світового контейнерного 
флоту зросла на 6%, що суттєво переважало дина-
міку збільшення обсягів морських контейнерних пе-
ревезень у 2,6% за цей період [13, с. 28]. За даними 
на початок 2019 р. за місткістю контейнерних суден 
світовий флот зріс як за показниками динаміки, так і 
за індикаторами структури. Так, у 2019 р. порівняно 
з 2018 р. вантажопідйомність контейнерного флоту 
збільшилась на 4,89% – від 253 275 тис. дВТ (dwt) 

у 2018 р. з питомою вагою 13,1% від загальної по-
тужності світового флоту до 265 668 тис. дВТ (dwt) у 
2019 р. з питомою вагою вже 13,4% [13, с. 29]. Тому 
очікується, що в найближчій перспективі зростатиме 
напруга в морських контейнерних перевезеннях че-
рез монополізацію перевізників, збільшення місткос-
ті контейнеровозів, можливі економічні та політичні 
протистояння між США та Китаєм, а також через 
протекціоністські настрої, нові екологічні вимоги 
стосовно використання суднами очищеного палива, 
залежність від світового економічного розвитку і тор-
гівлі.

Останні розробки в галузі суднобудування спря-
мовані на забезпечення основних аспектів стійкості 
(економічної, соціальної та екологічної) для галузі 
морського вантажного транспорту, досягнення еко-
логічності у створенні, експлуатації та подальшої 
переробки суден, турботі про навколишнє природне 
середовище, зайнятість та економічну складову час-
тину розвитку.

Нині середній вік суден, які передають в утиліза-
цію/переробку, становить 21 рік [13]. Вік світового 
флоту має надзвичайно важливе значення для розви-
тку морських вантажних перевезень. Новіші судна 
більш ефективні, енергоощадливі, надійні, сучасно 
обладнані та комп’ютеризовані, де багато процесів 
мають автоматизований характер. Ризики зриву по-
ставок чи екологічного забруднення навколишнього 
природного середовища для нових суден значно ниж-
чі, тому дослідження вікового розподілу суден важли-
ве для оцінки попиту в галузі суднобудування щодо 
потреб в оновленні флоту компаній-перевізників.

За даними за І квартал 2019 р., середній термін 
служби суден світового торгового флоту становить 
21 рік [13, с. 28]. За сукупними середніми даними, 
41,91% за кількістю світового торгового флоту ста-
новлять судна віком понад 20 років (таблиця 2) і 
21,56% – судна віком від 5 до 9 років. Проте за по-
казником вантажопідйомності найбільша питома вага 
в суден віком 5–9 років – 35,76%.

Таблиця 2.  Віковий розподіл світового флоту контейнерних суден за 2018–2019 рр.
№ 
з.п. Показники

Роки Середній вік, років
0–4 5–9 10–14 15–19 20 + у 2019 р. у 2018 р.

1 Контейнерні судна
1 Вікова структура за кількістю суден, % 16,68 21,77 31,32 13,95 16,28 12,34 11,89
2 Вікова структура за вантажопідйомністю (dwt), % 27,58 28,52 27,06 10,52 6,32 9,44 9,02

3 Розподіл середньої вантажопідйомності  
за віком суден (dwt) 83362 66050 43565 38031 19579 х х

4 Всі судна
5 Вікова структура за кількістю суден, % 12,72 21,56 15,29 8,53 41,91 20,98 20,48
6 Питома вага за вантажопідйомністю (dwt), % 23,76 35,76 19,73 10,76 9,99 10,44 10,06

7 Розподіл середньої вантажопідйомності  
за віком суден (dwt) 44370 39985 30696 30946 6342 х х

Джерело: складено за даними [13, с. 31; 17]
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Флот контейнерних суден оновлюється досить 
активно. Найбільшу питому вагу мають контейнерні 
судна віком 10–14 років – 31,32%, за показником дед-
вейту – контейнеровози віком 5–9 років із питомою 
вагою 28,52%. При цьому досить високий показник 
для новобудов віком до 4 років – 27,58% за показни-
ком дедвейту та 16,68% за кількістю збудованих кон-
тейнерних суден (рисунок 2).

0-4 роки; 
16,68%

5-9 років; 
21,77%

10-14 років; 
31,32%

15-19 років; 
13,95%

понад 20 
років; 16,28%

Рис. 2. Віковий розподіл світового флоту контейнерних 
суден у 2018 р. – початок 2019 р.
Джерело: складено за даними [13, с. 31; 17]

Можна стверджувати, що контейнерне суднобуду-
вання пожвавлюється, особливо в останні роки, що 
пов’язано з вимогою до їх більшої потужності, міст-
кості, технічної оснащеності та екологічності.

З набранням чинності регламенту ІМО-2020 значна 
частина діючого флоту буде тимчасово виведена з екс-
плуатації для встановлення скруберів (фільтрів очистки 
палива), тому попит на новобудови зростатиме.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У світовому мореплавстві в економічних оглядах 
[6–11; 18; 19] мова йде про зростання потужності сві-
тового флоту. Після п’яти років повільного зростання 
у 2017 р. зафіксовано значне розширення світового 
флоту. Протягом 2017 р. до загального світового тон-
нажу було додано 42 млн валових тонн, що відповідає 
3,3% темпів зростання [12, с. 20], у 2018 р. було вве-
дено 58 млн валових тонн дедвейту новобудов [13, с. 
32], а у 2019 р. зростання завершеного суднобудуван-
ня становило 2,6% [13, с. 29], що свідчить про актив-
ну участь морських перевезень у сфері транспорту в 
міжнародному масштабі.

Сектор суднобудування проходить складний пе-
ріод трансформації, що має забезпечити вимоги до 
конкурентоспроможності в умовах скорочення кіль-
кості замовлень та фінансування. В азіатських кра-
їнах уряд проводить низку заходів для підтримки 
галузі суднобудування. Так, Республіка Корея вже 
у 2018 р. надала державні субсидії на виробництво 
суднових двигунів і морського обладнання, що впли-
ває на цінову політику і конкуренцію в галузі. Деякі 
європейські країни закликають до розширеної під-

тримки уряду з забезпеченням податкових пільг до 
2050 р. [17]. У галузі суднобудування спостерігається 
тенденція до об’єднання найбільших суднобудівних 
компаній, зокрема в Китаї планується злиття китай-
ської державної суднобудівної корпорації (China State 
Shipbuilding Corporation) та китайської корпорації 
суднобудівної промисловості (China Shipbuilding 
Industry Corporation) [18].

У сфері суднобудування сучасними тенденціями 
є врахування вимог ринку і екологічного законодав-
ства. Отже, проектування та будівництво суден має 
відповідати новим стандартам безпеки, енергозбере-
ження та екологічності щодо викидів і споживання 
очищеного палива з мінімальним вмістом сірки та 
викидів вуглецю. Також значні інвестиції спрямова-
ні на дослідження і розробку кращої гідродинаміки. 
Так, компанія Maersk інвестує близько 1 млрд дола-
рів США щороку на інновації та розвиток техноло-
гій у галузі суднобудування [17]. Зокрема, розробки 
спрямовані на подальшу цифровізацію, розширення 
мережі Інтернет, застосування штучного інтелекту та 
блокчейн [18]. Також посилюється акцент на еколо-
гічність нових суден, значного розвитку набувають 
тенденції добровільної екологічної оцінки суден. 
Відомі такі показники, як Індекс чистої доставки 
(Clean Shipping Index), Індекс екологічності суд-
на (Environmental Ship Index), Зелена премія (Green 
Award), Рівень ефективності управління енергозбе-
реженням судна (Ship Energy Efficiency Management 
Plan) [19]. Суднобудівні країни, для яких цей сектор 
має загальнодержавне значення, також прагнуть від-
повідати сучасним тенденціям, щоб і надалі залиша-
тись конкурентоспроможними.

ВИСНОВКИ
Як показують дослідження, у 2019 р. світовий 

торговий флот налічує 95 402 суден із 1 976 491 тис. 
дедвейту (dwt), з яких 13,4% становлять контейнеро-
вози. При цьому Китаю належить 49% контейнерних 
суден у світі.

Світове суднобудування має ряд особливостей, 
пов’язаних із використанням значних ресурсів: мате-
ріальних, фінансових, трудових, часових. Це фондо-
ємна, науково та інноваційно містка галузь. У сфері 
контейнерного суднобудування спостерігаються тен-
денції до будівництва суден великої місткості, сучас-
но технічно оснащених, які відповідають більш жор-
стким екологічним стандартам, при цьому інновації 
та розробки спрямовані на забезпечення ощадливого 
споживання енергоресурсів, цифровізації процесів, 
застосування штучного інтелекту, блокчейн. Пробле-
мами останніх років у галузі контейнерного суднобу-
дування є диспропорція між коливаннями економіки, 
світової торгівлі та пропозицією флоту, й відповідно 
обсягами замовлень у суднобудівних компаніях. Крім 
того, спостерігається дисбаланс за географічним роз-
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ташуванням суднобудівних потужностей та рівнем 
розвитку національних економік, що впливає на бу-
дівництво й експлуатацію флоту контейнерних суден.

Перспективами подальших досліджень є визна-
чення новітніх тенденцій у галузі суднобудуван-
ня, впровадження інновацій, енергозберігаючих та 

екологічно безпечних технологій, інформатизації 
транспортних процесів. У сфері реалізації морських 
контейнерних перевезень актуальним напрямом до-
слідження є вивчення інтеграції морського, залізнич-
ного та автомобільного транспорту в контрейлерних 
перевезеннях.
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Abstract. The purpose of the research is to increase the environmental efficiency of ship boilers using water emulsions 
with high water content and correction of its composition. The method of research is experimentally calculated. In 
order to increase the reliability of the assessment of the impact of cavitation preparation on the environmental indica-
tors of the water content of the RES, studies were carried out on a pilot plant that ensures the stability of combustion 
parameters and the values of toxic values. The quality control of combustion fuel oil and water-fuel emulsion was 
carried out using a “Gasochrome-3101” chromatograph and an “OKSI-5M” gas sensor to determine the concentra-
tion of toxic emissions of SO2, NOx (and separately NO and NO2) and CO2. The relative error is at ±5%. As shown by 
the scientific researches at combustion of water-fuel emulsions with a water capacity of 25–30% (primary method of 
purification), a decrease in the output of the combustion chamber of the experimental installation of the concentration 
of NOx by 3,8 times, SO2 by 2,5 times and CO2 is ensured by 25% as a result of the reduction of the PES fuel content. 
On the condensation surfaces of boilers (the second stage of purification) with sulfuric acid condensate with a concen-
tration of about 57%, the content of NOx oxides is reduced by 1,7 times and sulfur SO2 by 10 times. While providing 
the condensation process in the pipeline (the third stage of purification), additional gases from NOx and SO2 will be 
purified by absorption. Unlike the existing scrubber technologies, the proposed system of cleaning in the fourth stage 
irrigates the surface of the scrubber catholyte from the dial. To increase the pH of the catholyte to the level of 8,5–9,5, 
(increasing the number of ions H+, OH-) installed cavitator, which will increase the intensity of the absorption processes 
in the scrubber. Thus, the use of scrubber technology in the combustion of water-fuel emulsion with Wr = 25–30% can 
reduce the NOx concentration by 26 times, SO2 by 13,6 times, and CO2 by 2,4 times compared to the burning of fuel 
oil. The dimensions of the scrubber sections for NOx capture will decrease by 3-4 times, and the CO2 capture sections 
will decrease by 5–8 times taking into account the increase of CO2 absorption by the nitrous mechanism.
Key words: water-fuel emulsion; water electrodialysis; cavity; combustion; toxic gas emissions; absorption; conden-
sation surfaces; scrubber; thermal emissions.
Анотація. Мета дослідження – підвищення екологічної ефективності суднових котельних установок, що 
використовують водопаливні емульсії з підвищеним водовмістом і корекцією її складу. Метод дослідження – 
експериментально-розрахунковий. Для підвищення достовірності оцінки впливу кавітаційної підготовки та 
водовмісту водопаливних емульсій на екологічні показники дослідження було проведено на експериментальній 
установці, що забезпечує сталість параметрів горіння й величин викидів токсичних речовин. Контроль якості 
горіння мазуту та водопаливних емульсій здійснювався за допомогою хроматографа «Газохром-3101» та 
газоаналізатора «ОКСІ-5М» із метою визначення концентрації токсичних викидів SO2, NOх (та окремо NO і NO2) 
і СО2. Відносна похибка перебуває на рівні ±5%. Як показали проведені наукові дослідження, під час спалювання 
водопаливних емульсій із водомісткістю 25–30% (первинний метод очистки) забезпечується зниження на виході 
з камери згоряння експериментальної установки концентрації NOх у 3,8 раза, SO2 – у 2,5 раза, СО2 – на 25% 
унаслідок зменшення вмісту чистого палива у водопаливних емульсіях. На конденсаційних поверхнях котлів 
(другий етап очистки) конденсатом сірчаної кислоти з концентрацією близько 57% вміст оксидів азоту NOх 
зменшується в 1,7 раза, сірки SO2 – у 10 разів. Під час забезпечення процесу конденсації в газоході (третій 
етап очистки ) буде здійснюватися додаткова очистка газів від NOх і SO2 за рахунок абсорбції. На відміну від 
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ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
наявних скруберних технологій, у запропонованій системі очистки на четвертому етапі на зрошення поверхні 
скрубера підводиться католіт від електродіалізатора. Для підвищення рН католіту до рівня 8,5–9,5 (збільшення 
кількості іонів Н+, ОН-) встановлено кавітатор, що забезпечить підвищення інтенсивності абсорбційних процесів 
у скрубері. Таким чином, використання скруберних технологій під час спалювання водопаливних емульсій із 
Wr = 25–30% дає змогу знизити концентрацію NOx у 26 разів, SO2 – у 13,6 раза, а СО2 – у 2,4 раза порівняно зі 
спалюванням мазуту. Розміри секцій скрубера для уловлення NOх зменшаться в 3-4 рази, а секції уловлення SО2 
з урахуванням зростання абсорбції SО2 за нітрозного механізму зменшаться в 5–8 разів.
Ключові слова: водопаливна емульсія; електродіаліз води; кавітація; горіння; токсичні викиди газів; абсорб-
ція; конденсаційні поверхні; скрубер; теплові викиди.

ВСТУП
Необхідність виконання всіх вимог міжнародних і 

державних організацій у сфері охорони навколишнього 
середовища за одночасного зменшення теплових втрат 
під час спалювання органічних палив, вартість яких 
зростає, підвищення економічності й надійності роботи 
всіх елементів суднових енергетичних установок (далі – 
СЕУ) зумовлюють розгляд усіх можливостей виконання 
вказаних завдань у вигляді комплексної технології по-
слідовно на всіх етапах: підготовки палива до спалю-
вання, самого процесу горіння, процесів тепломасооб-
міну в конденсаційних поверхнях нагрівання котлів.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Найбільш ефективним та економічно обґрунто-

ваним методом зниження концентрації оксидів азоту 
й сірки в теплоенергетиці сьогодні є термохімічний. 
Досвід застосування цього методу визначає два осно-
вні способи подачі води в циліндр двигуна для її ви-
користання у процесі горіння палива: через паливну 
систему у вигляді водопаливної емульсії (далі – ВПЕ) 
та за рахунок безпосереднього впорскування води й 
водяної пари через спеціальну форсунку. До ради-
кальних і досить простих способів зниження вмісту 
сірчистих сполук та оксидів азоту в димових газах 
енергетичних установок належить очистка вихлоп-
них газів за допомогою скруберних технологій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Відомі способи очищення відхідних газів від ток-
сичних сполук представлені в багатьох публікаціях, 
наприклад [1–6].

На думку спеціалістів фірми MAN [1], вимоги 
IMO (III рівень з емісії SOх, NOх) можна виконати за 
допомогою таких технологій:

− використання водопаливної емульсії – WIF 
(Water in Fuel emulsion);

− зволоження наддувного повітря – SAM 
(Scavenge Air Monistening);

− рециркуляції вихлопних газів – EGR (Exhaust 
Gas Recirculation);

− селективного каталітичного зниження емісії 
NOх-SCR (Selective Catalytic Reduction).

У гібридній системі очищення Alfa Laval та 
Aalborg Industries [2] першою стадією очистки вва-

жається утилізаційний котел, у якому вихлопні гази 
охолоджуються від 350°C до 160–180°C та спостері-
гається забруднення поверхонь утилізаційного котла, 
що розглядається як етап очистки від твердих часток. 
На другій стадії очистки за рахунок використання 
скрубера Вентурі під час впорскування води триває 
зниження температури вихлопних газів та очистка від 
твердих часток за рахунок їх зволоження.

Особливістю системи CSNOх [3] є використання 
попередньо обробленої морської води з метою підви-
щення її лужності та показника рН. Під час скрубе-
рування підвищення значень рН і лужності цієї води 
різко знижують окислювальну дію СО2, SO2 та NOх. 
Обробка води, унаслідок якої суттєво підвищуються її 
абсорбційні властивості, проводиться із застосуванням 
електричних засобів, без хімічних реагентів. У цій тех-
нології насамперед розглядаються тільки можливості 
збільшення абсорбційної здібності води як абсорбен-
ту та зовсім не розглядаються можливості збільшення 
абсорбційної можливості димових газів як абсорбата.

Випробування системи CSNOх показали, що за 
значень вмісту токсичних речовин на виході з голов-
ного котла паропродуктивністю 60 т/год концентра-
ції SO2 на рівні 669,3 ррm, NOх на рівні 158,5 ррm та 
СО2 на рівні 5,16% на виході зі скрубера вміст цих 
же інгредієнтів становив: 47,4 ppm – SO2, 28,2 ррm – 
NOх, 1,32% – СО2. Тобто емісія основних шкідливих 
речовин знизилася: SO2 – на 92,9%, NOх – на 82,2%, 
СО2 – на 74,4%. Під час очистки вихлопних газів піс-
ля двигунів внутрішнього згоряння (далі – ДВЗ) мар-
ки 6S50MC, у якому спалювалося паливо з Sr = 3,64%, 
випробування показало, що за вмісту токсичних речо-
вин на виході з ДВЗ на рівні 846,05 ppm SO2, 709,26 
ррm NOх та 3,99% СО2 на виході зі скрубера вміст 
цих же інгредієнтів становив: 10,75 ppm – SO2, 243,11 
ррm – NOх, 0,93% – СО2. Емісія основних шкідливих 
речовин знизилася в такому співвідношенні: SO2 – 
98,7%, NOх – 65,7%, СО2 – 76,7% [3]. Вказана ефек-
тивність використання скруберної технології при-
йнята за основу під час оцінки застосування мокрих 
скруберів у розробленій комплексній технології. Таке 
ж зниження інтенсивності концентрації NOх має міс-
це під час спалювання ВПЕ з Wг = 30% у ДВЗ [6; 7].

У статті [7] наведено результати експеримен-
тальних досліджень із визначення концентрацій  
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у відпрацьованих газах оксидів азоту, оксиду вугле-
цю, газоподібних вуглеводнів та димності відпра-
цьованих газів під час роботи автотракторного ди-
зеля 4ЧН 12/14 (СМД-19Т) на стандартному дизель-
ному паливі та водопаливній емульсії, яка має назву 
«паливо екологічно чисте дизельне» (далі – ПЕД) і 
випускається Кременчуцьким нафтопереробним за-
водом, з вмістом води 12,3%, 19,4%, 23,2%, 31,2% 
по масі (у разі порівняння з результатами проведе-
них досліджень) з трьома рівнями диспергації ПЕД, 
що визначалася за діаметром крапель води: 0 – груба 
диспергація (середній діаметр крапель води в ПЕД 
8–9 мкм), 1 – поліпшена диспергація (середній діа-
метр крапель води в ПЕД 5–6 мкм), 2 – тонка дис-
пергація (середній діаметр крапель води в ПЕД 2–3 
мкм). На режимах максимальної потужності відпо-
відно до водовмісту ПЕД концентрація у відпрацьо-

ваних газах оксидів азоту знижується в 1,3–3,5 раза, 
концентрація оксиду вуглецю знижується в 1,3–2 
рази, димність відпрацьованих газів знижується в 
1,6–2,5 раза. Уповільнення реакцій утворення NОх, 
автори [6; 7] пов’язують із нагріванням, випарову-
ванням води та перегрівом пари в циліндрі дизеля. 
Більш тонка диспергація ПЕД (середній діаметр кра-
пель води в ПЕД 1–2 мкм) знижує концентрацію у 
відпрацьованих газах оксиду вуглецю на 20–30 ppm 
та димність відпрацьованих газів на 2% [7]. Однак 
при цьому збільшується концентрація оксидів азоту 
на 60–160 ррm. Тобто необхідно враховувати вплив 
рівня кавітаційної обробки емульсії на підвищення 
екологічної ефективності. Вплив ПЕД і рівня його 
диспергації на концентрацію у відпрацьованих газах 
газоподібних вуглеводнів є незначним та неодноз-
начним.

Як відомо з теорії фізико-хімічних процесів сір-
чанокислотного виробництва за нітрозним механіз-
мом [8], забезпечення еквімолярного або близького 
до нього співвідношення NO2:NO (рис. 1) приводить 
до відповідного вмісту N2O3 у нітрозі (рис. 1, а) за 
температур 80–130°С (рис. 1, б), що відповідає тем-
пературам на низькотемпературних поверхнях на-
грівання котлів, і в разі забезпечення відповідної 
концентрації H2SO4 (середнє значення 57%) (рис. 1, 
в) різко зростає інтенсивність абсорбції SO2 (у 6–8 
разів). Якщо забезпечити такі умови під час спалю-
вання ВПЕ, то можна інтенсифікувати процеси аб-
сорбції та зменшити розміри скруберів [9; 10]. Крім 
того, у зв’язку з різким зменшенням інтенсивності 
низькотемпературної корозії за температур металу 
від 130°С до 70°С можна знизити температуру га-
зів на виході з котла до рівня 80–90°C, що суттєво 
зменшує втрату теплоти з відхідними газами з кот-
лів (зазвичай ця температура перебуває на рівні 
150–170°C), що забезпечує зниження рівня теплових 
викидів в 1,6 раза.

Мета дослідження – підвищення екологічної 
ефективності суднових котельних установок, які 
використовують водопаливні емульсії на основі сір-
чистих мазутів із підвищеним водовмістом і корек-
цією її складу.

Об’єкт дослідження – вплив на екологічну 
ефективність котельних установок процесів підго-
товки та використання водопаливних емульсій на 
основі сірчистих мазутів.

Предмет дослідження становлять закономір-
ності та показники зменшення викидів токсичних 
речовин і теплових викидів під час підготовки й ви-
користання водопаливних емульсій залежно від їх 
водовмісту.

Завдання дослідження – визначити вплив скла-
ду водопаливних емульсій різного водовмісту та 
впорскування водяної пари на величину викидів ток-
сичних речовин.

а)

б)

в)

Рис. 1. Залежність швидкості абсорбції SO2 нітрозою від 
вмісту N2O3 в нітрозі (а), від температури (б) і вмісту H2SO4 
в вихідній кислоті (в) [8]

а)

б)

в)
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Для цього необхідно дослідити такі процеси: 
1) збільшення глибини очищення димових газів від 
токсичних речовин; 2) активізацію та підвищення 
якості ВПЕ з метою зниження екологічних показни-
ків; 3) активізацію абсорбційних властивостей води, 
що подається на зрошення скрубера; 4) підвищення 
абсорбційної активності димових газів щодо NOх, 
SO2, CO2; 5) зменшення теплових викидів за рахунок 
зниження втрат теплоти з відхідними газами в разі 
встановлення конденсаційних поверхонь на виході 
газів із котлів (допоміжних, утилізаційних).

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метод дослідження – експериментально-роз-
рахунковий. Для підвищення достовірності оцінки 
впливу різних факторів (коефіцієнту надлишку по-
вітря, сірки в паливі та особливо водовмісту ВПЕ) 
дослідження було проведено на експериментальній 
установці, що забезпечує сталість параметрів горіння 
ВПЕ та величин викидів токсичних речовин.

Контроль якості горіння мазуту та ВПЕ на їх 
основі проконтрольовано за допомогою хроматогра-
фа «Газохром-3101» (вимірювання концентрації Н2, 
СО, СН4, О2) і газоаналізатора «ОКСІ-5М» із метою 
визначення концентрації токсичних викидів SO2, NOх 
(та окремо NO і NO2). Порогова чутливість цих газо-
аналізаторів (в об. %) становить: 5×10-1 за Н2, 1×10-3 
за СО і СН4, SO2, NOх, 2×10-2 за О2. Відносна похибка 
перебуває на рівні ±5%.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Для виконання поставленої мети в запропонова-

ній технології для забезпечення комплексного вирі-

шення завдань із покращення екологічних показників 
передбачається:

1) спалювання ВПЕ відповідної якості з водоміст-
кістю близько Wг = 30%, що є первинним методом 
зниження токсичності газів;

2) електродіалізна підготовка води необхідної 
якості для зрошення насадки скрубера для забезпе-
чення інтенсифікації її абсорбційних властивостей 
унаслідок підвищення концентрації іонів Н+ та ОН- 
під час обробки води потужним електричним полем;

3) встановлення конденсаційних низькотемпера-
турних поверхонь нагрівання (далі – НТПН), на по-
верхні яких створені умови пасивації металу та різко-
го зниження інтенсивності низькотемпературної ко-
розії, що дає змогу не лише знизити теплові викиди, а 
й підвищити інтенсифікацію абсорбції NOх, SO2, CO2 
конденсатом сірчаної кислоти;

4) продовження інтенсифікації абсорбції на кон-
денсаційних поверхнях газоходів до скрубера;

5) встановлення мокрих скруберів із метою забез-
печення остаточних показників токсичності згідно з 
останніми вимогами.

Як показали проведені наукові дослідження, що 
пов’язані з розвитком теплових і фізико-хімічних 
процесів в елементах СЕУ, під час розроблення тех-
нології комплексної системи зниження екологічних 
показників і теплових втрат є організація процесу 
спалювання в паливоспалюючих агрегатах СЕУ каві-
таційно підготовлених ВПЕ (на основі сірчистих па-
лив) із водомісткістю 25–30% [10; 11]. Для виконан-
ня завдання активізації абсорбційних властивостей 
димових газів, що відрізняє розроблену технологію 
від існуючих аналогів, необхідно забезпечити еквімо-

Рис. 2. Залежність емісії SO2, NOx, H2SO4 від водовмісту ВПЕ Wr і способу введення води (пари):
NОx (1 – водомазутна емульсія на основі мазуту М40; 2 – мазут М40 + водяна пара); SO2 (3 – во-

домазутна емульсія на основі мазуту М40; 4 – мазут М40 + водяна пара); 5 – пара сірчаної кислоти 
H2SO4; 6 – сумарна токсичність Ф∑
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лярне (або близьке до цього) співвідношення NO2:NO 
в газах. Як показали наші наукові дослідження, таке 
співвідношення (або близьке до нього) природно 
створюється в кінці зони горіння ВПЕ з водовмістом 
25–30% унаслідок впливу інтенсивної турбулентнос-
ті, що створюється за мікровибухів крапель ВПЕ та 
зниження середньої температури газів у зоні актив-
ного горіння. Унаслідок дії розглянутих процесів спо-
стерігається зниження на виході з камери згоряння 
експериментальної установки концентрації NOх в 3,8 
раза (з 533 мг/м3 до 167 мг/м3), SO2 – у 2,5 раза (з 449 
мг/м3 до 183 мг/м3) (рис. 2). За температури газів ниж-
че 300°C (перед економайзером) з’являється аерозоль 
H2SO4, як і в сірчанокислотному виробництві за ні-
трозним механізмом [8]. Концентрація СО2 знижу-
ється внаслідок зменшення вмісту чистого палива у 
ВПЕ на 25%. Таким чином, за первинного методу (ви-
користання ВПЕ з водовмістом 25–30%) досягається 
суттєве зниження викидів токсичних NOх, SO2 і СО2.

У разі вводу водяної пари в зону активного го-
ріння в кількості, що відповідає 30-відсотковій ВПЕ, 
викиди NOх збільшуються в 2,4 раза, а викиди SO2 
– у 1,5 раза порівняно зі спалюванням ВПЕ. При цьо-
му зменшується співвідношення NO2:NO від 0,33 до 
0,27, тобто в 1,25 раза (рис. 3), що погіршує абсорб-
ційні властивості газів.

Особливістю режиму спалювання такого складу 
ВПЕ з Wr на рівні 25–30% є поява на виході із зони 
горіння (унаслідок природного проходження фізи-
ко-хімічних процесів) у складі димових газів суміші 
оксидів азоту NOх зі співвідношенням компонентів 
NO2:NO, близьким до еквімолярного співвідношен-
ня 0,33, за якого за температур поверхні, що нижчі за 
температуру точки роси пари H2SO4, спостерігається 
найбільш інтенсивна абсорбція конденсатом сірча-
ної кислоти оксидів азоту та SO2, оскільки природ-
но за tст = 110°C складається концентрація сірчаної 
кислоти на рівні 57%, за якої різко зростає абсорбція 
SO2.

