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Abstract. Alternative construction materials have a great importance in the construction of small vessels. A convincing 
substantiation of the effectiveness of their application for certain types of ships of a small floor is necessary. In the 
practice of world small shipbuilding, the use of low-pressure polyethylene (high-density polyethylene – HDPE) as a 
material for hull structures has been used for a long time. This fact requires drastic changes in the technical policy of 
the Shipping Register of Ukraine. Ignoring this structural material leads to the need for certification of vessels produced 
by domestic manufacturers outside Ukraine. For customers of small vessels, the need to select structural materials is 
limited, first of all, by the possibility of comparing HDPE structures (operational and economic characteristics) with 
alternative materials. Comparison only in terms of strength and cost parameters of the manufacture of structures is not 
correct. It is necessary to consider all aspects of the creation and operation of structures for the entire life of the vessel. 
The influence of material characteristics on general design solutions, operating features, durability of structures and 
the costs of manufacturing and using structures for the entire life cycle of the vessel is considered. The purpose of the 
work is to generalize, systematize, analyze the characteristics of HDPE as hull structures of small vessels and develop 
criteria for the applicability of the material for structures of small vessels for various purposes. The paper analyzes the 
strength, technological, environmental properties of HDPE used as hull structures of small vessels. The advantages and 
disadvantages of this material for the manufacture of hull structures of small ships are considered. The types of small 
vessels for which the use of this material will be close to optimal have been identified. The direction of development of 
criteria of applicability for the manufacture of hull structures of small vessels for various purposes is given. A complete 
model of the operation of hull structures of small vessels, developed by the authors, is used as a tool for evaluating the 
criteria. The results allow making an informed choice for customers of small vessels for various purposes.
Key words: Small vessels; low-pressure polyethylene; constructions; efficiency of structures; application features.

Анотація. Альтернативні конструкційні матеріали мають велике значення у будівництві малих суден. Однак 
необхідне переконливе обґрунтування ефективності їх застосування для окремих типів суден малого флоту. 
У практиці світового малого суднобудування досить давно використовується в якості матеріалу корпусних 
конструкцій поліетилен низького тиску (поліетилен високої щільності, ПНТ). Цей факт вимагає внесен-
ня рішучих змін в технічну політику Регістру Судноплавства України. Ігнорування даного конструкційного 
матеріалу призводить до необхідності сертифікації суден, що виробляються вітчизняними виробниками, за 
межами України. Для замовників малих суден необхідність вибору конструкційних матеріалів обмежується, 
зокрема, можливістю порівняння конструкцій з ПНТ (експлуатаційні та економічні характеристики) з альтер-
нативними матеріалами. Порівняння тільки за міцністю та вартісними параметрами виготовлених конструкцій 
не є коректним. Необхідно розглядати всі аспекти створення та експлуатації конструкцій за весь термін 
життєдіяльності судна. Розглядається вплив характеристик матеріалу на загальні проєктні рішення, особливості 
експлуатації, довговічність конструкцій і витрати на виготовлення і використання конструкцій за весь цикл 
життя судна. Мета роботи полягає в узагальненні, систематизації, аналізі характеристик ПНТ як корпусних 
конструкцій малих суден і виробленні критеріїв застосовності матеріалу для конструкцій малих суден різного 
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призначення. У роботі аналізується міцність, технологічні й екологічні властивості ПНТ, використовуваного 
як корпусні конструкції малих суден. Розглядаються переваги та недоліки даного матеріалу для виготовлення 
корпусних конструкцій малих суден. Виявлено типи малих суден, для яких застосування даного матеріалу буде 
близьким до оптимального. Дається напрям вироблення критеріїв застосовності для виготовлення корпусних 
конструкцій малих суден різного призначення. Як інструмент для оцінки критеріїв використовується повна 
модель експлуатації корпусних конструкцій малих суден, розроблена авторами. Результати дозволяють зроби-
ти усвідомлений вибір замовникам малих суден різного призначення.
Ключові слова: малі судна; поліетилен низького тиску; конструкції; ефективність конструкцій; особливості 
застосування.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Необхідність даного дослідження полягає в тому, 

що з’явився новий конструкційний матеріал для малих 
суден, який вимагає оцінки з точки зору застосування, 
ефективності, економічності, екологічності та особли-
востей експлуатації. Розглянутий матеріал як конструк-
ційний використовується для виготовлення корпусів 
малих суден в Норвегії, США, деяких європейських 
країнах. Останнім часом робляться спроби серійного 
виробництва малих суден з цього матеріалу у вітчизня-
ному суднобудуванні. На жаль, вони стримуються від-
сутністю визнання даного матеріалу Регістром Судно-
плавства України (РУ). Сьогодні національні виробники 
малих суден з конструкціями з поліетилену низького 
тиску (далі – ПНТ) змушені сертифікувати свою про-
дукцію за межами України. Наявна консервативність 
у виборі матеріалів корпусних конструкцій малих суден 
і відсутність критеріїв, відповідно до яких ПНТ може 
бути рекомендований для застосування як матеріал кор-
пусних конструкцій малих суден різного призначення, 
стримує поширення даного матеріалу. У нашому дослі-
дженні робиться спроба створення формалізованих 
критеріїв застосовності матеріалу і аналізу деяких осо-
бливостей його застосування в малому суднобудуванні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Найбільш повна схема порівняння різних кон-

струкційних матеріалів для малих суден представлена 
в роботі [1]. Схема розглядає життєвий цикл малого 
судна з урахуванням усіх можливих факторів, на які 
впливає матеріал корпусних конструкцій. У роботах 
[2] і [3] аналізуються властивості ПНТ, використову-
ваного в якості корпусних конструкцій малих суден, 
і дається напрям вироблення критеріїв застосовнос-
ті для виготовлення корпусних конструкцій малих 
суден різного призначення.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Основна проблема полягає у відсутності можли-
востей потенційних замовників малих суден оцінити 
переваги і недоліки ПНТ в складі корпусних кон-
струкцій і здійснити порівняння з проєктними рішен-
нями з конструкціями з альтернативних матеріалів.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в узагальненні, системати-

зації, аналізі характеристик ПНТ як корпусних кон-
струкцій малих суден і виробленні критеріїв засто-
совності матеріалу для конструкцій малих суден різ-
ного призначення.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Конструкції малих суден з поліетилену низького 

тиску (поліетилену високої щільності) можуть вико-
нуватися методом зварювання і методом ротаційного 
формування.

Для малих суден дуже важливою характеристи-
кою є відносна маса конструкцій, що істотно впливає 
на експлуатаційні параметри об’єкта.

Оскільки технологічні обмеження у вигляді 
мінімальних товщин і параметрів зварювання кор-
пусних конструкцій стосовно даного матеріалу від-
сутні, можна порівнювати відносні маси конструк-
цій за міцністю вихідного матеріалу. Поняття межі 
плинності для даного матеріалу є досить умовним. 
З огляду на це порівняння можливе за руйнівними 
навантаженнями.

Для ПНТ:
– руйнівні напруги при розтягуванні – 18–32 МПа;
– руйнівні напруги при згинанні – 20–40 МПа;
– руйнівні напруги при стисканні – 20–36 МПа.
Отже, порівняння характеристик розглянутого 

матеріалу з характеристиками традиційно застосо-
вуваних матеріалів для конструкцій суден необхідно 
проводити на межі тимчасової міцності.

Якщо приймати відносну масу сталевих корпус-
них конструкцій за 1, то відносна маса конструкцій 
з ПНТ з урахуванням величини межі тимчасової міц-
ності сталі – 380МПа, ПНТ – 30МПа, щільності ста-
лі – 7850 кг/м3, ПНТ – 970 кг/м3 – становитиме 0,64. Це 
свідчить про те, що за однакової міцності конструкції 
з ПНТ будуть легше конструкцій з суднобудівної сталі 
і наближатимуться за своїми характеристиками до кон-
струкцій з легкого сплаву (Амг). Порівняння з резуль-
татами аналізу, наведеного роботі [1] (див. табл. 1).

Таблиця 1. Порівняння відносних мас корпусних 
конструкцій

Сталь Легкий 
сплав

Дере-
вина

Армований 
пластик

Армо-
цемент ПНТ

1,0 0,6 0,7–1,1 0,5–0,7 1,2–1,75 0,64

Відносна маса корпусних конструкцій розгляда-
ється в еквівалентних за вимогами дотримання міц-
ності умовах.

Усі конструкційні матеріали, що застосовуються 
в суднобудуванні, мають свої переваги і недоліки. 
Стосовно розглянутого матеріалу можна зробити 
порівняння (див. табл. 2).

Деякі переваги ПНТ є дуже суттєвими для  
використання матеріалу в будівництві робочих, 
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службових і патрульних суден (простота експлуата-
ції обслуговування та ремонтів, протистояння удар-
ним навантаженням, довговічність конструкцій). 
Наявні обмеження в деяких випадках вимагають 
нестандартних конструктивних рішень через висо-
кий коефіцієнт теплового розширення. Застосування 
для яхт є сумнівним.

Розглянемо конструкції малого судна з ПНТ 
згідно зі схемою, зазначеною в роботі [1], з ураху-
ванням всіх основних факторів, що впливають на 
створення, експлуатацію та утилізацію корпусних 
конструкцій.

Таблиця 3. Відносна маса конструкцій і відносний вплив матеріалів на свободу прийняття рішень  
при проєктуванні судна

№ Матеріал Примітка Віднос. Маса Віднос. Вплив на свободу 
прийняття рішень

1. Сталь (база) Суднобудівна сталь кат.А 1,0 1,0
2. Легкий сплав АМг6 0,6 1,66

3. Деревина

Рейка 0,9 1,1
Клінкер 0,9–1,1 1,1–0,91

Рейка багатошарова 0,8–0,9 1,25–1,1
Фанера 0,73 1,37

Холодно формований ламінат 0,7 1,43
4. Арм. пластик Моноліт 0,7 1,43

Сендвіч 0,5 2,0
5 Армоцемент Ідеальне виконання 1,2 0,83

Прийнятне виконання 1,75 0,57
6 ПНТ Зварні конструкції 0,64 1,56

Переваги Недоліки
1 2

Мала питома вага 
матеріалу, що компенсує 
в конструкціях відносно 
невисоку міцність

Відносно невисока міцність

Висока опірність ударним 
навантаженням без 
залишкових деформацій 
і руйнувань. Особливості 
сприйняття матеріалом 
локальних навантажень 
призводять до перерозподілу 
напружень в зоні їх 
застосування та відновлення 
початкової форми конструкцій

Високий коефіцієнт 
теплового розширення. 
Складність установки 
рушіїв з валолініями

Позитивна плавучість 
конструкцій, що значно 
спрощує забезпечення 
непотоплюваності малого судна

Істотна залежність 
жорсткості від температури 
навколишнього середовища

Стійкість проти обростання Протистояння деградації 
матеріалу від ультрафіолетового 
випромінювання досягається 
включеннями технічного 
вуглецю, оскільки чорний 
колір конструкцій сприяє 
збільшенню терміну 
експлуатації судна

1 2
Проста утилізація 
конструкцій шляхом 
переробки у вторинний 
поліетилен

Слизькі поверхні палуб 
і необхідність наклейки 
нековзних покриттів або 
рифлення поверхонь

Термін будівництва 
серійних моделей 
становить 8–16 тижнів

Тільки візуальна перевірка 
якості зварювання

Низька радіолокаційна 
відбивність підвищує 
скритність поліцейських суден 
і катерів берегової охорони

Зварні шви в підводної 
частини корпусу повинні 
бути безперервними  
(без старту / стопа)

Здатність самоущільнення 
біля кульових отворів

Хладноплинність

Висока ремонтопридатність 
конструкцій в польових 
умовах

Наявність слідів на ЗО 
від приварювання набору 
(зварювальні деформації)

Екологічна чистота 
виробництва

Необхідна чистота в складаль-
ному приміщенні для забезпе-
чення якості зварювання

Кожне судно може бути 
укомплектоване відносно 
недорогим обладнанням  
і ремонтними комплектами 
для ремонту конструкцій  
у польових умовах

Неможливість 
фарбування поверхонь 
конструкцій обмежує 
можливості застосування 
дизайнерських рішень для 
прогулянкових суден

1. Фактор впливу на архітектурно-конструктив-
ний тип і експлуатаційні характеристики судна

Вплив на формоутворення проєктованого судна 
і експлуатаційні характеристики істотно залежить 
від відносної маси корпусних конструкцій. Віднос-
на маса конструкцій визначає свободу загальнопро-
єктних рішень: чим менша маса конструкцій, тим 
більше можливостей для збільшення дедвейту, під-
вищення швидкості тощо. У роботі [2] наведені дані 
про відносну масу конструкцій малих суден з ПНТ 
(відповідно до схеми оцінки, викладеної в роботі 
[1]). Зведені результати показані в Табл. 3.

Таблиця 2. Переваги та недоліки корпусних конструкцій з ПНТ



6

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 2   2021

2. Фактор співвідношення загальних мас корпус-
них конструкцій

Дане співвідношення простежується у колонці 
«Відносна маса» Табл. 3. Показник для конструкцій 
з ПНТ перебуває дуже близько до показника кон-
струкцій з легких сплавів (0.64 / 0.6). Матеріал є пер-
спективним для конструкцій швидкісних суден.

3. Фактор вартості виготовлення корпусних кон-
струкцій

У Табл. 4 наведені відносні вартості виготовлення 
корпусних конструкцій малих суден з різних матері-
алів (дані з верфей півдня України). Порівнювалися 
вартості одиниці маси конструкцій ($ / кг).

Таблиця 4. Відносна вартість виготовлення 
корпусних конструкцій

№ Матеріал Віднос. вартість конструкцій*
1. Сталь (база)** 1,0
2. Легкий сплав 4,6–5,4 (2,76–3,24)***
3. Деревина 6,5–8,0 (5,53–6,8)***
4. Арм. пластик 1,2–3,0 (0,84–2,1)***
5 Армоцемент Немає даних
6 ПНТ 2,19–2,63(1,4–1,68) ***

* Дані локальні, можуть відрізнятися від розташування 
верфей і податкової політики
** Не розглядається напилення плазмового анодного 
покриття
*** Дані в дужках вказані з урахуванням коригування на 
відносну масу корпусних конструкцій

4. Фактор терміну служби
Термін служби корпусних конструкцій малих 

суден з конструкціями з ПНТ на даний момент досить 
достовірно визначеним не може бути через відносно 
недавнє застосування матеріалу в якості корпусних 
конструкцій малих суден. Обмежені дані дозволяють 
прогнозувати термін експлуатації як 50+. Порівняння 
відносних термінів експлуатації конструкцій, викона-
них з різних матеріалів, наведені в Табл. 5.

Таблиця 5. Відносний термін служби

Сталь Легкий 
сплав

Дере-
вина

Армо-
ваний 
пла-
стик

Армо-
цемент ПНТ

1,0 2+ 1–4 0,5 2+ 2+

5. Фактор обслуговування конструкцій 
в експлуатації

Експлуатація суден, конструкції яких виготовлені 
з різних матеріалів, істотно відрізняється за обсягом 
ремонтів, обслуговування конструкцій, зовнішнім 
виглядом конструкцій у процесі експлуатації, отже, 
і за видатками на утримання. Співвідношення осно-
вних експлуатаційних характеристик для конструкцій 
з різних матеріалів представлені в Табл. 6. Слід бра-
ти до уваги, що в даній таблиці колонка, що оцінює 

ремонт в разі пошкоджень, має на увазі ушкодження, 
пов’язані зі старінням конструкцій, і не бере до уваги 
аварійні пошкодження.

Таблиця 6. Співвідношення основних 
експлуатаційних характеристик

Матеріал
Капі-

тальний 
ремонт

Ремонт  
у разі 

пошкоджень
Фарбування

Сталь (базо-
вий варіант) 1,0 (0,2) 1,0 1,0 (0,42–1,67)

Легкий 
сплав 0 4,6–5,4 (2,76–3,24) 0,67 (0,42–1,67)

Деревина 0 6,5–8,0 (5,53–6,8) 1,0-2,0 (0,42–1,67)
Армований 

пластик 0 1,2–3,0 (0,84–2,1) 0,2 (0,17–0,42)

Армоцемент 0 Немає даних 0,67 (0,42–1,67)
ПНТ 0 0 0

6. Фактор ліквідності
За оцінками експертів, відносна ліквідність малих 

суден може перебувати (за схемою, запропонованою 
в роботі [1]) в проміжку між ліквідністю суден зі ста-
левими і легкосплавними конструкціями (див. Табл. 7).

Таблиця 7. Співвідношення показників ліквідності

Сталь Легкий 
сплав

Дере-
вина

Армо-
ваний 
плас-
тик

Армо-
цемент ПНТ

1,0 2 5+ 0,5- 0 1,5

7. Фактор утилізації конструкцій
Шкала оцінки фактора утилізації приведена 

в табл. 8.

Таблиця 8. Співвідношення характеристик 
утилізації

Сталь Легкий 
сплав

Дереви-
на

Армований 
пластик

Армо-
цемент ПНТ

1 (0,05)* 5,4 
(0,27)*

0,5 
(0,025)* -1 (-0,07)* 0,0 (0,025)*

* Дані в дужках вказані щодо вартості виготовлення корпусних 
конструкцій базового варіанту.

Модель експлуатації корпусних конструк-
цій з ПНТ (аналогічно до приведеної в роботі [1]) 
являє собою витрати на виготовлення конструк-
цій на початку життєвого циклу плюс реалізацію 
конструкцій як вторинної сировини в його кінці. 
Відносні витрати на виготовлення і експлуатацію 
корпусних конструкцій за повний життєвий цикл 
порівняно з базовим варіантом сталевих конструк-
цій, де вартість конструкцій прийнята за 1, приведе-
ні до моменту введення судна в експлуатацію (див. 
Рис. 1). Ці ж витрати припадають на 1 рік експлуата-
ції судна (див. Рис. 2). Норма дисконту приймалася 
рівною 0,1.
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Висновки. Поліетилен низького тиску як матері-
ал корпусних конструкцій малих суден є конкурент-
ним і перспективним матеріалом для будівництва 

робочих, службових і патрульних суден. Можливе 
застосування для моторних яхт бюджетного класу, які 
претендують на тривалий термін експлуатації.

Рис. 2. Відносні витрати на рік служби конструкцій
Рис. 1. Відносні витрати на виготовлення і експлуатацію 
конструкцій
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Abstract. The buckling assessment of ship’s hull construction plate elements, since the beginning of using high-
strength steel, is one of the most urgent task. Its considerable complication is caused by presence of cutouts in ship’s 
hull elements, which significantly changes the stress-strain state, as well as the fact that most of hull constructions are 
under the impact of complex loading, ie the simultaneous action of a number of simple loads. In this paper the prob-
lem of buckling assessment of rectangular plate elements with cutouts of ship’s hull constructions under the impact 
of simultaneous action of compression and shear loadings was carried out. Theoretical calculations were performed 
and a series of boundary curves was constructed, curves which characterize the influence of simultaneous action of the 
above mentioned loadings on the plate element’s buckling, as well as the influence of structural characteristics of such 
elements on theirs stability, namely the ratio of sides and the presence of centrally located circle cutouts of different 
sizes. This scientific work is one of a series of studies of the plate elements’ buckling of hull constructions, which are 
currently performed at the Department of Structural Mechanics and Hull Construction at the National University of 
Shipbuilding named after Admiral Makarov.
Goal. The main aims of this research are to analyze the buckling of rectangular plates under the simultaneous action of 
compressive σ and shear stresses τ. Evaluate the influence of centrally located round cutouts with different sizes on the 
buckling of such plates and to build boundary curves for each type of calculation.
Method. Using the finite element method, the buckling of simply supported rectangular plates with a centrally located round 
cutout of different sizes under the simultaneous action of compressive σ and shear τ stresses was numerically investigated.
Results. A series of boundary curves is built, the shape of which is closest to the true one. The analysis of the received 
results and the received analytical formulas for designing of lamellar elements at difficult loading are carried out. The 
phenomenon of increasing the coefficient of stability of the plate under compression when making large cutouts is shown.
Scientific novelty. The obtained results allow a more accurate assessment of the stability of the plate elements under the 
action of a complex load.
Practical importance. The results of scientific research can be used to improve techniques for the design of hull structures.
Key words: plate with a cutout; stability; two-component load; structural mechanics of ship hull constructions; bound-
ary curve.

Анотація. Оцінка стійкості пластинчатих елементів корпусних конструкцій суден з моменту використання 
сталі підвищеної міцності є вкрай важливим питанням. Його значне ускладнення зумовлене наявністю в кор-
пусних конструкцій вирізів, що суттєво видозмінюють картину напружено-деформованого стану, а також тим, 
що більшість корпусних конструкцій перебувають в умовах складного навантаження, тобто одночасної дії дея-
кої кількості простих навантажень. У цій науковій роботі була розглянута проблема оцінки стійкості пластин-
чатих елементів корпусних конструкцій з вирізами в умовах одночасної дії стискаючих і зсувних напружень. 
Виконано теоретичні розрахунки і побудовано серію граничних кривих, що характеризують вплив одночасної 
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дії зазначених напружень на стійкість пластинчатого елементу, а також вплив конструктивних характеристик 
такого елементу на його стійкість, а саме співвідношення сторін та наявність центрально розташованого круг-
лого вирізу різних розмірів. Ця наукова робота є однією із серії досліджень стійкості пластинчатих елементів 
корпусних конструкцій, що наразі виконуються на кафедрі будівельної механіки і конструкції корпусу корабля 
у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова.
Мета. Метою роботи є виконання аналізу стійкості прямокутних пластин в умовах одночасної дії одно- 
осьового стискаючого σ і зсувного τ напружень та оцінка впливу центральних круглих вирізів різних розмірів 
на стійкість таких пластин.
Методика. За допомогою метода скінченних елементів чисельно досліджено стійкість шарнірно обпертих пря-
мокутних пластин з центрально розташованим круглим вирізом різних діаметрів під час одночасної дії одно-
осьового стискаючого σ і зсувного τ напружень.
Результати. Побудовано серію граничних кривих, форма яких найбільш наближена до результатів розрахунку. 
Проведено аналіз результатів і розроблено формули для проєктування пластинчатих елементів при складному 
навантаженні.
Наукова новизна. Отримані результати дають можливість більш точно оцінити стійкість пластинчатих елемен-
тів під час дії на них складного навантаження σ і τ.
Практична значимість. Результати наукових досліджень можуть бути використані для удосконалення прак-
тичних методик проєктування корпусних конструкцій суден.
Ключові слова: пластина; виріз; стійкість; двокомпонентне навантаження; гранична крива.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З початком використання сталі підвищеної міцнос-

ті товщина конструктивних елементів корпусу суден 
почала різко зменшуватись. Разом зі зниженням тов-
щин задля зменшення ваги корпусу судна та забезпе-
чення проведення ремонтних і експлуатаційних робіт 
у конструктивних елементах почали робити вирізи. 
Більшість конструктивних елементів знаходиться 
в умовах складного навантаження, тобто одночасної 
дії декількох простих типів навантаження. Ці факто-
ри суттєво впливають на напружено-деформований 
стан та зниження критичних напружень таких еле-
ментів і роблять проблему оцінки стійкості однією 
з визначальних.

Сучасні рекомендації, які представлені в «Пра-
вилах<…>» Українського морського регістра судно-
плавства, DNVGL пропонують виконувати оцінку 
стійкості пластинчатих елементів окремо від кожно-
го типу простого навантаження [1; 2]. Неврахування 
фактору одночасної дії простих навантажень значно 
завищує стійкість таких елементів і призводить до 
великої похибки у небезпечну сторону.

У роботі виконано оцінку стійкості прямокутних 
пластинчатих елементів під час одночасної дії стис-
каючих σ і зсувних τ напружень. Такий напружений 
стан характерний для більшості плоских елементів 
поперечного набору, наприклад, стінок флорів, бімсів 
тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблему достовірної оцінки стійкості конструк-
тивних елементів в умовах складного навантаження 
було сформульовано ще у 30-х роках минулого сто-
ліття. Вирішення цієї проблеми за допомогою енер-
гетичних теорем і принципів вперше представлено 

професором П.Ф. Папковичем у вигляді граничної 
поверхні, яка описує характер взаємодії декількох 
простих навантажень, що здатні спричинити втра-
ту стійкості пружного конструктивного елемента, 
та яка розділяє силове поле елемента на зону стійкос-
ті та нестійкості. На підставі низки доведених теорем 
і лем (теореми 2, 4 та 5) він описав форму граничної 
поверхні і показав, що вона є випуклою і ця випуклість 
спрямована в бік зони нестійкості [3]. У 60-х роках  
минулого століття значний внесок у вирішення про-
блеми стійкості пружних систем при складному 
навантаженні було зроблено А.С. Вольмиром [4].

Вперше експериментальне дослідження стійкості 
пластин з вирізами під час одночасної дії зсувного τ 
і стискаючого σ напружень було виконане професо-
ром Л.І. Коростильовим у Миколаївському корабле-
будівному інституті [5]. Нині теоретичні й експери-
ментальні дослідження стійкості пластинчатих еле-
ментів з вирізами в умовах складного навантаження 
виконуються на кафедрі будівельної механіки і кон-
струкції корпусу корабля НУК імені С.О. Макарова.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є виконання аналізу стійкості пря-

мокутних пластин в умовах одночасної дії стискаю-
чого σ і зсувного τ напружень та оцінка впливу цен-
тральних круглих вирізів на стійкість таких пластин.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
В умовах двокомпонентного навантаження гра-

нична поверхня трансформується у граничну криву. 
Задача знаходження істинної форми граничної кривої 
наближено вирішувалась низкою авторів. У галузе-
вому стандарті [6] було запропоновано наближено 
представляти таку криву у вигляді прямої. У нашому 
випадку при одночасній дії стискаючого σ і зсувного 
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τ напружень в прямокутних суцільних пластинах із 
вирізами ця пряма описується такою формулою:

�
�

�
�

cr

cr

cr

cr

* *

,� � 1                             (1)

де σcr* , τcr*  – ейлереві критичні напруження при одно-
часній дії σ і τ;
σcr , τcr  – ейлереві критичні напруження при окремо 
діючих σ і τ.

Граничну криву для суцільних пластин при ана-
логічних навантаженнях А.С. Вольмиром запропоно-
вано в [4] описати такою формулою:
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За допомогою метода скінченних елементів було 
проаналізовано стійкість шарнірно обпертих по край-
ках прямокутних сталевих пластин (Е = 2,1×1011 Па, 
μ = 0,3) із різними співвідношенням сторін γ = a / b 
товщиною t = 10 мм та центрально розташованим 
круглим вирізом висотою d. Розрахункова схема пря-
мокутного пластинчатого елемента з круглим цен-
тральним вирізом при одночасній дії σ і τ представ-
лена на рисунку 1. Ейлереві критичні напруження під 
час складного навантаження при окремій дії простих 
напружень були отримані за допомогою таких формул:
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де kσ , kτ  – коефіцієнти стійкості при окремій дії σ і τ;
D – циліндрична жорсткість пластини.

Під час одночасної дії σ і τ коефіцієнти kσ
* , kτ

*  були 
отримані за допомогою метода скінченних елементів.

Розрахунок проводився для різних комбінацій 
σ і τ, що призводять до втрати пластиною стійкості. 
При фіксованих значеннях стискаючого напруження 
σ величина зсувного напруження τ збільшувалась до 
моменту втрати пластиною стійкості. Отримані зна-
чення kσ

* , kτ
*  представлені на рисунках 2–4.

Рис. 1. Розрахункова схема прямокутного пластинчатого 
елемента з круглим центральним вирізом під час 
одночасної дії σ і τ
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Рис. 2. Представлення граничної кривої під час одночасної 
дії стискаючих σ і зсувних τ напружень для суцільної 
квадратної пластини:
а – за формулою (1); б – за формулою (2); • – метод скін-
ченних елементів

Рис. 3. Граничні криві прямокутних пластин з центральним 
круглим вирізом з різними співвідношеннями δ = a / d:
а – суцільна пластина; б – δ = 0,1; в – δ = 0,2; г – δ = 0,3;
ґ – δ = 0,4; д – δ = 0,5

За допомогою апроксимації отриманих точок, що 
описують граничні криві для різних конструктивних 
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характеристик пластин γ та δ = d / a, ці криві можна 
представити за допомогою такої формули:

k
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1                           (3)

де kσ
o , kτ

o  – коефіцієнти стійкості пластини 
з вирізом при окремій дії σ і τ.

Рис. 4. Граничні криві прямокутної пластини з центральним 
круглим вирізом з різними співвідношеннями δ за 
формулою (3):
а – суцільна пластина; б – δ = 0,1; в – δ  = 0,2; г – δ  = 0,3;
ґ – δ  = 0,4; д – δ  = 0,5; • та × – точки, отримані методом 
скінченних елементів

ВИСНОВКИ
Виконані розрахунки стійкості прямокутних 

пластинчатих елементів з центрально розташованим 
круглим вирізом показали, що:

− наближена формула (2) для оцінки стійкості 
суцільних прямокутних пластин має високу точність;

− наявність вирізу має суттєвий вплив на ейлере-
ві критичні напруження пластини;

− відбувається деяке зростання стійкості плас-
тини під час одноосьового стискання через наявність 
вирізу великого розміру, тобто із співвідношенням 
його висоти до меншої із сторін пластини більше, ніж 
0,7 (див. рис. 3 при γ = 1,4…1,5).

Форму граничної кривої при одночасній дії стис-
каючих і зсувних напружень прямокутних пластин 
з центрально розташованим круглим вирізом з висо-
кою точністю можна описати формулою (3).

Подальші дослідження будуть спрямованні на 
оцінку впливу підкріплюючих елементів на від-
новлення стійкості пластин, послаблених вирізами. 
Також будуть досліджуватись інші комбінації склад-
ного дво- і трикомпонентного навантаження.
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Abstract. The dynamic load and strength of the open wagon frame with the closed structure of the ridge beam under 
the main operating load conditions were determined.
Purpose. The aim of the study is to illuminate the characteristics of the determination of the load of the open wagon 
frame with the closed structure of the ridge beam in operating conditions.
Method. The longitudinal load of the half-wagon with the closed structure of the ridge beam was determined. The 
solution of differential equations of motion is implemented by the Runge-Kutt method in the software complex 
MathCad . The acceleration obtained is taken into account when calculating the strength of the open wagon frame. The 
method of finite elements implemented in the program complex SolidWorks Simulation is used as a calculation. The 
design life of the open wagon frame is calculated.
Results. The accelerations acting on the load-bearing structure of the open wagon with a closed ridge beam are 
determined. The resulting acceleration value is found to be within the standard values. The main indicators of the 
strength of the open wagon frame are calculated. The maximum equivalent voltages were 328 MPa and occur during a 
manoeuvre collision. It is established that the design life of the open wagon frame does not exceed 32 years.
Scientific novelty. The mathematical model of the dynamic load of the open wagon during a shunting impact has been further 
developed. The model produces acceleration as a component of the dynamic load that affects the open wagon. A model of 
the strength of the frame of the open wagon with the closed structure of the ridge beam is created. This model makes it 
possible to determine the main indicators of the strength of the open wagon frame under operating loading conditions.
Practical importance. The research carried out will help to ensure the strength of the heavy-duty open wagon structures, 
to reduce maintenance costs and to create the appropriate design for innovative freight wagon designs.
Key words: transport mechanics; open wagon; supporting structure; open wagon frame; ridge beam; dynamic load; 
strength.

Анотація. У статті проведено визначення динамічної навантаженості та міцності рами напіввагона з замкне-
ною конструкцією хребтової балки при основних експлуатаційних режимах навантаження.
Мета. Метою дослідження є висвітлення особливостей визначення навантаженості рами напіввагона з замкне-
ною конструкцією хребтової балки при експлуатаційних режимах.
Методика. Проведено визначення повздовжньої навантаженості напіввагона з замкненою конструкцією хреб-
тової балки. Розв’язок диференціальних рівнянь руху здійснений за методом Рунге-Кутта в програмному комп-
лексі MathCad. Отримана величина прискорення врахована при розрахунках на міцність рами напіввагона. 
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Як розрахунковий використано метод скінчених елементів, реалізований в програмному комплексі SolidWorks 
Simulation. Розраховано проєктний строк служби рами напіввагона.
Результати. Визначено прискорення, яке діє на несучу конструкцію напіввагона з замкненою хребтовою 
балкою. Встановлено, що отримана величина прискорення не перевищує нормативного значення. Розрахо-
вано основні показники міцності рами напіввагона. Максимальні значення еквівалентних напружень склали 
328 МПа, вони виникають при маневровому співударянні. Встановлено, що проєктний строк служби рами 
напіввагона складає не менше 32 років.
Наукова новизна. Доопрацьовано математичну модель динамічної навантаженості напіввагона при маневровому 
співударянні. Модель дозволяє отримати прискорення як складову частину динамічного навантаження, що діє на 
напіввагон. Створено модель міцності рами напіввагона з замкненою конструкцією хребтової балки. Дана модель 
дозволяє визначити основні показники міцності рами напіввагона при експлуатаційних режимах навантаження.
Практична значимість. Проведені дослідження сприятимуть забезпеченню міцності несучих конструкцій 
напіввагонів при експлуатаційних режимах навантаження, скороченню витрат на їх утримання, а також ство-
ренню відповідних напрацювань щодо проєктування інноваційних конструкцій вантажних вагонів.
Ключові слова: транспортна механіка; напіввагон; несуча конструкція; рама напіввагона; хребтова балка; 
динамічна навантаженість; міцність.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Розвиток транспортної логістики є невід’ємною 

складовою частиною успішного функціонування 
економіки країни. Відомо, що привальований об’єм 
перевезень вантажів від загального вантажообігу 
багатьох країн припадає на залізничний транспорт. 
Для утримання лідерських позицій залізничної галузі 
в спектрі вантажоперевезень важливим є забезпечен-
ня її високоефективним рухомим складом з покраще-
ними техніко-економічними показниками. Досягти 
цього можливо шляхом урахування та впроваджен-
ня на стадії проєктування рухомого складу в умовах 
вагонобудівних підприємств нетривіальних іннова-
ційних рішень, спрямованих на підвищення ефектив-
ності його роботи. Особлива увага при цьому повинна 
приділятися несучим конструкціям рухомого складу, 
оскільки вони піддаються дії значних знакозмінних 
навантажень в експлуатації. Це викликає їх пошко-
дження, необхідність здійснення позапланових видів 
ремонту, виділення додаткових коштів на утримання 
рухомого складу в експлуатації для забезпечення сво-
єчасної доставки вантажів тощо.

З огляду на це актуальним є проведення дослі-
джень щодо удосконалення, а також оптимізації несу-
чих конструкцій рухомого складу для забезпечення 
ефективності його функціонування та розвитку еко-
номіки країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Висвітлення особливостей модернізації несучих 
конструкцій вантажних вагонів наведено у роботі [1]. 
Запропоновані заходи спрямовані на подовження стро-
ку експлуатації вагонів. Ще одним напрямом роботи 
є удосконалення системи діагностики технічного ста-
ну модернізованих несучих конструкцій вагонів.

У роботі [2] розглянуто структурно-динамічний 
аналіз вантажного вагона. Як розрахунковий вико-
ристано метод скінчених елементів. Дослідження  

були проведені щодо багаторівневої системи  
вільності вагона.

Важливо сказати, що в даних роботах не приді-
лено уваги питанням зменшення оптимізації несучих 
конструкцій вагонів з метою їх матеріалоємності.

Дослідження міцності кузова напіввагона 
в умовах експлуатаційних навантажень проводить-
ся у роботі [3]. Як прототип був обраний напіввагон 
моделі С80В побудови КНР. Результати дослідження 
показали, що метод прогнозування втомної міцнос-
ті кузова, заснований на гібридному моделюванні 
динаміки та аналізі за методом скінчених елементів, 
є можливим.

У роботі [4] наведені результати теоретичного 
та експериментального дослідження міцності ван-
тажного вагона. При цьому до уваги прийняті нор-
мативні величини навантажень, які діють на вагон 
з боку рейкових колій під час експлуатації.

Однак в зазначених роботах не приділено уваги 
питанням удосконалення найбільш навантажених 
елементів вагонів для забезпечення їх міцності в екс-
плуатації.

Висвітлення стратегічних задач вагонобудівників 
у розвитку важковагового руху проводиться у роботі 
[5]. Розглянуто можливі варіанти збільшення ванта-
жопідйомності рухомого складу, погонного наванта-
ження, зниження тари. При цьому в роботі не обго-
ворюються можливі заходи щодо зниження наванта-
женості несучих конструкцій вагонів в експлуатації.

Конструкційні особливості інноваційного рухо-
мого складу побудови «Уралвагонзавода» для колії 
1520 мм розглянуті у публікації [6]. Тут висвітлено захо-
ди щодо модернізації рухомого складу та його складо-
вих частин для підвищення ефективності роботи.

Однак в конструкціях розглянутих типів вагонів 
не передбачено складових елементів, які б сприяли 
покращенню міцнісних характеристик в умовах най-
більш несприятливих режимів.
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Заходи щодо удосконалення несучої конструкції 
вагона наведені у роботі [7]. Як розрахунковий був 
використаний метод ОПК. Конструктивна схема кузо-
ва, що проєктується, дозволила знизити масу вагона 
і підвищити його вантажопідйомність із забезпечен-
ням необхідної міцності і надійності конструкції. 
Однак дослідження були проведені стосовно вагона-
хопера. При цьому не було приділено уваги удоско-
наленню несучої конструкції напіввагона як одного 
з найбільш поширених типів вагонів в експлуатації.

Питання оптимізації несучих конструкцій вантаж-
них вагонів висвітлюється у роботах [8; 9]. З метою 
зменшення матеріалоємності вагона запропоновано 
використання у якості його несучих елементів труб 
круглого перерізу. Однак реалізація цієї ідеї викли-
кає складнощі на етапі виготовлення та технічного 
обслуговування вагона під час експлуатації.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Аналіз літературних джерел [1–9] дозволяє зро-
бити висновок, що для підвищення ефективності екс-
плуатації напіввагонів актуальним питанням є про-
ведення досліджень щодо удосконалення їх несучих 
конструкцій. При цьому важливим є визначення 
можливості зменшення матеріалоємності несучих 
конструкцій напіввагонів при забезпеченні умов міц-
ності. Це сприятиме не тільки скороченню витрат на 
утримання напіввагонів, а і створенню відповідних 
напрацювань щодо проєктування їх інноваційних 
конструкцій, розвитку наукових засад, спрямованих 
на зниження матеріалоємності напіввагонів, підви-
щенню вантажопідйомності, збільшенню середніх 
швидкостей руху в завантаженому та порожньому 
станах, зменшенню загальної виробничої та експлу-
атаційної собівартості.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є висвітлення особливос-

тей визначення навантаженості рами напіввагона 
з замкненою конструкцією хребтової балки при екс-
плуатаційних режимах. Для досягнення зазначеної 
мети були визначені такі завдання:

– визначити динамічну навантаженість рами 
напіввагона;

– визначити основні показники міцності рами 
напіввагона;

– розрахувати проєктний строк служби рами 
напіввагона.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

При проведенні досліджень були використані такі 
методи: метод оптимізації за резервами міцності – при 
визначенні оптимальних параметрів перерізу хребто-
вої балки; метод Лагранжа ІІ роду – при доопрацю-
ванні математичної моделі навантаженості несучої 

конструкції напіввагона; метод Рунге-Кутта – при 
розв’язанні диференціальних рівнянь руху напівваго-
на; метод скінчених елементів – при визначенні осно-
вних показників міцності рами напіввагона; метод 
визначення проєктного строку служби – при визначен-
ні проєктного строку служби рами напіввагона.

Об’єкт дослідження – процес навантаження несу-
чої конструкції напіввагона при експлуатаційних 
режимах.