Проведені експериментальні дослідження показу-
ють, що шаром забруднень, зволожених конденсатом 
сірчаної кислоти з концентрацією близько 57% уна-
слідок відповідної організації фізико-хімічних про-
цесів і природно створюваних умов максимальної ін-
тенсивності абсорбції, вміст оксидів азоту NOх і сірки 
SO2 після конденсаційної поверхні суттєво знижуєть-
ся: 1 м2 конденсаційної поверхні абсорбує близько 3,4 
мг/м3 NOх та 0,9 мг/м3 SO2, що дає можливість залеж-
но від величини конденсаційної поверхні (наприклад, 
20 м2) знизити концентрацію NOх в 1,7 раза (зі 167 мг/
м3 до 99 мг/м3) та SO2 – у 1,1 раза (зі 183 мг/м3 до 165 
мг/м3). При цьому важливо, що додатково спостеріга-
ється процес осадження токсичних твердих золових і 
сажистих часток зі 150–170 мг/м3 (на виході з топки 
під час спалювання ВПЕ з Wr = 30%) до 50–60 мг/м3 
після конденсаційної поверхні.

Забезпечення процесу абсорбції оксидів NOх, SO2 
конденсатом сірчаної кислоти на конденсаційних по-
верхнях котлів розглядається як другий етап очистки 
відхідних газів від токсичних інгредієнтів.

Рис. 3. Залежності відношення NО2:NO в димових газах від 
способу введення води під час спалювання стандартного 
мазуту М40 (Sг = 1,8%) і водомазутної емульсії на основі 
мазуту М40, приготованої на основі стандартного мазуту 
М40 (кількість введеної до кореню факела водяної пари є 
еквівалентною вмісту води у водомазутній емульсії):

1 – мазут М40 (Wr = 2,0%) і водомазутна емульсія на 
основі мазуту М40; 2 – мазут М40 (Wr = 2,0%) і впорску-
вання водяної пари

Залежно від конструктивного виконання та пере-
бігу теплових і фізико-хімічних процесів у газоходах 
після допоміжних котлів та утилізаційних котлів піс-
ля ДВЗ температура газів на вході у скруберну части-
ну кожного з газоходів пропонованої системи стано-
витиме 80–90°C (і цей показник є нижчим порівняно 
з прототипом – технологією CSNOх, де температура 
газів після котлів і ДВЗ, де спалюється сірчисте пали-
во з Wr = 2%, перебуває на рівні 150–170°C і вище). 
Це приводить до суттєвого зниження витрат води, що 
необхідна для зрошення скруберів, та зменшення їх 
розмірів.

Після конденсаційних поверхонь, що встановлені 
на виході з допоміжних та утилізаційних котлів, ди-
мові гази потрапляють у газоходи. Після конденсацій-
ної поверхні концентрація пари кислоти в газах стане 
нижчою, відповідно, знизиться також її температура 
точки роси H2SO4, що полегшує захист металу газо-
ходів після конденсаційної НТПН.

Важливим для здійснення наступних етапів 
очистки димових газів, оцінки корозійного впливу 
на метал газоходів пари H2SO4 та Н2О є те, що в ході 
фізико-хімічних процесів у шарі конденсату й забруд-
нень, які є на конденсаційних поверхнях, знижується 
концентрація NOх, а також (що важливо) збільшуєть-
ся вміст у них NO2, що забезпечує еквімолярне спів-
відношення NO:NO2 в потоці газів після конденсацій-
ної теплообмінної поверхні котла. Отже, з’являється 
можливість (перший варіант) під час спалювання 
ВПЕ із застосуванням скруберної технології для до-
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поміжних котлів за наявності конденсату H2SO4 на 
внутрішній металевій поверхні газоходу (у районі та 
після НТПН) забезпечити пасивацію поверхні металу 
газоходу під час подальшого процесу очистки димо-
вих газів від NOх, SO2 за тим же механізмом, що й 
у попередній конденсаційній поверхні нагріву на ви-
ході з котлів (спосіб захисту від низькотемпературної 
корозії [12]). Для забезпечення процесу конденсації 
газохід повинен мати таку товщину ізоляції, щоб за-
безпечити температуру стінки, яка буде нижчою за 
температуру точки роси H2SO4 в цьому газоході, і пе-
репад температур газів та стінки на рівні 10–15°C, за 
якого відбуватиметься конденсація. За такого тепло-
перепаду забезпечується мінімальний рівень корозії 
(перший варіант) і додатково відбувається процес 
пасивації металу, що підвищує надійність поверхонь; 
крім того, буде забезпечена додаткова очистка газів 
від NOх і SO2 за рахунок абсорбції.

Можливе прийняття й інших методів захисту ме-
талу газоходу (другий варіант): підігрів металу газо-
ходу гарячою водою (або повітрям), що одержана в 
підігрівачі після скрубера, до рівня, коли буде від-
сутня конденсація пари H2SO4. За другого варіанту в 
газоході процес очистки газів від токсичних інгреді-
єнтів буде відсутнім.

Таким чином, наведені процеси забезпечують 
третій етап очистки димових газів.

Щоб забезпечити кінцеву очистку димових газів 
від NOх і SO2 до рівня, що запланований нормативни-
ми документами ІМО, необхідне використання скру-
берних технологій.

На відміну від наявних скруберних технологій, у 
запропонованій системі очистки на четвертому етапі 
на зрошення поверхні скрубера підводиться католіт 
від електродіалізатора. Для підвищення рН католіту 
до рівня 8,5–9,5 (збільшення кількості іонів Н+, ОН-) 
встановлено кавітатор, що забезпечить підвищення 
інтенсивності абсорбційних процесів у скрубері [10].

У разі спалювання ВПЕ з водовмістом близько Wr 
= 30% завдяки використанню вже розглянутих етапів 
очистки газів у їх складі вміст токсичних інгредієнтів 
перед скруберами перебуватиме на значно нижчому 
рівні порівняно із системою очистки, що прийнята як 
прототип (за Wr = 2%) (система CSNOx).

З метою очищення відхідних газів за допомогою 
скруберних технологій після виходу газів із допоміж-
них котлів та утилізаційних котлів після головних 
двигунів на кожному газоході встановлюються свої 
окремі скруберні установки: зі зрошувальним цикло-
ном під час спалювання малосірчистих палив та мо-
крі скрубери послідовного очищення газів головних 
двигунів і допоміжних котлів від SО2, NOх та СО2 
під час спалювання високосірчистих палив (класи-
фікаційні товариства на суднах вимагають установки 
окремих газоходів головних двигунів, допоміжних 
котлів, дизель-генераторів).

Температура католіту повинна бути на рівні тем-
ператури забортної води та обов’язково нижчою за 
температуру точки роси водяної пари, що перебуває в 
димових газах (під час спалювання ВПЕ з Wr = 30% її 
значення перебуває на рівні 48–50°C залежно від во-
домісткості емульсії). У цьому разі буде забезпечена 
конденсація водяної пари газів, що буде супроводжу-
ватися (додатково до теплоти абсорбції) виділенням 
великої кількості теплоти. Унаслідок цього вода на 
виході з насадки після перемішування з потоком газів 
підігріється до 80–90°C (рівень температури забезпе-
чується регулюванням витрат католіту на зрошення 
насадки в разі забезпечення необхідного рівня аб-
сорбції NOx, SO2, CO2). У разі забезпечення відповід-
ного рівня лужності води, що йде на зрошення й ней-
тралізацію кислотності, розчин на виході з насадки 
буде нейтральним (рис. 4). У разі спалювання мазуту 
у зв’язку з неможливістю використання конденсацій-
них поверхонь концентрації токсичних викидів на ви-
ході із сухої конвективної поверхні котлів залишаться 
на рівні їх концентрації на виході з топки допоміж-
ного котла або камери згоряння ДВЗ.

Якщо концентрація NOх під час спалювання ВПЕ 
знижується порівняно з режимом спалювання без-
водного мазуту в 3,2 раза, то навіть без урахування 
впливу процесів абсорбції конденсаційних поверхонь 
і врахування збільшення абсорбційних властивостей 
димових газів за еквімолярного відношення NO2:NO 
розміри секції для уловлення NOх зменшаться в 3-4 
рази, а секції уловлення SО2 з урахуванням зростання 
абсорбції SО2 за нітрозного механізму – у 5–8 разів, 
оскільки буде створено умови, що є аналогічними 
під час сірчанокислотного виробництва з нітрозним 
механізмом (концентрація Н2SО4 на рівні 57%, відно-
шення NO2:NO на рівні 0,33).

З урахуванням ефективності скрубера, що застосо-
ваний, на відміну від прототипу й аналогів, забезпечу-
ється суттєве зниження концентрації NOx до 99 мг/м3, 
SO2 – до 165 мг/м3 за газовим трактом до місця вста-
новлення скруберів (рис. 4). У результаті абсорбції у 
скрубері NOx можна зменшити до ∼20 мг/м3, SO2 – до 
∼33 мг/м3, а СО2 – до 5,1% об. Таким чином, викорис-
тання скруберних технологій під час спалювання ВПЕ 
з Wr = 25–30% дає змогу знизити концентрацію NOx у 
26 разів, SO2 – у 13,6 раза, а СО2 – у 2,4 раза порівняно 
зі спалюванням мазуту.

Рис. 4. Зниження викидів шкідливих речовин у разі 
використання ВПЕ із застосуванням скруберної технології 
для допоміжних котлів

ВИСНОВКИ
Експериментальні дослідження показали, що вна-

слідок дії кавітаційної підготовки води та ВПЕ відбу-
вається зниження на виході з камери згоряння NOх у 
3,8 раза (з 533 мг/м3 до 167 мг/м3), SO2 – у 2,5 раза (із 
449 мг/м3 до 183 мг/м3), СО2 – в 1,4 раза (з 12,2 до 8,5).
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Якщо концентрація NOх під час спалювання ВПЕ 
знижується порівняно з режимом спалювання без-
водного мазуту в 3,2 раза, то навіть без урахування 
впливу процесів абсорбції конденсаційних поверхонь 
і врахування збільшених абсорбційних властивостей 
димових газів за еквімолярного відношення NO2:NO 
розміри секції скрубера для уловлення NOх зменшать-

ся в 3-4 рази, а секції уловлення SО2 з урахуванням 
зростання абсорбції SО2 за нітрозного механізму – у 
5–8 разів. Секція абсорбції СО2 зменшиться в 1,4 раза.

Завдяки зниженню мінімального значення темпе-
ратури стінки на виході газів із допоміжних та утилі-
заційних котлів теплові викиди під час спалювання 
ВПЕ з водовмісткісю 30% знижуються в 1,6 раза.
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Abstract. The article offers the research results of the influence of the aerosol gradient technologies methods sequence 
and their operating parameters, which depend on the crossing time and the load of the power plant of the aircraft on 
their gas-purifying devices.
The goal of the research is to provide the necessary level of effective cleaning by combining different processes and 
ways of gradient transport of aerosols to ensure the specified technical and economic indicators of ship power plants.
The main research’s task is to justify the choice of the rational sequence of gradient methods aerosol technologies in 
the elements of ship power plants and to suggest ways of improving the purifying devices.
The object of the research are the treatment processes of aerosol in ship power plants and life support systems. Subject 
of the research – the characteristics of the sequences of processes of the aerosol media gradient transfer in boundary 
layers multifunctional surfaces and their performance fractional efficiency of purification in the ship power plants and 
life support systems.
Research method – the calculation-experimental method of determining individual performance fractional efficiency 
during the sequential events of given weight and size and operational factors of the gas-purifying devices.
As a result of the research on the basis of the separation efficiency complex indicator, which takes into account the 
purification efficiency, compact size the device and conditions of its operation justified a rational method of selecting a 
sequence of actions of thermal, acoustic and photophoretic effects and the surface tension gradient in aerosol technolo-
gies for purifying devices.
The practical significance of the results is to offer the directions for improvement of the ship power plant and life sup-
port systems with purifying devices.
Key words: suppression; fractional efficiency; particle; operational factors; multiphase flow.
Аннотация. В статье предлагаются результаты исследования влияния последовательности способов 
аэрозольных градиентных технологий и их режимных параметров, которые зависят от ходового времени и 
нагрузки энергетической установки судна на их газоочистительные устройства.
Целью исследования является обеспечение необходимого уровня эффективной очистки путем комбинирования 
различных процессов и способов градиентного переноса аэрозолей для обеспечения заданных технико-
экономических показателей судовых энергетических установок.
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Основная задача исследования – обосновать выбор рациональной последовательности способов аэрозольных 
градиентных технологий в элементах судовых энергетических установок и предложить пути совершенствования 
очистительных устройств.
Объектом исследования являются процессы очистки аэрозольных сред в судовых энергетических установках 
и системах жизнеобеспечения. Предмет исследования – характеристики последовательности процессов 
градиентного переноса аэрозольных сред в пограничных слоях многофункциональных поверхностей и 
их показатели фракционной эффективности очистки в судовых энергетических установках и системах 
жизнеобеспечения.
Метод исследования – расчетно-экспериментальный метод определения индивидуальных показателей 
фракционной эффективности при последовательном проведении событий с учетом массогабаритных и 
режимных показателей газоочистительных устройств.
В результате исследования на основе комплексного показателя эффективности сепарации, который учитывает 
эффективность очистки, компактность устройства и условия его эксплуатации, обоснован рациональный способ 
выбора последовательности действий термо-, акустико- и фотофоретических эффектов и сил поверхностного 
натяжения в аэрозольных градиентных технологиях для очистительных устройств.
Практическая значимость результатов заключается в предложении направлений совершенствования судовых 
энергоустановок и систем жизнеобеспечения с очистительными устройствами.
Ключевые слова: осаждение; фракционная эффективность; частица; эксплуатационные показатели; 
многофазный поток.
Анотація. У статті пропонуються результати дослідження впливу послідовності способів аерозольних гра-
дієнтних технологій і їх режимних параметрів, які залежать від ходового часу і навантаження енергетичної 
установки судна на їх газоочисні пристрої.
Метою дослідження є забезпечення необхідного рівня ефективного очищення шляхом комбінування різних 
процесів і способів градієнтного переносу аерозолів для забезпечення заданих техніко-економічних показників 
суднових енергетичних установок.
Основне завдання дослідження – обґрунтувати вибір раціональної послідовності способів аерозольних граді-
єнтних технологій в елементах суднових енергетичних установок і запропонувати шляхи вдосконалення очис-
них пристроїв.
Об’єктом дослідження є процеси очищення аерозольних середовищ у суднових енергетичних установках і 
системах життєзабезпечення. Предмет дослідження – характеристики послідовності процесів градієнтного 
перенесення аерозольних середовищ в примежових шарах багатофункціональних поверхонь і їх показники 
фракційної ефективності очищення в суднових енергетичних установках і системах життєзабезпечення.
Метод дослідження – розрахунково-експериментальний метод визначення індивідуальних показників фрак-
ційної ефективності за послідовного проведення подій з урахуванням масогабаритних і режимних показників 
газоочисних пристроїв.
В результаті дослідження на основі комплексного показника ефективності сепарації, який враховує ефектив-
ність очищення, компактність пристрою і умови його експлуатації, обґрунтовано раціональний спосіб вибору 
послідовності дій термо-, акустико- і фотофоретічних ефектів і сил поверхневого натягу в аерозольних граді-
єнтних технологіях для очисних пристроїв.
Практичне значення одержаних результатів полягає в пропозиції напрямів вдосконалення суднових енергоус-
тановок і систем життєзабезпечення з очисними пристроями.
Ключові слова: осадження; фракційна ефективність; частинка; експлуатаційні показники; багатофазний потік.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Высокоэффективное очистное оборудование 

энергетических установок использует интенсивные 
технологии очистки в дисперсных многофазовых по-
токах. Совокупность гидродинамических, тепловых 
и массообменных процессов переноса аэрозолей яв-
ляется предметом исследования для данных техноло-
гий. Неоднородность физических полей обосновы-
вает потенциальные возможности совершенствовать 
процессы очистки многофазных потоков в энергети-
ческих установках и повышать их технико-экономи-
ческие показатели.

В настоящее время имеют место сепарационные 
технологии и устройства, которые способны делать 
очистку от частиц размером более 10 мкм с эффек-
тивностью не менее 0,99. Очистка газовых и жид-
ких сред от частиц менее 10 мкм менее эффективна 
и требует применения нескольких последовательных 
способов сепарции за счет использования энергии ра-
бочего тела.

Основной проблемой в процессе реализации вы-
шеизложенного направления является выбор рацио-
нальной последовательности процессов сепарации 
для обеспечения необходимой степени отчистки от 
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аэрозолей в разных элементах судовых энергетиче-
ских установок при ограничении их габаритов.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ПУБЛИКАЦИЙ

Техническое совершенство сепарационных 
устройств характеризуется массогабаритными пока-
зателями, затратами энергии на перемещение рабо-
чих сред, технологичностью [11].

Интенсификация процессов сепарации – один из 
эффективных способов снижения массы и габаритов, 
повышение экономичности, надежности работы этих 
устройств и энергетических установок в целом пред-
ставлено в [14].

Значительное количество современных исследо-
ваний высадки мелкодисперсной фазы базируется 
на анализе движения частиц диаметром 1 ... 10 мкм 
при различных термогидродинамических условиях 
на основах математического и физического модели-
рования [4; 12]. Градиенты температур, давления и 
концентраций можно использовать для достижения 
необходимой эффективности сепарации [15].

В исследованиях термогидродинамических про-
цессов с турбулизацией многофазного потока [8; 10] 
обоснована эффективность использования пульсаци-
онных составляющих скорости и давления на про-
цессы осаждения частиц на поверхностях. Однако 
закономерности влияния формы и последовательного 
расположения многофункциональных поверхностей 
на фракционную эффективность осаждения аэрозо-
лей в пограничных слоях в приведенных исследова-
ниях отсутствуют.

Создание обобщенных многоуровневых гради-
ентных сепарационных аэрозольных технологий и 
их имплементация в инновационном ресурсосбере-
гающем и экологическом оборудовании энергетиче-
ских установок обеспечивается теоретико-экспери-
ментальным решением исследовательских задач на 
единой методологической основе. В инновационных 
технологических схемах сепарации аэрозольных сред 
перспективно использовать следующее: инерцион-
ные силы для очистки от крупных частиц; турбофо-
ретичних, турбодифузиофоретичних, неизотермиче-
ских градиентов, акустических, фотофоретичних и 
инерционных сил для очистки от высокодисперсных 
частиц [5; 6].

На сегодня есть значительное количество работ 
по решению задач раздела фаз в многофазных пото-
ках [1–3]. В этих работах достаточно подробно иссле-
дованы такие способы сепарации, как инерционный, 
турбо, дифузио- и неизотермическое градиентное 
осаждение, но отсутствует обоснование последо-
вательности выбора вышеуказанных способов для 
улучшения технических характеристик аппаратов.

Научная проблема, на решение которой нацелена 
работа

Определение показателей эффективности отдель-
ных способов очистки при их совокупном действии 
в элементах судовых энергетических установок с 
учетом их эксплуатационных показателей и раци-
ональной их последовательности при организации 
технологии за счет различных форм движения, об-
мена энергией и массой с использованием внутрен-
них энергоресурсов высокого и низкого потенциалов 
является научной проблемой создания новых поко-
лений газоочистительных устройств для энергетиче-
ских установок и систем жизнеобеспечения судов и 
кораблей.

ВЫДЕЛЕНИЕ НЕ РЕШЕННЫХ РАНЕЕ 
ЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ

В изложенной выше проблеме исследования от-
сутствует обоснование выбора рациональной после-
довательности процессов сепарации для обеспечения 
необходимой степени отчистки от аэрозолей в раз-
ных элементах судовых энергетических установок 
при ограничении на массогабаритные показатели и 
длительности эксплуатации на отдельных режимах 
нагрузки. В то же время выбор рациональной по-
следовательности требует определения достоверных 
закономерностей локального и совокупного влияния 
гидродинамических, тепловых и массообменных 
процессов на движение частиц многофазных потоков 
в пограничных слоях поверхностей энергетических 
установок и последующей апробации на конкретных 
их элементах.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования является обеспечение не-
обходимого уровня эффективной очистки путем ком-
бинирования различных процессов и способов гра-
диентного переноса аэрозолей для обеспечения за-
данных технико-экономических показателей судовых 
энергетических установок.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

1. Проанализировать процессы очистки аэрозоль-
ных сред, которые происходят в элементах энергети-
ческих установок, и определить для них индивиду-
альные фракционные эффективности.

2. Определить суммарную фракционную эффек-
тивность для последовательности процессов в кон-
струкциях очистительных устройств и сопоставить 
расчетные значения эффективности с результатами 
экспериментальных исследований.

3. Обосновать выбор рациональной последова-
тельности способов аэрозольных градиентных тех-
нологий в элементах судовых энергетических уста-
новок с учетом их компактности и ходового времени 
на различных нагрузках энергетической установки 
судов различных классов и предложить пути совер-
шенствования очистительных устройств.
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ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования являются процессы 
очистки аэрозольных сред в судовых энергетических 
установках и системах жизнеобеспечения. Предмет 
исследования – это характеристики последователь-
ности процессов градиентного переноса аэрозольных 
сред в пограничных слоях многофункциональных по-
верхностей и их показатели фракционной эффектив-
ности очистки в судовых энергетических установках 
и системах жизнеобеспечения.

Метод исследования – расчетно-эксперименталь-
ный метод определения индивидуальных показателей 
фракционной эффективности при последовательном 
проведении событий с учетом массогабаритных и ре-
жимных показателей газоочистительных устройств.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ процессов, которые происходят в элемен-

тах энергетических установок, позволил определить 
совокупность процессов очистки и их эффектив-
ность. В основном они включают следующие сово-
купности процессов очистки: инерционный с пуль-
сационным, инерционный с ультразвуковым, а также 
инерционный с ультразвуковым и неизотермическим.

При допущении, что осаждение частиц аэрозоля 
при разных процессах осуществляется независимо, 
суммарная фракционная эффективность осаждения 
на многофункциональной поверхности определяется 
выражением [20]:

� � � � �� � � � � � � � � �1 1 1 1 1[( ) ( ) ( ) ( )]è ï ó í
m ,    (1)

где ηi – вероятность осаждения частицы на эле-
мент поверхности, соответствующим способом і, m 
– количество повторяемых процессов, определяемых 
количеством рядов сетки, индексы: Σ – суммарная, и 
– инерционная, п – пульсационная, у – ультразвуко-
вая, н – неизотермическая.

Для анализа показателей коэффициента эффек-
тивности рассчитаны значения вероятностей осажде-
ния частицы на элементах поверхности для заданного 
способа, которые представленные на рисунках 1–6.

Полученные результаты характеризуются следу-
ющими диапазонами: размерами аэрозоля – 1 до 10 
мкм, скоростью потока – 0,5 до 20 м/c, количеством 
рядов сетки – от 1 до 30. Показатели коэффициента 
эффективности получены для сеток номеров 05 и 025, 
частот колебания 100 Гц и частоты ультразвуковых 
колебаний 10 кГц.

Анализ результатов, представленных на рис. 1–4, 
определил, что зависимость инерционной составляю-
щей для сеток номер 05 и 025 от скорости и диаметра 
частиц аэрозоля описывается полиномом 3 степени, 
а также при увеличении скорости и диаметра частиц 
инерционная составляющая растет. Коэффициент 

осаждения увеличивается в 2,2 раза в диапазоне ско-
ростей от 0,5 м/с до 4,8 м/с и в 1,58 раза в диапазоне 
скоростей от 4,8 м/с до 20 м/с, при увеличении числа 
рядов коэффициент осаждения возрастает в 1,9 раза. 
Пульсационная составляющая на рис. 1–4 описыва-
ется квадратической зависимостью и при увеличении 
скорости и диаметра частиц аэрозоля уменьшается. 
Коэффициент осаждения уменьшается в 1,24 раза в 
диапазоне скоростей от 0,5 м/с до 4,8 м/с и в 4,7 раза 
в диапазоне скоростей от 4,8 м/с до 20 м/с, при уве-
личении числа рядов коэффициент осаждения воз-
растает в 1,9 раза. С увеличением количества рядов 
сетки эффективность инерционного и пульсационного 
осаждения сравниваются при определенных значени-
ях скорости потока, образовав две области, в которых 
в промежутке малых скоростей 0,5 – 4,7 м/с преоб-
ладает пульсационная составляющая, а в промежутке 
повышенных скоростей 4,7 – 20 м/с преобладает инер-
ционная составляющая. Аналогично на рис. 5 эффек-
тивности инерционного и ультразвукового осаждения 
сравниваются и образуют аналогичные области.

Отдельные несоответствия коэффициентов осаж-
дения первых рядов сетки для пятирядного, деся-
тирядного и двадцатирядного расположения сетки 
может быть объяснено влиянием различных распре-
делений частиц в пространстве при одной и той же 
концентрации аэрозоля перед поверхностью в рас-
сматриваемых случаях.

Для сопоставления расчетных значений суммар-
ной фракционной эффективности с результатами экс-
периментальных исследований в выше приведенные 
данные были введены результаты инерционных спо-
собов осаждения в соплах и криволинейных профи-
лях конструкций очистительных устройств, которые 
представлены в таблице 1. Исходные данные для по-
следних были приняты согласно результатам иссле-
дований [13] и [17–19], а суммарная фракционная 
эффективность в очистительных устройствах рассчи-
тывалась по формуле:
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где ηс – вероятность инерционного способа осажде-
ния частицы в сопле, ηк.п. – вероятность инерционного 
способа осаждения частицы в криволинейном профиле.

Поскольку исходные значения характеризуются 
диапазоном чисел от минимального до максимально-
го значения, то результаты можно представить в виде 
диапазона между пессимистическим и оптимистиче-
ским значениями.

Выбор рациональной последовательности спосо-
бов аэрозольных градиентных технологий в элемен-
тах судовых энергетических установок делается на 
основании комплекса показателей: суммарного коэф-
фициента осаждения, габаритных показателей и рас-
пределения времени эксплуатации по нагрузке.
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Рис. 6. Зависимости эффективности инерционного, 
ультразвукового и неизотермического осаждения для сетки 
номер 05 от диаметра частиц: ∎ – инерционное осаждение 
1 ряда; ∗ – 3 ряда. ▲ – пульсационное осаждение 1 ряда; ⦁ – 
3 ряда. ⨯ – неизотермическое осаждение 1 ряда, + – 3 ряда. 
♦ – суммарная эффективность 5 рядов.

Рис. 1. Зависимости эффективности инерционного и 
пульсационного осаждения для сетки номер 05 от скорости 
потока: ∎ – инерционное осаждение 1 ряда, ⨯ – 2 рядов; 
⦁ – 4 рядов; - – 6 рядов; ♦ – 8 рядов. ▲ – пульсационное 
осаждение 1 ряда; ∗ – 2 рядов; + – 4 рядов; - – 6 рядов; ■ – 8 
рядов. ♦ – суммарная эффективность 10 рядов.