Предмет дослідження – несуча конструкція напів-
вагона.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Для забезпечення міцності рами напіввагона 

запропоновано удосконалення конструкції хребто-
вої балки. При цьому замість типових профілів, які 
використовуються у рамі напіввагона, запропонова-
но використання спеціалізованого профілю (рис. 1). 
Даний профіль має швелероподібну конфігурацію, 
але його полки дещо збільшені за довжиною. Таке 
рішення дозволяє створити замкнений переріз хреб-
тової балки.

                                а)                                          б)

Рис. 1. Переріз хребтової балки
а) типова конструкція; б) удосконалена конструкція

При цьому визначення оптимальних параметрів 
перерізу хребтової балки здійснено за резервом міц-
ності типової конструкції [8]. Встановлено, що під 
час використання спеціалізованого профілю хребто-
вої балки забезпечується зниження маси рами майже 
на 4% порівняно з типовою конструкцією (табл. 1).

Для визначення навантаженості напіввагона 
з урахуванням удосконаленої конструкції хребтової 
балки проведено математичне моделювання. Для 
цього використано математичну модель, сформовану 
Інститутом технічної механіки [10]. Важливо сказати, 
що зазначена модель створена для визначення наван-
таженості довгобазної конструкції вагона-платфор-
ми, завантаженого контейнерами-цистернами. З огля-
ду на це в рамках даного дослідження модель було 
доопрацьовано.

Ì x Ì h P Ðáð Â ï òð� � �� � � � �
� 2 ,                     (1)

I Ì h x g Ì h

l F sign sign l k

Â Â Â

ÒÐ

� � �� � � � � � �� � �
� � �� � � �




 

� �

� � �1 2 1 11 2 2� �� �k � ,
 (2)
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M z k K F sign signÂ ÒÐ� � � � � � �� �

 

1 1 2 2 1 2� � � � ,       (3)

де
�1 � � �z l �;  �2 � � �z l �,

Мбр – маса брутто вагона; МВ – маса несучої кон-
струкції вагона; ІВ – момент інерції вагона; Рп – вели-
чина повздовжньої сили на задній упор автозчепу; 
Ртр – сили тертя, які виникають між п’ятниками рами 
та підп’ятниками візків; l – половина бази вагона; 
FТР – абсолютне значення сили сухого тертя у ресорно-
му комплекті; k1, k2  – жорсткість пружин ресорного під-
вішування візків вагона; x, φ, z  – координати, що відпо-
відають, відповідно, повздовжньому, кутовому навколо 
поперечної осі та вертикальному переміщенню вагона.

Також у цій формулі враховано силу тертя, яка вини-
кає між п’ятниками та підп’ятниками, та зумовлена дією 
повздовжньої сили на задній упор автозчепу. Значення 
повздовжньої сили, яка діє на задній упор автозчепу, 
прийнято рівним 3,5 МН [11; 12]. Розв’язок математич-
ної моделі здійснений за методом Рунге-Кутта в про-
грамному комплексі MathCad. Стартові умови покла-
дені рівними нулю. Розрахунок здійснений стосовно 
напіввагона моделі 12-757 побудови ПАТ «КВБЗ».

Результати розрахунку показали, що максимальне 
прискорення, яке діє на несучу конструкцію напівва-
гона, складає 38,4 м/с2 (рис. 2). Важливо сказати, що 
отримана величина прискорення не перевищує нор-
мативних значень [11; 12].

Отримана величина прискорення врахована при 
розрахунках на міцність рами напіввагона як осно-
вного несучого елемента кузова. Просторову модель 
рами створено в програмному комплексі SolidWorks 
(рис. 3). Розрахунок на міцність рами здійснений 
в програмному комплексі SolidWorks Simulation.

 

Рис. 2. Прискорення несучої конструкції напіввагона

Рис. 3. Просторова модель рами напіввагона

При складанні скінчено-елементної моделі 
рами напіввагона були застосовані ізопараметрич-
ні тетраедри. Оптимальну кількість скінчених еле-
ментів визначено за графоаналітичним методом  
[13; 14]. Кількість елементів сітки склала 81 813, 
вузлів – 27 261. Максимальний розмір елементу 
сітки дорівнює 188,0 мм, мінімальний – 38,0 мм, 
максимальне співвідношення боків елементів – 
1 015,4, відсоток елементів з співвідношенням боків 
менше трьох – 8,59, більше десяти – 41. Мінімаль-
на кількість елементів в колі – 8, співвідношення 
збільшення розміру елементу – 1,6. Матеріал кон-
струкції – сталь марки 09Г2С зі значенням межі 
міцності 490 МПа та межі плинності 345 МПа. 
В якості допустимих напружень враховано напру-
ження плинності [11; 12].

Розрахункова схема рами напіввагона наведена на 
рис. 4. При складанні моделі враховано, що на неї діє 
вертикальне статичне навантаження Рв

ст, повздовжнє 
навантаження на задній упор автозчепу Руд , а також 
горизонтальні реакції Рг в п’ятниках, зумовлені дією 
навантаження Руд (рис. 5).

Рис. 4. Розрахункова схема рами напіввагона

Результати розрахунку наведені на рис. 6 та 7. 
Встановлено, що максимальні еквівалентні напру-
ження зосереджені в зоні взаємодії хребтової балки 
з шворневою та складають 328 МПа (рис. 6).

Таблиця 1. Параметри перерізів хребтової балки напіввагона

Елемент рами Маса 1 м, кг Довжина, м σекв, МПа Wx, cм3 Wy, cм3
[Wx],
cм3

[Wy],
cм3

Балка хребтова (типова) 154,05 12,8 312,4 1317,95 2566,7 1186,1 2310,03
Балка хребтова 
(удосконалена) 148,43 12,8 298,6 1822,85 2578,54 1571,42 2222,88
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Рис. 5. Схема прикладення горизонтального навантаження 
на п’ятник

Максимальні переміщення були зафіксова-
ні в середній частині рами напіввагона та склали 
8,5 мм (рис. 7).

Проведені розрахунки дозволяють зробити висно-
вок, що міцність рами напіввагона забезпечується. 
При цьому максимальні еквівалентні напруження на 
5% нижчі за допустимі [11; 12]. Найбільш наванта-
жені зони рами наведені на рис. 8. Це зони взаємодії 
хребтової балки зі шворневими.

Розрахунок здійснений і стосовно інших режимів 
навантажень вагона в експлуатації. Результати розра-
хунку наведені в табл. 2.

Рис. 6. Напружений стан рами напіввагона

Рис. 7. Переміщення в вузлах рами напіввагона
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За даними, наведеними у табл. 2, можна зробити 
висновок, що міцність рами напіввагона при осно-
вних експлуатаційних режимах забезпечується.

З метою визначення проєктного строку служби 
рами напіввагона використано методику професора 
П.А. Устіча [15]:

Ò
n N

B f k Kï
Ä

m

å ñâ äâ
m

�
� �� � �

� � �
��

� �� �

1 0/

( / )
,           (4)

де σ-1Д – середнє значення границі витривалості;  
n – допустимий коефіцієнт запасу міцності; m – показ-
ник ступеня кривої втоми; N0 – база випробувань; B – 
коефіцієнт, який характеризує час безперервної робо-
ти об’єкту в секундах; fв – ефективна частота дина-
мічних напружень; σсв – напруження від статичного 
вагового навантаження; kдв – коефіцієнт вертикальної 
динаміки; ψσ – коефіцієнт чутливості; Kσ – загальний 
коефіцієнт зниження втомної міцності.

При розрахунках прийнято такі вхідні параметри: 
σ-1Д = 245 МПа; n = 2; m = 8; N0 = 107; B = 3,07 ∙ 106 сек ; 
fв = 2,7 Гц; kдв = 0,35; ψσ/Kσ = 0,2.

Результати проведених розрахунків встановили, 
що проєктний строк служби рами напіввагона стано-
вить не менше 32 років.

Важливо зазначити, що отримана величина про-
єктного строку служби повинна бути уточнена з ура-
хуванням додаткових досліджень вертикальної наван-
таженості рами напіввагона.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Проведено визначення навантаженості рами 
напіввагона з замкненою конструкцією хребтової 

балки. Особливістю рами є те, що вона складається 
з двох швелероподібних профілів, полки яких дещо 
збільшені за довжиною. Таке рішення дозволяє ство-
рити замкнений переріз хребтової балки, при цьому 
забезпечується зниження маси рами майже на 4% 
порівняно з типовою конструкцією.

Проведено визначення динамічної навантаженос-
ті несучої конструкції напіввагона. Встановлено, що 
максимальне прискорення, яке діє на несучу конструк-
цію напіввагона, становить 38,4 м/с2 (рис. 2). Важли-
во сказати, що обмеженням математичної моделі є те, 
що вона враховує переміщення вагона в плоскій сис-
темі координат.

Визначено основні показники міцності рами 
напіввагона. Розрахунок був здійснений за методом 
скінчених елементів. Результати розрахунку показа-
ли, що максимальні еквівалентні напруження в рамі 
не перевищують допустимі (рис. 6). Розраховано  
проєктний строк служби рами. Він становить не мен-
ше 32 років.

Перспективним напрямом в рамках даного дослі-
дження є визначення вертикальної навантаженості 
несучої конструкції напіввагона. Також важливим 
є проведення експериментальних досліджень щодо 
визначення міцності несучої конструкції напіввагона.

ВИСНОВКИ
1. Визначено динамічну навантаженість рами 

напіввагона з замкненою конструкцією хребтової бал-
ки. Розрахунок був здійснений стосовно напіввагона 
моделі 12-757 побудови ПАТ «КВБЗ». Результати 
розрахунку показали, що максимальне прискорення,  

Рис. 8. Найбільш навантажені зони рами напіввагона

Таблиця 2. Основні показники міцності рами напіввагона

Показник міцності
Режим навантаження

І режим ІІІ режим
удар стиснення ривок-розтягнення удар-стиснення ривок-розтягнення

Напруження, МПа 328,0 316,6 305,4 297,6 284,1
Переміщення в вузлах, мм 8,5 8,1 7,8 7,8 7,7
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яке діє на несучу конструкцію напіввагона, становить 
38,4 м/с2. Отримана величина прискорення не переви-
щує нормативних значень.

2. Визначено основні показники міцності рами 
напіввагона. Розрахунок був здійснений за мето-
дом скінчених елементів. Максимальні еквівалентні 
напруження зосереджені в зоні взаємодії хребтової 
балки з шворневою та складають 328 МПа. Макси-
мальні переміщення зафіксовані в середній частині 
рами напіввагона та дорівнюють 8,5 мм. Проведені 
розрахунки дозволяють зробити висновок, що міц-

ність рами напіввагона забезпечується, при цьому 
максимальні еквівалентні напруження на 5% нижчі за 
допустимі.

3. Розраховано проєктний строк служби рами 
напіввагона. Встановлено, що проєктний строк служ-
би становить не менше 32 років.

Проведені дослідження сприятимуть забезпечен-
ню міцності несучих конструкцій напіввагонів в екс-
плуатації, скороченню витрат на їх утримання та ство-
ренню відповідних напрацювань щодо проєктування 
інноваційних конструкцій вантажних вагонів.

REFERENCES
[1] Płaczek M., Wróbel A., Buchacz A. (2016). A concept of technology for freight wagons modernization. IOP Conf. Series: 

Materials Science and Engineering, Vol. 161. doi:10.1088/1757-899X/161/1/012107.
[2] Haraka S. S., Sharma S. C., Harsha S. P.. (2014). Structural dynamic analysis of freight railway wagon using finite element 

method. Procedia Materials Science. Vol. 6, P. 1891–1898.
[3] Yuan Y. Q., Li Q., Ran K. (2012). Analysis of C80B Wagons Load-Stress Transfer Relation. Applied Mechanics and 

Materials. Vol. 148-149. P. 331–335.
[4] Yoon S. C. (2010). Evaluation of Structural Strength in Body Structure of Freight Car. Key Engineering Materials. Vol. 417-

418. P.181 – 184.
[5] Boronenko Yu. P. (2013). Strategicheskie zadachi vagonostroitelej v razvitii tyazhelovesnogo dvizheniya. Transport 

Rossijskoj Federacii. №5(48). S. 68 – 73.
[6] (2010). Innovacionnyj podvizhnoj sostav proizvodstva «Uralvagonzavoda» dlya zheleznyh dorog «prostranstva 1520 mm. 

Transport Rossijskoj Federacii. №3(28). S. 20 – 21.
[7] Kebal Yu. V., Shatov V. A., T'okotєv O. M., Murashova N. G. (2017). Udoskonalennya konstrukcії vagona-hopera dlya 

perevezennya zerna. Zbіrnik naukovih prac DETUT. Serіya «Transportnі sistemi і tekhnologії». Vip. 30. S. 113 – 122.
[8] Fomіn O. V., Lovska A. O. (2015). Doslіdzhennya docіl'nostі zastosuvannya kruglih trub v yakostі elementіv nesuchih 

sistem zalіznichnih vagonіv-platform. Vіsnik Skhіdnoukraіns'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі V. Dalya. № 1(218).  
S. 38 – 45.

[9] Fomin O., Lovska A., Masliyev V., Tsymbaliuk A., Burlutski O. (2019). Determining strength indicators for the bearing 
structure of a covered wagon's body made from round pipes when transported by a railroad ferry. Eastern-European Journal 
of Enterprise Technologies. № 1/7 (97). P. 33 – 40.

[10] Bogomaz G. I., Mekhov D. D., Pilipchenko O. P., Chernomashenceva Yu. G. (1992). Nagruzhennost kontejnerov-cistern, 
raspolozhennyh na zheleznodorozhnoj platforme, pri udarah v avtoscepku. Zb. nauk. prac “Dinamіka ta keruvannya ruhom 
mekhanіchnih sistem”. S. 87 – 95.

[11] Vagoni vantazhni. Zagalni vimogi do rozrahunkiv ta proektuvannya novih i modernizovanih vagoniv koliyi 1520 mm 
(nesamohidnih). (2015). DSTU 7598:2014.

[12] Vagonyi gruzovyie. Trebovaniya k prochnosti i dinamicheskim kachestvam. (2014). GOST 33211–2014.
[13] Vatulia G., Komagorova S., Pavliuchenkov M. (2018). Optimization of the truss beam. Verification of the calculation results. 

MATEC Web of Conferences. Vol. 230, 02037. doi: 10.1051/matecconf/201823002037
[14] Vatulia G., Lobiak A., Chernogil V., Novikova M. (2019). Simulation of performance of cfst elements containing differentiated 

profile tubes filled with reinforced concrete. Materials Science Forum. Vol. 968. P. 281 – 287.
[15] Ustich P. A., Karpych V. A., Ovechnikov M. N.  (1999). Nadezhnost relsovogo netyagovogo podvizhnogo sostava. Moskva.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
[1] Płaczek M., Wróbel A., Buchacz A. (2016). A concept of technology for freight wagons modernization. IOP Conf. Series: 

Materials Science and Engineering, Vol. 161. DOI:10.1088/1757-899X/161/1/012107.
[2] Haraka S.S., Sharma S.C., Harsha S.P. (2014). Structural dynamic analysis of freight railway wagon using finite element 

method. Procedia Materials Science. Vol. 6, P. 1891–1898.
[3] Yuan Y. Q., Li Q., Ran K. (2012). Analysis of C80B Wagons Load-Stress Transfer Relation. Applied Mechanics and 

Materials. Vol. 148–149. P. 331–335.
[4] Yoon S.C. (2010). Evaluation of Structural Strength in Body Structure of Freight Car. Key Engineering Materials.  

Vol. 417-418. P. 181–184.
[5] Бороненко Ю.П. (2013). Стратегические задачи вагоностроителей в развитии тяжеловесного движения. Транспорт 

Российской Федерации. № 5 (48). С. 68–73.
[6] Инновационный подвижной состав производства «Уралвагонзавода» для железных дорог. Транспорт Российской 

Федерации. 2010. № 3 (28). С. 20–21.



19

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 2   2021ПРИКЛАДНА МЕХАНIКА

[7] Кебал Ю.В., Шатов В.А., Тьокотєв О.М., Мурашова Н.Г. (2017). Удосконалення конструкції вагона-хопера для пере-
везення зерна. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології». Bип. 30. С. 113–122.

[8] Фомін О.В., Ловська А.О. (2015). Дослідження доцільності застосування круглих труб в якості елементів несу-
чих систем залізничних вагонів-платформ. Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля.  
№ 1 (218). С. 38–45.

[9] Fomin O., Lovska A., Masliyev V., Tsymbaliuk A., Burlutski O. (2019). Determining strength indicators for the bearing 
structure of a covered wagon's body made from round pipes when transported by a railroad ferry. Eastern-European Journal 
of Enterprise Technologies. № 1/7 (97). P. 33–40.

[10] Богомаз Г.И., Мехов Д.Д., Пилипченко О.П., Черномашенцева Ю.Г. (1992). Нагруженность контейнеров-цистерн, 
расположенных на железнодорожной платформе, при ударах в автосцепку. Зб. наук. Праць «Динаміка та керування 
рухом механічних систем». С. 87–95.

[11] Вагони вантажні. Загальні вимоги до розрахунків та проєктування нових і модернізованих вагонів колії 1520 мм 
(несамохідних). (2015). ДСТУ 7598:2014.

[12]  Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам. (2016). ГОСТ 33211-2014.
[13] Vatulia G., Komagorova S., Pavliuchenkov M. (2018). Optimization of the truss beam. Verification of the calculation results. 

MATEC Web of Conferences. Vol. 230, 02037. DOI: 10.1051/matecconf/201823002037.
[14] Vatulia G., Lobiak A., Chernogil V., Novikova M. (2019). Simulation of performance of cfst elements containing differentiated 

profile tubes filled with reinforced concrete. Materials Science Forum. Vol. 968. P. 281–287.
[15] Устич П.А., Карпыч В.А., Овечников М.Н. Надежность рельсового нетягового подвижного состава. Москва, 1999.

© Ловська А. О., Фомін О. В., Рибін А. В.
Дата надходження статті до редакції: 11.06.2021

Дата затвердження статті до друку: 28.06.2021



20

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 2   2021

DOI https://doi.org/10.15589/znp2021.2(485).4
УДК 536.24:533.6.011

MODELING OF THE HEAT EXCHANGE SECTION 
OF THE AIR COOLING DEVICE ON THE BASIS OF CHESS PACKAGES 

OF TUBES OF DIFFERENT PROFILE

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛООБМІННОЇ СЕКЦІЇ 
АПАРАТУ ПОВІТРЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ 

НА ОСНОВІ ШАХОВИХ ПАКЕТІВ ТРУБ РІЗНОГО ПРОФІЛЮ

Oleksandr V. Baranyuk
aleksandrW@i.ua 
ORCID: 0000-0001-6008-6465
Mykyta V. Vorobiov
vorobiov.nikv@gmail.com
ORCID: 0000-0001-9621-7658

О. В. Баранюк,
канд. техн. наук, доцент
М. В. Воробйов,
канд. техн. наук, старший викладач

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Abstract. The work is devoted to the analysis of the prospects of using as heat exchange sections of air cooling devices 
chess packages of tubes with external washer and screw finning, tubes of flat-oval profile with full and incomplete 
finning. The aim of the work is to develop substantiated recommendations for the selection of the most promising from 
the heat-aerodynamic point of view of the heat exchange surface for the heat exchange section of air cooling devices. 
To achieve this goal, the analysis of the results of the calculation of generalized dependences for the calculation of 
convective heat transfer coefficients of checkerboard packages of tubes with external washer and screw finning, which 
are still successfully used as heat exchange sections of air cooling devices, and flat-profile tube bundles finning which 
can be used in the construction of the latter. The calculations were performed for a zigzag-type air cooling apparatus 
consisting of six sections. In each section – 8 rows of tubes 6 m long, which form one course of the gas; number of 
fans per device – 1. Natural gas was selected as the coolant cooled inside the tubes of the air cooling apparatus. The 
calculation was performed at the same natural gas temperatures at the inlet to the tubes – t1 = 40°C and t2 = 20°C at 
the outlet of them. The temperature of the cooling air at the entrance to the air cooling apparatus was ϑ1 = 0°C, the air 
temperature after – ϑ2 = 6,47°C. The natural gas consumption is selected equal to D = 60 kg/s, and the fan capacity 
G = 354 m3/h. Thermal power of the air cooling device – Q = 3,036 MW, temperature pressure Δt = 25,35°С. For all 
investigated types of tubes, the finning coefficient Ψ = 9,2 remained unchanged. The studies were performed in the 
range of changes in the relative steps of the tubes in the chess beam S1/S2 from 0,5 to 2,5.
The results of determining the heat-aerodynamic efficiency show that the highest indicators of heat transfer intensity 
have bundles of flat-oval tubes with incomplete finning, which are on average 2,5 times higher than the heat transfer 
intensity of cylindrical tubes with washer and helical finning and almost 4-fold flat-oval tubes with full finning. The 
aerodynamic drag of bundles of flat-oval tubes with incomplete finning is on average 50% lower than that of analogue 
tubes. Unfortunately, the value of the compactness of the beams of such tubes is only 11% lower than the value of the 
compactness of cylindrical tubes with washers and helical fins.
Key words: forced convection; heat exchange intensification; aerodynamic drag; heat aerodynamic efficiency.