Рис. 2. Зависимости эффективности инерционного и 
пульсационного осаждения для сетки номер 05 от скорости 
потока: ∎ – инерционное осаждение 1 ряда, ⨯ – 5 рядов; 
⦁ – 10 рядов; - – 15 рядов. ▲ – пульсационное осаждение 1 
ряда; ∗ – 5 рядов; + – 10 ряда; - – 15 рядов. ♦ – суммарная 
эффективность 20 рядов.
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Рис. 3. Зависимости эффективности инерционного и 
пульсационного осаждения для сетки номер 025 от скорости 
потока: обозначения соответствуют рис. 2

Рис. 4. Зависимости эффективности инерционного и 
пульсационного осаждения для сетки номер 025 от 
скорости потока: ∎ – инерционное осаждение 1 ряда, ⨯ – 5 
рядов; ⦁ – 10 рядов; - – 15 рядов, ♦ – 20 рядов, ▲ – 25 рядов. 
▲ – пульсационное осаждение 1 ряда; ∗ – 5 рядов; + – 10 
ряда; - – 15 рядов, ■ – 20 рядов, ⨯ – 25 рядов. ♦ – суммарная 
эффективность 30 рядов
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Рис. 5. Зависимости эффективности инерционного и 
ультразвукового осаждения для сетки номер 05 от диаметра 
частиц аэрозоля: ∎ – инерционное осаждение 1 ряда, 
⨯ – 2 рядов; ⦁ – 3 рядов; - – 4 рядов. ▲ – пульсационное 
осаждение 1 ряда; ∗ – 2 рядов; + – 3 рядов; - – 4 рядов. ♦ – 
суммарная эффективность 5 рядов.
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Таблица 1. Суммарный коэффициент осаждения для различных последовательностей процессов  
в очистительных устройствах

Сепаратор Процессы

Расчетный суммарный 
коэффициент осаждения 

Экспериментальный 
сумма рный 

коэффициент 
осаждения 

Пессими-
стический

Оптимисти-
ческий 

1. Акустикофоретиче-
ский маслоотделитель 
систем суфлирования га-
зотурбинных двигателей 
4-го поколения ДН 80 и 
ДГ 90 с расходом газа до 
200 м3/ч

Инерционное сопло и криволинейный 
профиль 0,990 0,999 –

Инерционное сопло, криволинейный 
профиль, 5 рядов инерционной сетки 
d = 0,5 мм

0,994 0,999 0,999

Инерционное сопло, криволинейный 
профиль, 10 рядов инерционной сетки 
d = 0,5 мм

0,996 0,999 0,999

Инерционное сопло, криволинейный 
профиль, 30 рядов инерционной сетки 
d = 0,5 мм

0,999 0,999 –

Инерционное сопло, криволинейный 
профиль, 1 ряд инерционной сетки d 
= 0,5 мм, пульсация

0,992 0,999 –

Инерционное сопло, криволинейный 
профиль, 5 рядов инерционной сетки 
d = 0,5 мм, пульсация

0,996 0,999 0,999

Инерционное сопло, криволинейный 
профиль, 10 рядов инерционной сетки 
d = 0,5 мм, пульсация

0,998 0,999 0,999

Инерционное сопло, криволинейный 
профиль, 15 рядов инерционной сетки 
d = 0,5 мм, пульсация

0,999 0,999 –

2. Сепаратор сжатых 
газов энергосистем

Инерционное сопло, 1 ряд инерцион-
ной сетки d = 0,5 мм, 1 секция 0,903 0,990 0,999

Инерционное сопло, 1 ряд инерцион-
ной сетки d = 0,5 мм, 2 секции 0,991 0,999 0,999

Инерционное сопло, 1 ряд инерцион-
ной сетки d = 0,5 мм, 3 секции 0,999 0,999 0,999

3. Цилиндрические 
неизотермические гра-
диентные сепараторы 
газа энергетических 
установок

Инерционная сетка 5 рядов d = 0,5 
мм, неизотермический процесс, 1 
секция

0,857 0,888 0,999

Инерционная сетка 5 рядов d = 0,5 
мм, неизотермический процесс, 2 
секции

0,979 0,987 0,999

Инерционная сетка 5 рядов d = 0,5 
мм, неизотермический процесс, 3 
секции

0,997 0,999 0,999

Инерционная сетка 5 рядов d = 0,5 
мм, неизотермический процесс, 4 
секции

0,999 0,999 –

Для этого предложен комплексный показатель эф-
фективности А∑, который учитывает эффективность, ком-
пактность, условия эксплуатации устройств сепаратора:

A A À w
l� � � � �

�
� �ýô ÌÃ

ñðåäû

ìàò

ðàá

ñåïÏ
�

�
�

�
,

где Аэф – показатель эффективности сепаратора, 
A A À G

MðàñõÌÃ Ã ñðåä
ðàá

ñåïàðàòîðà

� � � �
�

 – его массогабарит-
ный показатель,

G V S wñðåäû ñðåäû ñðåäû ñå÷ ñðåäû� � � � �� �
 

– массовый 

расход среды, С сепаратора – масса сепаратора, τраб – вре-
мя эксплуатации энергетической установки, Sсеч – 
площадь входного сечения сепаратора, w – скорость 
среды в соответствии с мощностью энергетической 
установки, ρсреды – плотность среды, η – коэффициент 
осаждения, lсеп – длина сепаратора

Плотность сепаратора:

�ñåïàðàòîðà
ñåïàðàòîðà

ñåïàðàòîðà

êîíñòð ñðåäû

êîíñòð

� �
�
��

M

V

M M

V VVñðåäû
ìàò Ï� �� ,
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Значения относительного показателя, по предва-
рительным оценкам, должны быть не меньше 0,4.

Результаты расчетов для конструкций сепарато-
ров, указанных в таблице 1, при одинаковых нагрузке 
и ресурсе использования, представлены в таблице 2, 
а для энергетических установок разных классов су-
дов – в таблице 3.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Как следует из представленных результатов, при-
менение градиентных технологий в совокупности с 
инерционными способами целесообразно для повы-
шения эффективности осаждения в сепараторах и 
достижения общего уровня коэффициента осажде-
ния более 0,99. Последовательное применение до-
полнительных пульсационного, ультразвукового и 

где ρмат – плотность материала сепаратора, П – по-
казатель эффективности использования объема.

Для оценки эффективности применения гради-
ентных технологий по сравнению с инерционным 
способом осаждения применен относительный по-
казатель:

A
A

A

S

S

l

lotn � � � �ãðàä

è

ãðàä

è

êîíñòð.è

êîíñòð.ãðàä

êîíñòð.è

êîíñò

�
� ðð.ãðàä

êîíñòð.è

êîíñòð.ãðàä

ñðåäû.ãðàä

ñðåäû.è

ñðåäû.ã� � �
�
�

w

w

S ððàä

ñðåäû.è

ãðàä

èS
�
�
�

,

где соотношения одноименных показателей раз-
личных способов характеризуют: η

η
ãðàä

è

 – эффективность 
осаждения, S

S

l

l
êîíñòð è

êîíñòð ãðàä

êîíñòð è

êîíñòð ãðàä

.

.

.

.

⋅  – габаритные показатели, 

w

w

S

S
ñðåäû ãðàä

ñðåäû è

ñðåäû ãðàä

ñðåäû è

.

.

.

.

⋅  – нагрузку,

τ
τ
ãðàä

è

 – ресурс использования.

Таблица 2. Относительный показатель эффективности сепараторов

Сепаратор Исходные данные Aotn

1. Акустикофоретический маслоотделитель систем суфлирования газотурбинных 
двигателей 4-го поколения ДН 80 и ДГ 90 с расходом газа до 200 м3/ч

w1 = 5 м/с
w2 = 10 м/с

0,9804
1,041

2. Сепаратор сжатых газов энергосистем w1 = 5 м/с
w2 = 1 м/с
w3 = 3 м/с
w4 = 5 м/с
w5 = 10 м/с
w6 = 15 м/с
w7 = 20 м/с

1,023
1,049
1,066
1,13

1,0253
1,377
1,414

3. Цилиндрические неизотермические градиентные сепараторы газа 
энергетических установок

w = 10 м/с
d1 = 5 м/с
d2 = 5 м/с
d3 = 5 м/с
d4 = 5 м/с
d5 = 5 м/с
d6 = 5 м/с

0,436
0,454
0,479
0,561
0,625
0,631

Таблица 3. Относительный показатель эффективности сепараторов для энергетических установок разных 
классов судов

Сепаратор
ηі_____
ηmax

Танкер Ледок.- транс-
порт. судно Корабль Ледокол

τmax Aiopt τmax Aiopt τmax Aiopt τmax Aiopt

1. Акустикофоретический 
маслоотделитель систем 
суфлирования газотурбинных 
двигателей 4-го поколения ДН 80 и 
ДГ 90 с расходом газа до 200 м3/ч

1

0,775

0,849

0,376

0,53

0,364

0,171

0,212

0,295
0,984 - 0,522 0,168 0,54
0,973 0,785 0,987 0,511 0,298
0,962 0,0285 0,216 0,093 0,606
0,93 0,0237 - - 0,343

2. Сепаратор сжатых газов 
энергосистем

1

0,775

0,849

0,376

0,529

0,364

0,171

0,212

0,2949

0,993 0,801 - - 0,293
0,98 0,189 0,52 0,167 0,569
0,96 0,0262 0,982 0,99 -

3. Цилиндрические 
неизотермические градиентные 
сепараторы газа энергетических 
установок

1

0,775

0,8489

0,376

0,53

0,364

0,170

0,212

0,295
0,998 0,805 0,1089 - 0,614
0,997 0,192 0,2267 - -
0,9964 0,0246 0,486 0,169 0,367
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неизотермического осаждений способствует повы-
шению эффективности осаждения в сепараторах и 
достижения общего уровня коэффициента осаждения 
до 0,999. С увеличением в многофункциональных 
поверхностях количества рядов сетки от 1 до 30 эф-
фективность каждого из составляющих способов для 
последующего ряда сетки принималась постоянной, 
что обосновывалось отсутствием взаимного влияния 
способов при их реализации в устройствах с умерен-
ной пористостью укладки рядов сетки. Снижение по-
ристости, вызванное более плотной укладкой рядов 
сетки в многофункциональных поверхностях или 
применение сеток с меньшим размером ячейки, мо-
жет привести к изменению эффективности каждого 
из составляющих способов для последующего ряда 
сетки. Это частично подтверждается результатами 
сравнения приведенных выше расчетных данных с 
экспериментальными и требует дополнительных ис-
следований.

При эксплуатации в составе судовых энергетиче-
ских установок влияние расхода и ресурса использо-
вания очистительных устройств учитывается зависи-
мостями ходового времени по нагрузке энергетиче-
ской установки, которая зависит от класса судна.

Выбор рациональной последовательности спо-
собов аэрозольных градиентных технологий на ос-
новании комплексного показателя, учитывающего 
эффективность, расход и ресурс использования очи-
стительного устройства в составе судовой энергети-

ческой установки, делается, как правило, сравнением 
габаритных показателей очистительного устройства 
для назначенного класса судна.

ВЫВОДЫ
Обоснована возможность последовательного 

применения в сепараторах совокупности инерцион-
ных способов осаждений с дополнительными пуль-
сационным, ультразвуковым и неизотермическим для 
повышения эффективности осаждения частиц диаме-
тром 1 ... 10 мкм при различных термогидродинами-
ческих условиях и достижения общего уровня коэф-
фициента осаждения до 0,999.

Предложен комплексный показатель, учитываю-
щий эффективность, расход и ресурс использования 
очистительного устройства в составе судовой энерге-
тической установки, для выбора рациональной после-
довательности способов аэрозольных градиентных 
технологий, значение которой должно быть более 0,4.

Выбор рациональной последовательности про-
цессов в многофункциональных поверхностях с уме-
ренной пористостью укладки рядов сетки при реали-
зации аэрозольных градиентных технологий в судо-
вых энергетических установках и системах делается, 
как правило, сравнением габаритных показателей 
очистительного устройства для назначенного класса 
судна, что позволяет при выбранных габаритах очи-
стительных устройств уменьшить экономические за-
траты на эксплуатацию установок.
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Abstract. The present work is focused on the performance of the adsorptive heat storage device based on the com-
posite adsorbent “silica gel – sodium sulphate” for the decentralized heating system. The following algorithm for 
calculating of the efficiency factor of adsorptive heat storage device is proposed calculation of the volume of air passed 
through the adsorbent layer, absolute humidity of air on the outlet of heat storage device, adsorption, heat of adsorption, 
operational inputs, such as heating the adsorbent up to the temperature of the beginning adsorption. The correlation of 
the adsorbent composition and the design characteristics of the heat storage unit has been revealed. The most efficient 
thermal accumulators are shown to be based on a composite, such as 80% sodium sulphate and 20% silica gel, which 
corresponded with the maximal values of the limit adsorption. Simulation of the performance of heat storage device 
based on the composites “silica gel – sodium sulphate” was carried out in the conditions of a typical heating system 
of residual premises. It has been shown that with steam moistening, the maximal values of the efficiency factor are 
observed when maximal value of adsorption achieved, the temperature of the humid airflow of 50–60 °C, the relative 
humidity of 55–60%, airflow speed of 0,4–0,6 m/s. For the first time the structure of inputs for the performance of an 
adsorptive heat energy storage device was analyzed for steam and ultrasonic moistering. For the first time expediency 
of the ultrasonic moistering was shown as a method to increase the efficiency of the adsorptive heat storage device. The 
optimal operational parameters of the adsorptive heat storage device under ultrasonic humidifying: the airflow speed is 
of 0,2–0,4 m/s and the relative humidity is 40–60%. These parameters allows to enhance the efficiency of the adsorp-
tive heat storage device. Results of the present study can be used to develop energy efficient systems of decentralized 
heat supply, as well as ventilation and air conditioning.
Key words: adsorptive heat storage device; coefficient of efficiency; heat of adsorption; composite adsorbent.
Анотація. Робота присвячена дослідженню експлуатаційних характеристик адсорбційного акумулятора тепло-
вої енергії на основі композитного адсорбенту «силікагель – натрій сульфат» для системи децентралізованого 
теплопостачання. Пропонується такий алгоритм розрахунку коефіцієнта корисної дії адсорбційного теплоа-
кумулюючого пристрою: обчислення обсягу повітря, який пройшов через шар теплоакумулюючого матеріалу, 
концентрації води в повітрі на виході з теплового акумулятора, адсорбції, теплоти адсорбції, витрат на експлу-
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атацію теплоакумулюючого пристрою, які включають підігрів адсорбенту до температури початку адсорбції, 
підігрів води до температури випаровування, випаровування води та десорбцію, та визначення коефіцієнта ко-
рисної дії. Виявлено кореляцію складу адсорбенту та конструктивних характеристик теплоакумулюючого при-
строю. Показано, що найбільш ефективні теплові акумулятори на основі композита, який містить 80% натрій 
сульфату та 20% силікагелю, що відповідає найбільшій граничній адсорбції. Проведено моделювання процесів 
експлуатації адсорбційних теплових акумуляторів на основі композитів «силікагель – натрій сульфат» в умовах 
типової системи теплопостачання житлових приміщень. Виявлено, що за парового зволожування максимальні 
значення коефіцієнта корисної дії, які відповідають граничній адсорбції, спостерігаються за температур паро-
повітряного потоку 40–60 ºС, відносної вологості повітря 55–60% та швидкості потоку вологого повітря 0,4–0,6 
м/с. Уперше проаналізовано структуру витрат на експлуатацію адсорбційного теплоакумулюючого пристрою 
за парового й ультразвукового зволожування повітря. Уперше показана доцільність використання ультразву-
кового зволожування повітря як заходу з підвищення ефективності адсорбційного теплоакумулюючого при-
строю. Встановлені оптимальні умови експлуатації адсорбційного теплового акумулятора за ультразвукового 
зволожування повітря: швидкість потоку вологого повітря – 0,2–0,4 м/с, її відносна вологість – 40–60%, які до-
зволяють експлуатувати теплоакумулюючий пристрій із максимальними значеннями коефіцієнта корисної дії. 
Результати проведеного дослідження можуть бути використані під час розроблення енергоефективних систем 
децентралізованого теплопостачання, а також вентиляції та кондиціонування.
Ключові слова: адсорбційний тепловий акумулятор; коефіцієнт корисної дії; теплота адсорбції; композитний 
адсорбент.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Зростання вартості первинного палива та, як на-

слідок, збільшення тарифів на теплопостачання по-
требують розроблення заходів із підвищення енергое-
фективності теплових агрегатів, а також максимально 
повного використання всіх можливих енергоресурсів, 
зокрема низькопотенційних.

У цих умовах перспективним технічним рішен-
ням є адсорбційні перетворювачі теплової енергії. 
У Нідерландах розроблена геліоустановка з адсорб-
ційним модулем для теплопостачання житлових при-
міщень [1]. Як теплоакумулюючий матеріал поряд із 
солями були випробувані цеоліт і силікагель.

Водно час експлуатаційні характеристики адсорб-
ційних модулів для поглинання, зберігання або пере-
творення теплової енергії визначаються адсорбційни-
ми властивостями адсорбентів, які використовують-
ся, зокрема граничною адсорбцією та температурою 
регенерації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Застосування адсорбентів у системах опалюван-
ня, кондиціонування і вентиляції житлових примі-
щення пропонувалося в останні кілька десятиліть [2; 
3]. Як адсорбційний матеріал пропонували, напри-
клад, силікагель або цеоліти, температура регенерації 
яких перевищує 100 °С [4]. Більш низьку температуру 
регенерації (60–100 °С) мають сілікоалюмінофосфати 
[5], але їхня сорбційна ємність дорівнює приблизно 
0,25 г/г [5], що, вочевидь, вимагає значної маси адсор-
бенту для покриття теплового навантаження в умовах 
систем теплопостачання та вентиляції, що призво-
дить до значного об’єму адсорбційного модуля.

Перспективними для акумулювання теплової 
енергії могли б бути робочі пари CaCl2 – H2O, SrBr2 –  

H2O, Na2S – H2O, MgCl2 – H2O, що дозволяють реалі-
зувати густину запасання енергії 1,9–2,7 ГДж/м3 кри-
сталогідрату [1]. Однак фізична і хімічна нестабіль-
ність, а також корозійна активність даних солей за ви-
соких температур із нестабільністю за багаторазового 
циклювання, деградацією в часі, слаборозвиненою 
поверхнею теплоообміну обмежує їх застосування. 
Наприклад, необоротний гідроліз магній хлориду 
за експлуатації адсорбційного пристрою відкритого 
типу за підвищеної температури вимусив замінити 
його на цеоліт 13X. Дані проблеми є типовими для 
будь-якої масивної солі. 

Більш перспективними матеріалами виявляються 
композитні адсорбенти типу «сіль у поринній матри-
ці». Такі матеріали проявили себе не лише як пер-
спективні матеріали для акумулювання і трансфор-
мації теплової енергії в системах теплопостачання, 
а й як водні буфери в системах вентиляції. Так, ад-
сорбційний регенератор теплоти та вологи на основі 
композита SWS-1A (оксид алюмінію, який імпрегова-
но кальцій хлоридом) виявляє кращі експлуатаційні 
характеристики, зокрема порівняно із пристроями 
на основі традиційних діоксиду кремнію або оксиду 
алюмінію [7]. У зв’язку із цим спроби вдосконалення 
адсорбційних теплоаккумулюючих матеріалів орієн-
товані переважно на вибір серед існуючих адсорбен-
тів [1] або синтез і дослідження композитних сорбен-
тів «сіль у пористій матриці» унаслідок підвищеної 
сорбційної ємності до звичайних робочих рідин [8], 
а також стабілізації солі завдяки розподілу в пористій 
матриці [9].

Незважаючи на перспективність композитів типу 
«сіль у пористої матриці» для поглинання, акумулю-
вання і трансформації теплової енергії в системах те-
плопостачання та вентиляції [10; 11], широка комер-
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ціалізація таких пристроїв обмежена не лише дороги-
ми та складними технологіями імпрегнування, які не 
завжди дозволяють отримувати адсорбент із гранич-
ною адсорбцією, яка більше 0,5 кг/кг, що призводить 
до великих обсягів адсорбційних модулів. 

Також перехід від лабораторного прототипу до 
установки для практичного застосування в умовах 
систем теплопостачання вимагає математичної моде-
лі, яка дозволяє оцінити ефективність приладу, базую-
чись на всіх стадіях експлуатації пристрою. Водночас 
більшість математичних моделей обмежуються лише 
процесами тепло- та масопереносу під час адсорбції, 
тобто розряду теплоакумулюючого пристрою, що не 
дозволяє надати інтегральну характеристику ефек-
тивності його експлуатації [12; 13]. Такі алгоритми 
розроблялись переважно для ємнісних пристроїв 
[14]. Тому стає актуальним завдання розробки алго-
ритму розрахунку експлуатаційних характеристик ад-
сорбційного акумулятора теплової енергії.
ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ 

ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
У зв’язку з вищесказаним необхідне комплексне 

дослідження, спрямоване на вивчення експлуатацій-
них характеристик адсорбційного акумулятора тепло-
вої енергії та розроблення математичної моделі про-
цесів експлуатації даного пристрою.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Головна мета роботи – виявити експлуатаційні 

характеристики адсорбційного акумулятора тепло-
вої енергії на основі композита «силікагель – натрій 
сульфат». Для досягнення зазначеної мети поставле-
но такі завдання:

– розробити алгоритм розрахунку експлуатацій-
них характеристик адсорбційного акумулятора тепло-
вої енергії;

– виявити кореляцію характеристик адсорбенту, 
параметрів процесів експлуатації та коефіцієнта ко-
рисної дії адсорбційного теплового акумулятора на 
основі композита «силікагель – натрій сульфат»;

– визначити технологічні параметри, які відпові-
дають найбільш ефективній експлуатації даного при-
строю.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

У роботі адсорбційного акумулятора теплової 
енергії відкритого типу, який підігріває холодне при-
пливне повітря. Конструктивне виконання адсорбцій-
ного теплоакумулюючого пристрою відкритого типу 
представлено на рис. 1. Експлуатацію здійснюють 
згідно зі двостадійним режимом, тобто такими, що 
періодично змінюють один одного, розряду (адсорб-
ція) та заряду (регенерація адсорбенту, тобто десорб-
ція). Як робоча речовина використовується вода. На 
першій стадії за допомогою компресора 3 повітря з 

навколишнього середовища подають у зволожувач 4, 
де його відносна вогкість підвищується до 30–80%. 
Далі зволожене повітря нагрівають за допомогою 
електричного резистивного нагрівального елемента 
5, до температури не менш як 30 °С. Далі зволожене 
повітря поступає до шару адсорбенту.

Т Т Т ТТ Т Т ТТ

1

2 45

6 3

Рис. 1. Експериментальна установка для дослідження 
теплоакумулюючих матеріалів. 1 – теплоізольований 
корпус; 2 – теплоакумулюючий матеріал; 3 – компресор; 
4 – зволожувач; 5 – резистивний нагрівальний елемент; 6 – 
терези [15]

Відбувається адсорбція води з повітря, яке подаєть-
ся в теплоакумулюючий матеріал, що є екзотермічним 
процесом, що сприяє зростанню температури як те-
плоакумулюючого матеріалу, так і повітря. Температу-
ра повітря на виході з теплоакумулюючого пристрою 
підвищується до 90–115 ºС. Друга стадія, тобто регене-
рація адсорбенту, відбувається шляхом подачі гарячого 
повітря, що приводить до нагрівання адсорбенту до 
температур не нижче 90 ºС, отже, до десорбції. 

Коефіцієнт корисної дії (далі – ККД) розраховува-
ли за запропонованим алгоритмом, %:

� � �
Q

Q
100êîð

ç

,                            (1)

де Qкор – корисна теплота (теплота адсорбції), кДж:

Q Ì Hêîð àäñ àäñ� � � ,                      (2)

де Мадс – маса адсорбенту, кг; ΔНадс – теплота ад-
сорбції, кДж/кг; Qз – витрати теплоти, кДж, які за па-
рового зволожування повітря розраховуються як: 

Q Q Q Q Q Q Qç àäñ êîðï íàãð âèï
âîäè

äåñ àäñ
âîäè� � � � � � ,    (3)

де Qадс, Qкорп, Qнагр, Qвип
води, Qдес, Qадс

води – відповід-
но, на кожній стадії, витрати теплоти для нагріву ад-
сорбенту, корпусу установки, нагрівання води в баку, 
випаровування води в баку, десорбції, нагрівання ад-
сорбованої води, кДж.

Утворення потоку вологого повітря може відбува-
тися і шляхом ультразвукового зволожування. Тоді роз-
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рахунок витрат на експлуатацію теплоакумулюючого 
пристрою може здійснюватись відповідно до формули:

Q Q Q N Q Qç àäñ êîðï äåñ àäñ
âîäè� � � � � �� ,        (4)

де N – потужність ультразвукового зволожувача, 
кВт; τ – тривалість його роботи, с.

Кількість теплоти, необхідна для нагрівання мате-
ріалу і деталей пристрою, розраховували за загально-
відомою формулою:

Q = M ∙ C ∙ Δt.                              (5)
Витрати на випаровування води визначали як добу-

ток маси води, яку подано до шару теплоакумулюючого 
матеріалу (адсорбенту) МН2О та теплоти випаровування 
ΔНвип:

Q M Hâèï
âîäè

H2O âèï� � � .                       (6)

Вплив швидкості руху пароповітряної суміші на 
коефіцієнт корисної дії врахований уведенням в роз-
рахунок коефіцієнта А, який показує величину ад-
сорбції, кг/кг. Цей коефіцієнт використовували під 
час розрахунку витрат теплоти на десорбції:

Q H Ì Àäåñ äåñ àäñ� � �� ,                        (7)

а також на нагрівання адсорбованої води: 

Q M À Ñ (t t )ñîð
âîäè

àäñ â ðåã í.ñ.� � � � �
,
               (8)

де ΔНдес = 2 850 – теплота десорбції, кДж/кг.

Величину адсорбції визначали як:

A
C C
M

V0

àäñ
ïîâ�

�
� ,                           (9)

де Vпов. – об’єм повітря: Vпов. = Fадс. · w · τ, м3; w – 
швидкість пароповітряного потоку, м/с; Fадс. – площа 
перерізу теплового акумулятора, м2. С – абсолютна 
вологість пароповітряного потоку на виході з тепло-
вого акумулятора [15]: 

C
C

e 1

0

[
( w C )

A
H]]

w

0

max

�

�

� � �
��

� ,                     (10)

де τ – тривалість адсорбції, с; С0 – абсолютна 
вологість пароповітряного потоку на вході в те-
пловий акумулятор, кг/м3; Н – шару адсорбенту, м;  

Таблиця 1. Результати розрахунку теплоти адсорбції і маси сорбенту за теплового навантаження на підігрів 
припливного повітря 418,23 МДж/добу

Вміст силікагелю, 
% 

Вміст Na2SO4,
%

Величина 
максимальної 

адсорбції, Аlim, кг/кг
ΔHадс., кДж/кг М, кг V, м3

20 80 1,046 3486,67 118,80 0,165
40 60 0,822 2740,00 151,17 0,212
60 40 0,598 1993,33 207,80 0,289
80 20 0,374 1246,70 332,25 0,461

Початок

Введення даних

w =0,1

Розрахунок коефіцієнта масопередачі.
Розрахунок маси води в пароповітряному потоці, 
яку подано до шару адсорбенту. 
Розрахунок величини адсорбції
Розрахунок корисної теплоти адсорбції.
Розрахунок теплових витрат на процес:
1) теплота для нагрівання адсорбенту;
2) теплота для нагріву корпусу пристрою;
3) теплота для нагріву адсорбованої води;
4) теплота для десорбції;
5) теплота для нагріву води у зволожувачі;
6) теплота для випаровування водию
Розрахунок коефіцієнта корисної дії.

w = w + 0,1

Виведення 
результатів

Кінець

Якщо А <
Amax

Рис. 2. Блок-схема алгоритму розрахунку коефіцієнта 
корисної дії адсорбційного теплового акумулятора 
відкритого типу
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Рис. 3. Залежність коефіцієнта корисної дії від швидкості пароповітряного потоку за відносної вологості 30–60% і 
температур, °С: а – 40; б – 50; в – 60. Товщина шару адсорбенту – 0,5 м

а)

в)

б)

Аmax – адсорбційна ємність теплоакумулюючого ма-
теріалу, кг/кг; β – коефіцієнт масопередачі, с–1, який 
визначено згідно із залежністю [15]:

1 1 1 1

y ï ïð� � � �
� � � ,                       (11)

де βy, βп та βпр – коефіцієнти масовіддачі в газовій 
фазі, у порах та повздовжнього перемішування [15].

Маса води, яка подана до шару адсорбенту, може 
бути прийнята відповідною граничній адсорбції: 

МН2О = Аmax ∙ Mадс.,                       (12)

або добуток об’єму повітря, що пройшов через те-
плоакумулюючий матеріал, Vпов і абсолютної вологості 
пароповітряного потоку на вході до шару адсорбенту С0:

МН2О = Vпов ∙ С0.                             (13)

Блок-схема доповненого алгоритму, яка розробле-
на відповідно до даної методики розрахунку, пред-
ставлена на рис. 2. 

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Пропонується використовувати адсорбційний 

тепловий акумулятор у системі децентралізованого 
опалювання приватного будинку загальною площею 
95,85 м2, висотою 2,5 м. Теплове навантаження на 
підігрів припливного повітря дорівнює 418,23 МДж/
добу. Результати розрахунку маси й об’єму компози-
та «силікагель – натрій натрій сульфат» для покриття 
цього навантаження наведені в таблиці 1.

Згідно з результатами наведеного розрахунку, 
найменші маса й об’єм адсорбенту, вочевидь, відпо-
відають композиту, що містить 20% силікагелю і 80% 
натрію сульфату. Тому даний адсорбент далі викорис-
тано як адсорбційний матеріал.

Далі було проведено математичне моделювання 
процесів експлуатації адсорбційного регенератора в 
умовах типового житлового приміщення. Результати 
розрахунків наведені на рис. 3. Максимальні значен-
ня коефіцієнта корисної дії 56–57% встановлені за па-
рового зволожування на швидкостях потоку вологого 
повітря 0,4–0,6 м/с з температурою 50–60 °С та від-
носною вологістю 55–60%. 
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Для розроблення заходів із підвищення коефіці-
єнта корисної дії проаналізовано структуру витрат 
під час експлуатації теплоакумулюючого пристрою 
відкритого типу (рис. 4). Згідно з результатами ана-
лізу, найбільш значні в разі парового зволоження ви-
трати на випаровування води та десорбцію (рис. 4а). 
Скорочення маси води, яка подається до шару адсор-
бенту, не сприяє істотному підвищенню коефіцієнта 
корисної дії. 

Але використання альтернативних засобів зво-
ложування дозволяє істотно скоротити витрати на 
зволожування повітря (рис. 4б). Так, ультразвукове 
зволожування потоку повітря дозволяє не лише під-
вищити коефіцієнт корисної дії теплоакумулюючого 
пристрою до не менш як 60%, але й розширити ін-
тервал швидкостей, відповідних його максимальним 
значенням, до 0,2–0,4 м/с (рис. 5).
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Відповідно до результатів математичного моде-
лювання встановлено, що величина ККД адсорб-
ційного акумулятора теплової енергії залежить від 
швидкості потоку вологого повітря, а також його тем-

ператури та відносної вологості, тобто концентрації 
вологи на вході в шар адсорбенту. 

Зростання швидкості приводить до збільшення 
ККД, що є результатом підвищення об’єму поданого 
повітря, отже, кількості вологи, яка поступає до шару 
адсорбенту, та величини адсорбції. Максимальні зна-
чення коефіцієнтів корисної дії спостерігаються за 
швидкостей потоку вологого повітря приблизно 0,4–
0,6 м/с і абсолютної вологості 55–60%. 

Використання ультразвукового зволожування по-
вітря дозволяє істотно скоротити витрати на зволо-
жування потоку повітря і підвищити ККД адсорбцій-
ного теплоакумулюючого пристрою не менш ніж на 
10% порівняно з паровим зволоженням. 

ВИСНОВКИ
Досліджено процеси експлуатації адсорбційного 

акумулятора теплової енергії на основі композитного 
адсорбенту «силікагель – сульфат». Запропоновано 
алгоритм розрахунку експлуатаційних характеристик 
адсорбційного теплового акумулятора. 

Показано кореляцію складу адсорбенту та кон-
структивних характеристик теплоакумулюючого при-

а)                                                                                                             б)
Рис. 4. Структура витрат на експлуатацію теплоакумулюючого пристрою відкритого типу за парового 
зволожування (а) та ультразвукового зволожування (б) 

Рис. 5. Залежність коефіцієнта корисної дії від швидкості пароповітряного потоку за відносної вологості 30–60% 
і температур, °С: а – 40; б – 50; в – 60. Товщина шару адсорбенту – 0,5 м
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строю. Мінімальний об’єм адсорбенту для покриття 
навантаження на підігрів припливного повітря вста-
новлено для композита, який містить 20% силікагелю 
та 8% натрій сульфату. 

Проведено моделювання процесів експлуатації 
адсорбційного регенератора на основі композита «си-
лікагель – натрій ацетат» в умовах типової системи 
вентиляції. Встановлено, що за парового зволожуван-
ня потоку повітря максимальні значення коефіцієнта 
корисної дії, які відповідають граничній адсорбції, 
спостерігаються за температур пароповітряного по-
току 40–60 ºС, відносної вологості повітря 55–60% та 
швидкості потоку вологого повітря 0,4–0,6 м/с. 

Проаналізовано основні заходи з підвищення 
ефективності адсорбційного теплоакумулюючого 
пристрою відкритого типу. Показана перспективність 
ультразвукового зволожування потоку повітря. Визна-
чені оптимальні умови експлуатації адсорбційного те-
плового акумулятора за ультразвукового зволожування 
повітря, які дозволяють експлуатувати теплоакумулю-
ючий пристрій із максимальними значеннями коефіці-
єнта корисної дії: швидкість потоку вологого повітря 
– 0,2–0,4 м/с, відносна вологість – 40–60%

Представлена робота виконана за часткової під-
тримки Міністерства освіти і науки України в межах 
держбюджетної НДР 0119U002243. 

REFERENCES
[1] De Jong A.-J., Trausel F., Finck C., van Vliet L., Cuypers R. (2014). Thermochemical Heat Storage – System Design Issues. 

Energy Procedia, 48, 309–319.
[2] Al-AliliA., HwangYu., RadermacherR. (2014). Reviewofsolarthermalairconditioningtechnologies. Int. J. Refrigeration, 39, 

4–22.
[3] Scapino L., Zondag H.A., Van Bael J., Diriken J., Rindt C.C.M. (2017).Sorption heat storage for long-term low-temperature 

applications [A review on the advancements at material and prototype scale]. Applied Energy, 190, 920–948.
[4] Manyumbua, E., Martin, V., Fransson, T. (2014). Simple mathematical modeling and simulation to estimate solar-regeneration 

of a silica gel bed in a naturally ventilated vertical channel for Harare, Zimbabwe. Energy Procedia, 57, 1733–1742 .
[5] Freni A., Maggio G., Sapienza A., Frazzica A., Restuccia G., Vasta S. (2016). Comparative analysis of promising adsorbent/

adsorbate pairs for adsorptive heat pumping, air conditioning and refrigeration. Applied Thermal Engineering, 104, 85–95.
[6] Zondag H., Kikkert B., Smeding S., Boer R. de, Bakker M. (2013). Prototype thermochemical heat storage with open reactor 

system. Applied Energy, 109, 360–365.
[7] Aristov Yu I. (2015) Current progress in adsorption technologiesfor low-energy buildings. Future Cities and Environment, 

10, 1–13. 
[8] Cabeza L. F., Solé A., Barreneche C. (2017). Review on sorption materials and technologies for heat pumps and thermal 

energy storage.Renewable Energy, 110, 3–39.
[9] Grekova A. D., Gordeeva L. G., Aristov Y. I. (2017). Composite “LiCl/vermiculite” as advanced water sorbent for thermal 

energy storage. Applied Thermal Engineering, 124, 1401–1408.
[10] Schreiber H., Lanzerath F., Bardow A. (2018). Predictingperformanceofadsorptionthermalenergystorage: fromexperimentst

ovalidateddynamicmodels. AppliedThermalEngineering, 141, 548–557. 
[11] Grekova A.D., Gordeeva L.G., Aristov Y.I. (2017).Composite “LiCl/vermiculite” asadvancedwatersorbentforthermalenergy

storage,AppliedThermalEngineering, 124, 1401–1408. 
[12] Nagel T., Beckert S., Lehmann C., Glser R., KolditzO. (2016). Multi-physicalcontinuummodelsofthermochemicalheatstorag

eandtransformationinporousmediaandpowderbeds – A review. AppliedEnergy, 178, 323–345. 
[13] Gaeini, M., Zondag, H.A.,. Rindt, C.C.M. (2016). Effect of kinetics on the thermal performance of a sorption heat storage 

reactor, Applied Thermal Engineering, 102, 520–531. 
[14] Hanzha Y.H., Khymenko A.H. (2012). Teplovoeakkumulyrovanyekaksposobpovishenyiaenerhetycheskoieffektyvnostysyste

mteplosnabzhenyiaEnerhosberezhenye, Enerhetyka, Enerhoaudyt, 3(97), 16–21. 
[15] Sukhyy K. M., Belyanovskaya E. A., Kolomiyets, E. V. (2018). Designandperformanceofadsorptivetransformersofheatener

gy.Riga, Latvia: LAP LambertAcademicPublishing, 117 p.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
[1] Thermochemical Heat Storage – System Design Issues / A.-J. De Jong et al. Energy Procedia. 2014. № 48. P. 309–319.
[2] Al-Alili A., Hwang Yu., Radermacher R. Review of solar thermal air conditioning technologies. Int. J. Refrigeration. 2014. 

№ 39. P. 4–22.
[3]  Sorption heat storage for long-term low-temperature applications [A review on the advancements at material and prototype 

scale] / L. Scapino et al.  Applied Energy. 2017. № 190. P. 920–948.
[4] Manyumbua E., Martin V., Fransson T. Simple mathematical modeling and simulation to estimate solar-regeneration of a 

silica gel bed in a naturally ventilated vertical channel for Harare, Zimbabwe. Energy Procedia. 2014. № 57. P. 1733–1742. 
[5] Comparative analysis of promising adsorbent/adsorbate pairs for adsorptive heat pumping, air conditioning and refrigeration 

/ A. Freni et al. Applied Thermal Engineering. 2016. № 104. P. 85–95.
[6] Prototype thermochemical heat storage with open reactor system / H. Zondag et al. Applied Energy. 2013. № 109. P. 360–

365.



34

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 3   2019

[7] Aristov Yu. Current progress in adsorption technologiesfor low-energy buildings. Future Cities and Environment. 2015. № 
10. P. 1–13. 

[8] Cabeza L., Solé A., Barreneche C. Review on sorption materials and technologies for heat pumps and thermal energy storage. 
Renewable Energy. 2017. № 110. P. 3–39.

[9] Grekova A., Gordeeva L., Aristov Y. Composite “LiCl/vermiculite” as advanced water sorbent for thermal energy storage. 
Applied Thermal Engineering. 2017. № 124. P. 1401–1408.

[10] Schreiber H., Lanzerath F., Bardow A. Predicting performance of adsorption thermal energy storage: from experiments to 
validated dynamic models. Applied Thermal Engineering. 2018. № 141. P. 548–557.

[11] Multi-physical continuum models of thermo chemical heat storage and transformation in porous media and powder beds : A 
review / T. Nagel et al. Applied Energy. 2016. №178. P. 323–345. 

[12] Gaeini M., Zondag H., Rindt C.C.M. Effect of kinetics on the thermal performance of a sorption heat storage reactor. Applied 
Thermal Engineering. 2016. № 102. P. 520–531. 

[13] Ганжа И., Хименко А. Тепловое аккумулирование как способ повышения энергетической эффективности систем 
теплоснабжения. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 2012. № 3 (97). С. 16–21.

[14] Sukhyy K., Belyanovskaya E., Kolomiyets E. Design and performance of adsorptive transformers of heat energy. Riga, 
Latvia : LAP Lambert Academic Publishing, 2018. 117 p.



35

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 3   2019ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНIКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНIКА

DOI https://doi.org/10.15589/znp2019.3(477).5
УДК 537.868

THE INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC FIELDS DIFFERENT FREQUENCY 
BANDS ON DIFFUSION PROCESSES IN ELECTROCONDUCTIVE MATERIALS

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ РІЗНИХ ЧАСТОТНИХ ДІАПАЗОНІВ 
НА ДИФУЗІЮ В ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ МАТЕРІАЛАХ

Ihor A. Kolesnyk
kolesnikigor123@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1554-9632

І. А. Колесник,
аспірант

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Abstract. The article discusses the features of diffusion processes during heating of electrically conductive materials. The 
aim of the work is comparing and assessing the effect of ultraviolet, microwave and infrared radiation on diffusion processes 
when heating electrically conductive materials. The basis for mathematical and experimental studies was a comparison of 
the quantum energy in the case of different frequency ranges of radiation. It has been demonstrated that the quantum energy 
in UV radiation is sufficient to activate stimulated emission. This leads to the release of additional heat and, consequently, to 
the acceleration of the heating process. The mathematical part of the work consists in constructing the heat balance equation, 
which takes into account the following components: heat generated by radiators; heat absorbed by the powder billet; heat 
arising from Thomson scattering and heat loss. The duration of heating any electrically conductive material to a given tem-
perature can be founded from the heat balance equation. The experimental part of the work required the creation of a facility 
equipped with ultraviolet emitters for comparative analysis with an existing muffle furnace. In order to conduct reliable ex-
periments, the created installation had the same volume of the working chamber with the existing muffle furnace and the same 
power. The calculated data on the duration of heating to temperature 873 К differed significantly: vacuum muffle furnace (IR 
radiation) – 920 с; vacuum unit equipped with UV emitters – 371 с. The work substantiates the efficiency and economic fea-
sibility of using UV radiation in the heating processes of metal powders. Results: the advantage of ultraviolet (UV) radiation 
over infrared (IR) and microwave (MX) radiation during the heating of metal billets is proved. Scientific novelty: using of 
electromagnetic radiation UV range in the heating processes of electrically conductive materials can significantly reduce the 
heating time of the metal powder material and the technological cycle. Practical significance: the materials of this work can 
be used to increase efficiency and accelerate such a technological process as sintering of metal powders.
Key words: quantum energy; radiation; diffusion; energy level; Thomson scattering; thermal balance; cross section of the 
transition.
Анотація. У статті йдеться про особливості дифузійних процесів при нагріванні електропровідних матеріалів. Ме-
тою роботи є зіставлення й оцінка впливу ультрафіолетового (УФ), мікрохвильового (МВ) та інфрачервоного (ІЧ) 
випромінювання на дифузійні процеси при нагріванні електропровідних матеріалів. Підставою для проведення 
математичного й експериментального досліджень було порівняння величини енергії кванта у разі різних частот-
них діапазонів випромінювання. Продемонстровано, що енергія кванта при УФ випромінюванні є достатньою для 
активації вимушеного випромінювання. Це призводить до виділення додаткового тепла і до прискорення процесу 
нагрівання. Математична частина роботи полягає у побудові рівняння теплового балансу, яке враховує такі склад-
ники: тепло, виділене випромінювачами; тепло, поглинене порошковою заготовкою; тепло, яке виникає за рахунок 
томсонівсьького розсіювання та втрати тепла. За допомогою цього рівняння можна знайти тривалість нагрівання 
будь-якого електропровідного матеріалу до заданої температури. Експериментальна частина роботи потребувала 
створення установки, обладнаної ультрафіолетовими випромінювачами, для порівняльного аналізу з існуючою му-
фельною піччю. З метою проведення достовірних експериментів створена установка мала однаковий об’єм робочої 
камери з існуючою муфельною піччю й однакову потужність. Розрахункові дані тривалості нагріву до температури 
873 К істотно відрізнялися: вакуумна муфельна піч (ІК випромінювання) – 920 с; вакуумна установка, обладнана 
УФ випромінювачами – 371 с. У роботі обґрунтовується ефективність і економічна доцільність використання УФ 
випромінювання в процесах нагрівання металевих порошків. Результати: доведено перевагу ультрафіолетового 
(УФ) випромінювання над інфрачервоним (ІЧ) і мікрохвильовим (МХ) випромінюванням у процесі нагрівання ме-
талевих заготовок. Наукова новизна: використання електромагнітного випромінювання УФ діапазону в процесах 
нагрівання електропровідних матеріалів дозволяє значно скоротити тривалість нагрівання заготовки та технологіч-
ного циклу загалом. Практична значимість: матеріали цієї роботи можуть бути використані з метою підвищення 
ефективності та прискорення такого технологічного процесу, як спікання металевих порошків.
Ключові слова: енергія кванта; випромінювання; дифузія; енергетичний рівень; томсонівсььке розсіювання; 
тепловий баланс; перетин переходу.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
В усі часи одними з основних напрямів діяльності 

дослідників є пошук більш ефективних, продуктив-
них та економічних технологій виробництва. У нашій 
роботі йдеться про вдосконалення процесу нагріву 
електропровідних матеріалів. Останні десятиліття 
характеризуються активним дослідженням проце-
сів спікання металічних порошків. Така тенденція 
пов’язана з дедалі частішою заміною традиційної тех-
нології лиття металу на технологію спікання. Метод 
спікання складається з двох основних стадій: надання 
металічному порошку заданої форми необхідної де-
талі та подальшого спікання. Іноді ці стадії проводять 
одночасно. Звичайно процес нагріву проводять у му-
фельних печах, тобто переважно інфрачервоним ви-
промінюванням. Основною задачею нашої роботи є 
порівняльний аналіз процесу нагріву пресованих за-
готовок із карбонільного заліза при інфрачервоному, 
мікрохвильовому й ультрафіолетовому випроміню-
ванні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Спіканням металевих порошків і супутніх дифу-
зійних процесів займається порошкова металургія. 
Це науково-технічна галузь об’єднує різні методи 
отримання порошкових матеріалів і виробляє ме-
тоди перетворення металевих порошків у кінцевий 
виріб без застосування технології лиття. Традиційно 
процес спікання проводять при температурах нижче 
точки плавлення матеріалу. Винятком є технологія 
спікання з присутністю рідкої фази. Як приклад мож-
на навести спікання суміші залізного й алюмінієвого 
порошків при температурі 1 200 К. Щодо технологій 
спікання, їх існує велика кількість. Серед найбільш 
відомих можна перерахувати такі, як іскро-плазмо-
ве спікання [1], гаряче пресування [2], спікання в 
муфельних печах. Найбільш практичними і продук-
тивними методами є гаряче пресування і спікання в 
муфельній печі. Суть технології гарячого пресування 
полягає при одночасному впливі механічного тиску 
і теплового впливу на підготовлену засипку порош-
ку. Найбільшою популярністю має метод спікання 
в муфельній печі, який проводять за 2 стадії: попе-
реднє пресування засипки і подальше спікання. Ця 
технологія відрізняється високою продуктивністю і 
практичністю. Однак вона також має 2 серйозні не-
доліки: низький ККД печей і тривалий час розігріву 
заготовки до необхідної температури (від 1300 К і 
вище). Проведений пошук сучасних наукових робіт, 
пов’язаних із питаннями впливу електромагнітних 
полів різних частотних діапазонів на дифузійні про-
цеси в електропровідних матеріалах, на жаль, не дав 
необхідного результату. Однак є кілька відомих до-
слідників, які зробили величезний внесок у розвиток 
порошкової металургії. Серед них Г.А. Лібенсон [3; 

4], С.С. Кипарисов [5], Г.В. Комарницький, С.А. Цу-
керман [6], Б.Ф. Айзенколь [7], М.Н. Лібенсон [8; 9]. 
Саме їх роботи стали основою для сучасного вивчен-
ня процесів, що протікають при спіканні порошкових 
матеріалів. Проведені теоретичні й експериментальні 
дослідження є базою для сьогоднішніх дослідників 
різних ефектів і дифузійних процесів при спіканні 
порошків. Щодо сучасних дослідників, то можна від-
значити роботи В.Ф. Мазанко [10], О.В. Покоєва [11; 
12], В.О. Мілютин [13; 14]. Детально вивчивши про-
цеси й ефекти, які лежать в основі технології спікан-
ня в муфельних печах та спіканні загалом, нами був 
запропонований спосіб значно скоротити тривалість 
досягнення температури ізотермічної витримки за 
рахунок підвищення частоти електромагнітного ви-
промінювання.
ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ 

ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Підставою для проведення нашого дослідження є 

відсутність вивчення впливу ультрафіолетового випро-
мінювання на процеси дифузії при нагріві електропро-
відних матеріалів. Результати роботи можуть дати від-
повідь на питання про ефективність і доцільність ви-
користання УФ-випромінювання у процесах спікання.

Метою дослідження є математичне й експери-
ментальне доведення переваги використання уль-
трафіолетового випромінювання у процесах нагріву 
електропровідних матеріалів.

Методи, об’єкт та предмет дослідження
Матеріал роботи є результатом експерименталь-

ного та математичного порівняння тривалості про-
цеси нагріву порошкової заготовки до температури 
ізотермічної витримки. Математичний порівняльній 
аналіз ґрунтується на проведених розрахунках згідно 
з побудованим рівнянням теплового балансу. Експери-
ментальною частиною роботи є проектування та реа-
лізація печі ультрафіолетового випромінювання анало-
гічної традиційній муфельній печі з метою отримання 
достовірних даних. Об’єктом дослідження є вплив 
випромінювання різного частотного діапазону на про-
цес нагріву електропровідних матеріалів. Предметом є 
залежність тривалості нагріву металічної заготовки до 
необхідної температури від природи випромінювання.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Дифузія атомів при спіканні безпосередньо 

пов’язана з атомними механізмами, за якими здій-
снюються дифузійні стрибки. Відомо, що величина 
енергії активації дифузії Q (1) є сумою енергії виник-
нення вузлової вакансії Ef й енергії міграції атома по 
вузлах гратки структур речовини Em [15; 16]

Q=E +Ef m� � � �                                    (1)

У рамках вакансійного механізму дифузії перед-
бачається, що для переходу атома з вузла у вакансію 
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йому потрібно подолати потенційний бар’єр величи-
ною Q. На величину коефіцієнта дифузії впливають 
два основні параметри: енергія активації дифузії та 
досягнута температура досліджуваного матеріалу 
внаслідок нагрівання падаючим електромагнітним 
випромінюванням.

Будь-який процес спікання умовно ділиться на дві 
основні стадії:

− нагрів заготовки до заданої температури спі-
кання,

− ізотермічний нагрів (витримка заготовки при 
певній величині температури).

Великий час розігріву заготовки на першому етапі 
спікання негативно впливає на властивості одержува-
них матеріалів, такі як пористість, пружність, щіль-
ність та інші важливі параметри [17]. Тому більш 
ефективні способи спікання – ті, які дозволяють зна-
чно швидше розігріти заготовку (за кілька хвилин) до 
ізотермічної температури спікання.

Як відомо з квантової фізики, атом може поглина-
ти енергію тільки окремими квантами. Енергія кванта 
(2) визначається за формулою Планка:

Eкв= hν [Дж], (2) 

Eмік= hν = 6.626∙10-25 Дж = 4.125∙10-6 еВ; 

 (ІЧ) (ν= 1012 Гц): 

Еіч= hν = 6.626∙10-22 Дж = 4.125∙10-3 еВ; 

 (УФ) (ν =1015 Гц): 

Еуф= hν = 6.626∙10-19 Дж = 4.125 еВ. 

(ν≥1014 Гц),  

 

 I[ Дж
м2∙с

].  

 S[м2],  

   Q1= I∙S∙t∙α [Дж],   (3) 

T0,∆T = T1-T0 і теплоємністю металу cρ [22]. 

Q2= cρ∙m∙∆T [Дж] (4) 

n =
I∙S1
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[

1
м2∙с
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 Q3= N∙W∙Eкв[Дж]  (5) 

W = n∙δ 

δ(θ) = 0.5re
2(1+cos2θ), 

де re
2 = e2
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δ = (8
3) π∙re
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I∙S∙t∙α + N∙W∙Екв- kT4∙S1∙t = cρ∙m∙∆T    (8) 

t = cρ∙m∙∆T
I∙S∙α + N∙W∙Eкв- kT4∙S1

(9) 

,                               (2)

де h[Дж⋅с] – постійна Планка,
ν[ 1

c
] – частота випромінювання електромагнітно-

го поля.
Розрахуємо енергію кванта для різних значень 

частот електромагнітних коливань з метою порівнян-
ня їх величини.

У разі мікрохвильового випромінювання (МХ) 
(ν= � �10 Ãö9 ) величина кванта становить
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 (ІЧ) (ν= 1012 Гц): 

Еіч= hν = 6.626∙10-22 Дж = 4.125∙10-3 еВ; 
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для інфрачервоного випромінювання (ІЧ)  
(ν= � �10 Ãö12 ):
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для ультрафіолетового випромінювання (УФ)  
(ν =10 Ãö15 � ):
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(ν≥1014 Гц),  
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Значення енергії активації Q можна знайти в довід-
кових даних для кожної речовини [18]. Ця величина, 
наприклад, для заліза становить від 1,5 до 2,5 eВ за-
лежно від типу дифузії. Як бачимо, енергія поглине-
ного фотона ультрафіолетового діапазону (4,125 еВ) 
цілком достатня для переміщення атома в вакансію.

Виходячи з класичних уявлень (тобто з хвильової 
теорії), процес поглинання енергії атомом має такий 
фізичний механізм [19]. Зустрічаючи на шляху свого 
поширення якусь речовину, ЕМВ (електро-магнітне 

випромінювання) залучає в коливальний процес його 
атомні частки, що володіють зарядом (електрони, 
іони та ін.), на що йде частина енергії хвилі. Коливан-
ня мікрочастинок, у свою чергу, також породжують 
вторинні електромагнітні коливання, когерентні па-
даючій хвилі. Енергія падаючого випромінювання пе-
реходить також у енергію збудження коливань крис-
талічної решітки, тобто на нагрів речовини. Збіль-
шення частоти ЕМВ призводить до різкого зростання 
енергії кванта, наближаючись до значення бар’єру 
енергетичного переходу атома у збуджений стан (для 
атома заліза близько 8 еВ). Електромагнітне випро-
мінювання, пронизуючи яку-небудь речовину, віддає 
свою енергію його атомним часткам – і насамперед 
електронам. Це призводить до внутрішніх енергетич-
них переходів мікрочастинок з одного стану в інший 
і зводиться до двох пов’язаних між собою процесів. 
По-перше, до поглинання енергії електромагнітного 
поля незбудженими атомними частками; по-друге, 
до перетворення внутрішньої енергії збуджених 
атомних частинок в енергію коливань в оптичному 
діапазоні частот, тобто до появи випромінювання, яке 
може набувати форми спонтанного (самовільного) й 
індукованого випромінювань. Залежно від конкрет-
ного розподілу часток по енергіях може переважати 
той чи інший варіант. Якщо спікаєма речовина знахо-
диться у високочастотному полі (ν≥10 Ãö14 � ), то атоми 
можуть здійснити перехід на новий більш високий 
енергетичний рівень [20] внаслідок поглинання кван-
тів енергії (фотонів). Як наслідок, атоми під впливом 
цього поля отримують можливість повертатися на 
основний нижній рівень і випромінювати також свій 
квант енергії. Таке випромінювання називається ви-
мушеним або індукованим [21].

Другий параметр, що впливає на швидкість дифу-
зії, – це температура речовини, яка насамперед визна-
чається інтенсивністю падаючого випромінювання I
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. Знаючи інтенсивність випромінювання і пло-
щу поверхні заготовки S [ì ]2 , на яку падає випромі-
нювання, можна знайти величину теплової енергії Q, 
що надходить у спікаєму заготовку за час t [c].
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                        (3)

де α визначає коефіцієнт поглинання випроміню-
вання речовиною.

Водночас величина поглиненого тепла Q визнача-
ється за різницею температури ізотермічної витрим-
ки T1 і початкової температури T0, ∆T=T -T1 0� �  і тепло-
ємністю металу cρ [22].

Q =c m T Äæ2 � �� � � � ��                       (4)

де m – маса заготовки.
При поглинанні атомом речовини енергії фотонів 

випромінювання відбувається виділення додаткового 
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тепла всередині речовини вимушеним випроміню-
ванням (квантовий ефект) у вигляді теплового нагрі-
ву кристалічної решітки. Позначимо цю величину Q3. 
Ряд досліджень по взаємодії ЕМВ з речовиною нази-
вають цю додаткову енергію квантованою темпера-
турною добавкою [23].

Розглянемо заготовку, яку помістили в камеру 
електромагнітного нагрівання, що має площу поверх-
ні S, бомбардовану потоком фотонів. Потік фотонів n 
через цю поверхню із загального числа фотонів, які 
утворюються всередині камери спікання, буде дорів-
нювати:

n=
I S
E S

[
1

ì ñ
]1

êâ 2
2

� ⋅
⋅ ⋅

тут I – інтенсивність випромінювання всередині 
камери спікання, S1 – площа поверхні заготовки, на 
яку падає світловий потік випромінювача, S2 – загаль-
на площа дзеркальної внутрішньої поверхні камери 
спікання (вакуумної камери), Eкв – енергія фотона.

Значення виділеної енергії всередині заготовки за 
час (t) за рахунок вимушеного випромінювання ви-
значиться за формулою:

� �Q =N W E [Äæ]3 êâ⋅ ⋅                          (5)

тут N – кількість атомів, які здійснюють енерге-
тичний перехід із вимушеним випромінюванням. 
При рівноваженій інверсній заселеності верхнього 
енергетичного і нижнього рівнів величину N можна 
прийняти рівною половині кількості атомів у нагріва-
ємій заготовці. W – щільність ймовірності вимушено-
го випромінювання [24] дорівнює:

W=n� � � �

де δ – перетин переходу. Цю величину можна 
розглядати як ефективний перетин атома [25], який 
орієнтований нормально до фотонного потоку і бере 
участь у взаємодії з індукованим випромінюванням.

Перетин переходу δ визначається по довжи-
ні випромінювання. Якщо довжина ЕМВ менше  
(λ ≈ � �10 ì-10 ), то випромінювання називається том-
сонівським розсіюванням [26]. У цьому разі атом 
сприймається фотоном «як єдине ціле».

Можна вважати, що джерелом розсіяного випро-
мінювання є пов’язані електрони атома, які почина-
ють резонувати під дією випромінювання і, внаслідок 
цього, випромінюють фотони такої самої частоти. Пе-
ретин томсонівського розсіювання залежить від кута 
розсіювання фотона θ:
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me∙c2  = 2.8∙10-15 м – 

δ = (8
3) π∙re

2 = 6.55∙10-30м2 = 0.66 барн. 

Q4= kT4∙S1∙t [Дж],(6) 

де k[ Дж
м2∙К4 ] –  

 

 Q1+ Q3- Q4 = Q2 (7) 

I∙S∙t∙α + N∙W∙Екв- kT4∙S1∙t = cρ∙m∙∆T    (8) 

t = cρ∙m∙∆T
I∙S∙α + N∙W∙Eкв- kT4∙S1

(9) 

де r =
e

m c
=2.8 10 ìe

2
2

e
2

-15� � � �
⋅

⋅  – класичний радіус елек-
трона. Інтегруючи по всім θ, можна отримати перетин 

повного томсонівського розсіювання. Ефективний 
перетин томсонівського розсіювання, розрахований 
на 1 електрон, становить:

Eкв= hν [Дж], (2) 

Eмік= hν = 6.626∙10-25 Дж = 4.125∙10-6 еВ; 

 (ІЧ) (ν= 1012 Гц): 

Еіч= hν = 6.626∙10-22 Дж = 4.125∙10-3 еВ; 

 (УФ) (ν =1015 Гц): 

Еуф= hν = 6.626∙10-19 Дж = 4.125 еВ. 