Анотація. Робота присвячена аналізу перспективи використання як теплообмінних секцій апаратів повітряно-
го охолодження шахових пакетів труб з зовнішнім шайбовим і гвинтовим оребренням, труб плоско-овального 
профілю з повним і неповним оребренням. Метою роботи є розробка обґрунтованих рекомендацій щодо вибо-
ру найбільш перспективної з теплоаеродинамічної точки зору поверхні теплообміну для теплообмінної секції 
апаратів повітряного охолодження. Для досягнення поставленої мети виконано аналіз результатів розрахунку 
за узагальнюючими залежностями для розрахунку конвективних коефіцієнтів теплообміну шахових пакетів 
труб з зовнішнім шайбовим і гвинтовим оребренням, які сьогодні успішно використовуються як теплообмінні 
секції апаратів повітряного охолодження, а також пучків труб плоско-овального профілю з повним і непо-
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вним оребренням, які можуть бути використані під час конструювання останніх. Розрахунки проводились 
для апарату повітряного охолодження зигзагоподібного типу, що складався із шести секцій. У кожній секції –  
8 рядів труб довжиною 6 м, які утворюють один хід з боку газу. Кількість вентиляторів на один апарат – 1 шт. 
В якості теплоносія, що охолоджувався всередині труб апарату повітряного охолодження, вибрано природ-
ний газ. Розрахунок виконувався при однакових температурах природного газу на вході в труби – t1 = 40°C –  
і t2 = 20°C – на виході з них. Температура охолоджуючого повітря на вході в апарат повітряного охолоджен-
ня становила ϑ1 = 0°C, температура повітря після – ϑ2 = 6,47°C. Витрата природного газу вибрана рівною  
D = 60 кг/с, а продуктивність вентилятора G = 354 м3/год. Теплова потужність апарату повітряного охолоджен-
ня Q = 3,036 МВт, температурний напір Δt = 25,35°С. Для всіх досліджених типів труб зберігалась незмінність 
коефіцієнту оребрення Ψ = 9,2. Дослідження проводилися в діапазоні зміни відносних кроків труб в шаховому 
пучку S1/S2 від 0,5 до 2,5.
Результати визначення теплоаеродинамічної ефективності свідчать, що найвищими показниками з інтенсивності 
тепловіддачі володіють пучки плоско-овальних труб з неповним оребренням, які в середньому в 2,5 рази пере-
вищують інтенсивність тепловіддачі циліндричних труб з шайбовим і гвинтовим оребренням і майже в 4 рази 
плоско-овальні труби з повним оребренням. Аеродинамічний опір пучків плоско-овальних труб з неповним оре-
бренням в середньому на 50% нижчий, ніж в труб-аналогів. На жаль, значення компактності пучків таких труб 
лише на 11% нижче, ніж значення компактності циліндричних труб з шайбовим і гвинтовим оребренням.
Ключові слова: вимушена конвекція; інтенсифікація теплообміну; аеродинамічний опір; теплоаеродинамічна 
ефективність.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Створення ефективних та надійних теплообмін-

них апаратів – важлива задача для багатьох галузей 
техніки. З розвитком технології машинобудування все 
ширше застосовують сучасні високоефективні тепло-
обмінні поверхні, представлені, зокрема, плоско- 
овальними, краплеподібними та іншими видами 
зручнообтічних труб, які приходять на заміну тру-
бам круглого перерізу. Разом з використанням нових 
типів труб для теплообмінних поверхонь задля інтен-
сифікації теплообміну використовують різні типи 
оребрення, інтенсифікатори теплообміну (турбуліза-
тори потоку) тощо.

Представлена робота присвячена аналізу резуль-
татів розрахунку за узагальнюючими залежностями 
для визначення конвективних коефіцієнтів теплооб-
міну шахових пакетів труб з зовнішнім шайбовим 
і гвинтовим оребренням [1], труб плоско-овального 
профілю з повним [2] і неповним оребренням [3], які 
можуть бути використані для конструювання апаратів 
повітряного охолодження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Для охолодження потоку природного газу, що 
транспортується за допомогою газоперекачувальних 
станцій, найбільшого поширення отримали апарати 
повітряного охолодження, які мають низку переваг 
над іншими типами теплообмінних апаратів. Зокре-
ма, вони не вимагають попередньої підготовки тепло-
носіїв, надійні в експлуатації, екологічно чисті, мають 
прості схеми підключення [4].

Як теплообмінні секції апаратів повітряного охо-
лодження використовуються пучки оребрених труб 
різної довжини (від 3 до 12 м). Існують приклади 
застосування біметалевих труб, де для несучої труби 

як матеріал використовується сталь, а як матеріали 
для оребрення – мідь і алюміній. Необхідно відзна-
чити, що в місці контакту двох труб виникає додат-
ковий термічний опір і, як показують багаточисленні 
дослідження, теплова ефективність їх знижується на 
10–15% порівняно з монометалічними теплообмінни-
ми поверхнями у вигляді труб круглого поперечного 
перерізу з гвинтовим або шайбовим поперечним оре-
бренням. Ці труби набули широкого розповсюдження 
в теплоенергетичний промисловості та котлобудуван-
ні, і велика кількість робіт присвячена дослідженню 
та узагальненню теплових та аеродинамічних харак-
теристик круглоребристих труб та трубних пакетів 
[2; 5–7]. Були розроблені інженерні методики їх роз-
рахунку, тому їх слід використати в даній роботі для 
порівняльного аналізу.

                 а)                            б)                               в)
Рис. 1. Труби, що використовуються в апаратах повітряного 
охолодження: із спіральним навитим оребренням (а), 
плоско-овальні з повним (в) і неповним оребренням (б)

Коефіцієнт тепловіддачі конвекцією при попере-
чному омиванні труб з шайбовим і гвинтовим оре-
бренням розраховується за допомогою таких залеж-
ностей [1]:

𝛼𝛼𝛼𝛼к = 1,13𝐶𝐶𝐶𝐶𝑧𝑧𝑧𝑧𝐶𝐶𝐶𝐶𝑞𝑞𝑞𝑞
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Cq �� �� � �1 36  thX 1 1 Y 8 14, – (( , / ( ) – , )0 0 ;       (3)

m 7 8th X 5Y�� � � �0 0 0 0 00, , , ;               (4)

X  1 26 Y 21�= ( / ) – ( , / ) –S S2 .              (5)
σ1 та σ2 – відносний поздовжній (S1/d) та відносний 
поперечний (S2/d) кроки труб в пучку.

Коефіцієнт опору, віднесений до одного ряду пуч-
ка таких труб, може бути визначений за допомогою 
такої залежності:
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Величину Н/F в залежностях (8), (9) називають 
приведеною довжиною [8], вона представляє собою 
відношення повної площі оребреної поверхні Н до 
площі «живого» перерізу між тубами в пучку (рис. 2). 
Використання сучасних CAD-систем дозволяє досить 
швидко і точно обчислити згадані величини. 

 
Рис. 2. Візуалізація розрахунку приведеної довжини 
оребреної поверхні

З метою зменшення загального аеродинамічного 
опору теплообмінного апарату слід звернути увагу на 
профільовані оребрені труби. За рахунок зменшення 
міделевого перерізу при одночасному забезпеченні 
поверхні теплообміну зростає інтенсивність тепло-
обміну, що призводить в цілому до підвищення енер-
гетичної ефективності теплообмінного устаткування. 
З доступної літератури відома велика кількість робіт, 
які присвячені дослідженню теплообміну та аероди-
наміки труб овального перерізу [9–12]. Однак внаслі-
док того, що кріплення таких труб в трубні дошки – 
процедура досить складна з технологічної точки зору 
і коштовна з фінансової, труби такого типу не отри-
мали розповсюдження під час конструювання енерге-
тичного обладнання.

Останнім часом в теплообмінниках типу «газ – 
газ» почала використовуватись теплообмінна поверх-
ня у вигляді труб плоско-овального профілю [13–15].

У роботі [3] вивчалась тепловіддача і аеродина-
мічний опір шахових пакетів із алюмінієвих плос-
ко-овальних труб з повним поперечним оребренням 
(рис. 2). Авторами [3] були отримані такі узагальню-
ючі залежності для розрахунку аеродинамічного опо-
ру і конвективних коефіцієнтів теплообміну пакетів 
з плоско-овальних оребрених труб в інтервалі зміни 
чисел Re від 400 до 4000 і відносних крокових харак-
теристик σ1/σ2 від 1,5 до 2,5:
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Подальший розвиток ідеї та результати робіт 
[13–15] набули у вигляді розроблених в КПІ ім. Іго-
ря Сікорського теплообмінних поверхонь у вигляді 
плоско-овальних труб з неповним поперечним оре-
бренням (рис. 2). Основна ідея використання тако-
го типу оребрення полягає у відсутності лобової 
і кормової частин ребер, які мають низький рівень 
локальної інтенсивності теплообміну [16; 17]. Крім 
того, такі труби виготовляються за відносно простою 
і маловитратною технологією контактного приварю-
вання прямокутних поперечних ребер (без попере-
дньої підготовки крайки під зварний шов) до плоских 
частин плоско-овальної труби, що несе оребрення, 
чим забезпечується майже ідеальний термічний кон-
такт між ребром і трубою, що несе оребрення.

Коефіцієнт тепловіддачі конвекцією при попере-
чному омиванні плоско-овальних труб з неповним 
поперечним оребренням розраховується за допомо-
гою таких формул:
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Коефіцієнт опору, віднесений до одного ряду пуч-
ка таких труб, може бути визначений за допомогою 
залежності виду (6), де коефіцієнти Cr і n обчислю-
ються за допомогою таких залежностей:

C
S
S

ar � � �
�

�
�

�

�
�

�
�
�

��

�
�
�

��
�2 2 9 2 0 151

2
3, tan ln( ) ,� � ,

n e
S
S

� �
�

�
�

�

�
�

�

�

63500 0 085 1

2

0 41

� ,
,

.



23

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 2   2021ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Проведений огляд літератури свідчить, що наявні 
розрахункові залежності теплообміну і аеродинаміки 
поперечно оребрених труб дають можливість провес-
ти аналіз теплоаеродинамічної ефективності апаратів 
повітряного охолодження.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Аналіз літературних джерел [1–17] свідчить, що 
обґрунтувати вибір того або іншого типу оребрено-
го пучка для використання як теплообмінної секції 
апарату повітряного охолодження можливо шляхом 
зіставлення переданої цією поверхнею кількості 
теплоти та втрат енергії на подолання її опору під 
час прокачування теплоносія крізь неї. Порівняль-
ний аналіз рекомендується здійснювати при однако-
вих числах Рейнольдса із залученням відомостей про 
масогабаритні характеристики. Слід зазначити, що 
для прийняття правильного рішення про найвигідні-
шу за теплоаеродинамічною ефективністю оребрену 
поверхню недостатньо мати один порівняльний кри-
терій. Найбільш коректним є багатокритеріальний 
підхід [18] з остаточним визначенням важливих для 
практики показників теплообмінної поверхні. Проте 
автори порівнюють теплообмінні поверхні, які серій-
но випускаються промисловістю, не враховуючи при 
цьому, що поверхня теплообміну в труб, що порівню-
ються, може суттєво відрізнятися. В представленій 
роботі оцінка, порівняння та вибір найбільш ефек-
тивного трубного пучка проводяться за допомогою 
відомої методики розрахунку апарату повітряного 
охолодження (далі – АПО) [4].

Для розрахунку використовувався АПО зигзаго-
подібного типу (рис. 3), в якому було шість секцій. 
У кожній секції – 8 рядів труб довжиною 6 м, які 
утворювали один хід з боку газу. Число вентиляторів 
на один апарат – 1 шт. Розрахунок виконувався при 
однакових температурах природного газу, що охо-
лоджується на вході в труби АПО, – t1 = 40°C, тем-
пература t1 = 40 °C. На підставі рекомендацій для 
роботи АПО [4] температура охолодженого газу на 
виході повинна перевищувати температуру повітря 
на виході на 10…15°С, тому температуру природно-
го газу, що охолоджується на виході з труб, вибрано 
рівною t2 = 20°C. Температура охолоджуючого пові-
тря на вході в АПО – ϑ1 = 0 °C, температура повітря 
після АПО – ϑ2 = 6,47°C. Витрата природного газу  
D = 60 кг/с, витрата повітря (продуктивність вен-
тилятора) G = 354 м3/год. Теплова потужність  
АПО – Q = 3,036 МВт, температурний напір  
Δt = 25,35°С. Для всіх досліджених типів труб збе-
рігалась незмінність коефіцієнта оребрення Ψ = 9,2. 

Про теплоаеродинамічну ефективність тої чи 
іншої теплообмінної поверхні свідчила сукупність 
широко розповсюджених в практиці інженерних роз-
рахунків теплообміну пакетів оребрених труб уні-

версальних теплообмінних параметрів – загальної 
поверхні теплообміну, що відповідає приведеним 
вище вимогам, коефіцієнту теплопередачі, аероди-
намічному опору та приведеному коефіцієнту тепло-
віддачі αпр. Приведений коефіцієнт тепловіддачі – це 
осереднений, умовно введений коефіцієнт, що врахо-
вує тепловіддачу від поверхні ребра і поверхні нео-
ребреної частини труби, а також коефіцієнт ефектив-
ності ребра Е [18].

Рис. 3. Апарат повітряного охолодження зигзагоподібного 
типу [19]

При проєктуванні теплообмінників конструкто-
ри приділяють велику увагу компактності поверхонь 
нагріву. На думку автора [18], основним показником 
ефективності пакету є його висока компактність – це 
відношення повної зовнішньої поверхні теплообмін-
ника до об’єму, який він займає:

П = Н1мп/(S1⸱S2⸱L), [м2/м3].              (10)
Таким чином, для доцільного використання тої 

чи іншої теплообмінної поверхні в якості теплооб-
мінної секції апарату повітряного охолодження слід 
використовувати аналіз сукупності таких факторів, 
як коефіцієнт теплопередачі від природного до охоло-
джуючого повітря, втрати тиску під час прокачування 
повітря крізь теплообмінні секції АПО та поверхню 
теплообміну АПО, що отримана при забезпеченні 
незмінності вхідних параметрів, та розраховане зна-
чення компактності секції АПО.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета даної роботи полягала розробці обґрунтова-

них рекомендацій щодо вибору найбільш перспектив-
ної з теплоаеродинамічної точки зору поверхні тепло-
обміну для теплообмінної секції апаратів повітряного 
охолодження.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метод дослідження – визначення коефіцієнтів 
конвективного теплообміну і аеродинамічного опо-
ру за допомогою відомих з доступної літератури уза-
гальнюючих залежностей, які були отримані на осно-
ві експериментальних досліджень різних авторів.

Об’єкт дослідження – це процеси переносу тепло-
ти та імпульсу при вимушеному поперечному омиванні  
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шахових пакетів труб з зовнішнім шайбовим і гвин-
товим оребренням, труб плоско-овального профілю 
з повним і неповним оребренням газовим потоком.

Предмет дослідження – вплив конструктивних 
та режимних факторів та параметрів трубного пучка 
теплообмінної секції апарата повітряного охолоджен-
ня на закономірності конвективного теплообміну 
і аеродинаміку.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
На рис. 4–9 приведені розрахункові характерис-

тики теплоаеродинамічної ефективності у вигляді 
залежностей так званого приведеного коефіцієнта 
тепловіддачі αпр (що враховує ефективність ребра) 
та аеродинамічного опору ∆P, коефіцієнту тепло-
передачі k, загальної площі поверхні теплообміну 
однієї секції апарату повітряного охолодження H1сек, 
компактності П та кількості в поздовжньому напрям-
ку охолоджуючого повітря z1, від якої залежить ком-
пактність АПО. Для зручності аналізу пливу поздо-
вжнього S1 та поперечного S2 кроків розташування 
труб в пучку, а також загальноприйнятого параметра 
S1/S2 (відносного кроку труб в пучку) розрахунко-
ві дані з теплоаеродинамічної ефективності пред-
ставлені у вигляді монотонного збільшення віднос-
ного кроку труб в пучку, а також для випадку, коли  
S1 = const, а S2 = var.

Дані, що представлені на графічних залежностях 
(рис. 4–9), отримані в умовах ідентичності чисел Рей-
нольдса як зі сторони природного газу, так і зі сторо-
ни повітряного потоку.

Результат конструкторського розрахунку АПО, що 
виконаний за методикою [4] свідчить, що коефіцієнти  
тепловіддачі від природного газу, що рухається все-
редині труб, незмінні і становлять 351 Вт/(м2·К). 
У якості характерного розміру в розрахунку вико-
ристовувався еквівалентний діаметр внутрішнього 
перерізу, який у оребрених труб плоско-овального 

профілю збігався з внутрішнім діаметром круглої 
циліндричної труби.

При аналізі результату розрахунку зовнішнього 
теплообміну і аеродинамічного опору в якості харак-
терного розміру для оребрених труб, у яких несуча 
труба циліндрична, використовувався їх зовнішній діа-
метр, а для несучих плоско-овальних труб – діаметр 
їх меншої піввісі d1. Для вибраної конструкції d1 ста-
новив 20 мм, а зовнішній діаметр оребрених цилін-
дричних труб – dз = 28 мм. Це пояснює менші значення 
аеродинамічного опору самого профілю труби і мож-
ливість збільшення інтенсивності теплообміну внаслі-
док збільшення швидкості повітряного потоку.

На рис. 4 розрахункові дані представлені у вигля-
ді графічних залежностей αпр = f(S1/S2). Порівняння 
приведених на рис. 3 кривих свідчить, що найвищими 
показниками з інтенсивності тепловіддачі володіють 
пучки плоско-овальних труб з неповним оребренням, 
які в середньому в 2,5 разів перевищують інтенсив-
ність тепловіддачі циліндричних труб з шайбовим 
і гвинтовим оребренням і майже в 4 рази – плоско-
овальних труб з повним оребренням.

Як свідчить рис. 4, більш тісні пучки володіють 
вищою інтенсивністю тепловіддачі. Слід зазначити, 
що для оребрених плоско-овальних труб збільшення 
поперечного кроку труб S2 призводить до погіршен-
ня тепловіддачі (в середньому на 10%), а збільшен-
ня поздовжнього кроку труб в пучку S1 призводить  
до підвищення інтенсивності тепловіддачі  
(в середньому на 20%).

Вплив крокових характеристик шахового пуч-
ка на інтенсивність тепловіддачі циліндричних труб 
з шайбовим і гвинтоподібним оребренням незначний.

Приведена на рис. 5 графічна залежність  
k = f(S1/S2) підтверджує, що в усьому дослідженому діа-
пазоні S1/S2 плоско-овальні труби з неповним оребрен-
ням є найбільш перспективними для конструювання  

Рис. 4. Залежність приведеного коефіцієнта тепловіддачі для монотонного збільшення відносного кроку труб в пучку  
S1/S2 (а) і для випадку, коли S1 = const, S2 = var (б)
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теплообмінної секції АПО. При цьому як для цилін-
дричних труб з шайбовим і гвинтоподібним оребрен-
ням, так і для плоско-овальних труб з неповним оре-
бренням збільшення S2 та S1 не призводить до значно-
го підвищення коефіцієнта теплопередачі.