(ν≥1014 Гц),  

 

 I[ Дж
м2∙с

].  

 S[м2],  

   Q1= I∙S∙t∙α [Дж],   (3) 

T0,∆T = T1-T0 і теплоємністю металу cρ [22]. 

Q2= cρ∙m∙∆T [Дж] (4) 

n =
I∙S1

Eкв∙S2
[

1
м2∙с

] 

 Q3= N∙W∙Eкв[Дж]  (5) 

W = n∙δ 

δ(θ) = 0.5re
2(1+cos2θ), 

де re
2 = e2

me∙c2  = 2.8∙10-15 м – 

δ = (8
3) π∙re

2 = 6.55∙10-30м2 = 0.66 барн. 

Q4= kT4∙S1∙t [Дж],(6) 

де k[ Дж
м2∙К4 ] –  

 

 Q1+ Q3- Q4 = Q2 (7) 

I∙S∙t∙α + N∙W∙Екв- kT4∙S1∙t = cρ∙m∙∆T    (8) 

t = cρ∙m∙∆T
I∙S∙α + N∙W∙Eкв- kT4∙S1

(9) 

Заготовка при нагріванні також є джерелом ви-
промінювання. Виділене тепло розраховується за 
формулою:

Q =kT S t Äæ ,4
4

1� �� � � �                            (6)

де k[
Äæ

ì Ê
]

2 4⋅
 – коефіцієнт Стефана-Больцмана. Ве-

личина θ є втратою енергії при нагріванні заготовки.
Складемо загальне рівняння теплового балансу 

(7) при нагріванні заготовки за рахунок дії електро-
магнітного поля:

� � � � �Q +Q -Q =Q1 3 4 2                                  (7)

У лівій частині виразу знаходиться тепло, що йде 
на нагрів заготовки, враховуючи теплові втрати, а у 
правій – ефективне (корисне) тепло. Корисне тепло 
спочатку витрачається на нагрів до потрібної темпе-
ратури, а потім – на процес ізотермічного спікання.

Підставляючи в (7) рівняння (3–6) отримаємо рів-
няння, що зв’язує температуру розігріву речовини за-
готовки з часом нагріву t:

Eкв= hν [Дж], (2) 

Eмік= hν = 6.626∙10-25 Дж = 4.125∙10-6 еВ; 

 (ІЧ) (ν= 1012 Гц): 

Еіч= hν = 6.626∙10-22 Дж = 4.125∙10-3 еВ; 

 (УФ) (ν =1015 Гц): 

Еуф= hν = 6.626∙10-19 Дж = 4.125 еВ. 

(ν≥1014 Гц),  

 

 I[ Дж
м2∙с

].  

 S[м2],  

   Q1= I∙S∙t∙α [Дж],   (3) 

T0,∆T = T1-T0 і теплоємністю металу cρ [22]. 

Q2= cρ∙m∙∆T [Дж] (4) 

n =
I∙S1

Eкв∙S2
[

1
м2∙с

] 

 Q3= N∙W∙Eкв[Дж]  (5) 

W = n∙δ 

δ(θ) = 0.5re
2(1+cos2θ), 

де re
2 = e2

me∙c2  = 2.8∙10-15 м – 

δ = (8
3) π∙re

2 = 6.55∙10-30м2 = 0.66 барн. 

Q4= kT4∙S1∙t [Дж],(6) 

де k[ Дж
м2∙К4 ] –  

 

 Q1+ Q3- Q4 = Q2 (7) 

I∙S∙t∙α + N∙W∙Екв- kT4∙S1∙t = cρ∙m∙∆T    (8) 

t = cρ∙m∙∆T
I∙S∙α + N∙W∙Eкв- kT4∙S1

(9) 

    (8)

Звідси, задаючи температуру заготовки, можна 
знаходити необхідний час нагрівання:

Eкв= hν [Дж], (2) 

Eмік= hν = 6.626∙10-25 Дж = 4.125∙10-6 еВ; 

 (ІЧ) (ν= 1012 Гц): 

Еіч= hν = 6.626∙10-22 Дж = 4.125∙10-3 еВ; 

 (УФ) (ν =1015 Гц): 

Еуф= hν = 6.626∙10-19 Дж = 4.125 еВ. 

(ν≥1014 Гц),  

 

 I[ Дж
м2∙с

].  

 S[м2],  

   Q1= I∙S∙t∙α [Дж],   (3) 

T0,∆T = T1-T0 і теплоємністю металу cρ [22]. 

Q2= cρ∙m∙∆T [Дж] (4) 

n =
I∙S1

Eкв∙S2
[

1
м2∙с

] 

 Q3= N∙W∙Eкв[Дж]  (5) 

W = n∙δ 

δ(θ) = 0.5re
2(1+cos2θ), 

де re
2 = e2

me∙c2  = 2.8∙10-15 м – 

δ = (8
3) π∙re

2 = 6.55∙10-30м2 = 0.66 барн. 

Q4= kT4∙S1∙t [Дж],(6) 

де k[ Дж
м2∙К4 ] –  

 

 Q1+ Q3- Q4 = Q2 (7) 

I∙S∙t∙α + N∙W∙Екв- kT4∙S1∙t = cρ∙m∙∆T    (8) 

t = cρ∙m∙∆T
I∙S∙α + N∙W∙Eкв- kT4∙S1

(9)                    (9)

Проведемо порівняльні розрахунки тимчасових 
характеристик процесу спікання в муфельній печі, 
де йде нагрів речовини інфрачервоними випроміню-
ваннями й у вакуумній камері з ЕМВ високої частоти 
(ультрафіолетового діапазону).

Для проведення розрахунків часу нагріву до пев-
ної температури задамо загальні початкові умови:

Спікається заготовка, спресована з карбонільно-
го заліза дисперсністю 30 мкм, розташовувалася на 
дні циліндричної вакуумної камери із дзеркальними 
внутрішніми відбивачами, що фокусують випро-
мінювання двох ламп ультрафіолетового діапазону 
на поверхню заготовки. Внутрішній діаметр камери  
dвн= 0.26м, висота камери hк = 0.15м. Площа внутріш-
ньої дзеркальної поверхні S2 = 0.34м2. Муфельна піч 
мала такі самі розміри.

Форма заготовки – циліндр. Висота заготовки hц= 
0.016м, радіус основи дорівнює r = 0.01м. Площа по-
верхні циліндричної заготовки без урахування ниж-
ньої основи S1 = 0.001314м2. Маса заготовки m = 0.05кг.
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Інтенсивність випромінювання визначається кон-
струкцією камери спікання, потужністю випроміню-
вача, спектром випромінювання. При двох лампах 
загальної потужністю 6 кВт кожна ультрафіолетового 
випромінювання (довжина хвилі 400 нм) інтенсив-
ність випромінювання в камері була рівною I �=10

Âò
ì

4
2 .  

Коефіцієнт поглинання порошкового карбонільного 
заліза з радіусом частинок r � � �=3 10 ì-6⋅  дорівнює α = 0.9.  
Теплоємність карбонільного заліза дорівнює  
cρ � � �=460

Äæ
êã Ê⋅

. Початкова температура нагріву  
T0 =293К. З огляду на початкові умови розрахуємо 
час нагрівання заготовки до температур в інтервалі  
(473К – 973К) при нагріванні у муфельній печі й у ва-
куумній камері з ультрафіолетовими двома лампами. 
Для порівняльних розрахунків приймаємо інтенсив-
ність випромінювання у муфельній камері рівній та-
кож I �=10

Âò
ì

4
2 . У разі інфрачервоного випромінювання, 

яке присутнє в муфельній печі, енергія кванта мала 
(складає не більше 10-3еВ), тому вимушене випромі-
нювання відсутнє (перетин переходу δ=0).

У табл. 1 наведені розрахункові й експериментальні 
дані по нагріванню заготовки в муфельній печі. Рис. 1 
графічно демонструє різницю між отриманими даними.

Таблиця 1. Розрахункові й експериментальні дані  
по нагріванню заготовки в муфельній печі

Температура 
нагріву, К

Розрахункові 
дані, с

Експериментальні 
дані, с

473 137 110
573 220 215
673 330 340
773 570 605
873 920 900

Як бачимо з табл. 1, результати розрахунку процесу 
нагрівання заготовки до ізотермічної температури 873 
К за рівнянням теплового балансу (7) цілком відповіда-
ють експериментальним даним. За такої інтенсивності 
випромінювання в такій муфельній печі температура 
нагрівання 873 К максимальна. Цей експеримент по-
трібен був виключно для порівняння процесів нагріву і 
спікання в електромагнітних полях ультрафіолетового 
діапазону, для виявлення особливостей і оцінки ефек-
тивності нових способів спікання.

Зробимо розрахунок додаткового тепла, яке виді-
ляється всередині заготовки, за рахунок вимушеного 
випромінювання внаслідок поглинання фотонів.

Рис. 1. Залежність температури заготовки з карбонільного заліза від часу нагріву в 
муфельній печі (жирна лінія – розрахункові дані, тонка лінія – експериментальні)
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Кількість атомів заліза в заготівлі визначаєть-
ся за формулою: N=

m
m

=
0.05

9.11 10
=0.6 10

àò
-31

29� �
⋅

⋅ . Як було 
сказано вище, у вимушеному випромінюванні беруть 
участь приблизно половина атомів, рівна 0.3 1029⋅ .

Число фотонів, що падають на поверхню заготов-
ки, визначається виразом:

n=
I
E

S
S
=1.768 10 [ ].

êâ

1

2

20� � ⋅
⋅
1
2ì ñ

Щільність ймовірності вимушеного випроміню-
вання:

 I =104 Вт
м2.  

 N = m
mат

= 0.05

9.11∙10-31 = 0.6∙1029.  

n =
I

Eкв

S1

S2
= 1.768∙1020[

1
м2 ∙ с ]. 

 

W= n∙δ=11.58∙10-10[
1
𝑐𝑐 ]. 

 

Q3= N∙W∙Екв= 23.24Дж. 
Кількість додаткового тепла, яке утворюється все-

редині спікаємої заготовки:

 I =104 Вт
м2.  

 N = m
mат

= 0.05

9.11∙10-31 = 0.6∙1029.  

n =
I

Eкв

S1

S2
= 1.768∙1020[

1
м2 ∙ с ]. 

 

W= n∙δ=11.58∙10-10[
1
𝑐𝑐 ]. 

 

Q3= N∙W∙Екв= 23.24Дж. 

З урахуванням цієї добавки енергії за формулою 
(8) знаходимо час нагрівання заготовки до температу-
ри 473К…873К. У табл. 2 та рис. 2 наведені результа-

ти розрахунку й експериментальні дані по ультрафіо-
летовому нагріву.

Таблиця 2. Розрахункові та експериментальні дані 
по нагріванню ультрафіолетовим випромінюванням

Температура 
нагріву, К

Розрахункові 
дані, с

Експериментальні 
дані, с

473 81 75
573 126 115
673 179 155
773 229 205
873 371 340

На графіку (рис. 3) показані процеси зміни тем-
ператури заготовки при її нагріві у муфельній печі 
та при електромагнітному нагріванні ультрафіоле-
товим випромінюванням. Час розігріву заготовки до 
температури 873К при електромагнітному нагріванні 
ультрафіолетовим випромінюванням скорочується у 
три рази порівняно з нагріванням інфрачервоним ви-
промінюванням у муфельних печах, що сприятливо 
впливає на характеристиках спікаємих матеріалів.

Рис. 2. Залежність температури заготовки з карбонільного заліза від часу нагріву у 
вакуумній камері ультрафіолетовим випромінюванням (товста лінія – розрахункові дані, 
тонка лінія – експериментальні)
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ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Проведене дослідження дозволило знайти спосіб 

скорочення тривалості розігріву пресованих порош-
кових заготовок до температури спікання. Отримані 
результати дали можливість зрозуміти природу впли-
ву ультрафіолетового випромінювання на дифузійні 
процеси при спіканні. Побудоване рівняння тепло-
вого балансу допоможе дослідникам, що працюють 
в області порошкової металургії, розраховувати необ-
хідні параметри спікання.

ВИСНОВКИ
При нагріванні заготовки з металевого порошку 

електромагнітним полем ультрафіолетового діапазо-

ну, в якому присутні кванти з великими значеннями, 
проявляються ефекти енергетичних переходів при 
взаємодії фотонів з атомами речовини. Додаткова 
енергія вимушеного випромінювання зростає при 
збільшенні інтенсивності випромінювання. Така над-
бавка енергії присутня не тільки на стадії розігріву, 
але і на стадії ізотермічного спікання. За рахунок 
ефекту поглинання атомами речовини падаючих на 
поверхню фотонів скорочується час розігріву і по-
дальшого ізотермічного спікання в три-чотири рази. 
Це забезпечить загалом поліпшення економічних по-
казників виробничих процесів виготовлення деталей 
з електропровідних матеріалів.

Рис. 3. Залежність температури заготовки з карбонільного заліза від часу нагріву в 
муфельній печі й у вакуумній камері ультрафіолетовим випромінюванням (тонка лінія – 
муфельна піч, товста лінія – ультрафіолетовий нагрів)
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Abstract. The micro-level metallic materials are a polycrystalline structure. Each crystal of this structure has its own 
shape and orientation in space. This leads to the fact that the set of shapes and orientations of the crystal determines the 
mechanical characteristics of the material. Thus, it is important to model the microstructures of materials. It allows to 
determine the mechanical parameters of the materials based on their microstructure. The cellular automaton method is 
widely used in modeling the microstructure of various materials. Cellular automata are widely used to predict behavior 
in different industries. In this paper software for synthetic generation of microstructure of polycrystalline materials is 
developed. The software allows to synthetically generate the microstructure of a material using different cell neighbor-
hood rules. The process of crystallization from a physical point of view must occur uniformly in all directions. Due 
to local fluctuations and temperature gradients, the uneven volume of the chemical composition of the melt crystal-
lizes unevenly in different directions. In order to model this effect, it is proposed to set the crystallization rate in the 
form of an ellipse. The ellipse radii correspond to the crystallization rate in the respective directions. To determine the 
transition probabilities, an ellipse is projected onto field cells. Then determine the area of the ellipse that hit each cell. 
The cell areas obtained represent crystallization probabilities in different directions. The quantitative characteristics of 
microstructures are investigated on the basis of microstructures generated. The software determines the shape factor, 
the normalized grain area, the scale factor and the grain orientation angle. The data obtained are statistically processed 
and the probability density functions obtained. According to statistical parameters, the obtained results are compared 
with the parameters of the microstructure of pure iron.
Key words: method cellular automata; microstructure of the material; quantitative characteristics; probability.
Анотація. На мікрорівні металеві матеріали являють собою полікристалічну структуру. Кожен кристал цієї 
структури має свою форму й орієнтацію у просторі. Це приводить до того, що сукупність форм і орієнта-
цій кристала визначає механічні характеристики матеріалу. Отже, важливо моделювати мікроструктури ма-
теріалів. Це дасть змогу визначати механічні параметри матеріалів на основі їхньої мікроструктури. Метод 
кліткових автоматів широко використовується в моделюванні мікроструктури різних матеріалів. Моделі на 
основі кліткових автоматів широко використовуються для прогнозування поведінки в різних галузях. У роботі 
розроблено програмне забезпечення для синтетичної генерації мікроструктури полікристалічних матеріалів. 
Програмне забезпечення дозволяє синтетично згенерувати мікроструктуру матеріалу, використовуючи різні 
правила сусідства клітинок. Процес кристалізації з фізичного погляду повинен відбуватись рівномірно в усіх 
напрямках. Через локальні флуктуації та градієнти температури, нерівномірність за об’ємом хімічного складу 
розплаву кристалізація відбувається нерівномірно в різних напрямках. Для моделювання цього ефекту в ро-
боті пропонується задавати швидкість кристалізації у вигляді еліпса. Радіуси еліпса відповідають швидкості 
кристалізації у відповідних напрямках. Для визначення ймовірностей переходу еліпс проєктується на клітинки 
поля. Після чого визначається площа еліпса, що потрапила в кожну клітинку. Отримані площі клітинок – імо-
вірності кристалізації в різних напрямках. На основі згенерованої мікроструктури проводиться дослідження 
кількісних характеристик мікроструктур. За допомогою програмного забезпечення визначено коефіцієнт фор-
ми, нормовану площу зерна, масштабний коефіцієнт і кут орієнтації зерен. Для отриманих даних проведена 
статистична обробка й отримані функції щільності ймовірності. За статистичними параметрами виконано по-
рівняння отриманих результатів із параметрами мікроструктури чистого заліза.
Ключові слова: метод кліткових автоматів; мікроструктура матеріалу; кількісні характеристики; імовірність.

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ



45

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 3   2019КОМП’ЮТЕРНI НАУКИ ТА IНФОРМАЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
На мікрорівні металеві матеріали являють собою 

полікристалічну структуру. Кожен кристал цієї струк-
тури має свою форму й орієнтацію у просторі. Це 
приводить до того, що сукупність форм і орієнтацій 
кристала визначають механічні характеристики ма-
теріалу. Отже, важливо моделювати мікроструктури 
матеріалів. Це дасть змогу визначати механічні пара-
метри матеріалів на основі їхньої мікроструктури.

Одним із поширених методів для моделювання 
мікроструктури матеріалів є метод клітинних авто-
матів. Кліткові автомати почали використовуватись у 
середині XX ст. [1–3]. Під терміном «клітковий авто-
мат» розуміють сукупності залежних елементів із за-
даними станами і правилами. Ці правила визначають 
стани цих елементів, залежності між ними змінюються 
в часі. Час і стани водночас дискретні. Використання 
описаних моделей для формального моделювання са-
мовідтворюваних організмів вперше запропоновано в 
роботі Дж. фон Неймана [2]. Елементи кліткових ав-
томатів запропоновано представити одновимірними, 
двовимірними або багатовимірними нескінченними 
прямокутними таблицями. Стан елемента змінюється 
залежно від його стану і від стану найближчих сусідів. 

Моделі на основі кліткових автоматів широко ви-
користовуються для прогнозування поведінки в різ-
них галузях. Так, моделювання за допомогою клітко-
вих автоматів використовується у криптографії [4; 5], 
обробці зображень [6–9], біології [10–12], фізиці [13, 
14]. Усі ці роботи охоплюють багато можливостей за-
стосування методу кліткових автоматів. Однак варто 
зазначити як одне із найбільш вдалих застосування 
методу в галузі матеріалознавства. Розроблено ба-
гато модифікацій методу для моделювання процесів 
кристалізації, рекристалізації й еволюції внутрішньої 
структури матеріалів [15–25]. У більшості робіт метод 
клітинних автоматів використовується для синтетич-
ного відтворення мікроструктури матеріалів. Проте 
в зазначених роботах майже не досліджується вплив 
параметрів кліткових автоматів на якість створених 
мікроструктур. Також для збільшення можливостей 
моделювання процесів, що мають стохастичну при-
роду, розроблено модифікацію методу – імовірнісний 
метод кліткових автоматів [15–17].

Варто відзначити роботу [16]. У праці частко-
во досліджуються розподіли розмірів зерен. Однак 
моделювання виконується на гексагональній сітці. 
Отже, майже немає праць, присвячених дослідженню 
якості синтетично створених мікроструктур та їхньої 
статистичної відповідності реальним мікрострукту-
рам.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
У роботі пропонується розробити програмне за-

безпечення, що дозволяє моделювати мікроструктуру 
металів із використанням імовірнісного методу кліт-

кових автоматів. Для цього необхідно виконати такі 
завдання:

− вивчити розроблені модифікації методу кліт-
кових автоматів моделювання мікроструктур;

− розробити програмне забезпечення, що до-
зволяє моделювати мікроструктури металів за зада-
ними випадковим чином центрами зерен;

− протестувати роботу ПЗ, визначити статис-
тичні характеристики розмірів, форми й орієнтації 
зерен;

− порівняти отримані результати з реальними 
мікроструктурами.

МОДЕЛЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 
КЛІТКОВИХ АВТОМАТІВ

Клітковий автомат K з математичного погляду 
[26–28] – це впорядкована множина із чотирьох ком-
понентів:

K z N Ad�� �, , ,� ,                       (1)

де zd  – множина d-мірних векторів із ціло-
чисельними координатами – клітковий простір;
N n n x x n i mi i i di i� � � � �{ | ( , ..., ), }, , ...,1 0 1  – скінчен-
на множина потужності m векторів із zd  із нульовим 
вектором – шаблон сусідства клітинки; А – скінченна 
множина потужності k станів клітинки з виділеним 
станом спокою ∅  – алфавіт кліткового автомата; φ – 
локальна функція переходів, визначена в дискретні 
моменти часу, яка змінює стани клітинки, що є ну-
льовим елементом у шаблоні, залежно від стану клі-
тинок, що складають шаблон сусідства � : A Am � ; 
водночас �( , , ..., )� � � � � .

Стан усіх клітинок у момент часу t створює по-
точну конфігурацію c z At d: → .

Застосування локальної функції переходів до по-
точної конфігурації задає глобальну функцію перехо-
дів c g cj j1 � = ( ) . Впорядкована сукупність конфігура-
цій, що отримується з початкової послідовним засто-
суванням глобальної функції переходів, утворює ево-
люцію e кліткового автомата: e c c cs� � � �   0 1, , ,  [26–28].

Усі клітинки утворюють решітку кліткового автома-
та. Решітки можуть бути різних типів, відрізняючись як 
за розмірністю, так і за формою клітинок. Кожна клітин-
ка є скінченним автоматом, стани якого визначаються 
станами сусідніх клітинок і її власними станами.

Кліткові автомати в загальному випадку характе-
ризуються такими властивостями:

1. Зміна значень усіх клітинок відбувається од-
ночасно після обчислення нового стану кожної клі-
тинки решітки. 

2. Решітка однорідна. Неможливо відрізнити 
жодні два місця на решітці за ландшафтом.

3. Взаємодії локальні. Лише околишні клітинки 
(зазвичай сусідні) здатні вплинути на дану клітинку.
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4. Множина станів клітинки кінцева.
У двовимірному (площинному) випадку решітка 

реалізується двовимірним масивом. У ній кожна клі-
тина має вісім сусідів. Для усунення крайових ефек-
тів решітка може загортатися в тор. Це дозволяє ви-
користовувати таке співвідношення для всіх клітинок 
автомата:

a a a a a a

a a
i j i j i j i j i j i j

i j i j

,
'

, , , , ,

, ,

( , , , , ,

,

� � � � � � �

� �

� 1 1 1 1 1 1

1 1 �� � � �1 1 1 1, , ), ,a ai j i j
 
       (2)

У цій роботі для моделювання процесу криста-
лізації клітинка може перебувати у двох станах: роз-
плав і кристал. 

Для переходу від детермінованого до ймовірнісно-
го методу клітинних автоматів використовується така 
ідея. Правила переходу з одного стану стають неде-
термінованими. Перехід зі стану у стан відбувається 
з певною ймовірністю. На рисунку 1 наведено типові 
правила переходу φ з погляду ймовірнісного методу. 

Застосування такого ймовірнісного підходу до-
зволяє створити більш складні правила переходу зі 
стану у стан і зменшити вплив дискретності на ре-
зультати роботи алгоритму.

З фізичного погляду процес кристалізації пови-
нен відбуватись рівномірно в усіх напрямках. Через 
локальні флуктуації та градієнти температури, не-
рівномірність за об’ємом хімічного складу розпла-
ву кристалізація відбувається нерівномірно в різних 
напрямках. Для моделювання цього ефекту в роботі 
пропонується задавати швидкість кристалізації у ви-
гляді еліпса. Радіуси еліпса відповідають швидкості 
кристалізації у відповідних напрямках. Для визна-
чення ймовірностей переходу еліпс проєктується на 
клітинки поля. Після чого визначається площа еліпса, 
що потрапила в кожну клітинку (рис. 1д).

Для реалізації ймовірнісного методу кліткових 
автоматів було розроблено програмне забезпечення 
мовою програмування Python. Це програмне забезпе-
чення працює за таким алгоритмом: 

1. На першому кроці формується деякий дискрет-
ний простір. 

2. На другому етапі випадковим чином із рівно-
мірним розподілом обирається набір початкових клі-
тинок. Їм встановлюється стан «кристал». Ці клітин-
ки являють собою ядра зерен.

3. На третьому кроці алгоритму відбувається ріст 
зерна відповідно до правил переходу. Якщо клітин-
ка являє собою кристал, то для всіх її сусідів генеру-
ються випадкові числа в діапазоні (0,1). Якщо число 
менше, ніж відповідна ймовірність, то клітинка пере-
ходить у стан «кристал». Інакше вона залишається в 
рідкому стані.

4. Крок 3 повторюється, доки не буде заповнено 
все поле.

РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ
Як тестові приклади використовувались параме-

три мікроструктури чистого заліза. Зображення має 
розмір 513 × 565 пікселів. На зображенні – 714 зерен. 
Густина виникнення зерен становить 2,463 × 10–3 px–2. 
Ці параметри використовувались для моделювання 
методом клітинних автоматів. На рисунку 3 наведено 
результати генерації мікроструктури з різними околи-
цями. Позиціями а – г позначено детерміновані око-
лиці, д – е – імовірнісні. Імовірності для кола й еліпса 
показані на рисунку 4. Еліпс має відношення сторін 
2/3, що приблизно відповідає параметрам правої де-
термінованої околиці.

Рис. 2. Мікроструктура чистого заліза

Для кількісного аналізу схожості між мікрострук-
турами були обрані такі ознаки. Коефіцієнт форми Cs. 

а б в г д                       а                                       б                                    в                                        г                                      д
Рис. 1. Околи клітинок [29]: a – Дж. фон Неймана; б – Е. Мура; с – лівого сусіда; д – правого сусіда; е – ймовірнісна
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Цей коефіцієнт визначається як нормоване відношен-
ня площі зерна Agr до квадрата периметра зерна Pgr. 
Якщо зерно має форму кола, то Cs = 1. Для всіх інших 
фігур 0 < Cs < 1. Наприклад, для квадрата Cs = π / 4 = 
0,7853.

C
A

Ps
gr

gr

� 4
2

�

.
                                   (3)

а б

Рис. 4. Імовірності переходу околиці: а – круга; б – еліпса

Також за ознаку для порівняння обрано нормова-
ну площу зерна An як відношення площі зерна Agr до 
повної площі зображення A.

A
A

An
gr=

.
                                  (4)

Часто для порівняння параметрів зерен викорис-
товується масштабний коефіцієнт Sc. Він вводиться 
як відношення більшого характерного розміру зерна 
до меншого. Для визначення кута орієнтації зерен 
вводиться кут ψ, як кут між горизонталлю та найбіль-
шим характерним діаметром зерна.

Для порівняння мікроструктур для кожного зерна 
сгенерованої мікроструктури обчислювались значен-
ня чотирьох коефіцієнтів. Ці значення статистично 
оброблялися і будувались гістограми. Ці гістограми 
були апроксимовані за допомогою методу визначення 
густини ядра [30]. Отримані апроксимовані густини 
ймовірності для зазначених коефіцієнтів наведені на 
рисунку 5.

Як видно з рисунків, розподіл параметрів дуже 
схожий. Однак спостерігаються деякі відмінності. З 
аналізу функції розподілу щільності ймовірності для 
параметра Cs добре видно, що вліво зміщенні щіль-
ності для випадків, коли зерна мають більш витягну-
ту форму. До таких розподілів відносяться викорис-
тання правої та лівої околиці, еліптичного ймовірніс-
ного розподілу. Для інших випадків форми розподілу 
близькі одна з одною. Однак для мікроструктури зо-
браження спостерігається більш довгий хвіст.

Під час порівняння розподілів параметра An за 
різних способів генерації мікроструктури спостері-

а б в

г д е
Рис. 3. Результати генерації мікроструктури методомкліткових автоматів із різними околицями: а – Е. Мура; б – Дж. фон 
Неймана; в – лівої околиці; г – правої околиці; д – імовірнісний метод (коло); е –імовірнісний метод (еліпс)

                                  а                                                                   б                                                                         в

                                  г                                                                   д                                                                         е
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гається, що всі синтетичні методи дають практично 
однаковий розподіл. Однак для мікроструктури з 
рис. 2 спостерігається зміщення розподілу вліво. Це 
вказує на неточності в запропонованій моделі крис-
талізації. Характеристики розподілу кута орієнтації 
зерен ψ також значно залежать від способу генера-
ції мікроструктури. Для зображення мікроструктури 
спостерігається практично рівномірний розподіл. Од-
нак для детермінованих і ймовірнісних околиць ха-
рактерні невеликі сплески функції щільності розподі-
лу ймовірності для значень кутів ± π/4. Це, імовірно, 
пов’язано з використанням квадратної сітки методу 
клітинних автоматів.

За масштабним коефіцієнтом Sc спостерігається 
найкращий збіг результатів. Відповідні детерміновані 

та ймовірнісні околиці добре узгоджуються між со-
бою.

ВИСНОВКИ
У роботі розроблено реалізацію методу кліткових 

автоматів для детермінованих і ймовірнісних око-
лиць. За розробленим методом показані результати 
генерації мікроструктури матеріалу.

Проведено порівняння отриманих мікроструктур 
чистого заліза із синтетичними мікроструктурами 
за коефіцієнтом форми, нормованою площею зерна, 
масштабним коефіцієнтом і кутом орієнтації зерна.

Результати порівняння показали, що щільності ймо-
вірностей відповідних параметрів мають якісну схо-
жість. Проте за параметром нормованої площі зерна роз-
поділ для мікроструктури чистого заліза зміщений вліво.

Cs An

ψ, рад Sc
Рис. 5. Порівняння параметрів мікроструктури для різних типів околиць

                                                     CS                                                                                                    An

                                                     ψ, рад                                                                                                   Sc
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Abstract. The purpose of this article is to develop a method for theoretical estimation of the detonation cell size, 
which allows to solve the problem of the detonation initiation in a wide channel or a round pipe of large diameter, as 
well as in open space.
Methodology. The problem is solved by the methods of the classical hydrodynamic stability theory using linear alge-
bra, the theory of differential equations and the theory of the complex variable functions. From a mathematical point 
of view, the problem of the stability of a detonation wave reduces, depending on the model of stationary detonation, 
to the eigenvalue problem either for a system of ordinary linear homogeneous differential equations, or for a system 
of ordinary linear homogeneous algebraic equations. In the first case, the problem is solved approximately (the Euler 
method is used analytically for solving a system of ordinary differential equations), and in the second, exactly. The 
roots of the obtained in this way to find the eigenvalues   of the characteristic equations containing polynomials or quasi-
polynomials on the left side are determined using standard numerical methods.
Results. The proposed method not only allows to calculate the pulsating cellular structure of gas detonation and to 
estimate the average size of the detonation cell, but also explains the presence of limiting detonation regimes – spin 
and gallop. The inverse proportional dependence of the cell size on the initial pressure of the combustible gas mixture 
is proved. The results obtained are consistent with experimental data and with the results of numerical simulation of 
the detonation waves propagation in channels and pipes.
Scientific novelty. The method of theoretical estimation of the detonation cell size, based on the hydrodynamic stabil-
ity theory, has been improved, which made it possible to develop a comprehensive methodology for solving the prob-
lem of the detonation initiation in wide pipes and channels and in open space. The possibility of initiating detonation 
when entering a wide pipe (channel) or into open space is determined by the ratio between the diameter of the output 
pipe (channel) and the size of the detonation cell.
Practical significance. The proposed method can be used to create decision support systems on issues of explosion 
safety and explosion protection.
Key words: detonation; hydrodynamic instability; detonation cell; detonation limits; eigen-value problem.
Аннотация. Цель работы – разработка метода теоретической оценки размера детонационной ячейки, 
позволяющего решить задачу об инициировании детонации в широком канале или в круглой трубе большого 
диаметра, а также в открытом пространстве.
Методика. Задача решена методами классической теории гидродинамической устойчивости с применением 
линейной алгебры, теории дифференциальных уравнений и теории функций комплексной переменной. С 
математической точки зрения задача об устойчивости детонационной волны сводится, в зависимости от модели 
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стационарной детонации, к задаче на собственные значения либо для системы обыкновенных линейных 
однородных дифференциальных уравнений, либо для системы обыкновенных линейных однородных 
алгебраических уравнений. В первом случае задача решается приближенно (аналитически применяется 
метод Эйлера решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений), а во втором – точно. Корни 
полученных таким образом для отыскания собственных значений характеристических уравнений, содержащих 
в левой части полиномы или квазиполиномы, определяются применением стандартных численных методов.
Результаты. Предложенный метод не только позволяет рассчитывать пульсационную ячеистую структуру 
газовой детонации и оценивать средний размер детонационной ячейки, но и объясняет наличие предельных 
детонационных режимов – спина и галопа. Доказана обратно пропорциональная зависимость размера ячейки от 
начального давления исходной газовой смеси. Полученные результаты согласуются с данными экспериментов 
и с результатами численного моделирования распространения детонационных волн в каналах и в трубах.
Научная новизна. Усовершенствован метод теоретической оценки размера детонационной ячейки, основанный 
на теории гидродинамической устойчивости, что позволило разработать комплексную методику решения 
задачи об инициировании детонации в широких трубах и каналах и в открытом пространстве. Возможность 
инициирования детонации при выходе в широкую трубу (канал) или в открытое пространство определяется 
соотношением между диаметром выходной трубы (канала) и размером детонационной ячейки.
Практическая значимость. Предложенный метод может быть использован для создания интеллектуальных 
систем поддержки принятия решений по вопросам взрывобезопасности и взрывозащиты.
Ключевые слова: детонация; гидродинамическая неустойчивость; детонационная ячейка; пределы детонации; 
задача на собственные значения.
Анотація. Мета роботи – розробка методу теоретичної оцінки розміру детонаційної комірки, що дозволяє 
розв’язати задачу про ініціювання детонації в широкому каналі або у круглій трубі великого діаметра, а також 
у відкритому просторі.
Методика. Задачу розв’язано методами класичної теорії гідродинамічної стійкості із застосуванням лінійної 
алгебри, теорії диференціальних рівнянь і теорії функцій комплексної змінної. З математичного погляду задача 
про стійкість детонаційної хвилі зводиться, залежно від моделі стаціонарної детонації, до задачі на власні 
значення для системи звичайних лінійних однорідних диференціальних рівнянь або для системи звичайних 
лінійних однорідних алгебраїчних рівнянь. У першому випадку задача розв’язується наближено (аналітично 
застосовується метод Ейлера розв’язання системи звичайних диференціальних рівнянь), а у другому – точно. 
Корені отриманих таким чином для відшукання власних значень характеристичних рівнянь, що містять у лівій 
частині поліноми або квазіполіноми, визначаються застосуванням стандартних числових методів.
Результати. Запропонований метод не тільки дозволяє розраховувати пульсаційну комірчасту структуру газової 
детонації й оцінювати середній розмір детонаційної осередки, а й пояснює наявність граничних детонаційних 
режимів – спину та галопу. Доведено обернено пропорційну залежність розміру комірки від початкового тиску 
первинної газової суміші. Отримані результати узгоджені з даними експериментів і з результатами числового 
моделювання поширення детонаційних хвиль у каналах і трубах.
Наукова новизна. Удосконалено метод теоретичної оцінки розміру детонаційної комірки, заснований на теорії 
гідродинамічної стійкості, що дозволило розробити комплексну методику розв’язання задачі про ініціювання 
детонації в широких трубах і каналах та у відкритому просторі. Можливість ініціювання детонації за виходу 
у широку трубу (канал) або у відкритий простір визначається співвідношенням між діаметром вихідної труби 
(каналу) і розміром детонаційної комірки.
Практична значимість. Запропонований метод може бути використаний для створення інтелектуальних 
систем підтримки увхалення рішень із питань вибухобезпеки і вибухозахисту.
Ключові слова: детонація; гідродинамічна нестійкість; детонаційна комірка; границі детонації; задача на 
власні значення.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Важнейшей теоретической проблемой обеспе-

чения взрывобезопасности является задача о выхо-
де детонационной волны из канала прямоугольного 
сечения или из круглой трубы большого диаметра в 
канал или трубу существенно большего диаметра, а 
в предельном случае – в открытое пространство [1, 
с. 126–131; 2, с. 201]. При этом предполагается, что и 
каналы, и трубы (и – в пределе – открытое простран-

ство) заполнены одной и той же по химическому со-
ставу взрывчатой (детонационноспособной) газовой 
смесью. С этой проблемой непосредственно связана 
и другая – проблема возможности инициирования де-
тонации в заданном взрывчатом объеме, т.е. вопрос о 
минимальном диаметре облака газовой смеси, в кото-
ром в принципе возможно инициирование детонации 
[1, с. 130; 3, с. 1]. Решение этих проблем необходимо 
для:
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– проектирования взрывобезопасных объектов 
(промышленных или транспортных); 

– разработки и создания детонационных ловушек 
[1, с. 228; 4, с. 99] и других средств обеспечения взры-
возащиты;

– разработки математического, информационно-
го и программного обеспечения АСУ потенциально 
взрывоопасными (детонационноопасными) объекта-
ми [5, с. 119–120].

Из разнообразных экспериментов [1, с. 130] из-
вестно, что критический диаметр трубы dкр, при кото-
ром происходит восстановление детонации при её вы-
ходе в трубу большего сечения, определяется как dкр = 
n × Δ, где Δ – средний размер детонационной ячейки, 
т.е. размер неоднородностей (расстояние между по-
перечными волнами в детонационной волне с регуляр-
ной ячеистой структурой [6, с. 10]), а n – целое число, 
которое является фиксированным для каждого вида го-
рючей смеси (например, n = 13 для стехиометрической 
смеси ацетилена с кислородом [1, с. 130]). В свою оче-
редь, минимальный диаметр dmin облака, способного 
к детонации, пропорционален dкр [1, с. 129–130]. 

Таким образом, определяющим фактором при 
инициировании детонации в широкой трубе (кана-
ле) или в открытом пространстве является геометрия 
детонационного фронта в узкой трубе (канале). Зная 
для данной горючей смеси величину Δ среднего раз-
мера детонационной ячейки, можно легко определить 
количество n детонационных ячеек, укладывающихся 
по известному диаметру трубы или канала, а также 
рассчитать dmin и dкр. Поэтому решение поставленной 
задачи о выходе детонационной волны в широкую 
трубу (канал) или в открытое пространство сводится 
к определению размера детонационной ячейки.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ПУБЛИКАЦИЙ

Аналитическим оценкам размера детонационной 
ячейки Δ посвящено весьма небольшое число исследо-
ваний [7, с. 138; 8, с. 89], а корректное применение раз-
нообразных численных методов [1, с. 25; 9, с. 97; 10, с. 
317] в основном ограничено случаем канала прямоу-
гольного сечения, который моделируется как плоский 
канал. Успешное численное моделирование трехмер-
ной детонации в круглой трубе [11, с. 49] произведено 
фактически в предположении, что структура детона-
ционной волны изначально известна; по этой причи-
не наиболее удачно описан [11, с. 49] процесс распро-
странения спиновой детонации [1, с. 59; 12, с. 50; 13, 
с. 243]. Настоящее исследование позволяет аналитиче-
ски оценивать размер детонационной ячейки (средний 
размер неоднородности детонационного фронта) для 
детонационных волн, распространяющихся как в кана-
лах прямоугольного сечения, так и в круглых трубах. 
Кроме того, численный анализ структуры детонацион-
ных волн требует наличия значительных компьютер-

ных ресурсов и больших затрат машинного времени, 
поэтому его применение в обеспечивающих подсисте-
мах АСУ потенциально взрывоопасными объектами 
весьма затруднительно; именно по этой причине необ-
ходимы относительно простые аналитические методы 
оценки размера детонационной ячейки Δ.

Целью исследования является разработка доста-
точно простого (не требующего применения численных 
методов газовой динамики) метода теоретической оцен-
ки размера детонационной ячейки. Этот метод в даль-
нейшем может быть использован для создания ИСППР 
(интеллектуальных систем поддержки принятия реше-
ний) по вопросам взрывобезопасности и взрывозащиты. 

Основными методами настоящего исследования 
являются методы математической теории гидродина-
мической устойчивости [14, с. 137, 143, 147, 152, 668], 
а также математические методы линейной алгебры, 
теории дифференциальных уравнений (обыкновен-
ных и с частными производными), теории функций 
комплексной переменной. Объектом исследования 
является процесс распространения детонационных 
волн в газовых смесях, а предметом исследования – 
геометрическая структура таких волн.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ
Математическая постановка задачи и ее ре-

шение. Как указано выше, экспериментальное ис-
следование распространения волн детонации в газах 
показывает, что в подавляющем большинстве случа-
ев химическая реакция приобретает характер силь-
ных пульсаций. При этом неравномерное протекание 
реакции вызывает искажения (неоднородности) во 
фронте движущейся впереди ударной волны. 

Если начальное давление исходной горючей сме-
си является достаточно высоким – близким к атмос-
ферному (что соответствует подавляющему большин-
ству ситуаций, с которыми приходится сталкиваться 
на практике) или выше – фронт детонационной волны 
имеет ячеистую структуру (Рис. 1, 2).

Рис. 1. Фотография следов, оставленных фронтом волны 
детонации на закопченной пластине, помещенной в торце 
трубы [13, с. 244]. Детонация смеси водорода с кислородом 
(2Н2 + 02) в трубе при начальном давлении 300 мм рт. ст.
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Рис. 2. Ячеистая структура детонационной волны, 
зафиксированная следовым методом [6, с. 10]

Рис. 3. Фотография головы детонационного спина [13, с. 243]

При достаточно низком начальном давлении осу-
ществляется режим так называемой спиновой дето-
нации, при котором на фронте детонационной волны 
возникает излом, вращающийся по винтовой линии 
– так называемая спиновая детонация (Рис. 3). Даль-
нейшее снижение начального давления приводит к 
квазиодномерному галопирующему режиму [1, с. 64; 
15, с.118] и затуханию детонации.

Для объяснения происхождения указанных выше 
детонационных структур, а также для расчета их вну-
тренних характеристических масштабов – в первую 
очередь столь важного геометрического показателя, 
как средний размер ячеек Δ – рассмотрена математи-
ческая задача об устойчивости детонационной волны 
по отношению к слабым внутренним возмущениям 
[7, с. 134; 8, с. 86].

Исследована устойчивость самоподдерживаю-
щихся детонационных волн (волн Чепмена-Жуге) [13, 
с. 175; 14, с. 673; 16, с. 5], распространяющихся как в 
каналах с прямоугольным сечением, так и в круглых 
цилиндрических трубах. При этом канал с прямоу-
гольным сечением моделируется как плоский (трех-
мерная задача сводится к двумерной).

Для исследования на устойчивость были рассмо-
трены следующие две модели стационарной детона-
ции:

1) ЗНД-модель, т.е. модель Зельдовича – Неймана 
(von Neumann) – Деринга (Döring) [13, с. 198; 17, с. 
87], учитывающая непрерывный характер распреде-
ления термодинамических и газодинамических пара-
метров за ведущим ударным фронтом (Рис. 4);

2) двухфронтовая модель детонационной волны 
[12, с. 29; 13, с. 198; 16, с. 3], которая предполагает 
наличие за ударным фронтом зоны индукции, в ко-
торой тепловыделение за счет химических превра-

щений отсутствует, и зоны продуктов детонации, 
разделенных фронтом мгновенного сгорания x = 0 
(Рис. 4); эта модель в обзорной статье К. Волкова и П. 
Булата, вопреки общепринятой терминологии, назва-
на ЗНД-моделью [16, с. 3], хотя, очевидно, впервые 
ее применил для исследования процессов детонации 
К. Щелкин [12, с. 29]. Двухфронтовая модель вполне 
адекватно отражает детонационный процесс в гомо-
генных газовых смесях, а также в некоторых гетеро-
генных системах [18, с. 425].

x

L0

p0

p2

p1

p (x)«0» 
зона 
исходной 
горючей 

«2»
зона 
продуктов 
детонации

«1»
зона 
индукции

Рис. 4. Профиль давления в ЗНД-модели детонационной 
волны и в двухфронтовой модели

Задача об устойчивости детонации рассмотрена в 
подвижной системе координат, связанной с ведущим 
ударным фронтом стационарной детонационной вол-
ны. В случае детонации в круглой трубе все уравне-
ния и граничные условия рассматриваются в цилин-
дрической системе координат.

Течение газа описывается системой уравнений 
неразрывности [14, с. 15], Эйлера [14, с. 16] и баланса 
энергии [19, с. 13]
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где ρ  – плотность, u  – вектор скорости, u u2 2=
 , 

р – давление, Е – удельная внутренняя энергия.
При рассмотрении устойчивости стационарной 

детонации в ЗНД-модели система (1) дополняется 
уравнением химической кинетики в общем виде:

d
d t

f p
�

� �� � �, , ,                          (2)

где β  – массовая доля непрореагировавшего ве-
щества, причём 

E e Q� � � ,                                (3)
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Q – выделение энергии в единице массы горючей 
смеси, e e p� � �, � . В частном случае совершенного 
(идеального) газа: 

e
p

�
�

�
1

1� �
const ,                           (4)

где γ – отношение теплоёмкостей.
Функция f в уравнении химической кинетики (2) 

предполагается достаточно гладкой, как и функция 
e (p, ρ), выражающая уравнение состояния вещества.

При рассмотрении распространения детонации в 
круглой трубе все дифференциальные уравнения за-
писываются в цилиндрической системе координат. 

Для исследования устойчивости стационарной 
детонационной волны на течение газа и поверхность 
ударно-детонационного фронта (а в случае двухфрон-
товой модели стационарной детонации – и на поверх-
ность фронта мгновенного сгорания, отделяющую 
зону индукции «1» от зоны продуктов детонации «2») 
налагаются малые возмущения вида ~ exp (– iωt). Ли-
неаризация системы дифференциальных уравнений с 
частными производными, включающей в себя уравне-
ния Эйлера, неразрывности и (для ЗНД-модели) хими-
ческой кинетики, производится по известной схеме Л. 
Ландау [14, с. 138–139]. При этом предполагается, что 
химическая реакция в возмущенном состоянии проте-
кает так же, как и в невозмущенном, а вид уравнения 
состояния среды при наложении возмущений не из-
меняется; эти предположения представляются вполне 
оправданными ввиду малости возмущений.

Все возмущения удовлетворяют условиям огра-
ниченности на бесконечности, а в случае детонации в 
круглой трубе – условиям симметричности и регуляр-
ности вдоль оси трубы [20, с. 799]. При этом следует 
учитывать тот факт, что возмущения в области исход-
ной горючей смеси «0» отсутствуют, так как детона-
ционная волна распространяется со сверхзвуковой 
скоростью. Граничными условиями являются условия 
непроницаемости стенок круглой трубы или плоского 
канала (равенство нулю нормальной составляющей 
скорости на этих поверхностях); эти условия дискре-
тизируют спектр возмущений – например, условие не-
проницаемости стенок плоского канала с необходимо-
стью приводит к выводу о целом числе длин полуволн 
возмущений, укладывающихся по ширине канала.

В качестве граничных условий на ведущем удар-
ном фронте (а в случае двухфронтовой модели стаци-
онарной детонации – и на поверхности фронта мгно-
венного сгорания) применяются законы сохранения 
массы, импульса (количества движения) и энергии.

С математической точки зрения указанная задача 
сводится к задаче на собственные значения для систе-
мы обыкновенных линейных однородных дифферен-
циальных уравнений, а в случае двухфронтовой мо-
дели стационарной детонации – для системы обык-
новенных линейных однородных алгебраических 

уравнений. В последнем случае задача решается ана-
литически точно, а для ЗНД-модели – приближенно 
(аналитически применяется метод Эйлера решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений). 

Для разных случаев получены характеристиче-
ские уравнения (относительно безразмерного соб-
ственного числа z ) вида:

F z( ) = 0 ,                               (5)

где 

z
i L
u

�
� �

1

,                              (6)

u1 – скорость сжатого газа непосредственно за ве-
дущим ударным фронтом стационарной детонацион-
ной волны, L  – протяженность зоны между ведущим 
ударным фронтом и продуктами детонации, а F z( )  – 
весьма громоздкая функция, имеющая полиномиаль-
ный (для ЗНД-модели) или квазиполиномиальный 
(для двухфронтовой модели) вид. Причем в случае 
двухфронтовой модели детонации искомое безраз-
мерное собственное число z  согласно формуле (6) 
может быть представлено в виде: 

z i� � �� ,                                 (7)

где � �
L
u1

 (τ – период индукции, L – ширина зоны 
индукции).

Для двухфронтовой модели детонации функция 
F z( )  имеет вид квазиполинома без главного члена 
[11, с. 125], который по теореме Понтрягина всегда 
неустойчив [11, с. 125]. Для ЗНД-модели функция 
F z( )  имеет вид полинома, который также неустой-
чив.

Теоретический анализ уравнения (5) и численный 
анализ его корней позволяют рассчитывать пульса-
ционную структуру газовой детонации с достаточно 
высокой степенью точности. 

Развитие искривлений фронта детонационной 
волны и возникновение на нем изломов – тройных 
ударно-детонационных конфигураций – связаны с 
возмущениями, имеющими наибольшую скорость 
нарастания. Отбор возмущения, наиболее быстро 
нарастающего со временем, позволяет определить 
длину волны λm  такого возмущения. Именно вели-
чина λm  является оценкой среднего размера неодно-
родностей фронта детонации Δ, т.е. среднего размера 
детонационных ячеек, наблюдаемых в экспериментах 
(Рис. 1, 2).

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Предложенный численно-аналитический метод 
исследования развития малых возмущений детонаци-
онных волн не только позволяет:
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– рассчитать пульсационную ячеистую струк-
туру газовой детонации и оценить средний размер  
ячейки Δ; 

– доказать обратно пропорциональную зависи-
мость размера ячейки Δ от начального давления га-
зовой смеси;

– объяснить наличие предельных детонационных 
режимов – спинового и галопирующего – и рассчи-
тать их параметры, а также предоставляет возмож-
ность уточнить пределы детонации;

– объяснить теоретически наблюдаемую экспери-
ментально [1, с. 64; 15, с. 118] неодномерность гало-
пирующего режима детонации. 

Конкретные расчеты произведены для уравнений 
химической кинетики (2) аррениусовского типа.

Полученные результаты согласуются с данными 
экспериментов и наблюдений, а также с результатами 
численного моделирования распространения детона-
ционных волн в каналах и в трубах.

ВЫВОДЫ
Очевидно, что определение из решения задачи об 

устойчивости размера неоднородностей и их числа 
вдоль диаметра трубы (канала) позволяет решить как 
вопрос об инициировании детонации при переходе де-
тонационной волны из узкой трубы в широкую (или в 
открытое пространство), так и вопрос об инициирова-
нии детонации в заданном взрывчатом объеме.
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Abstract. The article explores the problems of competitiveness of Ukrainian enterprises in the effective functioning of 
the industry market. Having reliable information about their competitive positions, each company gets the opportunity 
to identify strengths and weaknesses, so that you can determine the right tactics and strategy of behavior, which is 
adequate to modern market realities.
The article groups the main statements of the definitions «competitiveness» and «competitiveness of an enterprise»; 
the main distinguishing characteristics of these definitions are identified; the directions of the depth of the definition 
«enterprise competitiveness» are determined. It is proposed to consider the definition of «enterprise competitiveness» 
as the ability of an enterprise to maintain a competitive position in the market, to function effectively through the use 
of competitive advantages, to be attractive to investors, to have a positive image among business entities.
It is noted that the basis of competitive advantage is the presence of potential competitiveness of the enterprise, lies at 
the heart of the implementation of effective economic activity in a competitive market environment.
It is substantiated that the potential competitiveness of enterprises should be understood as a set of corporate resources, 
the formation of opportunities under the influence of competition and the determination of the presence of actual com-
petitive advantages that justify the direction of further development of the enterprise in the long term compared with 
competitors in the market.
It has been established that the definitions «potential enterprise competitiveness» are inherent in the following properties: 
adaptation to changes in the external and internal market environment; self-regulation and self-development of the inter-
nal environment of the enterprise; flexibility to adapt to new competitive factors and existing conditions of the enterprise; 
stability, which is due to the growth of resources involved in the turnover of the enterprise and ensure its effectiveness.
It is determined that the structure of the enterprise’s potential competitiveness includes the following elements: innova-
tion, information, resource, human, marketing and financial potentials.
Thus, the basis of the study noted that the competitiveness of enterprises associated with the presence of certain fea-
tures and capabilities provides an appropriate level of competitive advantage.
Key words: competitiveness; competitive advantages; enterprise competitiveness; potential enterprise competitive-
ness; competitive position.
Анотація. У статті досліджено проблеми конкурентоспроможності українських підприємств щодо ефективно-
го функціонування на галузевому ринку. Маючи достовірну інформацію про власні конкурентні позиції, кожне 
підприємство отримує можливість визначити слабкі та сильні сторони, завдяки чому можливо визначити вірну 
тактику та стратегію поведінки, яка є адекватною до сучасних ринкових реалій.
У статті згруповано основні твердження дефініцій «конкурентоспроможність» та «конкурентоспроможність 
підприємства»; виявлено основні відмінні характеристики цих дефініцій; визначено напрями глибини дефініції 
«конкурентоспроможність підприємства». Запропоновано розглядати дефініцію «конкурентоспроможність 
підприємства» як здатність підприємства підтримувати конкурентні позиції на ринку, ефективно функціонувати 
за допомогою використання конкурентних переваг, бути привабливим для інвесторів, мати позитивний імідж 
серед суб’єктів господарювання.

економіка та менеджмент
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Зазначено, що основою конкурентної переваги є наявність потенційної конкурентоспроможності підприємства, 
що лежить в основі здійснення ефективної економічної діяльності в конкурентному ринковому середовищі. 
Обґрунтовано, що під потенційною конкурентоспроможністю підприємств слід розуміти набір корпоративних 
ресурсів, формування можливостей під впливом конкуренції та визначення наявності фактичних переваг 
конкуренції, які виправдовують напрями подальшого розвитку підприємства в довгостроковій перспективі в 
порівнянні з конкурентами на ринку.
Встановлено, що дефініції «потенційна конкурентоспроможність підприємства» притаманні такі властивості: 
адаптованість до змін зовнішнього та внутрішнього ринкового середовища; саморегуляція та саморозвиток 
внутрішнього середовища підприємства; гнучкість для пристосування до нових конкурентних факторів та 
існуючих умов підприємства; стабільність, яка зумовлена зростанням ресурсів, що беруть участь в обороті 
підприємства і забезпечують його ефективність.
Визначено, що структура потенційної конкурентоспроможності підприємства включає такі елементи: 
інноваційний, інформаційний, ресурсний, людський, маркетинговий та фінансовий потенціали.
Таким чином, в основі проведеного дослідження зазначено, що конкурентоспроможність підприємств, пов’язана 
з наявністю певних особливостей та можливостей, забезпечує відповідний рівень конкурентної переваги.
Ключові слова: конкурентоспроможність; конкурентні переваги; конкурентоспроможність підприємства; по-
тенційна конкурентоспроможність підприємства; конкурентні позиції.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Актуальність дослідження зумовлена поточним 

станом конкурентоспроможності більшості україн-
ських підприємств. Кризові чинники, що супроводжу-
ють ведення бізнесу в Україні сьогодні, ставлять перед 
суб’єктами господарювання специфічні задачі функціо-
нування та розвитку. Успіх ринку приходить тільки на ті 
підприємства, які стають більш конкурентоспроможни-
ми завдяки постійній модернізації і можуть запропону-
вати більш привабливу продукцію для своїх споживачів. 
Тиск для постійного зростання конкурентоспроможнос-
ті підприємства виникає внаслідок процесів глобаліза-
ції, що тривають, та наслідків їх поширення.

В останні роки конкуренція посилилася через вну-
трішні фактори розвитку торгівлі та діяльності проник-
нення на український ринок іноземних компаній. Тому 
теоретично і практично приділяється більше уваги не-
обхідності комплексного вирішення питання проблеми 
розвитку конкуренції та вдосконалення конкурентоспро-
можності підприємства, що в таких умовах є особливим в 
оцінці конкурентоспроможності підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у вирішення проблем конкурен-
тоспроможності та конкурентоспроможності підпри-
ємства внесли вітчизняні та закордонні вчені-еконо-
місти: М. Портер, І. Ансофф, Ж.-Ж Ламбен, А. Томп-
сон, А. Стрикланд, Ф. Котлер, Р.Б. Івуть, Н.В. Пень-
шін, Х.А. Фасхіев, Г.Л. Багиев, А.Н. Захаров, 
В.А.Федорович тощо, які сформулювали теоретичні 
та методологічні аспекти щодо конкурентоспромож-
ності та конкурентоспроможності підприємства. 

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Однак низка завдань стосовно виявлення відмін-
ностей між цими дефініціями досі потребує теоре-

тичного дослідження, уточнення та розвитку в сучас-
них реаліях.

Мета дослідження – обґрунтування наукових до-
сліджень щодо особливостей використання дефініцій 
«конкурентоспроможність» та «конкурентоспромож-
ність підприємства».