Вплив крокових характеристик пучка суттєвий 
лише для плоско-овальних труб з повним оребрен-
ням, для яких при збільшенні поперечного кроку 
труб S2 в середньому на 20% зменшується коефіці-
єнт теплопередачі. У разі збільшення поздовжнього 
кроку труб в пучку S1 коефіцієнт теплопередачі також 
збільшується (в середньому на 20%), але не досягає 
значення коефіцієнту теплопередачі труб з гвинтопо-
дібним і шайбовим оребренням.

При постійному для всіх досліджених конструк-
цій АПО тепловому навантаженні і значенні серед-
ньологарифмічного температурного напору коефіці-
єнт теплопередачі є визначальним для площі поверх-
ні теплообміну однієї секції АПО (рис. 6).

Рис. 6 свідчить, що для забезпечення необхід-
ної теплової потужності АПО поверхня теплооб-
міну однієї секції з пучків плоско-овальних труб 
з неповним оребренням не перевищує 600 м2, а для 
пучків циліндричних труб з шайбовим і гвинтовим 
оребренням – 700 м2. Для перерахованих типів труб 
поверхня теплообміну не залежить від крокових 
характеристик пучка.

Якщо як теплообмінну поверхню використати 
плоско-овальні труби з повним оребренням, то тру-
би в пучку слід розташовувати з поздовжнім кроком  
S1 = 140 мм і поперечним – S1 = 55,5 мм. Тільки 
в цьому випадку поверхня однієї секції АПО досяг-
не 700 м2, що характерно для теплообмінних секцій, 
виготовлених з пучків циліндричних труб з шайбо-
вим і гвинтовим оребренням.

Приведені вище висновки справедливі і для 
графічних залежностей z1 = f(S1/S2) (рис. 7). Якщо 
в усіх секціях незмінна кількість труб в поперечному 

Рис. 5. Залежність коефіцієнту теплопередачі для випадку монотонного збільшення відносного кроку труб  
в пучку S1/S2 (а) і для випадку, коли S1 = const, S2 = var (б)

Рис. 6. Залежність площі теплообміну секції АПО для випадку монотонного збільшення відносного кроку труб  
в пучку S1/S2 (а) і для випадку, коли S1 = const, S2 = var (б)
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напрямку z2 = 8, то для забезпечення необхідної пло-
щі поверхні теплообміну необхідно лише 16 плоско-
овальних труб з неповним оребренням.

Розрахункові дані з характеристик теплообміну 
слід доповнити даними з аеродинамічного опору 
(рис. 8). Аналіз наведених на рис. 8 даних свідчить, 
що пучки циліндричних труб з гвинтоподібним 
і шаховим оребренням мають більший аеродинаміч-
ний опір (в середньому на 50%), ніж труби плоско-
овального профілю. Це призводить до збільшення 
витрат потужності вентилятора, що може призвес-
ти до погіршення експлуатаційних характеристик 
АПО. Порівнюючи плоско-овальні труби з повним 
і неповним оребренням, можна констатувати, 
що аеродинамічний опір останніх на 12% ниж-
чий. Збільшення поздовжнього кроку труб в пуч-
ку S1 призводить до зменшення аеродинамічного  

опору для всіх досліджених типів поверхонь, що 
має логічне пояснення. Примежові шари, які роз-
виваються на оребрених поверхнях теплообміну, 
не перетискують переріз для проходу повітряного 
потоку. У цьому випадку суттєвого прискорення 
потоку в міжтрубному просторі не спостерігаєть-
ся, отже, не відбувається значних затрат енергії на 
прокачування теплоносія.

Розрахункові значення коефіцієнту компактності 
досліджених пучків труб приведені на рис. 9. Серед 
всіх розглянутих типів оребрених труб найвищою 
компактністю володіють пучки плоско-овальних 
труб з повним оребренням. Значний вплив на компак-
тність мають крокові характеристики пучків S1, S2, за 
рахунок чого компактність пучків у них S1/S2 перебу-
ває в діапазоні від 0,5 до 1,0 (найвища). Коефіцієнт 
компактності пучків плоско-овальних труб з повним 

Рис. 7. Залежність кількості труб у поздовжньому напрямку руху повітря для випадку монотонного збільшення  
відносного кроку труб в пучку S1/S2 (а) і для випадку, коли S1 = const, S2 = var (б)

Рис. 8. Залежність аеродинамічного опору для випадку монотонного збільшення відносного кроку труб в пучку S1/S2 (а)  
і для випадку, коли S1 = const, S2 = var (б)
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оребренням в цьому діапазоні S1/S2 досягає значення 
385…510 м2/м3, а для інших досліджених типів труб – 
220…400 м2/м3. Пучки плоско-овальних труб з непо-
вним оребренням володіють найнижчим значенням 
компактності (П = 92 – 360 м2/м3) в усьому діапазоні 
S1/S2. Проте значення компактності пучків таких труб, 
як свідчить рис. 9 (б), лише на 11% нижче, ніж зна-
чення компактності циліндричних труб з шайбовим 
і гвинтовим оребренням.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Аналіз даних рис. 4–9 свідчить, що з усіх розгля-
нутих видів труб, що пропонуються для конструю-
вання теплообмінної секції апарату повітряного охо-
лодження, найбільш прийнятною є плоско-овальна 
труба з неповним оребренням. При незмінному 
тепловому навантаженні кількість труб в поздо-
вжньому напрямку руху повітря, а отже, поверхня 
теплообміну як однієї секції, так і теплообмінного 
апарату в цілому найменша. Відбувається інтенсифі-
кація тепловіддачі і створення умов для руйнування 
потовщених пограничних шарів на поверхнях ребер 
шляхом штучної турбулізації потоку. Такий метод 
призводить до суттєвого підвищення інтенсивнос-
ті теплообміну і до не менш суттєвого збільшення 
аеродинамічного опору теплообмінного апарату, що 
не завжди призводить до підвищення теплоаероди-
намічної ефективності. 

Отже, видалення частин ребер в лобовій і кор-
мовій частинах оребреної плоско-овальної труби, 
які мають досить низьку інтенсивність теплообміну 
порівняно з бічними поверхнями ребер і не беруть 
участь в інтенсивному теплообміні, призводить до 
збільшення інтенсивності теплообміну в цілому. 
Видалені частини не приймають участі у формуванні 
пограничних шарів, що утворюють додатковий тер-
мічний опір тепловіддачі, та не впливають на зрос-

тання загального аеродинамічного опору. Але слід 
враховувати, що видалення частин ребер призводить 
до зменшення теплообмінної поверхні.

Проведений розрахунок свідчить, що теплооб-
мінні поверхні з плоско-овальних труб з неповним 
поперечним оребренням мають нижчі значення аеро-
динамічного опору порівняно з аналогічними за гео-
метрією ребристими круглими та плоско-овальними 
трубами з суцільним оребренням. При цьому інтен-
сивність конвективного теплообміну плоско-оваль-
них труб з неповним поперечним оребренням пере-
вищує аналоги.

ВИСНОВКИ
Проведені розрахунки дозволяють зробити такі 

висновки:
− проведено порівняльний аналіз інтенсифікації 

теплообміну і аеродинамічного опору шахових паке-
тів труб при поперечному їх омиванні в широкому 
діапазоні зміни геометричних характеристик труб 
і пакетів за допомогою узагальнюючих залежностей, 
взятих з доступної літератури;

− визначено діапазон крокових характеристик 
труб пакетів (поперечного кроку S1 і поздовжнього 
кроку S2), у якому спостерігаються найвищі значення 
коефіцієнтів тепловіддачі при найменшому значенні 
аеродинамічного опору;

− визначено найбільш оптимальну з теплоаеро-
динамічної точки зору теплообміну поверхню, яка 
може бути використана при конструюванні теплооб-
мінної секції апаратів повітряного охолодження.

З огляду на сказане слід зазначити, що при вико-
ристанні плоско-овальних труб з неповним оребрен-
ням конструктори зможуть збільшити площу поверхні 
теплообміну за рахунок зміни геометричних розмірів 
ребер. Це зробить ці труби більш перспективними при 
конструюванні апаратів повітряного охолодження.

Рис. 9. Залежність компактності АПО у випадку монотонного збільшення відносного кроку труб в пучку S1/S2 (а)  
і для випадку, коли S1 = const, S2 = var (б)
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Abstract. Purpose. The article proposes an approach using computer vision algorithms for the process of increasing 
the combustion efficiency of a gas torch in an industrial boiler. Method. More than 60% of the world’s energy is 
produced by burning liquid / solid / gaseous fuels. Most of the planet’s fuel resources are depleting, so combustion 
processes need to be optimized. Gas boilers are one of the most common ways to generate heat energy. The combustion 
of gases is accompanied by the emission of electromagnetic waves in various ranges (infrared, visible, ultraviolet), 
the characteristics of which depend on the composition of the gas, the degree of its combustion, and the combustion 
temperature. Results. The combustion of a gas torch in a boiler occurs at high temperatures, making it impossible 
to measure its characteristics directly. Indirect measurement leads to a large inertia of the control system. Computer 
vision systems can perceive electromagnetic radiation emitted during combustion directly in the form of an image. 
Acquisition of high-precision and informative images requires the use of special multispectral cameras. Having carried 
out a spectral analysis of the obtained image, we obtain a spectral characteristic, which is characteristic for a certain state 
of the flame. Flare characteristics are variable and require constant identification. Flare characteristics are identified in 
a steady state using auxiliary signals (temperature in the furnace, oxygen content in flue gases, flame stability, flame 
brightness). Scientific novelty. In the steady state, the flame combustion mode is optimized, which is determined by 
the high temperature in the furnace at a constant gas flow rate. When the optimum point is reached, the corresponding 
spectral characteristic is assigned to it. In the process of further regulation, when the reference for the gas flow rate is 
changed, the air / oxygen supply will not change according to the proportional law, but to ensure the corresponding 
optimal spectral characteristic. Practical importance. The use of fuzzy controllers based on the analysis of the spectral 
trace of the torch makes it possible to increase the speed of the control system, but it requires a lot of computing power 
for image processing and analysis of the characteristics. The system is a complex structure, it makes high demands on 
the qualifications of operating and maintenance personnel.
Key words: computer vision; spectral analysis; thermography; combustion; optimization; fuzzy control; multispectral 
cameras; gas boilers; energy.

Анотація. Метою даної роботи є виявлення можливості застосування засобів комп’ютерного зору та регулю-
вання на основі аналізу спектрального сліду факела для оптимізації процесу згорання газів у котлах ТЕС та 
пришвидшення протікання перехідних процесів у разі зміни режиму чи навантаження. Для досягнення постав-
леної мети вирішувалися такі завдання: дослідження та аналіз наявної науково-методичної бази щодо регу-
лювання процесу горіння газо-повітряної суміші в котлах та наукової бази щодо вивчення характеристик про-
цесу горіння; дослідження можливості використання методів комп’ютерного зору для оптимізації зазначеного  
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процесу. Об’єктом дослідження роботи є система подачі газо-повітряної суміші в топку котла. Предметом 
дослідження є система регулювання подачі газо-повітряної суміші в топку котла.
Методика. Дослідження проводилось на основі застосування загальних методів теорії автоматичного управлін-
ня та нечіткого регулювання. Застосовувалися методики комп’ютерного зору, а саме отримання спектральних та 
інших характеристик зображення, методики визначення меж об’єктів, методики термографії та спектрографії.
Результати. Наукова новизна використаних методів керування полягає в наступному: вперше запропоноване 
використання регулювання процесу подачі газо-повітряної суміші на основі аналізу спектрального сліду факе-
лу ще не використовувалося. У нашому дослідженні висловлюється ідея застосування засобів комп’ютерного 
зору для керування процесом спалення палива, а також концепція спалювання палива з низьким надлишком 
кисню. Практична значимість. Очікувані результати від впровадження системи такі: зниження часу проті-
кання перехідних процесів, можливість використання екстремальних режимів горіння, можливість отримання 
додаткової інформації про якість горіння та склад димових газів, а отже й самого палива. Також використання 
засобів комп’ютерного зору дозволить отримати інформацію про стабільність та площу факела, що підвищить 
якість та безпеку роботи котлоагрегатів.
Ключові слова: комп’ютерний зір; спектральний аналіз; термографія; горіння; оптимізація; нечітке  
регулювання; мультиспектральні камери; газові котли; енергетика.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Незважаючи на зростання прагнення світу до вико-

ристання відновлюваних джерел електроенергії, змен-
шення викидів в атмосферу, усунення теплових та інших 
забруднень, теплова електроенергетика досі займає пер-
ше місце серед усіх джерел електроенергії у світі. Якщо 
звернутися до статистики вироблення електроенергії 
у світі, то можна побачити, що частка теплової енерге-
тики станом на 2018 рік становила 63,5% при загальній 
генерації 25 398,01 млрд кВт*год (рис. 1).

Якщо переглянути історію виробництва електро-
енергії, можемо помітити тенденцію до зменшення 
частки теплової енергетики, проте вона є недостатньо 
великою для того, щоб говорити про занепад цієї галу-
зі у найближче десятиліття. Можливо, ця галузь буде 
процвітати ще не одне десятиліття, особливо з огляду 
на те, що світова потреба в енергії щороку зростає.

Рис. 1. Співвідношення джерел електроенергії
Примітка* Джерело: https://knoema.ru

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основою теплоенергетичного технологічного про-
цесу є спалювання горючої речовини – вугілля, мазуту, 
газу, біомаси. Найбільш екологічним з наведених видів 
палива є природний газ, адже під час його спалення 
утворюється найменше продуктів згорання, зокрема, 

утворюється лише вода та двоокис вуглецю. Крім еко-
логічності, розповсюдженість газових котлів порівняно 
із твердопаливними спричиняє відносна простота тран-
спортування газу, низька ціна, менші витрати на обслу-
говування газових котлів (зменшення затрат на очистку 
внутрішніх поверхонь котла, очистку димових газів).

З огляду на розповсюдженість даного технологіч-
ного процесу (спалення газу) обираємо його предме-
том даної статті.

Регулювання процесу згорання палива традицій-
но відбувається трьома способами, а саме:

− регулюванням подачі палива;
− регулюванням подачі повітря (для твердого 

палива);
− регулюванням подачі палива й повітря.
У першому випадку горіння відбувається за допо-

могою так званого вторинного повітря, тобто пові-
тря, подачу якого ми не регулюємо та яке потрапляє 
в котел під дією створюваного там розрідження. Дру-
гий випадок стосується лише твердих видів палива, 
тому в рамках цієї роботи він нас не цікавить. Остан-
ній – третій – випадок є складнішим за перший, про-
те саме він є об’єктом нашого інтересу, адже, якщо 
ми маємо на меті оптимізацію технологічного про-
цесу, можна одразу говорити про непридатність регу-
лювання подачі газу. Основні причини цього можна 
виявити, розглянувши аналітичну модель котла.

У першому наближенні на температуру всереди-
ні котла, а отже й на теплоту, що може бути переда-
на теплоносію, впливає лише кількість спалюваного 
газу. Однак у другому наближені варто брати до уваги 
такі фактори, як:

− температура та маса повітря, що надходить 
в котел;

− розсіювання теплоти в навколишньому 
середовищі;

− температура димових газів;
− якість змішування газо-повітряної суміші 

тощо.
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З огляду на наведені фактори стає очевидним, що 
задля підвищення ефективності роботи котла необ-
хідно використовувати регулювання подачі газо-пові-
тряної суміші через горілки. При цьому, як правило, 
в промислових котлах первинне повітря, що подаєть-
ся разом з газом, попередньо нагрівається за допомо-
гою димових газів.

Змішування повітря й газу є важливим показником 
горіння, адже саме воно визначає ефективність зго-
рання газу. Саме тому варто використовувати технічні 
та методологічні засоби, що дозволяють оптимізувати 
цей процес. До таких засобів належать горілки з попе-
реднім змішуванням газо-повітряної суміші та метод 
низькочастотних пульсацій факела, що забезпечуються 
пульсацією витрати газу й повітря [1].

Крім того, від ефективності горіння газу залежить 
також його яскравість та спектральна характеристи-
ка, на яку впливає наявність продуктів неповного зго-
рання та домішок.

Перш ніж розглядати можливості створення систе-
ми регулювання на основі сучасних технологій, корот-
ко розглянемо традиційні методи регулювання, а саме:

− пропорційний метод;
− пропорційний метод з адаптивним регулятором.
Під час використання пропорційного методу 

в регулятор, що керує контурами газу та повітря, або 
в два роздільних регулятора, що пов’язані між собою 
пропорційною залежністю, записуються коефіцієнти 
пропорційності подачі газу та повітря, що визнача-
ються шляхом вирішення стехіометричних рівнянь 
горіння газу. Перевагами цього методу є простота 
та надійність, випробувана часом. Серед недоліків 
методу варто зазначити неможливість зміни коефі-
цієнтів пропорційності співвідношення газо-пові-
тряної суміші при зміні якісного складу газу, а також 
необхідність враховувати функціональні залежності 
витрати газу/повітря до ходу регулюючих клапанів.

Системи пропорційної подачі із адаптивними 
регуляторами є більш сучасними й складними, вони 
дозволяють з часом змінювати коефіцієнти співвідно-
шення подачі суміші. До недоліків таких систем нале-
жить необхідність проходження певного часу, перш 
ніж буде зібрана відповідна статистика, що дозволить 
усунути невідповідність.

Водночас на заході вже було висунуто та реалі-
зовано концепцію згорання палива з низьким над-
лишком повітря, основною проблемою реалізації 
якої була непостійна якість палива (газу, вугільного/
торф’яного пилу), яку було важко відстежити в про-
мислових умовах. Відповідно, виникла необхідність 
оперативного збору інформації про проходження про-
цесу згорання палива, яка до цього збиралась опосе-
редковано за допомогою вимірювання температури 
в котлі та рівня кисню в димових газах. Проте засто-
сування сучасних технологій, а саме комп’ютерного 
зору, дозволило вирішити цю проблему [2].

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Основною невирішеною частиною проблеми було 
безпосереднє визначення ступеню згорання палива за 
зображенням факела. У вже наявних методиках регу-
лювання подачі газо-повітряної суміші використову-
ються параметри, що пов’язані із процесом згорання 
за допомогою певної нелінійної функції. Зокрема, це 
яскравість факела та його стабільність.

Використання регулювання за спектральною 
характеристикою вимагає достатньо великих розра-
хункових потужностей для аналізу зображення.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження проводилося за допомогою аналі-
тичних методів та вивчення наукової та методоло-
гічної бази з таких розділів, як термографія, спек-
трографія, комп’ютерний зір, нечітке регулювання. 
Об’єктом дослідження є система регулювання подачі 
газо-повітряної суміші в топку газового котла, пред-
метом дослідження виступає безпосередньо процес 
горіння та обробки зображення горіння, отриманого 
за допомогою відеокамери.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Для регулювання процесу згорання газу 

в цій роботі пропонується використовувати методи 
комп’ютерного зору, нечіткого регулювання, ста-
тичної оптимізації та спектрометрії/термографії. 
Більшості із нас з курсів фізики та хімії відомо про 
деякі особливості горіння речовин, рідин та газів. 
Цими особливостями є різна температура горіння, 
що зумовлюється вивільненням теплової енергії вна-
слідок реакції розщеплення й окислення молекул, 
та різність кольору факела, що утворюється під час 
горіння (рис. 3). Остання властивість зумовлюється 
спектральними властивостями речовин і може охо-
плювати як інфрачервоний, так і ультрафіолетовий 
діапазон. Наприклад, двоокис вуглецю під час нагрі-
вання генерує випромінювання в діапазоні 4,3 мкм, 
водяна пара та аміак – в діапазоні 2,5–3 мкм, водень 
та метанол проявляють спектральні характеристики 
в діапазоні ультрафіолетового випромінювання. Вод-
ночас синій колір газу під час горіння зумовлюється 
незначною кількістю окису вуглецю [3]. Проте знят-
тя спектральної характеристики факелу і виявлення 
окремих складників ускладнюється турбулентними 
потоками, що проходять всередині. Отже, спостеріга-
ємо динамічність розподілу та інтенсивності випро-
мінювання в тілі факелу [4–5].