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Під час проведення наукових досліджень було 
використано такі наукові методи: ситуаційний під-
хід, методи синтезу та аналізу, методи порівняння та 
групування. Об’єктом дослідження є процеси у сфе-
рі формування системи управління конкурентоспро-
можністю підприємства. Предметом дослідження є 
сукупність теоретичних, методологічних та практич-
них аспектів щодо особливостей формування дефіні-
цій «конкурентоспроможність» та «конкурентоспро-
можність підприємства» в сучасних реаліях.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Розвиток економічних процесів, функціонування 

суб’єктів господарювання і відносини в системі рин-
ку, зокрема щодо ведення підприємницької діяльнос-
ті, слід нерозривно пов’язувати з конкуренцією, бо-
ротьбою за кращі умови досягнення цілей і прибутко-
вості. Підприємницьку діяльність як спосіб виробни-
цтва товарів і послуг для задоволення потреб людини 
здійснюють у конкурентному ринковому середовищі, 
яке передбачає конкурентоспроможність суб’єкта 
господарювання. Стратегічно конкурентоспромож-
ність для підприємства є фактором життєздатності 
бізнесу, а для споживача – чинником якісного задо-
волення споживчих потреб, підвищення стандартів 
життя [3]. 

Конкурентоспроможність виступає ключовим 
фактором успіху підприємств. Розглядаючи пробле-
му конкурентоспроможності підприємств у сучасних 
умовах функціонування, слід зазначити, що єдиного, 
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загальновизначеного розуміння терміна «конкурен-
тоспроможність» не існує. Вчені-економісти, залеж-
но від приналежності до певної наукової школи, по-
різному трактують це поняття. Найбільш поширені 
визначення «конкурентоспроможності» наведені в 
таблиці 1.

Різноманітні авторські позиції щодо визначення де-
фініції «конкурентоспроможність» взаємопов’язані з:

– порівнянням дефініцій «конкурентоспромож-
ність підприємства» та «конкурентоспроможність 
продукції»;

– сферою розгляду конкурентоспроможності на 
різних рівнях (регіональному, вітчизняному, закор-
донному) ринку;

– заміною однієї концепції іншою (рівень конкуренції).
Нині в економічній літературі наводяться різні 

підходи до визначення категорії «конкурентоспро-
можність підприємства» (таблиця 2). 

Аналіз наведених в економічній літературі науко-
вих трактувань поняття «конкурентоспроможність 
підприємства» дає підстави стверджувати, що кожне 
з них має право на існування.

Таблиця 1. Основні наукові підходи до визначення дефініції «конкурентоспроможність»
Автор визначення Визначення дефініції «конкурентоспроможність»

І.В. Балабанова [1]

це складна багатовимірна концепція, яка визначає конкуренцію як боротьбу за найкращі 
результати, отримання конкурентної переваги за рахунок ефективного використання всіх 
доступних ресурсів, виробництво та реалізацію конкурентоспроможної продукції та отримання 
прибутку від ефективного ведення бізнесу.

В.Д. Щетинина [6]

це комплексна характеристика системи підприємства, що визначає його здатність відповідати 
за конкурентоспроможний бізнес шляхом ефективного використання наявних ресурсів, 
виробництва та реалізації конкурентоспроможної продукції та отримання прибутку від 
ефективного ведення бізнесу.

Г. Воропай [3]
це соціально-економічна система, яка визнана ринковою, сформованою та впровадженою, що 
матеріалізується у вигляді товарів чи послуг. Це можливо визначити в оперативній діяльності  
з реалізації стратегій.

Ю.Г. Бочарова 
[2]

це реальний потенціал і здатність підприємства активно конкурувати, протистояти впливу 
екологічних факторів, щоб зробити та продати конкурентоспроможну продукцію та/або послугу 
в ринкових умовах.

Т.М. Квятко 
[5]

це властивість об’єкта, що характеризується ступенем реального чи потенційного задоволення 
ним конкретної потреби в порівнянні з аналогічними об’єктами, представленими на даному 
ринку. Конкурентоспроможність визначає здатність витримувати конкуренцію у порівнянні  
з аналогічними об’єктами на даному ринку

О.М. Згурська 
[4]

це потенціальна або реалізована здатність економічного суб’єкта до функціонування  
в релевантному зовнішньому середовищі, яка ґрунтується на конкурентних перевагах  
і відображає його позицію відносно конкурентів

Джерело: згруповано авторами

Таблиця 2. Основні наукові підходи до визначення дефініції «конкурентоспроможність підприємства»

Автор визначення Визначення дефініції 
«конкурентоспроможність підприємства»

В.В. Адамик можливість ефективно розпоряджатися власними і позиковими ресурсами  
в умовах конкурентного ринку.

О.М. Згурська [4] це його порівняльна перевага відносно інших підприємств даної галузі в країні та за її межами.
Г. Воропай

[3]
можливість ефективної господарської діяльності та її практичної прибуткової реалізації  
в умовах конкурентного ринку.

Р.І. Жовнович
узагальнююча характеристика діяльності підприємства, що відображає рівень ефективності 
використання економічних ресурсів щодо ефективності використання економічних ресурсів 
конкурентами.

І.В. Балабанова
[1]

можливість (здатність) господарських одиниць до ефективного функціонування на ринку, 
заснованому на пропозиції товарів, які відповідають запитам і перевагам покупців за якістю, 
кількістю та асортиментом на більш вигідних у порівнянні з конкурентами умовах.

В.І. Легкий це здатність підприємства до реалізації конкурентних переваг, які дозволяють йому ефективно 
розвиватися порівняно з іншими підприємствами на внутрішньому та зовнішньому ринках.

І.О. Піддубний

комплексна характеристика діяльності підприємств, яка базується на аналізі різних аспектів 
виробничо-господарської діяльності (виробничий потенціал, трудові ресурси, забезпеченість 
матеріалами, фінансові результати діяльності та ін.) і дозволяє визначити «сильні сторони» 
підприємств у конкурентній боротьбі, знайти способи досягнення переваг над конкурентами.

Джерело: згруповано авторами
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Розкриття та виявлення глибини дефініції «кон-
курентоспроможність підприємства» продемонстру-
вало розподіл його за такими напрямами, як: 

1) здатність підприємства (в умовах конкурентної 
боротьби успішно розвиватися; адаптуватися до змін 
зовнішнього та внутрішнього середовища; забезпечу-
вати певний рівень конкурентних переваг, задля до-
сягнення власних цілей);

2) спроможність підприємства (виготовляти, реалі-
зовувати продукцію; вести ефективну підприємницьку 
діяльність в умовах конкурентного ринку; раціонально 
використовувати власні та позикові ресурси);

3) характеристика ефективної діяльності підпри-
ємства (наглядно демонструвати рівень ефективності 
використання трудових, фінансових ресурсів; показа-
ти рівень ефективності задоволення потреб спожива-
чів, порівнюючи з конкурентами);

4) перевага над конкурентами (відносно інших 
підприємств за профілем діяльності на вітчизняному 
та закордонному ринках) [1].

На нашу думку, визначенням, яке найбільш повно 
розкриває його сутність, є: конкурентоспроможність 
підприємства – це здатність підприємства підтриму-
вати конкурентні позиції на ринку, ефективно функ-
ціонувати за допомогою використання конкурентних 
переваг, бути привабливим для інвесторів, мати пози-
тивний імідж серед суб’єктів господарювання.

Основою конкурентної переваги є наявність по-
тенційної конкурентоспроможності. Потенційна кон-
курентоспроможність підприємства лежить в осно-
ві здійснення ефективної економічної діяльності в 
конкурентному ринковому середовищі [5]. Основні 
складники є основою для побудови потенційної кон-
курентоспроможності підприємства, які визначають 
сукупність конкурентних переваг у стратегічно важ-
ливих напрямах функціональної діяльності. Ступінь 
реалізації конкурентних переваг визначає фактична 
і стратегічна конкурентоспроможність та резерв по-
тенційної конкурентоспроможності [2].

Потенційна конкурентоспроможність підприємства 
формується з різних джерел його ресурсів. Незважаючи 
на різницю їх внеску, вони важливі для підвищення кон-
курентоспроможності підприємства в цілому. Наявність 
ресурсів і резервів – необхідна, але не обов’язкова умова 
для створення потенційної конкурентоспроможності.

Отже, під потенційною конкурентоспроможніс-
тю підприємств слід розуміти набір корпоративних 
ресурсів, формування можливостей під впливом кон-
куренції та визначення наявності фактичних переваг 
конкуренції, які виправдовують напрями подальшого 
розвитку підприємства в довгостроковій перспективі 
в порівнянні з конкурентами на ринку.

Таким чином, результати досліджень дозволяють 
стверджують, що дефініції «потенційна конкуренто-
спроможність підприємства» притаманні такі власти-
вості (рис. 1):

– адаптованість до змін зовнішнього та внутріш-
нього ринкового середовища;

– саморегуляція та саморозвиток внутрішнього 
середовища підприємства;

– гнучкість для пристосування до нових конку-
рентних факторів та існуючих умов підприємства;

– стабільність, яка зумовлена зростанням ресур-
сів, що беруть участь в обороті підприємства і забез-
печують його ефективність.

Потенційна конкурентоспроможність підприємства

Конкурентні переваги підприємства

Адаптивність

Гнучкість

Саморегуляція та 
саморозвиток

Стабільність

Рис. 1. Властивості дефініції «потенційна 
конкурентоспроможність підприємства»
Джерело: згруповано авторами

Потенційна конкурентоспроможність підприєм-
ства служить як структура об’єкта, тобто розподіл 
його на компонентні частини. Представлення струк-
тури потенційної конкурентоспроможності підпри-
ємства характеризується не меншою різноманітніс-
тю, ніж його тлумачення природи.

Структура потенційної конкурентоспроможності 
підприємства, яка наведена на рис. 2, включає такі ком-
поненти: інноваційний, інформаційний, ресурсний, 
людський, маркетинговий та фінансовий потенціали.

Потенційна конкурентоспроможність підприємства

Інноваційний 
потенціал

Інформаційний 
потенціал

Ресурсний 
потенціал

Людський 
потенціал

Маркетинговий 
потенціал

Фінансовий 
потенціал

Рис. 2. Структурні компоненти потенційної 
конкурентоспроможності підприємства [6]

Інноваційний потенціал проявляється в тому, що, 
з одного боку, це дає підприємству шанс виграти, ви-
штовхуючи конкурентів з ринку, отримати конкурент-
ну перевагу, а з іншого – формувати ділову репутацію 
підприємства як інноваційного та активного сегменту 
ринку. Посилення інновацій залежить від ефектив-
ності формування та використання інноваційного по-
тенціалу, його зміцнення є визначальним фактором 
інноваційних підприємств.
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Інформаційний потенціал – це набір інструментів, 
методів, умов і програмного забезпечення, який може 
отримувати, зберігати, аналізувати, узагальнювати й 
оновлювати інформацію, необхідну для адаптування 
підприємства до конкурентного ринку.

Ресурсний потенціал являється основою виробни-
цтва підприємства, який має цільову спрямованість і за-
безпечує безперервність, ефективність своїх операцій. 
Цей потенціал реалізується в ході роботи підприємства, 
який полягає в активізації цільового ринку, в результаті 
чого збільшуються його конкурентні переваги.

Людський потенціал включають у себе не тільки 
персонал, але також рівень можливостей сумісних ка-
дрів за для конкурентоспроможної переваги на ринку. 
З одного боку, це визначає можливу участь працівни-
ка (або всіх членів колективних підприємств) у вироб-
ничій діяльності, з іншого боку – це характеристика 
працівника, яка відображає ступінь його здібностей, 
здатності до навчання та підвищення кваліфікації.

Маркетинговий потенціал визначає рівень готов-
ності підприємства до певної діяльності, рішення 
певного спектру проблем. Оцінка маркетингового по-
тенціалу дозволяє підприємству зрозуміти, наскільки 
добре використовуються функції відділу маркетингу, 
які недоліки не дозволяють у достатній мірі реалізу-
вати маркетингові рішення.

Фінансовий потенціал дозволяє визначити най-
більш важливі проблеми (вузькі місця) у промисло-
вості, економіці та фінансовій діяльності, встановити 
їх причини, виявити способи збільшення позитивно-
го фінансового результату, який має важливе значен-
ня для сталого розвитку та конкурентоспроможності 
підприємства [6].

Ці потенціали пов’язані один з одним, таким чи-
ном, ресурсний потенціал формує матеріальну базу 
для розвитку маркетингового та інноваційного потен-
ціалу, а нематеріальну базу – для людських ресурсів.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У сучасних умовах економічного розвитку по-
тенційна конкурентоспроможність підприємства 
може бути виявлена за допомогою конкурентної пе-
реваги. Здатність перемагати в конкуренції залежить 
від внутрішніх конкурентних можливостей підпри-
ємства та зовнішніх умов його діяльності. Отже, 
конкурентоспроможність є складною економічною 
категорією, яка виражає результат взаємодії всіх 
елементів системи внутрішніх та зовнішніх відно-
син між підприємствами з приводу можливості реа-
лізації даного виду продукції на конкретному ринку 
чи його сегменті.

ВИСНОВКИ
Таким чином, в основі дослідження зазначається, 

що конкурентоспроможність підприємств, пов’язана 
з наявністю певних особливостей та можливостей, 
забезпечує відповідний рівень конкурентної пере-
ваги. Визначено, що найефективніший засіб для за-
безпечення конкурентоспроможності підприємства 
полягає у визначенні ресурсів, які спрямовані на 
збільшення потенціалу компанії. Основний компо-
нент успіху підприємств у сучасних ринкових умовах 
полягає в підтримці їхнього високого рівня конкурен-
тоспроможності. Конкурентоспроможність підпри-
ємств, пов’язана з наявністю певних особливостей та 
можливостей, забезпечує відповідний рівень конку-
рентної переваги.
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Abstract. Globalization and mega-regionalization processes, covering more and more countries around the world, 
challenged them to find ways to strengthen their competitiveness to protect their own interests and niche in the global 
market. Developing a system and logic for creating competitive advantages leads to the formation of an economic 
development strategy, which, however, in view of the rapid nature of socio-political processes in the modern world, 
requires constant improvement and renewal. The purpose of the article is to highlight the specific competitive features 
of the strategies of the leading world countries with the characteristics of their key positions to make recommendations 
for improving the Ukrainian competitive strategy. Based on the analysis of the models that formed the basis for the 
development of the strategies, countries were grouped by types that conformed to the principles of these models. The 
use of comparative analysis as a method, as well as generalization and comparison, has made it possible to prioritize 
the areas of development, spheres and sectors of the economy whose development provides leadership in the global 
economic market. The analysis of the latest economic strategies of the United States, Germany and Japan has made it 
possible to formulate a list of directions, the development of which will enhance the competitiveness of the Ukrainian 
economy. The novelty of the work is the use of primary sources and the latest foreign studies on the current state of 
implementation of strategies developed during the reign of US President Donald Trump, German Chancellor Angela 
Merkel and Japanese Prime Minister Shinzo Abe to develop proposals for improving the national strategy. The results 
of the study can be applied at different levels of the hierarchy of government – national, regional and local – to for-
mulate economic development priorities, develop programs and concepts that will form the basis of Ukraine’s latest 
economic development strategy.
Key words: models; strategies; economic development; competitive advantage; competitiveness.
Анотація. Процеси глобалізації та мега-регіоналізації, що охоплюють дедалі більше країн світу, ставлять 
перед ними завдання пошуку шляхів зміцнення конкурентоспроможності для відстоювання власних інтересів 
та ніші на світовому ринку. Вироблення системи та логіки створення конкурентних переваг спонукає до 
формування стратегії економічного розвитку, яка, проте, зважаючи на швидкоплинність суспільно-політичних 
процесів у сучасному світі, потребує постійного удосконалення та оновлення. Метою статті є виокремлення 
специфічних конкурентних рис стратегій провідних країн світу з характеристикою їх ключових позицій для 
вироблення рекомендацій з удосконалення української конкурентної стратегії.  На основі аналізу моделей, що 
лягли в основу розробки стратегій, було здійснено групування країн за типами, які відповідали принципам цих 
моделей. Використання компаративного аналізу як методу, а також узагальнення та порівняння, забезпечило 
можливість пріоритизації напрямів розвитку, сфер і галузей економіки, розвиток яких забезпечує лідерство на 
глобальному економічному ринку. Аналіз новітніх економічних стратегій Сполучених Штатів, Німеччини та 
Японії дав змогу сформувати перелік напрямів, розвиток яких забезпечить посилення конкурентоспроможності 
української економіки. Новизною роботи є використання першоджерел і найновіших іноземних досліджень про 
сучасний стан втілення стратегій, розроблених за часів правління президента США Д. Трампа, канцлера ФРН 
А. Меркель та прем’єр-міністра Японії Ш. Абе, для розробки пропозицій удосконалення вітчизняної стратегії 
економічного розвитку. Результати дослідження можуть застосовуватися на різних рівнях ієрархії управління – 
національному, регіональному та локальному – для формування пріоритетів економічного розвитку, розробки 
програм та концепцій, що лягатимуть в основу новітньої стратегії економічного розвитку України. 
Ключові слова: моделі; стратегії; економічний розвиток; конкурентна перевага; конкурентоспроможність.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Зростання масштабів і динаміки міжнародного 

руху факторів виробництва, технологій, інновацій, 
інформації розкриває всю багатовимірність глобалі-
заційних процесів, що залишають свій відбиток на 
кожній країні. Цей вплив неоднорідний і не завжди 
позитивний, оскільки сама глобалізація не є гомо-
генною та прямолінійною, а переваги розподіляють-
ся нерівномірно та непропорційно між державами  
[1, с. 5]. Соціально-економічний розрив між країна-
ми – глобальними лідерами та аутсайдерами зростає, 
насамперед, на основі відставання у створенні та 
освоєнні технологічних інновацій в інформаційному 
суспільстві.

Зважаючи на соціокультурні відмінності між кра-
їнами та регіонами, глобалізація виступає джерелом 
та стимулом конкуренції, відкриваючи нові можли-
вості розвитку, і водночас провокує кризи та конфлік-
ти локального та цивілізаційного масштабу.

Для згладжування відмінностей та розривів у роз-
витку та цивілізаційному русі країни розробляють 
стратегії розвитку на основі найновітніших техноло-
гій для збереження лідерства або завоювання нових 
ринків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І 
ПУБЛІКАЦІЙ

Зв’язок рівня розвитку економіки зі стадіями роз-
витку цивілізації (за переважаючим типом господа-
рювання: аграрний, індустріальний, постіндустріаль-
ний) прослідковується за секторальними частками:  
сільського господарства, промисловості та послуг – у 
галузевій структурі економіки, що розраховується як 
частка (1) вартості продукції чи послуг у ВВП або 
(2) зайнятих у галузі щодо усіх зайнятих в економіці. 
Більшість країн світу знаходиться на індустріальній і 
постіндустріальній стадії розвитку: у 2018 р. послуги 
становили 22,4% світового обороту торгівлі товара-
ми і послугами, а в 2010 р. – 19,6%, що підтверджує 
їхню зростаючу частку у світовій торгівлі [2]. У 2017 
р. сектор послуг становив 63% від світового ВВП (за 
паритетом купівельної спроможності). У табл 1. пода-
но дані секторальної пропорції глобальної економіки, 
ЄС та США.

Проте, на думку Ю. Козака та  ін., сам по собі по-
казник частки послуг у ВВП країни є недостатнім для 
ствердження про її перехід на найвищих щабель еко-

номічного розвитку – часто він має кількісний, а не 
якісний вимір [4, c. 25]. Так, наприклад, частка сфери 
послуг у ВВП Барбадосу у 2017 р. становила 88,7%, 
що не може виступати підтвердженням високого рів-
ня конкурентоспроможності країни чи її економічно-
го розвитку (Багамські острови – 90%, Мальдіви –  
81%, Монако – 86%: конкурентна перевага за раху-
нок розвитку туризму, офшорної зони чи специфічної 
сфери гральних послуг) [5].

Стратегії розвитку економіки країни великою мі-
рою базуються на моделях економічного розвитку, 
притаманного конкретній країні. В. Ломакін виокрем-
лює розподіл групи розвинених країн за основними 
моделями, що лежать в основі формування економіч-
ної стратегії, на (1) ліберальну, (2) корпоративістську 
та (3) соціально-ринкову (рис. 1) [6].

В. Ковалевський, Ю. Козак та ін. окреслюють 
ключову рису ліберальної моделі розвитку як міні-
мальне втручання урядових структур у механізм вза-
ємодії підприємців і найманих працівників. Корпора-
тивістська модель передбачає активну роль держави в 
регулюванні соціально-економічних відносин й висо-
кий рівень соціального партнерства між робітниками 
й роботодавцями. Ця модель має два різновиди: де-
мократичний та ієрархічний корпоративізм. Модель 
демократичного корпоративізму найбільш поширена 
в скандинавських країнах, особливо в Швеції. Ієрар-
хічний корпоративізм притаманний Японії, тому він 
одержав ще назву японської моделі. Її характерною 
особливістю є активне втручання уряду в економічне 
регулювання при незначній частці державної влас-
ності в економіці. Соціально-ринкова модель розви-
тку найбільш характерна для Німеччини. Важливою 
її рисою є підтримка малозабезпечених верст насе-
лення й загалом потребуючих [4, c. 129–131].

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Глобалізаційні процеси стимулюють усі країни 
до пошуку нових шляхів зміцнення конкурентоспро-
можності. Найшвидше на ці виклики реагують краї-
ни-лідери, а Україна найчастіше керується підходами, 
апробованими раніше, задля вироблення інструмен-
тарію формування конкурентної позиції. Тому саме 
питанням пріоритетності формування національної 
конкурентної стратегії в унісон зі стратегіями передо-
вих країн світу приділено увагу в цьому дослідженні.

Таблиця 1. Розподіл часток у ВВП (за ПКС) за секторами економіки, 2017 р. (% та млн дол. США)

Країна\економіка ВВП  
(млн дол США)

Сільське  
господарство Промисловість Послуги

Світ 127 800 000 6,4% 8 179 200 30,0% 38 340 000 63,0% 80 514 000
Європейський Союз 20 850 000 1,6% 333 600 25,1% 5 233 350 70,9% 14 782 650

Сполучені Штати 
Америки 19 490 000 0,9% 175 410 19,1% 3 722 590 80,0% 15 592 000

Складено за: [3]
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є виокремлення специфічних кон-

курентних рис стратегій провідних країн світу з ха-
рактеристикою їх ключових позицій для вироблення 
рекомендацій з удосконалення української конку-
рентної стратегії.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведене дослідження ґрунтується на викорис-
танні компаративного аналізу, узагальненні статис-
тичних даних і відомостей, отриманих за допомогою 
неформального контент-аналізу із відкритих джерел 
інформації – вітчизняних і закордонних. Об’єктом до-
слідження обрано процеси формування новітніх стра-
тегій розвитку, які відбуваються в провідних країнах 
світу. Предмет – методологічні та прикладні аспекти 
розробки стратегій економічного розвитку країн для 
забезпечення їх конкурентоспроможності в сучасних 
глобальних умовах.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Уряд Сполучених штатів реалізовує економічну 

політику на основі ліберальної моделі. Сучасна стра-
тегія розвитку держави в США також побудована з 
опорою на цю модель, а її тяглість бере початок у 
1970-х рр. На зламі століть у країні відбулися суттє-
ві зміни: ще в 1950-х рр. в обробній промисловості 

працювало 30% зайнятих, а на початку ХХІ ст. – 12% 
[7] (у 2009 р. частка промисловості США становила 
21,9% у ВВП, послуг – 76,9%). Відбувся перехід до 
інформаційної економіки з використанням «деінду-
стріалізації» та «делокалізації», коли зріс попит на 
висококваліфіковану робочу силу розумової праці за 
одночасної масової перекваліфікації робітників пере-
робної промисловості.

Розроблена в 2015 р. Інноваційна стратегія [8] 
пропонує механізми підвищення ефективності робо-
ти приватного сектору та формування «нації іннова-
торів» (рис. 2).

З обранням президентом США Д. Трампа в 
2017 р. економічна політика країни зазнала чергово-
го переформатування: «економічний націоналізм» Д. 
Трампа виводить інтереси країни понад інтереси сві-
тової спільноти. Це прослідковується і в екологічних 
ініціативах (відмова від дотримання Паризької клі-
матичної угоди, що передбачала скорочення викидів 
парникових газів, де частка США становить 20% від 
світового обсягу викидів [9]), і в зовнішньоекономіч-
ному курсі (повернення до політики меркантилізму, 
з пропагуванням протекціонізму), і в участі в міжна-
родних об’єднаннях (23.01.2017 р. було проголошено 
відмову від подальших переговорів у форматі Тран-
сатлантичного партнерства, зміни до умов функціо-
нування NAFTA (ПАУВТ)) [10].

Ліберальна Корпоративістська Соціально-ринкова 

активне 
втручання уряду 
в економічне 
регулювання при 
незначній частці 
державної 
власності в 
економіці

забезпечує міцну 
соціальну стабі-
льність в країні,
дещо гальмує 
темпи економіч-
ного зростання;
високий рівень 
соціальної 
забезпеченості

скандинавські 
країни, Швеція

Японія

США, Канада, Велика 
Британія, Ірландія

[1] активна роль держави в 
регулюванні соціально-економічних 
відносин

[2] високий рівень соціального 
партнерства між робітниками й 
роботодавцями

1)мінімальне втручання 
урядових структур у 
механізм взаємодії 
підприємців і робітників 

2)законодавство надає 
власникам фірм свободу 
дій у досить широких
межах, що стимулює їх
підприємницьку ініціативу Демократичний 

корпоративізм 
Ієрархічний 
корпоративізм 

Німеччина

[3] підтримка 
малозабезпечених 
верст населення, 
тих, хто має 
потребу в соці-
альній підтримці

[4] держава 
відіграє 
найактивнішу роль

Рис. 1. Характеристики моделей економічного розвитку як основ побудови стратегії
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ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У 2018 р. Міністерство торгівлі США розроби-
ло економічну стратегію країни у відповідь на змі-
ни глобального конкурентного середовища, з метою 
прискорення економічного зростання та посилення 
позиції США у світі. У Стратегії робиться акцент 
на інноваціях, поглиблюючи не лише дослідження 
штучного інтелекту, квантових обчислень, удоско-
налюючи захист інтелектуальної власності, але й ви-
вчення комерційних можливостей освоєння космосу 
та аквакультури. Пріоритетом визнано формування 
законодавства для забезпечення вільної, справедливої 
та взаємної торгівлі з розширенням можливостей екс-
портування товарів і послуг з США.

Розвиток передових технологій і системи безпеки 
визнано основними завданнями інноваційної страте-
гії: утримання лідерства в технологіях нового поко-
ління, кібербезпеки, захисту даних, технологіях шиф-
рування, впровадження мережі громадської безпеки 
та ін. Пріоритетними визнано такі цілі [11, с. 3–28]:

1) зміцнити американське лідерство в різних га-
лузях;

2) стимулювати створення робочих місць; 
3) посилити економічну та національну безпеку 

Сполучених Штатів;
4) дотримуватися конституційних вимог і за-

безпечувати економічну діяльність
5) впроваджувати клієнтоцентричну модель на-

дання послуг найвищої якості.
Особливою рисою економічного розвитку США 

є велика сконцентрованість країни на зовнішньоеко-

номічній політиці та міжнародних стосунках. Така 
зацікавленість пояснюється не лише турботою про 
світове співтовариство, а насамперед про власний до-
бробут, що великою мірою залежить від успішності 
та стабільності інших країн. Так, стратегією еконо-
мічного розвитку на 2018–2022 рр. передбачено: (1) 
мобілізацію нових інвесторів для секторів та тери-
торій, що слабо розвиваються, створення робочих 
місць, нових економічних можливостей та розширен-
ня доступу та якості послуг – від фінансових та енер-
гетичних до охорони здоров’я та освіти; (2) надання 
країнам доступу до ринків, де вони можуть продавати 
свої товари і послуги та розвивати власні економіки; 
(3) підвищення ефективності урядів у структуруванні 
грошових потоків, збільшення інвестицій та забезпе-
чення вищої якості послуг; (4) вдосконалення інфра-
структури (дороги, мости, водопостачання, електро-
мережі), що є критичним для подолання обмежень 
в економічному зростанні країни; (5) стимулювання 
економічного розвитку у сфері співпраці з компані-
ями приватного сектору, щоб залучати громадян до 
процесу економічного зростання; (6) залучення ло-
кальних каналів фінансування, надання змоги під-
приємцям у країнах, що розвиваються, покращувати 
якість життя [12].

Таким чином, програми економічного розвитку 
США також допомагають розширювати ринки для 
товарів і послуг, збільшуючи торгівлю та підтриму-
ючи появу споживачів середнього класу, які можуть 
купувати американські товари та послуги. Оскільки 
стабільна економіка менш вразлива до криз, терорис-
тичної діяльності та міжнародної злочинності, США 

Створення якісних 
робочих місць і 

тривалого 
економічного 
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Пришвидшення 
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Рис. 2. Пріоритети інноваційної стратегії США 2015 року
Складено за: [8]
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виводить пріоритетом міжнародної економічної стра-
тегії допомогу в розвитку відсталим країнам.