Для отримання більш повної інформації про 
проходження процесу горіння необхідно отримува-
ти інформацію у різних спектрах, основними з яких 
є видимий та ближній інфрачервоний спектр. Відпо-
відно, виникає потреба у використанні спеціалізова-
них мультиспектральних камер [6].
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Прикладом такої відеокамери є камера німецької 
компанії JAILtd серії GO [7] (рис. 2). Обговоримо 
переваги серії GO.

Малі розмір і вага. Камери цієї серії мають роз-
міри 29х29х41.5 мм (без урахування кріплення 
об’єктива) і вагу менше 50 грамів, що дозволяє роз-
міщувати їх в обмеженому просторі.

Висока швидкість зйомки. Використання сучас-
них і високопродуктивних CMOS-сенсорів дозволяє 
камерам серії GO забезпечувати високу швидкість 
зйомки, тим самим розширюючи галузь їх засто-
сування. Наприклад, камера GO-5100-PGE з гіга-
бітним інтерфейсом забезпечує швидкість зйомки 
107 кадрів / с при роздільній здатності 5.1 Мп.

Висока якість зображення. У 5-Мп моделях камер 
серії GO використовуються сенсори з досить великим 
розміром пікселя. Це забезпечує високу чутливість 
і велике співвідношення «сигнал / шум». На додаток 
технологія глобального затвора, аналогове посилен-
ня, вбудований LUT і інші функціональні особливості 
дозволяють отримати якість зображення, що перевер-
шує очікування для камер такої цінової категорії.

Різноманітність інтерфейсів. Камери серії GO 
випускаються з різними сучасними цифровими інтер-
фейсами, що включають такі стандарти, як USB 3.0, 
GigabitEthernet, CameraLink тощо. Усі інтерфейси 
забезпечують живлення камери за допомогою інтер-
фейсного кабелю, що дозволяє скоротити кількість 
додаткових кабелів.

Промислове виконання. Камери серії GO вико-
нані в міцному металевому корпусі і багаторазово 
випробувані на стійкість до вібрацій 10g і ударних 
навантажень 80g, що дозволяє максимізувати їхню 
здатність протистояти суворим умовам промислової 
експлуатації. Середній час напрацювання на відмову 
становить більше 200 000 годин.

Рис. 2. Вигляд промислової відеокамери GO-5100-PGE

За умови визначеності газу та можливості фіксу-
вати спектральні сліди усіх продуктів горіння, яскра-
вості факелу, стабільності горіння ми можемо аналі-
зувати якість проходження процесу згорання палива, 
а отже, й регулювати цей процес шляхом збільшен-
ня чи зменшення пропорції подачі повітря. Звісно, 
як і в будь-якій адаптивній системі, де виконується 
пошук оптимальних параметрів, тут необхідно засто-
совувати певні обмеження, а саме обмеження у вигля-
ді нерівностей типу більше-або-дорівнює. Таким 
обмеженням є кількість кисню в димових газах, що не 
дає збільшити подачу повітря надмірно за кількість, 
необхідну для згорання газу, та функція стабільності 
факела, яка не має опускатись нижче певної межі.

Рис. 3. Наочне зображення спектральних характеристик 
речовин

Рис. 4. Структура інтелектуальної системи керування з використанням нечіткого блоку аналізу відеосигналу
Опис структури (рис. 4):
1 – дані, що фіксуються відеокамерою, і поточні параметри котла;
2 – управління станом вентилів подачі газу і повітря на форсунки котла;
3 – дані у вигляді дискретної послідовності параметрів кольору і рівня відеосигналу w (t);
4 – попередньо оброблені (фільтрація, нормалізація) параметри w* (t) у вигляді гістрограми розподілу амплітуд сигналу  
і кольору за спектром (нормовані);
5 – якісний сигнал виявленого процесу стану горіння і ступінь впевненості класифікатора;
6 – поточні параметри установки для людино-машинного інтерфейсу (HMI) оператора та керуючі дії оператора.
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Окремим випадком є побудова системи регулю-
вання подачі газо-повітряної суміші невизначеного 
газу. Тоді, крім спектральних властивостей і вмісту 
кисню у димових газах, необхідне введення додат-
кового параметру, що буде визначати ефективність 
роботи системи. Таким параметром є температура 
у топці котла. За умови невизначеності спектрального 
сліду газу у найбільш ефективному процесі згорання 
постає потреба у визначенні цього співвідношення, 
що простіше за все досягти за допомогою використан-
ня методів статичної оптимізації, тобто шляхом зміни 
подачі повітря при усталеній подачі газу ми можемо 
визначити найбільш ефективний режим і відповідну 
до нього спектральну характеристику.

Перейдемо безпосередньо до визначення струк-
тури такої системи.

Основним її елементом, що дозволяє отримувати 
оперативну інформацію про процес згорання, є віде-
окамера. Шляхом обробки зображення, яке вона фік-
сує, за допомогою математичних алгоритмів ми може-
мо визначити такі параметри, як середня яскравість 
зображення, дисперсія, гістограми зображення, грани-
ці об’єктів, інші похідні параметри. Отримуючи такі 
дані неперервно, ми можемо визначити пульсації факе-
лу та визначити стабільність процесу спалення [8–9].

Варто відзначити, що отримання та обробка вели-
ких масивів інформації з відеокамер вимагає високої 
потужності обчислювальних пристроїв, адже чим 
більша якість зображення, тим більшим стає об’єм 
математичних операцій, які необхідно для нього про-
вести. Зокрема, зображення, отримане з камери віде-
оспостереження, є двовимірним масивом векторів із 
одним, трьома або більшою кількістю параметрів (у 
випадку мультиспектральних камер), які необхідно 
обчислити. Ці обчислення можуть виконуватись без-
посередньо на станції, що виконує регулювання, або 
можуть бути попередньо зроблені на окремих апарат-
них додатках, які оброблюють інформацію з камер 
та передають її у систему керування.

Другим не менш важливим елементом системи є без-
посередньо система керування, яке пропонується викону-
вати на основі нечітких регуляторів. Як такий нечіткий 
регулятор можна використати програмований логічний 
контролер UniStrem компанії Unitronics (рис. 5).

Рис. 5. Вигляд ПЛК UniStream 7 при роботі у складі робочої 
системи

Ця лінійка контролерів дозволяє використовувати 
мову Сі для створення керуючої програми з нечіткою 
логікою. До того ж ці контролери обладнано інтерфей-
сом Ethernet та USB для зв’язку з відеокамерою [10].

Також можливе використання аналітичних регу-
ляторів, проте складність моделі та необхідність вне-
сення до неї оперативних змін вимагатимуть ще біль-
шої обчислювальної потужності.

Для попереднього прототипування промис-
лової системи використовується мікрокомп’ютер 
RaspberryPi 3, що дає змогу швидко і дешево відпра-
цювати потрібні алгоритми.

Для створення нечітких алгоритмів керування 
можливе використання лінійної еталонної моделі [11]:ої моделі [11]: 
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Завдання управління полягає в тому, щоб змусити 
стани нечіткої системи відстежувати стани еталонної 
моделі (1).

Третім елементом, що не є обов’язковим, є аналітич-
на частина. Завданням цього компонента є визначення 
та реєстрація характеристик факела та палива. Ці дані 
можуть бути використані для оцінки ефективності робо-
ти устаткування, визначення якості палива, що цілком 
можливо використати в комерційних взаємовідносинах.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Використання системи машинного зору дозволяє 
нам досягнути:

− якісно іншого визначення ступеня згорання газу;
− можливості визначення якісного складу газу 

в динаміці;
− можливості визначення стабільності факелу;
− можливості визначення форми та площі факелу.
До деяких недоліків майбутньої системи слід віднести:
− високу вартість спеціалізованих мультидіапа-

зонних камер та розробки системи;
− складність;
− високі вимоги до обслуговуючого персоналу.
З урахуванням високої собівартості, складності 

та підвищених вимог до обслуговуючого персоналу 
впровадження подібних систем є актуальним лише 
для великих промислових об’єктів, збільшення ефек-
тивності яких на 1–3% після впровадження системи 
буде економічно виправданим.

ВИСНОВКИ
Важливим є те, що використання систем 

комп’ютерного зору можливе не лише в системах 
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газових котлів, але й в системах спалення твердого 
та рідкого палива та інших високотемпературних 
процесах. Тобто використання подібної системи 
здатне прискорити вирішення великого класу задач, 

пов’язаних з керуванням високотемпературними про-
цесами з агресивними середовищами, що ускладнює 
або зовсім унеможливлює розміщення передавачів 
у камері згорання.
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Abstract. Purpose. Improvement of the crew safety and comfort requires a study of temperature, humidity and indoor 
air quality dynamics. The purpose of the study is to develop a modeling technique that will allow to synthesize a model 
of the microclimate of the ship superstructure as a continuous hierarchical dynamic system. The structural elements 
of the system being modeled are interconnected air chambers: premises and air ducts. Mathematical description of air 
tanks should allow modelling of the indoor air temperature, humidity and gas composition dynamics.
Method. The study utilizes methods of abstraction, system analysis, comparison and synthesis. The object of the study 
is the microclimate of the ship’s superstructure. The subject of the study is modeling of air temperature, humidity and 
gas composition the dynamics. The superstructure is considered to be a set of rooms connected by supply and exhaust 
air ducts. The corresponding elements of the moist air subsystem of the Matlab-Simulink software package were used 
for modeling of premises and air ducts.
Results. Structural identification of the control object has been performed. Existing mathematical models, approaches 
and systems of microclimate modeling are analyzed. A method of modeling on the basis of the humid air subsystem 
of the Matlab-Simulink software package using the design documentation of the central air conditioning system and 
superstructure drawings is proposed. The method has been applied to the synthesize the model of the gas carrier 
superstructure microclimate. As a result of modeling, the acceleration curves of the average temperature and average 
humidity of the ship’s superstructure were calculated. The adequacy of the obtained model is shown.
Scientific novelty. The proposed method allows to synthesize a model of the microclimate of the superstructure of any 
vessel and to investigate the characteristics of the system that were not taken into account during the design of the 
vessel, to implement and improve the use of centralized and distributed filtration systems and automatic air control.
Practical importance. The application of the technique allows to improve and develop filtration systems and control 
systems for the preparation and distribution of superstructure air both at the design stage of the vessel and during 
its operation.
Key words: safety; microclimate; indoor air quality; modeling; comfort.

Анотація. Мета. Підвищення безпеки життєдіяльності та комфорту екіпажів морських та річкових суден 
потребує дослідження динаміки температури, вологості та вмісту забрудненості в повітрі приміщень. Метою 
дослідження є розробка методики моделювання, яка дозволить синтезувати модель мікроклімату надбудови 
судна як неперервної ієрархічної динамічної системи. Структурними елементами системи, що моделюється, 
виступають взаємопов’язані повітряні ємності – приміщення та повітропроводи. Математичний опис повітря-
них ємностей має забезпечувати можливість дослідження динаміки температури, вологості та газового складу 
повітря.
Методика. Під час проведення дослідження застосовувались методи абстрагування, системного аналізу, порів-
няння, синтезу. Об’єктом дослідження є мікроклімат приміщень суднової надбудови. Предметом дослідження 
є моделювання динаміки температури, вологості та газового складу повітря. Надбудова судна розглядається як 
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сукупність приміщень, пов’язаних між собою повітропроводами припливного та вихідного повітря. Для моде-
лювання приміщень та повітропроводів були використані відповідні елементи підсистеми вологого повітря 
програмного пакету Matlab-Simulink.
Результати. Здійснено структурну ідентифікацію об’єкта керування. Проаналізовано наявні математичні 
моделі, підходи й системи моделювання мікроклімату. Запропоновано методику моделювання на базі підсисте-
ми вологого повітря програмного пакету Matlab-Simulink з використанням проєктної документації центральної 
системи кондиціювання та креслень надбудови. Методику застосовано до синтезу моделі мікроклімату над-
будови судна-газовозу. В результаті моделювання були розраховані криві розгону середньої температури та 
середньої вологості повітря приміщень надбудови судна. Показана адекватність отриманої моделі.
Наукова новизна. Запропонована методика дає змогу синтезувати модель мікроклімату надбудови будь-якого 
судна та досліджувати характеристики системи, які не були враховані під час проєктування судна, впроваджу-
вати та підвищувати ефективність використання централізованих та розподілених систем фільтрації та авто-
матичного управління підготовкою повітря.
Практична значимість. Застосування методики дозволяє розробляти системи фільтрації та системи управ-
ління підготовкою та розподіленням повітря надбудови як на стадії проєктування судна, так і під час його 
експлуатації.
Ключові слова: безпека життєдіяльності; мікроклімат; якість повітря приміщень; моделювання; комфортність.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Морський та річковий транспорт характеризуєть-

ся єдністю умов праці та проживання й тривалим зна-
ходженням екіпажу під впливом шкідливих факторів 
протягом рейсу. Суднові технічні засоби як створюють 
потрібні умови для перебування екіпажу на борту, так 
і можуть на них впливати. Протягом експлуатації суд-
на відбувається акумуляція шкідливих речовин в пові-
трі приміщень. Це небезпечно для людини через зна-
ходження її під впливом забруднювачів тривалий час 
без перерв. У зоні ризику знаходяться, зокрема, екіпажі 
суден, що перевозять небезпечні вантажі, такі як танке-
ри-хімовози [1] та танкери-газовози. Проблема незадо-
вільної якості повітря у приміщеннях також актуальна 
для пасажирських суден [1; 2; 3]. Джерелом забруднен-
ня виступають як матеріали конструкції та оздоблення 
приміщень [4], так і недоліки побудови систем вентиля-
ції, через які викиди з двигунів потрапляють у приплив-
не повітря [5]. Стаціонарні газовимірювальні системи 
є обов’язковими лише для суден танкерного флоту, вони 
призначені для забезпечення вибухонебезпечності суд-
на та не виявляють формальдегід, озон, забруднювачі, 
що є складовими вихлопних газів, зокрема оксид вугле-
цю, оксиди азоту й сірки, тверді частинки сажі тощо.

Для забезпечення оптимальної працездатності 
моряків та безпеки пасажирів параметри повітря жит-
лових та виробничих приміщень мають підтримува-
тися в безпечних та комфортних межах. Створення 
систем автоматичного керування якістю та комфорт-
ністю повітря й дослідження їх ефективності потре-
бує синтезу математичної моделі мікроклімату суд-
нової надбудови як об’єкта керування температурою, 
вологістю та газовим складом повітря.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Для моделювання динаміки параметрів повітря 
приміщень існують декілька підходів.

Математична модель мікроклімату суднового при-
міщення з зосередженими параметрами у вигляді сис-
теми звичайних диференціальних рівнянь відносно 
чотирьох змінних – температури, вологості, швидко-
сті потоку повітря та температури огороджувальних 
поверхонь – запропонована у роботі В.А. Голікова [6].

У своїй роботі К.В. Ходарина [7] розвила дослі-
дження В.А. Голікова й використала операторну 
форму системи звичайних диференціальних рівнянь 
для дослідження процесів стабілізації інтегрального 
показника комфортності мікроклімату.

Автори A. Ryzhov, H. Ouerdane, E. Gryazina [8] 
використали спрощену модель мікроклімату при-
міщення у вигляді системи лінійних диференційних 
рівнянь відносно температури повітря приміщення 
та ефективної температури інерційних мас огоро-
джень для оптимізації управління за методом Про-
гностичного Контролю (Model Predictive Control).

J. Schijndel [9] провів дослідження 25 методик іміта-
ційного моделювання динаміки теплопередачі та пара-
метрів повітря приміщень, більшість з яких пройшли 
верифікацію та перевірку шляхом натурного експери-
менту. У роботі показані переваги моделювання мікро-
клімату приміщень з використанням пакету Matlab-
Simulink, який дозволяє будувати моделі на базі зви-
чайних диференціальних рівнянь і включає бібліотеки 
готових структурних блоків, інструменти ідентифікації 
об’єктів керування та оптимізації систем управління.

У дослідженні [10] показані перспективи вико-
ристання підсистеми вологого повітря програмного 
пакету Matlab-Simulink для моделювання динаміки 
газового складу, температури й відносної вологості 
повітря окремого виробничого приміщення.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Аналіз останніх досліджень показав потребу  
в створенні методики моделювання мікроклімату, що 
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дозволить досліджувати динаміку параметрів повітря 
окремих приміщень, палуб та надбудови судна в цілому.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка методики моде-

лювання, яка дозволить синтезувати модель мікро-
клімату надбудови судна як неперервної ієрархічної 
динамічної системи. Структурними елементами сис-
теми, що моделюється, є взаємопов’язані повітряні 
ємності – приміщення та повітропроводи. Матема-
тичний опис повітряних ємностей має забезпечувати 
можливість дослідження динаміки температури, від-
носної вологості та газового складу повітря.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Об’єктом дослідження є мікроклімат приміщень 
суднової надбудови. Предметом дослідження є моде-
лювання динаміки температури, відносної вологості 
та газового складу повітря.

Дослідження проводилось з використанням сис-
темного підходу й методів абстрагування, системного 
аналізу, порівняння, синтезу.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Застосування системного підходу дає можливість 

розглядати мікроклімат суднової надбудови як від-
криту динамічну систему, що складається з елементів 
і підсистем – декількох палуб, установки кондицію-
вання повітря та магістральних повітропроводів, що 
їх з’єднують між собою. Палуби як підсистеми міс-
тять сукупність суміжних приміщень та повітропро-
водів припливного та вихідного повітря.

Кількісний опис досліджуваної системи потребує 
виділення сукупності параметрів та характеристик.

Параметри описують властивості системи 
і є початковими даними для аналізу системи. До них 
слід віднести:

− геометричні розміри приміщень, повітропро-
водів та їх топологію;

− розрахункові масові витрати припливного 
повітря для кожного приміщення;

− площу та теплопровідність зовнішніх огоро-
джень надбудови;

− холодильну потужність та масову витрату пові-
тря установки кондиціювання повітря.

Характеристики описують вторинні властивості 
системи, які визначаються розв’язанням задачі ана-
лізу і є функціями параметрів та чинників впливу 
середовища. Мікроклімат надбудови характеризуєть-
ся температурою, відносною вологістю та газовим 
складом повітря її приміщень.

Чинниками впливу навколишнього середовища 
на досліджувану систему є температура, вологість 
і газовий склад зовнішнього повітря та теплообмін 
через зовнішні огородження.

Для синтезу моделі мікроклімату надбудови згід-
но з зазначеними вимогами може бути використана 

методика, яку складають такі процедури:
1) синтез структури моделі надбудови як сукуп-

ності палуб-підсистем, а також установок кондицію-
вання повітря, пов’язаних головними повітропрово-
діами;

2) синтез моделей палуб-підсистем шляхом від-
творення топології приміщень та повітропроводів 
з урахуванням їх геометричних розмірів згідно з крес-
леннями надбудови та документацією центральної 
системи кондиціювання. Якщо для цілей дослі-
дження достатньо усереднених значень температу-
ри, вологості та концентрацій забруднювача групи 
однотипних приміщень деякої палуби, то їх доцільно 
апроксимувати результівними ємностями;

3) деталізація моделі палуби й моделюван-
ня окремих приміщень як підсистем в разі потреби 
у дослідженні динаміки параметрів повітря в цих 
приміщеннях;

4) моделювання теплового обміну приміщень 
кожної палуби з навколишнім середовищем;

5) моделювання потоку тепла та водяної пари від 
мешканців;

6) синтез моделі установки кондиціювання пові-
тря з урахуванням її потужності та масової витрати 
повітря;

7) первинна перевірка адекватності отрима-
ної моделі шляхом порівняння розрахунків масової 
витрати, температури та відносної вологості повітря 
з проєктними значеннями.