Натомість зовсім інші особливості вирізняють 
модель економічної стратегії Японії. Серед ключових 
чинників, що визначають оригінальність японської 
моделі, є: (1) історико-економічні умови (самоізоля-
ція Японії та готовність впроваджувати найновіші 
науково-технічні досягнення); (2) рішучість у прове-
денні економічних реформ; (3) специфіка соціальних 
відносин, зокрема, «уряд-бізнес-громадяни» [13].

Фінансова реформа під назвою «великий вибух» 
у 1999 р. усунула перешкоди для доступу на фінан-
сові ринки: банки, брокерські й страхові компанії 
отримали змогу займатися всіма видами фінансових 
операцій; нефінансові компанії були допущені на 
фінансові ринки і дозволена торгівля цінними папе-
рами поза фондовими біржами. Відбулася дерегуля-
ція економіки, з обмеженням втручання держави в 
діяльність суб’єктів господарювання і зростанням 
ролі ринкових важелів. Пріоритетами нової еконо-
мічної політики стали (1) дерегуляція економіки, (2) 
«вичищення» банківської системи від безнадійних 
боргів (що утворилися внаслідок лускання «мильної 
бульбашки») і (3) жорсткий контроль дефіциту бю-
джету.

Внаслідок лібералізації зовнішньоекономічної ді-
яльності посилився приплив іноземних інвестицій, 
а тісне співробітництво в межах ОЕСР та зміцнення 
позицій в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні є голо-
вними пріоритетами зовнішньоекономічної політики 
Японії [13]. Подібно до США, Японія також робить 
акцент на високотехнологічних продуктах та комуні-
каційних послугах, за якими країна перебуває серед 
лідерів на світовому ринку.

Формування нових напрямів розвитку країни по-
чалося з часу запровадження стратегії розвитку, розро-
бленої з приходом на посаду прем’єр-міністра Ш. Абе 
у 2012 р. Очолюваний ним уряд запропонував концеп-
цію відродження японської економіки після двох деся-
тиліть дефляції. За прізвищем лідера програма еконо-
мічного розвитку Японії отримала назву «Абеноміка» 
(рис. 3) і переросла в широкий план соціально-еконо-
мічних змін для покращення добробуту усіх категорій: 
громадян, компаній, інвесторів та ін. [14].

Метою такої новітньої стратегії є стале економічне 
зростання, ключовими чинниками якого є зростання 
виробництва та доходів населення. Насамперед уряд 

ставить перед собою завдання  підвищення заробітної 
плати через структурні реформи та підвищення рівня 
залучення інвестицій. Наступною потужною метою є 
створення та підтримання умов для людиноцентрич-
ної економіки – «Суспільство 5.0». Така стратегія 
вже дає свої позитивні плоди: відповідно до звіту в 
Гамбурзі на Саміті G20 в 2017 р. [16], спостерігалося 
зростання реального ВВП протягом 1,5 р., збережено 
імпульс до досягнення цінової стабільності на рівні 
2%, протягом 2013–2017 рр. підвищення заробітної 
плати було на найвищому рівні від початку ХХІ ст., 
рівень безробіття становив 2,8%, а коефіцієнт працев-
лаштування до поданих заявок – 1,48.

У Німеччині з приходом до влади християнських 
демократів на чолі з Ангелою Меркель в 2005 р. роз-
почався новий етап стратегічного розвитку. Руха-
ючись у напрямі формування постіндустріального 
суспільства, де великий акцент робиться на інформа-
ційні, телекомунікаційні та інші новітні технології, 
Німеччина впроваджує в свою економічну модель 
стратегії розвитку різних секторів. Так, у листопаді 
2018 р. три міністерства: (1) Федеральне міністерство 
освіти і досліджень, (2) з питань економіки та енер-
гетики і (3) праці та соціальних питань – розробили 
Стратегію федерального уряду щодо штучного інте-
лекту (ШІ, англ. Artificial Intelligence) [17].

Впровадженням цієї стратегії уряд встановлює 
основу для цілісної політики майбутнього розвитку 
та застосування ШІ у Німеччині. З огляду на швидкий 
прогрес цих технологій та глобальні зміни у виробни-
чих і цінових ланцюгах внаслідок нових технологій 
ШІ на основі досліджень та інновацій, довготерміно-
вою метою уряду є формування Німеччини як центру 
досліджень штучного інтелекту.

Стратегічним завданням є розвиток технології ШІ 
для застосування в чутливих сферах життя, в етич-
ному, правовому, культурному та інституційному 
контексті, щоб вона служила на благо суспільства 
та окремої людини. Ключові моменти Стратегії були 
ухвалені урядом 18 липня 2018 р., а в 2020 р. її будуть 
адаптовувати під потреби цільових аудиторій і відпо-
відно до найновіших розробок і вимог [18].

Для вдосконалення стратегії у федеральному бю-
джеті на 2019 р. було закладено 500 млн євро. До 2025 
р. планується виділити близько 3 млрд євро на її реа-
лізацію. Стратегія передбачає розвиток трьох ключо-
вих напрямів:

Інновації в 
суспільних 
структурах

Різноманіття та 
підсилення 
людей

Розумне 
регулювання 
і правила

Привабливі 
міжнародні 
можливості

Більш 
конкурентний 
бізнес 

Рис. 3. Пріоритети економічної стратегії «Абеноміка» в Японії
Складено за: [15]
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1) формування Німеччини як провідного цен-
тру ШІ і забезпечення конкурентоспроможності її 
економіки на майбутнє;

2) впровадження відповідального застосування 
ШІ для блага суспільства;

3) інтеграція ШІ в суспільство з дотриманням 
етичних, правових, культурних  та інституційних 
норм у контексті широкого суспільного діалогу.

5 лютого 2019 р. Міністерство економіки та енер-
гетики Німеччини презентувало новий стратегічний 
план розвитку промисловості – «Промислова страте-
гія 2030 – стратегічні вказівки для німецької та євро-
пейської промислової політики» [19], частиною якої є 
стратегія ШІ. Промислова стратегія 2030 має на меті 
забезпечити зростання доданої вартості промисло-
вості до 25%, підтримку МСП, промоцію промисло-
вого лідерства Німеччини на рівні країни, Європи та 
світу, інвестиції в розвиток штучного інтелекту.

За підрахунками Німеччини, розвиток промисло-
вості в напрямі новітніх технологій та зростання част-
ки її доданої вартості у ВВП до 25% в країні та 20% в 
Європі до 2030 р. – цілком реальна перспектива. При 
цьому втручання держави в цей процес буде мінімізо-
вано, а ринок – максимально дерегульовано. Основний 
акцент робиться на (1) фундаментальних інноваціях 
та (2) темпах впровадження інновацій. Таким чином, 

стратегія посиленого інноваційного розвитку не лише 
запроваджена в Німеччині, але й просувається як осно-
вна для розвитку в інших країнах і в ЄС загалом.

ВИСНОВКИ
Аналіз новітніх економічних стратегій Сполуче-

них Штатів, Німеччини та Японії дає змогу сформу-
вати перелік напрямів, розвиток яких забезпечить по-
силення конкурентоспроможності української еконо-
міки. Такими напрямами повинні стати: 1) розвиток 
новітніх технологій, 2) формування інформаційного 
суспільства, на противагу індустріальному, 3) розви-
ток наукоємних галузей промисловості, 4) нарощу-
вання інвестицій у науково-дослідний сектор, 5) під-
тримка розвитку креативних індустрій, 6) формуван-
ня виробництва продукції повного циклу, 7) викорис-
тання пріоритетів стратегічного розвитку провідних 
країн світу для стимулювання розвитку високотехно-
логічних виробництв, 8) заохочення зростання частки 
сфери послуг і підвищення якості життя. 

Результати дослідження можуть застосовуватися 
на різних рівнях ієрархії управління – національному, 
регіональному та локальному – для формування прі-
оритетів економічного розвитку, розробки програм та 
концепцій, що лягатимуть в основу новітньої страте-
гії економічного розвитку України. 
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Abstract. In accordance with the requirements of the main international document MARPOL-73/78, measures should 
be taken to reduce and prevent pollution of the marine environment. According to the above mentioned document, it is 
prohibited to discharge harmful substances that are transported by ships. During the operation of the vessel, bilge wa-
ters are formed. These are complex waters containing oil products of various kinds, mechanical impurities of organic 
and inorganic origin. Depending on the tonnage, type and age of the vessel, the technical condition of the equipment, 
different amounts of bilge waters are formed. These waters need purification. This article deals with ship bilge waters 
cleaning methods. The most common cleaning methods are considered. The advantages and disadvantages of these 
methods are indicated. The analysis of the published works show, that the mechanical methods of cleaning allow only 
to conduct the previous stage of cleaning. Physicochemical, chemical, biological or combined methods should be ap-
plied for the deeper cleaning. The methods of the physicochemical cleaning of bilge waters are most widespread. They 
contain superficially active substances, which cause formation of stable emulsions that is difficult to divide. Formed 
emulsion is the result in the decrease of efficiency of cleaning process.
The principle of operation of vacuum evaporation units is considered. Their work is based on the physical principle 
of boiling and condensation of liquid vapors. The process of vacuum evaporation makes it possible to separate non-
volatile compounds. Vacuum evaporation units allow efficient solution of water treatment problems in various indus-
tries. They are economical and small in size. Applying of these units leads to reducing of energy consumption by up to 
75%. The article proposes a method of treating bilge water by evaporation. Using of vacuum evaporators in technol-
ogy of bilge water cleaning, their operating principles must be slightly modified. The presented method of processing 
bilge water will destroy the stable emulsions under the influence of temperature. The result of described method is the 
formation of dehydrated emulsion and distilled water. If necessary, the distilled water can be reused. We also get envi-
ronmental and economic benefits. Waste management costs can be reduced by up to 90%.
Key words: bilge water; cleaning methods; vacuum evaporation unit; evaporation.
Анотація. У зв’язку з вимогами головного міжнародного документа МАРПОЛ-73/78 необхідно передбачати 
заходи зі скорочення та відвертання забруднення морського середовища. Згідно із зазначеним документом, 
забороняється скидання шкідливих речовин, які перевозять на судах. На судні у процесі його експлуатації 
утворюються лляльні води. Це складні води, які містять нафтопродукти різних видів, механічні домішки 
органічного та неорганічного походження. Залежно від водотоннажності, типу та віку судна, технічного 
стану устаткування утворюється різна кількість лляльних вод. Ці води потребують очищення. У статті 
висвітлені питання, пов’язані з використанням різних методів очистки суднових лляльних вод. Розглянуті 
найбільш поширені методи очищення. Вказані переваги та недоліки даних методів. З аналізу опублікованих 
робіт встановлено, що механічні методи очистки дозволяють провести лише попередній етап очистки. Для 
більш глибокої очистки необхідно застосовувати фізико-хімічні, хімічні, біологічні або комбіновані методи. 
Визначено, що найбільш поширені методи фізико-хімічного очищення лляльних вод. До складу лляльних вод 
входять поверхнево-активні речовини, які призводять до утворення стійких емульсій, що важко розділити. 
Утворена емульсія призводить до зниження ефективності процесу очистки.
Розглянуто принцип дії установок вакуумного випарювання. Їхня робота базується на фізичному принципі 
кипіння та конденсації парів рідин. Процес вакуумного випарювання дає можливість відділення нелетких 
з’єднань. Установки вакуумного випарювання дозволяють ефективно вирішувати проблеми водоочистки в 
різних галузях промисловості. Вони є економічними та малогабаритними. Використання установок даного типу 
призводить до зниження енерговитрат до 75%. У статті пропонується метод обробки лляльних вод за допомогою 
випарювання. Для застосування установки вакуумного випарювання в технології очищення суднових лляльних 
вод до принципової схеми діючого обладнання внесені незначні зміни. Представлений метод обробки лляльних 
вод дозволить зруйнувати стійкі емульсії під впливом температури. У результаті даного методу обробки 
утворюється зневоднена емульсія та дистильована вода, яку, за потреби, можна використати вдруге. Також 
отримуємо екологічні й економічні переваги. Зниження витрат на утилізацію відходів можливе аж до 90%.
Ключові слова: лляльні води; методи очистки; вакуумна випарна установка; випарювання.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Серед існуючих та відомих сьогодні методів 

очистки суднових вод, що у своєму складі містять на-
фтопродукти, можна виділити такі [1]: 

– механічні методи (відстоювання); 
– фізико-хімічні методи (флотація, адсорбція); 
– хімічні методи (озонування); 
– біологічні методи (використання мікроорганізмів). 
З погляду глибини очищення (тобто величини 

остаточної концентрації нафтопродуктів в очищеній 
воді) їх можна розділити на методи грубої (попере-
дньої) та глибокої очистки (доочищення).

Перелічені методи давали добрі результати під 
час експериментальних досліджень, які проводили в 
лабораторних умовах. Однак під час роботи в суворих 
кліматичних умовах відкритого моря в більшості сис-
тем спостерігалось відчутне зниження їхньої ефек-
тивності. Принцип роботи систем очистки в основно-
му базується на використанні гравітаційної сили, дія 
якої може бути подолана за коливань судна навіть під 
час помірного хвилювання. У результаті знижується 
якість обробки. У свою чергу, не можна не враховува-
ти й різкі перепади концентрації нафтопродуктів, які 
також призводять до проблем у системах очищення 
лляльних вод.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Зниження концентрації нафтопродуктів у воді 
може відбуватися в результаті їх природного роз-
паду та хімічного окислення, випаровування та біо-
логічної деструкції мікрофлорою [2]. Але в умовах 
навколишнього середовища ці процеси відбуваються 
нешвидко. У зв’язку із цим для інтенсифікації про-
цесів очищення води від нафтопродуктів використо-
вують механічні, хімічні, фізико-хімічні та біологічні 
методи, а також їх комбіновані схеми, які дозволяють 
досягти необхідного ступеня очистки з мінімальними 
затратами [3]. Необхідно зазначити, що вибір спосо-
бу очистки визначається джерелом та характером за-
бруднення [4; 5].

Механічна обробка є попереднім етапом очистки. 
Вона дозволяє усунути з основної маси крупнодис-
персні фракції. Механічні способи малоефективні, 
оскільки забезпечують видалення вуглеводневих ком-
понентів лише з поверхневого органічного шару.

Для осадження нафтопродуктів у вигляді нероз-
чинних неутилізованих осадів використовують хі-
мічні методи, які базуються на внесенні в забруднену 
воду дорогих хімічних реагентів (коагулянтів і фло-
кулянтів), які, у свою чергу, можуть стати причиною 
вторинного забруднення води, яку очищують. 

Для видалення із лляльних вод колоїдних і мілко-
дисперсних домішок, а також важких металів, фено-
лів, кислот, лугів застосовують фізико-хімічні мето-
ди. Серед них найбільш уживаних методи адсорбції 

нафтопродуктів на поверхні сорбентів [2; 6]. Перева-
гами сорбційних методів є їхня сумісність з іншими 
способами збору нафтопродуктів і можливість бага-
торазового використання сорбенту після регенерації. 
Як сорбенти використовують як природні (торф, ак-
тивоване вугілля, тирса, перліт, глина), так і штучні 
(пінополіуретан, кераміка, синтетичні волокна) по-
ристі матеріали. Під час вибору матеріалів необхідно 
враховувати їхню екологічність і доступність у зада-
ному регіоні [2].

Біологічні методи очистки передбачають вико-
ристання вуглеводнеокислюючих мікроорганізмів, 
які здатні засвоювати різні вуглеводи нафти як єдине 
джерело вуглецю [7; 8]. Перевагами біологічних ме-
тодів є їхея ефективність, економічність, екологічна 
безпечність та відсутність вторинних забруднень.

Усі відомі методи, у яких використовують гус-
тинну стратифікацію та механічний розподіл, харак-
теризуються невисокою якістю очищення суднових 
лляльних вод і можуть застосовуватися лише на ста-
дії попередньої сепарації. З іншого боку, методи, які 
на виході дають значення величини концентрації на-
фтопродуктів менше ніж 15 мл/г, характеризуються 
одним загальним недоліком – складністю своєї тех-
нічної реалізації та великими витратами (економіч-
ними, матеріальними) на поточне обслуговування [9].

Із практики очищення води, що містить нафто-
продукти, адсорбція являється одним із методів, за 
допомогою якого можливе очищення до мінімальних 
остаточних концентрацій нафтопродуктів, які мають 
різну дисперсність у воді. Дуже широко в судновому 
очисному обладнанні як сорбенти для фільтрів дру-
гої (або третьої) стадії обробки використовують ак-
тивоване вугілля різних марок. Але, у зв’язку з тим, 
що процес виготовлення активованого вугілля надто 
складний і тривалий, а також потребує значних ви-
трат енергії, це в сукупності підвищує вартість дано-
го матеріалу. Ці обставини примушують до пошуку 
нових, дешевших сорбентів [1].

Одним із найбільш поширених методів фізико-хі-
мічного очищення лляльних вод є флотація. Її вико-
ристовують для видалення із забрудненої води дріб-
нодисперсних зважених часток, які мимовільно пога-
но відстоюються, мінеральних і органічних речовин. 
Необхідна умова для здійснення повної флотації така: 
розмір краплі нафти має бути достатньо великим для 
забезпечення відносно високої частоти поверхневого 
контакту бульбашок газу та крапель нафти. Під час 
процесу в рідину, яку необхідно очистити, подається 
повітря, маленькі бульбашки якого, піднімаючись на 
поверхню води, захоплюють часточки забруднювача, 
утворюючи водночас насичений піноподібний шар. 
Перевагами флотації є безперервність процесу, ши-
рокий діапазон використання, невеликі капітальні й 
експлуатаційні витрати, нескладність апаратурного 
оформлення, високий ступінь очистки, можливість 
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рекуперації речовин, які видалили. Флотація супро-
воджується аерацією лляльних вод, зниженням кон-
центрації поверхнево-активних речовин (далі – ПАР), 
мікроорганізмів. Усі зазначені переваги сприяють по-
дальшому проведенню наступних стадій очищення 
[10; 11].

Аналіз наявних методів очищення лляльних вод 
доводить, що залишається актуальним питання по-
шуку нових, більш ефективних за капітальними й 
експлуатаційними витратами методів очищення.

Мета дослідження – обґрунтування використан-
ня установки вакуумного випарювання для очищення 
суднових лляльних вод.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ

Відповідно до головного міжнародного доку-
мента МАРПОЛ-73/78 [12], який передбачає заходи 
зі скорочення та відвертання забруднення морського 
середовища, забороняється скидання шкідливих ре-
човин, що перевозяться на судах або утворюються у 
процесі експлуатації судна. Цей документ постійно 
уточнюється та доповнюється відповідно до практич-
них потреб і нових організаційно-технічних можли-
востей. У шести додатках до МАРПОЛ-73/78 містять-
ся правила, що охоплюють різні джерела забруднення 
із судів. У кожному додатку МАРПОЛ-73/78 відобра-
жені умови скидання в море шкідливих речовин і пе-
релік природоохоронного устаткування, яке має бути 
обов’язково встановлене на судні.

У даній роботі основний акцент робиться на ви-
могах, відображених у Додатку I: Правила відвертан-
ня забруднення нафтою із судів. Наведений Додаток 
встановлює правила відвертання забруднення не 
лише нафтою як такою, але й водами, до складу яких 
входять нафтопродукти. Як відомо, нафтова плівка, 
що утворюється на поверхні води, перешкоджає обмі-
ну теплотою й водяними парами між гідросферою й 
атмосферою. Крім того, нафта токсична і призводить 
до загибелі планктону й інших морських організмів.

На судні у процесі експлуатації суднових механіз-
мів утворюються лляльні води. Порівняно з баласт-
ними водами вони характеризуються складнішим 
складом через наявність у них нафтопродуктів різних 
видів, механічних домішок органічного й неорганіч-
ного походження. Залежно від типу, водотоннажнос-
ті та віку судна, потужності енергетичної установки, 
від технічного стану устаткування і від дотримання 
правил його експлуатації утворюється різна кіль-
кість лляльних вод. Головними причинами утворення 
лляльних вод є:

– протікання палива, мастила, забортної та пріс-
ної води із трубопроводів, теплообмінних апаратів, 
насосів;

– протікання нафтопродуктів під час ремонту ме-
ханізмів, паливної та масляної систем;

– аварійні протікання.

Лляльні води також утворюються під час проми-
вання деталей машин, пропарювання паливних і мас-
ляних цистерн.

У середньому вміст нафтопродуктів у лляльних 
водах становить не менше 2 000 млн –1 (2 000 ppm). 
Нині, згідно з вимогами Конвенції МАРПОЛ-73/78, 
вміст нафтопродуктів в очищених лляльних водах, 
що скидаються із судів, не повинен перевищувати 15 
млн –1 (15 ppm). 

Відповідно до Додатка I, забороняється будь-яке 
скидання в морі нафти або суміші, у складі якої є на-
фта, за винятком випадків, коли судно перебуває поза 
межами особливого району. Для Додатка I особливи-
ми районами є: Середземне море, Балтійське море, 
Чорне море, Червоне море, район заток (Персидська й 
Оманська затоки), Аденська затока і район Антаркти-
ки на південь від 60° південної широти, води Північ-
но-Західної Європи, район Омана Аравійського моря 
та південні води Південної Африки. Також зазначимо, 
що для кожного додатка МАРПОЛ-73/78 встановлені 
свої «особливі райони» [12].

Із часом світова спільнота приходить до рішення 
про ще менш допустимі концентрації нафтопродук-
тів у воді, що скидається в море. Обмеження, що вво-
дяться, планують довести до 5 ppm та повної заборо-
ни процесу скидання в життєво важливі водойми.

Для здійснення контролю використовують різні 
методи, які включають як повітряні, так і космічні за-
соби визначення фактів розливу вуглеводнів у Світо-
вому океані. З метою відвертання забруднення вод-
ного середовища нафтопродуктами всі судна мають 
бути оснащені системами очищення лляльних вод, 
причому встановлене устаткування має бути протес-
товане та відповідати вимогам резолюції MERC.107 
(49) [13]. Отже, процес очищення лляльної води ме-
ханічним, хімічним, фізико-хімічним або біологічним 
способом припускає її трифазне розділення, третьою 
фазою є шлам.

За такої безлічі способів очищення постає питан-
ня, чому згадані системи або комплекси не повною 
мірою можуть забезпечити якість роботи в реальних 
умовах. Один із варіантів відповіді криється у складі 
лляльних вод. До їхнього складу, окрім води, палива, 
мастильної олії, олії для гідравлічних систем, входять 
миючі й інші препарати. У процесі виконання ре-
монтних і сервісних робіт використовуються миючі 
засоби, створені на основі ПАР. Наявність у лляльних 
водах ПАР призводить до утворення стійких емуль-
сій, які важко розділити. Емульсія являє собою суміш 
нафтопродуктів і води, яка рівномірно розподіляєть-
ся по всьому об’єму води та призводить до зниження 
ефективності процесу сепарації [14]. До того ж на-
кладається ще дія коливань судна та різна за величи-
ною концентрація нафтопродуктів у лляльних водах.

Нині стають популярними установки вакуумно-
го випарювання, робота яких базується на фізично-
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му принципі кипіння та конденсації парів рідин, які 
піддаються обробці [15]. Шляхом переходу з рідко-
го стану в газоподібний досягається значна економія 
енергії та підвищується ефективність роботи систе-
ми. Цей перехід відбувається в умовах вакууму за 
температури, нижчої, ніж температура кипіння за 
атмосферного тиску. За допомогою вакуумного випа-
рювання з’являється можливість відділення нелетких 
з’єднань, наявних у розчині. На виході, з одного боку, 
отримують демінералізовану воду, з іншого боку – 
більш концентрований кінцевий продукт, який у 10–
60 разів менше початкового об’єму стоків і містить 
усі забруднюючі речовини. Важливою характеристи-
кою цих установок є їхня здатність значно зменшува-
ти об’єми відходів переробки, що приводить, у свою 
чергу, до зменшення витрат на їх утилізацію.

Сучасні вакуумні випарні установки (далі – ВВУ) 
– економічні, малогабаритні установки, що дозволя-
ють ефективно вирішувати проблеми водоочистки в 
різних галузях промисловості [16].

Принцип дії даних установок базується на фізичних 
закономірностях, пов’язаних із відмінністю температур 
кипіння різних розчинів. Вода, досягнувши температу-
ри кипіння, випаровується, звільняючись від розчине-
них і нерозчинених домішок. Пара піднімається вгору, 
а розчинені хімічні речовини, досягаючи межі розчин-
ності, випадають в осад і можуть бути концентровані та 
потім видалені. Пара, що утворилася, охолоджується, 
конденсується та перетворюється знову на воду. Ця вода 
є високоочищеною і може бути знову використана.

Установки функціонують із використанням ваку-
уму. Тобто процес кипіння вже можливий за 20–35 °С, 
a не за 100°С, як це відбувається в умовах нормально-
го атмосферного тиску. Наслідком цього є різке зни-
ження енерговитрат (більше 75%). Наприклад, щоб 

випарувати 1 літр води за нормального атмосферного 
тиску, необхідно 600 Вт, щоби випарувати 1 літр води 
за допомогою ВВУ з тепловим насосом, потрібно 160 
Вт, і 90 Вт у разі установки з високим ступенем енер-
гозребереження [16].

ВВУ мають важливі здатності, а саме: очищати 
одночасно різні стоки; очищати стоки навіть із висо-
кою концентрацією забруднюючих речовин (що до-
сить проблематично за використання багатьох інших 
методів очищення).

Стійкі водонафтові емульсії дуже складно розді-
лити на фракції механічним способом. З урахуванням 
специфіки нафтопродуктів застосування ВВУ вже 
дає позитивні результати на підприємствах нафто-
переробного комплексу [17]. У концентраті виходять 
зневоднені нафтопродукти з температурою кипіння 
вище 100 °С, а в дистиляті наявні низькокиплячі вуг-
леводні та вода. Водночас, якщо на вході ці продукти 
не розділялися, то після перегонки вони стабільно 
розділяються за густиною. Тому їх далі можна легко 
розділити різними методами.

У даній роботі пропонується ВВУ для обробки 
лляльних вод за допомогою випарювання, що по-
сприяє розпаду стійких емульсій під дією температу-
ри. На рисунку 1 представлена одна із принципових 
схем роботи ВВУ з подачею гарячої води або пари, з 
теплообмінниками, оснащеними зовнішнім кожухом 
і внутрішнім скребком [18]. Ці установки розрахова-
ні на отримання концентратів із дуже високою гус-
тиною та призначені для випарювання продуктів, що 
інтенсивно утворюють накип на теплообмінниках. 
Автоматичний приводний скребок служить для під-
тримки чистоти поверхні обміну в котлі кипіння.

У роботі розглядається пропозиція щодо внесен-
ня в дану схему незначних конструкційних змін та до-

Рис. 1. Принципова схема роботи вакуумної випарної установки
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повнень для можливого використання ВВУ з метою 
очищення суднових лляльних вод. Запропоновані змі-
ни вказані на рисунку 2.

Отже, пропонується:
1) знизити температуру випарювання (температу-

ру вхідної рідини) для відвертання випару олії разом 
із водою;

2) додати пристрій для здійснення контролю всту-
пу лляльної води до установки – White Box (WB);

3) додати додаткові насоси для завантаження 
лляльної води та відкачування відходів.

Отже, метод обробки лляльной води за допомогою 
випарювання дозволить зруйнувати стійкі емульсії під 
впливом температури. Як видно на схемі, у випарову-
вач за допомогою додаткового насосу завантажують 
лляльную воду. Потім, знижуючи тиск, зменшують 
температуру кипіння рідини. Оскільки вода має най-
нижчу температуру кипіння з усього складу розчину, 
вона починає випаровуватися перша. Далі отримана 
пара поступає до холодильника, де конденсується та 
виводиться у вигляді рідини з котла. У результаті із 

лляльної води утворюється зневоднена емульсія, яку 
можна або перекачати на зберігання до танку, а потім 
здати в порту, або за допомогою інсинератора спалити.

ВИСНОВКИ
Застосування вакуумного випарювання для очи-

щення суднових лляльних вод забезпечить значні 
переваги порівняно із класичними системами фізико-
хімічного типу або із системами біологічної обробки. 
Це переваги як економічні, так і екологічні. Зниження 
витрат на утилізацію відходів доходить аж до 90%. 
Крім того, можливе повторне використання отрима-
ної дистильованої води. 

Отриману максимально очищену (майже дисти-
льовану) воду можна скидати за борт, навіть у заборо-
нених МАРПОЛ-73/78 районах.

Використання ВВУ на судні можливе для будь-
якої рідини, що, поза сумнівом, дає величезні можли-
вості екіпажу.

Установка вакуумного випарювання не обмежена 
погодними умовами, оскільки працює за іншим прин-
ципом.

Рис. 2. Зміни у схемі роботи вакуумної випарної установки
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