Запропонована методика була застосована для 
моделювання мікроклімату надбудови газовозу LPG/C 
“Epic Corsica” у середовищі Matlab-Simulink з вико-
ристанням проєктних параметрів системи кондицію-
вання та вентиляції (табл. 1). Надбудова досліджува-
ного судна (рис. 1) складається з трьох палуб та ходо-
вого містка. Кожна палуба містить приміщення двох 
типів – закритого (AIR CON у табл. 1) та відкритого 
(SPOT у табл.1). Повітря з приміщень закритого типу 
повертається у систему кондиціювання. Повітря з при-
міщень відкритого типу вентилюється назовні. Ходо-
вий місток містить одне приміщення відкритого типу. 
Літній тепловий потік через зовнішні огородження 
приміщень наведено для зовнішнього повітря з тем-
пературою 35°С та відносною вологістю 70% й вну-
трішнього повітря з температурою 27°С та відносною 
вологістю 50%. Зимовий тепловий потік наведено для 
зовнішнього повітря з температурою -20°С та віднос-
ною вологістю 30% та внутрішнього повітря з темпе-
ратурою 20°С та відносною вологістю 50%.

При синтезі моделі кожної з палуб (рис. 2) усі 
приміщення закритого типу представлені результів-
ною ємністю «Каюти», а всі приміщення відкритого 
типу (душові та санвузли) – результівною ємністю 
«Санвузли». Об’єми результівних ємностей дорівню-
ють сумі об’ємів приміщень відповідного типу згідно 
з таблицею 1.
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Рис. 1. Модель надбудови газовозу LPG/C “Epic Corsica”

Для моделювання динаміки параметрів повітря 
та вмісту забруднювача в окремому приміщенні потріб-
на подальша деталізація моделі та представлення 
досліджуваної каюти як підсистеми, пов’язаної тепло- 
та масообміном з іншими приміщеннями (рис. 3).

На тепловий та масовий баланс приміщен-
ня впливають обмін з навколишнім середовищем 

та теплота й волога, що виділяються організмом 
людини (рис. 4).

Тепловий потік Qл та масова витрата водяної пари 
людини Gл залежать від її активності та вдягненості. 
Для цілей даної роботи ці параметри прийняті постій-
ними: Gл=0.02 г/с, Qл=80 Вт, що відповідає швидкості 
метаболізму 1 MET легко вдягненої людини, що сидить.

Згідно з конструкцією судна модель ходового 
містка (рис. 5) не має повітропроводу для повернен-
ня повітря у систему кондиціювання. Обмін повітря 
здійснюється шляхом надходження припливного 
повітря через дифузори та випуск його в атмосферу 
через вентиляційний отвір.

Модель установки кондиціювання повітря (рис. 6) 
синтезована згідно з документацією суднової СКП. 
Вона складається з камери змішування, вентилятора 
та випарника. Камера змішування має вхідні отвори 
для зовнішнього та рециркуляційного повітря, а її 
вихід з’єднаний з випарником. Після випарника пові-
тря потрапляє у повітряний простір корпусу конди-
ціонера, в якому знаходиться вентилятор з ремінним 
приводом та електродвигуном потужністю 5.5 кВт. 
Повітряний простір відокремлений горизонталь-
ною перегородкою від двох компресорів потужністю 
7.5 кВт, конденсатора та з’єднувальних трубопрово-
дів. Частка теплових втрат наведеного вище облад-
нання потрапляє до повітряного простору. Ці витрати 
представлені сумарним тепловим потоком у 3300 Вт, 
який призводить до зростання температури приплив-
ного повітря на 2°С.

Таблиця 1. Параметри приміщень надбудови газовозу LPG/C “Epic Corsica”
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Рис. 2. Модель палуби газовозу LPG/C “Epic Corsica” з виділеною досліджуваною каютою

Рис. 3. Модель досліджуваної каюти з суміжним санвузлом
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Перевірка адекватності моделі здійснювалась 
у два етапи. На першому етапі проєктні масові витра-
ти повітря кожної з палуб та досліджуваної каюти 
були порівняні з розрахованими (табл. 2). Отримані 
відхилення в межах 1% свідчать про коректне моде-
лювання розподілення припливного повітря. На дру-
гому етапі перевірки були побудовані криві розгону 
температури (рис. 7) та відносної вологості (рис. 8) 
внутрішнього повітря приміщень надбудови при сту-
пеневому збільшенні об’ємної витрати охолоджу-
вального повітря. Як початкові умови були викорис-
тані температура 35°С й вологість 70% для зовніш-
нього та внутрішнього повітря приміщень надбудови 
при нульовій початковій об’ємній витраті охолоджу-

вального повітря. Такі ж умови були використані 
під час розрахунку системи кондиціювання на етапі 
проєктування. Такі умови відповідають перебуван-
ню судна у тропічних широтах протягом тривалого 
часу із зупиненим кондиціюванням повітря надбу-
дови. Ступеневим впливом прийнято миттєве збіль-
шення об’ємної витрати охолоджувального повітря 
з нуля до проєктного значення 1.663 м3/с. У сталому 
режимі температура припливного повітря на виході 
з випарника досягає 15°С, а на виході з вентилято-
ра – 17°С, що відповідає проєктним даним судново-
го кондиціонера. Тепловий потік від навколишньо-
го середовища до приміщень надбудови вважався 
постійним та рівним проєктному згідно з таблицею 1.  

                                                      а)                                                                                         б)
Рис. 4. Моделі тепло- та масообміну приміщення: а) з навколишнім середовищем; б) з мешканцями

Рис. 5. Модель ходового містка

Таблиця 2. Результати моделювання повітрообміну моделі порівняно з проєктом

Ємність Проєктна об’ємна витрата 
повітря, м3/г

Розрахована об’ємна витрата 
повітря, м3/г Відхилення, %

Ходовий Місток 915 917.64 0.29
Капітанська палуба 1115 1117.08 0.19
Шлюпочна палуба 1178 1180.44 0.21

Кормова палуба 2779 2771.64 -0.26
Досліджувана каюта 150 148.68 -0.88
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У сталому режимі середня температура приміщень 
надбудови досягає 26.4°С, що на 0.6°С менше, ніж 
проєктні 27°С, а абсолютні значення відхилень тем-
ператур окремих палуб та досліджуваної каюти не 
перевищують 1.6°С від проєктної.

Середня відносна вологість повітря надбудо-
ви у сталому режимі досягає 51.8% при проєк-
тній – 50%, а абсолютні значення відхилень від-
носної вологості окремих палуб від проєктних не 
перевищують 3.8%. Відносна вологість повітря 

досліджуваної каюти у сталому режимі на 5.8% 
більша, ніж проєктна.

Отримані результати моделювання свідчать про 
задовільну точність моделі та її адекватність.

Одним з перспективних застосувань синтезованої 
моделі є дослідження динаміки газового складу повітря 
у надбудові. Досліджуване судно перевозить пропілен, 
гранична безпечна концентрація (TLV) якого стано-
вить 500 ppm. Згідно з Міжнародним кодексом з буду-
вання та обладнання суден, що перевозять скраплені  

Рис. 6. Модель установки кондиціювання повітря

Рис. 7. Криві розгону температури повітря трьох палуб, ходового містка та контрольованої каюти
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Рис. 8. Криві розгону відносної вологості повітря трьох палуб, ходового містка та контрольованої каюти

гази наливом (IGC Code), стаціонарна газовимірю-
вальна система у надбудові налаштовується на спра-
цювання при досягненні концентрації 30% від ниж-
ньої межі вибуховості, яка для пропілену дорівнює 
2% (або 20000 ppm). Таким чином, у разі аварійного 
витоку вантажу газовимірювальна система спрацює 
лише при концентрації забруднювача 6000 ppm, яка 
перевищує безпечну у 12 разів.

На рис. 9 представлено криву розгону вмісту 
пропілену у досліджуваній каюті при ступеневому 
збільшенні концентрації забруднювача у зовнішньо-
му повітрі до 3000 ppm у момент часу 1500 секунд 
з початку відліку. Крива розгону була розрахована 
для об’ємної частки зовнішнього повітря 30% при 
повністю відкритих дифузорах припливного повітря 
в усіх приміщеннях та повністю відкритих вентиля-

Рис. 9. Крива розгону концентрації пропілену у досліджуваному приміщенні при ступеневому збільшенні концентрації 
забруднювача у зовнішньому повітрі
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ційних отворах у приміщеннях відкритого типу. Такі 
параметри моделі відповідають нормальній експлуа-
тації аварійній ситуації, коли незначне пошкодження 
вантажної системи танкера спричиняє несподіваний 
викид вантажу малої інтенсивності.

За результатами моделювання встановлено, що 
концентрація забруднювача у повітрі досліджува-
ної каюти досягає граничної безпечної концентрації 
за 3 хвилини. Динаміка концентрації забруднюва-
ча дозволяє використовувати двопозиційну систему 
короткострокової герметизації надбудови для захисту 
екіпажу від впливу випарів вантажу.

РЕЗУЛЬТАТИ
У ході дослідження здійснено структурну іден-

тифікацію об’єкта керування. Проаналізовано наявні 
математичні моделі, підходи й системи моделювання 
мікроклімату. Запропоновано методику моделюван-
ня на базі підсистеми вологого повітря програмного 
пакету Matlab-Simulink з використанням проєктної 
документації центральної системи кондиціювання 
та креслень надбудови. Методику застосовано до 
синтезу моделі мікроклімату надбудови судна-газово-
зу. У результаті моделювання були розраховані криві 
розгону середньої температури та середньої воло-
гості повітря приміщень надбудови судна, показана 
адекватність отриманої моделі.
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Завдяки своїй універсальності методика дозво-
ляє створювати моделі мікроклімату надбудови будь-
яких суден та досліджувати ефективність забезпечен-
ня колективної безпеки й комфортності екіпажу, роз-

робляти системи герметизації приміщень й фільтрації 
внутрішнього повітря й відповідні системи автома-
тичного керування.

Моделі, синтезовані з використанням запропоно-
ваної методики, потребують підтвердження адекват-
ності шляхом проведення натурного експерименту на 
модельованому судні з вимірюванням динаміки тем-
ператури, вологості повітря приміщень.

Подальше вдосконалення методики передбачає 
врахування теплоємності та теплопередачі огоро-
джувальних поверхонь приміщень, що дозволить 
моделювати процеси тепло- та масопередачі у пові-
трі суднової надбудови у всьому діапазоні параметрів 
зовнішнього повітря та на всіх режимах роботи суд-
нової СКП.

ВИСНОВКИ
Результатом дослідження є заснована на судновій 

проєктній документації методика моделювання над-
будови судна як багатоємнісного об’єкта керування 
каналами температури, вологості та газового складу 
повітря приміщень.

Була проведена апробація методики та синте-
зована модель надбудови судна-газовозу, яка надає 
можливість досліджувати динаміку газового складу 
у надбудові й розробляти системи колективної безпе-
ки для захисту екіпажів від витоку випарів вантажу 
та інших забруднювачів.

Отримані результати моделювання дозволяють 
виявити характеристики досліджуваної системи, які 
не були враховані при проєктуванні та побудові суд-
на, але є важливими для забезпечення безпеки екіпа-
жу згідно з новітніми дослідженнями та нормами.
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Abstract. This article is devoted to the development of an economic and mathematical model for evaluating the 
effectiveness of startup projects in of ecology, based on simulation modeling. Startups are small companies that 
build their business on the latest innovative ideas using modern information technologies and are characterized by 
high risk.
Simulation modeling is a method of analyzing and synthesizing complex systems that is used when traditional 
mathematical research methods are impossible or ineffective. It is interesting to study the risk in simulation modeling.
The paper considers two investment projects in the ecology. The study is conducted on the basis of net present value and 
internal profitability. Vectors of N random numbers with a uniform distribution law and interval boundary points are 
generated. The calculation was performed in the Mathcad program. The risk ratio for the projects under consideration 
is calculated. A histogram of the NPV distribution is plotted. As a result of a qualitative analysis, the project factors that 
are most at risk were identified. The rating of project factors is determined.
The development of an investment project is based on certain principles, and the analysis of project risks plays an 
important role. The current economic situation is characterized by instability, which must be taken into account in the 
process of making competent investment and design decisions. 
However, for an adequate risk assessment, it is necessary to have a sufficient amount of data, which is sometimes 
impossible to obtain. If physical data is difficult or impossible to obtain, they are replaced with values obtained during 
the simulation experiment.
The novelty of the work is the definition of the risk coefficient as a ratio of expected values: unfavorable and favorable 
deviations of indicators from the predicted level. The paper finds risk coefficients for two of the studied ecoprojects. 
Qualitative analysis was performed in EXCEL, namely the sensitivity of the NPV to project risk factors.
The model can be used by both investors and entrepreneurs. 
Key words: net present value; risk factor; simulation; discounting; qualitative analysis.

Анотація. Стаття присвячена розробці економіко-математичної моделі оцінки ефективності стартап-проєктів 
у сфері екології на основі імітаційного моделювання. Стартапи – це невеликі компанії, які будують свій бізнес 
на новітніх інноваційних ідеях з використанням сучасних інформаційних технологій та характеризуються  
високим ризиком.
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Імітаційне моделювання – це метод аналізу і синтезу складних систем, який використовується, коли традиційні 
математичні методи дослідження неможливі або неефективні. Цікавим є дослідження ризику в імітаційному 
моделюванні.
У роботі розглянуто два інвестиційні проєкти у сфері екології. Дослідження проводилося на основі чистої 
приведеної вартості та внутрішньої прибутковості. Генеруються вектори з N випадкових чисел з рівномірним 
законом розподілу та граничними точками інтервалу. Розрахунок проведено в програмі Mathcad. Розрахова-
но коефіцієнт ризику для розглянутих проєктів. Побудовано гістограму розподілу NPV. В результаті якісного 
аналізу були виявлені фактори проєкту, найбільш схильні до ризику. Визначено рейтинг чинників проєкту.
Розробка інвестиційного проєкту базується на певних принципах, при цьому важливу роль відіграє аналіз 
проєктних ризиків. Сучасна економічна ситуація характеризується нестабільністю, що необхідно враховувати 
в процесі прийняття грамотних інвестиційно-проєктних рішень. 
Однак для адекватної оцінки ризику необхідно мати достатню кількість даних, отримати які деколи неможли-
во. Якщо фізичні дані отримати важко або неможливо, їх замінюють величинами, що були отримані під час 
імітаційного експерименту.
Новизною роботи є визначення коефіцієнту ризику як співвідношення сподіваних величин – несприятливих  
і сприятливих відхилень показників від прогнозованого рівня. У роботі знайдено коефіцієнти ризику для двох 
досліджуваних екопроєктів.
Якісний аналіз був проведений в програмі EXCEL. Аналізувалась чутливість NPV до чинників проєкту, схиль-
них до ризику.
Модель може бути використана як інвесторами, так і підприємцями. 
Ключові слова: чиста приведена вартість; коефіцієнт ризику; імітаційне моделювання; дисконтування;  
якісний аналіз.

PROBLEM STATEMENT AND ANALYSIS 
OF THE LITERATURE

One of the methods for evaluating the effectiveness 
of an investment is simulation modeling. Simulation 
modeling is one of the most common methods of analyzing 
economic systems. 

When solving firm management problems, 
the following methods are most often used: simulation 
modeling (29%); linear programming (21%); network 
planning and management methods (14%); inventory 
management theory (12%); nonlinear programming 
(8%); dynamic programming (4%); integer programming 
(3%); queue theory (queuing systems) (3%); others (6%).

The issues of evaluating the effectiveness of startups 
are not sufficiently developed, and it is not always 
possible to use classical analytical methods, especially 
for problems with uncertainty. Issues of research 
of innovative development of enterprises were dealt with 
by such scientists as: Takha, Hemdi A. [1], Onikienko, 
S. V. [2], Yastremska, O. M. [3]. 

Methods designed to analyze the effectiveness 
of startup projects have been studied in a significant 
number of literature sources [4-7]. In previous works [8], 
economic and mathematical models constructed using 
fuzzy sets are worked out, in which fuzzy variables are 
constructed that reflect uncertainty. Scientific research on 
the development of economic and mathematical models 
for analyzing the effectiveness of startups in ecology in 
conditions of uncertainty requires some improvement.

THE AIM OF THE STUDY
This section examines the possibilities of using 

the tools of economic and mathematical modeling in 

the course of making investment and design decisions 
in conditions of uncertainty. The aim of the study is to 
identify the main characteristics of uncertainty in order to 
adapt classical methods of risk analysis to it.

METHODS, OBJECT AND SUBJECT 
OF RESEARCH

Let’s consider a methodology for assessing the risk 
of an investment ecoproject using simulation analysis. 
Simulation refers to conducting tests on a computer 
with mathematical models of real systems. Simulation 
modeling is based on game theory and is a series 
of numerical experiments that can be used to obtain 
an empirical estimate of the degree of influence of various 
factors on some results that depend on them.

Simulation modeling performs an empirical 
assessment of the degree of influence of the initial values 
on the results that depend on them. Numerical values 
of stochastic parameters for each experiment are taken 
as random numbers from confidence ranges of values. 
Confidence range is the range limited by the optimistic 
and pessimistic value of the parameter. 

The simulation method includes the following 
four consecutive steps: primary information analysis; 
influencing factors identification; significant factors 
selection; determining the base value and range of changes 
for each selected factor.

We will conduct a project study based on net present 
value and internal profitability. Net present value NPV 
is the difference between the present cash income 
and the amount of initial expenses (1):

� � � � � � � � � � � � � � � � � �NPV I
CF
rk

n
k
k

� � �
�

� �
�
�

1 1
1

( )
,,                     (1)
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Where
CF Q P V F A T Ak k k k� �� � � ��� �� �� � �1

Qk – quantity of products sold; Pk – unit price; Vk – unit 
costs.

The net flow of payments includes profit from 
production activities and depreciation charges as income, 
and investments in capital construction, reproduction 
of fixed assets that are disposed of during the production 
period, as well as the creation and accumulation 
of working capital as expenses.

The discount multiplier 1
1( )+ r k  recalculates 

the NPV value after k years. The discount rate is one 
of the most important tools that allows conducting 
an expert examination of the project, taking into account 
the risk present in it, as well as comparing various 
investment projects. 

Since the NPV includes random factors, the NPV is also 
a random variable. Then you need to find its mathematical 
expectation M NPV� � ) and standard deviation σNPV . Let’s 
denote: x - is the NPV value, and p is the implementation 
probability. Then we determine the mathematical 
expectation of the NPV by the formula:

M NPV x pi i� � � � ;

D NPV x p M NPVi i� � � � � � �� �2 2 ;

� NPV D NPV� � � � �
In this paper, a sensitivity analysis is performed, 

consistently changing variables with respect to 
the baseline level of all risk variables. Sensitivity 
analysis has significant drawbacks. For example, the NPV 
of investment projects is always sensitive to changes in 

variable costs and sales prices. However, if the company 
has signed a contract for the supply of a fixed volume 
of goods at a fixed price, this project can be quite safe.

That is, the NPV depends not only on changes in 
the values of input variables but also on the interval 
of probable values of these variables, which is determined 
by their probabilistic distribution.

In practice, all variables affect project results 
simultaneously, impairing or improving the resulting 
net present value of the project. Therefore, the next 
step in risk analysis is to analyze scenarios, which, 
based on the forecast of the probability of occurrence 
of the basic, pessimistic or optimistic scenario, will show 
the possibility of implementing this project.

The scenario approach associated with the development 
of project development options is already a multi-factor 
analysis that takes into account the interdependence of risk 
factors. It is important that the initial information about 
uncertainty factors can be converted into information 
about the possibility of implementing each scenario. In this 
case, the sum of the probability for all the proposed options 
should be equal to one. 

The project management process is aimed at reducing 
the possibility of risky losses of the project during 
implementation, which is impossible without additional 
costs. The consequence of this is an increase in the cost 
of the project as a whole.

The study presents the main methods of project 
risk analysis, adapts classical methods of risk analysis 
to conditions of uncertainty, analyzes the possibilities 
of applying a number of non-traditional approaches to 
risk analysis and methods of economic and mathematical 
modeling for non-stationary conditions.

Table 1. Сalculation of key parameters
The first project The second project

Minimum Maximum Minimum Maximum
Costs per unit (V) UAH 320 500 400 600

Number of sold products (Q) pieces 240 500 400 600
Price per unit (P) UAH 480 720 480 720

Initial investment (I) UAH 10000 20000
Fixed costs (F) UAH 1000 2000

Amortization (A) UAH 500 500
Discount rate (r) 0,1 0,1

Taxes (T), % 60 60
Project implementation period, years 5 5

Table 2. The results of the calculation
The first project The second project

max (NPV) UAH 268700 225300
min (NPV) UAH -15740 -108300

Mathematical expectation NPV UAH 93060 54480
Standard deviation NPV UAH 56870 70990

Investment project risk 0,051 0,221
CV 0,611 1.303
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THE MAIN MATERIAL AND DISCUSSION 
OF THE RESULTS

The firm is considering two investment projects 
for the production of ecoroducts A and B, respectively. 
Table 1 sets the key parameters for calculating investment 
projects. Key project parameters and limits of their 
changes are defined (table 1).

We generate vectors from N random numbers 
that have a uniform distribution law, in which b 
and a are the boundary points of the interval (a <b), 
using the Mathcad runif program function (m, a, b). N is 
the number of imitations.
V runif N V Vk min max� � �, , ;    Q runif N Q Qk min max� � �, , ;

P runif N P Pk min max� � �, , ;    I runif N I Ik min max� � �, , ;

CF Q P V F A T Àk k k k� �� � � ��� �� �� � � � �1 2� � � � � � � �       (2)

NPV pv r n CF Ik k k� �� � � � �, , ( ) ;� � � � � � � � � 3             (3)

Determine 

R NPV NPV1 4� � � � � � � �max min � � � � � � � �         (4)

S if NPV NPV S if NPV NPV
k

k k
k

k k1 0 0 2 0 0� �� � � �� �� �, , , ,� � �

Let’s calculate the risk coefficient (Кrisk), determined 
by the formula:

K
S

S Srisk � �
� �1

1 2

5� � � � � � � � � � � �                             (5)

The risk coefficient generally shows the ratio 
of expected values of unfavorable and favorable deviations 
of indicators from the predicted level. For our projects 
Krisk1 =  0,003, Krisk2 0 134= , .

Let’s analyze the results obtained (Table 2). In our 
case, the risk ratio (Krisk) for the first project is less. The 
calculation results are shown in Table 2.

The risk ratio values can vary from zero to infinity. 
That is, when there is almost no risk, the value of the risk 
ratio approaches zero; the greater the risk value, the greater 
the risk ratio.

To assign the resulting level of risk to one of the risk 
zones, you can use the risk scale (Table 3).

Table 3. Risk gradation
Risk factor Risk gradation

0-0,25 Low risk
0,25-0,75 Medium risk

0,75 and above High risk

Let’s calculate the mathematical expectation 
of the NPV: mean NPV 1� � . Let’s calculate the standard 
deviation of the NPV: Stdev NPV 1� � .

Let’s plot a histogram of the NPV distribution:

H histogram
N

NPV� �
�
�

�
�
�50

1,

Fig. 1. NPV distribution histogram

Since the NPV has a normal distribution, the risk 
of an investment project is calculated as follows:

R = pnorm(0, mean Stdev(NPV1))
Analyzing the results in Table 2, we see that 

the first option is less risky. Risk of investment projects: 
R1 = 0,047, R2 = 0,221.

We will use standard methods for calculating the NPV 
and find pessimistic, basic, and optimistic scenarios. As 
a result of conducting a qualitative analysis in EXCEL, 
project factors that are at risk were identified.

Sensitivity analysis is a standard method that consists 
of substituting various hypothetical values of critical 
parameters into the financial model of the project and then 
calculating them. It is assumed that these parameters will 
decrease by 10-50% and increase by 10-40%. After that, 
the «threshold» beyond which the project will not pay off 
is calculated mathematically.

The results of the sensitivity analysis are shown in 
Table 4, and the rating factors of the project that affect 
the risk and their rating are also determined.

Project analysis suggests that a second project with 
a more sensitive NPV is considered riskier (Table 4).

The NPV is calculated for these variables and then 
compared with the expected base NPV value. In other 
words, the NPV is calculated based on pessimistic, 
optimistic, and baseline scenarios (Table 5).

Table 4. Determining the rating of project factors influencing the risk
Variable Сhange variable, % NPV change, % Place in the ranking Importance for the project

V 10 50 3 very high
Q 10 37 2 very high
P 10 42 1 average
I 50 21 5 average
F 50 10 4 average
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The results of scenario analysis can be used to 
determine the mathematical expectation of NPV, standard 
deviation, and variation. 

The degree of influence of critical factors on the final 
efficiency can be demonstrated in Figure 2, which reflects 
the impact of the sales price, production cost, and physical 
sales volume on the result.

Currently, simulation modeling is the basis for 
creating new promising management and decision-making 
technologies in the business sector, and the development 
of computer technology and software makes this method 
increasingly accessible to a wide range of practitioners. 
The presented simulation model allows making decisions 
on estimating uncertainty. Based on the given simulation 
results, it is possible to determine the probability 
of the NPV.

CONCLUSIONS
The paper develops an economic and mathematical 

model for evaluating the effectiveness of startup projects 
in ecology, based on simulation modeling. The analysis 
of approaches and methods used to analyze project risks 
is carried out. 

Two investment projects with different conditions 
were considered. The study is conducted on the basis 
of net present value and internal profitability. Vectors are 
generated for unit costs (V), quantity of products sold 
(Q) , and unit prices (P). Vectors consist of N random 
numbers with a uniform distribution law and boundary 
points of the interval. The calculation was performed in 
the Mathcad program. The calculated risk ratio for the first 
and second projects. A histogram of the NPV distribution 

Table 5. The calculation of NPV for the three scenarios for the first startup

Implementation scenario Changing parameters The value of NPV 
UAH

The probability  
of realization

Pessimistic Decrease in prices and sales volume by 20% 47847,41 0,3
Basic 80599,8 0,6

Optimistic The increase in prices and sales volume by 20% 120630,5 0,1

Table 6. Calculation of NPV for three scenarios for the second startup

Implementation scenario Changing parameters The value of NPV 
UAH

The probability  
of realization

Pessimistic Decrease in prices and sales volume by 20% 26626,68 0,3
Basic 53920,34 0,6

Optimistic The increase in prices and sales volume by 20% 87279,27 0,1

Table 7. Indicators of calculations
Indicators of variation Value for the project 1, UAH Value for the project 2, UAH

Mathematical expectation 74777 49068,14
Dispersion 21169 17641,46

Averagelinear deviation 25069,73 20891,45
The standard deviation 36452,15 30376,8

Fig. 2. NPV sensitivity to project metrics
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is plotted. As a result of a qualitative analysis, the project 
factors that are most at risk were identified. The rating 
of project factors is determined. NPV is calculated for 
these variables and then compared with the expected 
base NPV value. In other words, the NPV is calculated 
based on pessimistic, optimistic, and baseline scenarios 
(Table 5).

The scenario analysis performed is a fairly advanced 
tool for assessing the own risk of an investment project, 
but it is not without drawbacks. Its limitation lies in 
the fact that only a few discrete values of project results 
are considered, while in reality these values can be 
infinitely many. 

Sufficient data should be available for an adequate 
risk assessment. If physical data is difficult or impossible 
to obtain, they are replaced with values obtained during 
the simulation experiment.

All the considered performance indicators 
of the investment process are strongly linked. This is 
because they are all built on the basis of discounting 
the payment flow. However, the investment process that 
is better in one indicator will not always be more effective 
in other indicators, since the prerequisites and features 
of calculating each indicator differ.

Due to differences in estimates of the investment 
process, which can be observed when using different 
performance indicators, the question arises about 

the preference of certain performance meters. The most 
common indicator of investment performance is the internal 
rate of return, and the next indicator is net present income. 
All other investment performance indicators are used 
much less frequently. At the same time, it should be noted 
that it is advisable to apply both of the above indicators 
simultaneously, since the internal rate of return can be 
considered as a qualitative indicator that characterizes 
the return on a unit of invested capital, and net present 
income is an absolute indicator that reflects the scale 
of the investment process and the income received.

In this paper, efficiency is evaluated by the value 
of the risk factor, which is calculated differently. In 
the first case, as a ratio of expected values: unfavorable 
and favorable deviations of indicators from the predicted 
level. In the second version, standard functions are used. 
The calculation results almost coincided. The paper finds 
risk coefficients for two of the studied projects. 

Further, it is necessary to continue scientific research 
on the development of economic and mathematical 
models for analyzing the effectiveness of startups in 
conditions of uncertainty.

As a result of a qualitative analysis, risk factors were 
identified for the project.

The degree of influence of critical factors on the value 
of net present value (NPV) is studied. The work can be 
useful for scientists and businessmen.
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Abstract. The high level of nature use and the exhaustibility a lot of natural resources create difficulties in further 
providing of society with material goods. This situation contradicts the key task of the nature use economy. The high 
resource intensity and the large amount of waste from enterprises require to measures implementation for enterprise 
eco-modernization.
Purpose of study is presentation of approaches to enterprises eco-modernization using the environmental strategy of 
resource efficient and clean production. The strategy is aimed to improve the indicators of nature use and enterprises 
environmental friendliness, reduce the environmental risks and the burden on the environment.
Method is based on the study of relationships in the “production – environment” system and the eco-modernization 
measures implementation stages. It is suggested the six groups of evaluation indicators and additional environmental 
performance of enterprise production and technological processes. The additional performances are the coefficients of 
isolation, turnover of natural resources and purity, the category (degree) of production hazard and environmental criteria.
Results. Ecological and economic analysis is one of the assessment tools for enterprise environmental sustainability. 
It is aimed to study the complex of relationships in the “production – environment” system. Use of this tool allows to 
make the enterprise potential assessment and the identification of enterprise modernization opportunities.
Scientific novelty is optimal selection of assessing indicators for the level of nature use and enterprise environmental friendliness 
to implement the resource efficient and more clean production in accordance with the circular economy principles.
Practical importance. The evaluation and analysis of the proposed indicators allow the comprehensive and more 
complete assessment of the nature use and enterprise environmental friendliness level to search for optimal resource 
efficient solutions.
Key words: nature use; pollution; ecological and economic analysis; circular economy; resource efficient and clean 
production; environmental friendliness.

Анотація. Високий рівень природокористування та вичерпність багатьох природних ресурсів створюють труд-
нощі для подальшого забезпечення суспільства матеріальними благами, що суперечить ключовому завданню 
економіки природокористування. Висока ресурсоємність та відходомісткість підприємств спонукають до впро-
вадження заходів із їх екомодернізації.
Мета полягає у висвітленні підходів щодо екомодернізації підприємств шляхом застосування екологічної стра-
тегії ресурсоефективного та чистого виробництва, спрямованої на поліпшення показників природокористуван-
ня та екологічності підприємств, зниження екологічних ризиків та зменшення навантаження на навколишнє 
природне середовище.
Методика. На основі здійсненого вивчення взаємозв’язків в системі «виробництво – навколишнє природне 
середовище» та етапів впровадження заходів з екомодернізації визначено, що методику доречно розглядати за 
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6 групами спеціальних індикаторів, перелік яких наведено в роботі, та додатковими показниками екологічності 
виробничих і технологічних процесів суб’єктів господарювання (коефіцієнти замкненості, колообігу природ-
них ресурсів та чистоти, категорія (ступінь) небезпечності виробництва та критерій екологічності).
Результати. Використання одного з інструментів оцінювання екологічної стійкості підприємств – еколого-еко-
номічного аналізу, який спрямований на вивчення комплексу взаємозв’язків в системі «виробництво – навко-
лишнє природне середовище», дозволяє здійснити дослідження потенціалу та виявлення можливостей модер-
нізації підприємства.
Наукова новизна полягає в оптимальному підборі показників оцінювання рівня природокористування та еко-
логічності підприємства з метою впровадження заходів із ресурсоефективних та більш чистих виробництв 
відповідно до принципів циркулярної економіки.
Практична значимість. Оцінювання та аналіз запропонованих показників дозволяє комплексно й повно оцінити 
рівень природокористування, екологічності підприємства для пошуку оптимальних ресурсоефективних рішень.
Ключові слова: природокористування; забруднення; еколого-економічний аналіз; циркулярна економіка; 
ресурсоефективне й чисте виробництво; екологічність.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Високе ресурсоспоживання та збиткоємність біль-

шості українських підприємств, зумовлені високим рів-
нем зносу основних засобів та відсутністю дієвої полі-
тики управління, спонукають до пошуку раціоналізації 
управлінських рішень, орієнтованих на пріоритетність 
підвищення екологічності всіх процесів діяльності під-
приємства та ефективне еколого-економічне управлін-
ня. Ефективне еколого-економічне управління передба-
чає постійне виконання еколого-економічного аналізу, 
пошуку, обґрунтування та координації ресурсоефектив-
них рішень, моніторингу еколого-економічної ефектив-
ності впроваджених заходів, контролю діяльності, здій-
снюваної відповідно до прийнятої «Стратегії розвитку», 
та подальшого планування ресурсоефективної та мало- 
або безвідходної діяльності підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання підвищення екологічної стійкості під-
приємств відповідно до принципів циркулярної еко-
номіки не є новим: подібні моделі застосовувалися 
раніше та застосовуються сьогодні у високорозви-
нених країнах, тому що вони є достатньо обґрунто-
ваними, відповідають стратегіям та цілям сталого 
розвитку. Питаннями пошуку і впровадження ресур-
соефективних рішень щодо зниження рівня природо-
користування та ефективного управління відходами, 
їх рециклінгу та використання у якості вторинної 
сировини займаються такі українські та закордонні 
дослідники, як А. Війкман, К. Сконберг [1], Г. Шви-
даненко, Д. Матукова, Л. Мельник [2], Н. Нестерова 
[3], Р. Малишева [4], М. Балджи [5], О. Щербина [6], 
Г. Савицька [9], Л. Булгакова, Л. Костилєва, Л. Попо-
ва, П. Рєпін, М. Джумабаєва [10] та інші.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ 
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Попри велику кількість досліджень, питання еко-
розвитку підприємств на принципах циркулярної еко-
номіки та реалізації заходів із впровадження ресурсо-
ефективних, більш чистих виробництв в нашій країні 

є гостро актуальним, тому що немає дієвого і єдиного 
механізму, що дозволив би активізувати екомодерні-
зацію суб’єктів господарювання, забезпечивши таким 
чином процеси сталого розвитку, поліпшення приро-
докористування та зниження шкодомісткості україн-
ських виробництв. Орієнтуючись на розвиток підпри-
ємства, суб’єкти господарювання, зокрема, націлені на 
швидке отримання економічного ефекту, незважаючи 
на те, що економічним ефектом з часом стане кумуля-
тивний екологічний ефект за рахунок зменшення збит-
ків. Таким чином, важливо продовжувати дослідження 
в даному напрямі і шукати нові економічні та організа-
ційні інструменти сталого розвитку підприємств, орі-
єнтовані на зменшення ресурсоємності та підвищення 
збалансованості природокористування.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Авторами поставлено за мету висвітлення підхо-

дів екомодернізації підприємств шляхом застосування 
стратегії ресурсоефективного та чистого виробни-
цтва, підбір методики оцінювання показників при-
родокористування та екологічності підприємств для 
пошуку рішень щодо зниження екологічних ризиків 
та зменшення навантаження на навколишнє природне 
середовище.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вирішення визначених в статті завдань здій-
снено шляхом комплексного використання методів 
загальнонаукового та прикладного характеру, зокре-
ма структурного, системного аналізу та синтезу. 
Об’єктом дослідження є процес формування системи 
показників оцінювання рівня природокористування 
та екологізації підприємств.

Предметом дослідження є теоретико-методичний 
інструментарій з формування складових частин стра-
тегії із ресурсоефективного та чистого виробництва.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
За прогнозами експертів, до 2050 року світова 

економіка зросте у чотири рази, а населення світу 
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збільшиться з сьогоднішніх 7,3 мільярдів приблизно 
до 10 мільярдів. У нещодавньому звіті ООН про насе-
лення, представленому у липні 2015 року, наводиться 
переглянутий (у більшу сторону) варіант попередніх 
прогнозів щодо населення та передбачається, що на 
початку наступного століття населення світу сягне 
мінімум 11 мільярдів людей. У звіті ОЕСР «Еколо-
гічні перспективи до 2050 року» зазначено додат-
кове навантаження на матеріальні та енергетичні 
ресурси Землі і навколишнє середовище, яке може 
бути викликане збільшенням чисельності населення. 
Зростаюче населення з підвищеним середнім рівнем 
доходу потребуватиме більше продуктів харчування, 
промислових товарів, більше енергії і води. Це ство-
рює величезні проблеми для сталого економічного 
та екологічного розвитку і, зокрема, для ефективні-
шого використання ресурсів [1].

Л. Мельник стверджував, що економічна сис-
тема вичерпує ресурси природних систем планети 
і підходить до усвідомлення об’єктивної необхіднос-
ті переходу до нових форм взаємин із природою, що 
зумовлені неминучістю реформування економічних 
систем і суспільних відносин [2]. Таким чином, для 
реформування економічних систем і суспільних від-
носин актуальності набуває активізація сталого роз-
витку суб’єктів господарювання на принципах цирку-
лярної економіки, що спрямовані на зниження рівня 
природокористування, формування дієвої системи 
управління відходами на підприємствах та організа-
цію впровадження технологій рециклінгу.

Н.І. Нестерова визначає, що природокористу-
вання – це об’єктивно зумовлений процес залучен-
ня людиною природних ресурсів до виробничої 
та невиробничої діяльності, їх відтворення та охо-
рона. У сучасних умовах науково-технічного й соці-
ального прогресу це поняття стає дуже містким та не 
завжди однозначно розуміється [3, с. 662].

Якщо розглядати природокористування як про-
цес, діяльність, яку можна дослідити, необхідно зау-
важити, що рівень природокористування визначаєть-
ся раціональністю.

Н.Р. Малишева визначає, що однією з ознак раціо-
нальності природокористування, що інколи вказуєть-
ся в літературі, є його комплексність. Комплексність 
у природокористуванні – це використання природно-
го ресурсу в спосіб, що дозволяє максимально заді-
яти всі його корисні властивості з метою задоволення 
різнобічних потреб (як комунально-побутових, так 
і економічних (господарських) чи інших (екологіч-
них, естетичних, рекреаційних)) [4].

М.Д. Балджи зазначає, що раціональність зале-
жить від всебічного вивчення природних ресурсів, 
яке полягає у:

− визначенні оптимальних норм користування 
природними ресурсами;

− обґрунтуванні найефективнішого розміщення 

галузей виробництва та пропозицій щодо господарю-
вання;

− еколого-економічному оцінюванні природних 
ресурсів;

− розробці регіональних систем господарювання,
− прогнозуванні та оцінці наслідків господар-

ської діяльності тощо [5].
Прикладом раціонального природокористуван-

ня в екології вважається безвідходне виробництво, 
де повністю використовуються відходи виробни-
цтва, внаслідок чого знижується витрата сирови-
ни, а забруднення довкілля зводиться до мінімуму. 
Одним із видів такого виробництва є багаторазове 
використання в технологічному процесі води, взятої 
з річок, озер, бурових свердловин. Ця вода очищу-
ється та знову бере участь у виробничому процесі 
[6, с. 258]. Отже, єдиним способом досягнення ста-
лого розвитку підприємств, раціональності приро-
докористування є розвиток виробництв на принци-
пах циркулярної економіки (економіки замкненого 
циклу). Основним завданням циркулярної економіки 
є найбільш широке використання відновлювальних 
ресурсів та перехід до безвідходного виробництва. 
Багаторазове використання одного і того ж матеріалу 
як сировини допоможе мінімізувати економічні збит-
ки навколишнього середовища.

Основу циркулярної економіки становлять:
− ресурсоефективне та чисте виробництво 

(далі – РЕЧВ);
− кращий дизайн продукції (вироби з більшим 

терміном використання, можливістю ремонту, демон-
тажу, повторного використання, перевиготовлення);

− управління відходами (пріоритетність пово-
дження з відходами (обробка для повторного вико-
ристання – рециклінг, обробка для відновлення енер-
гії – видалення);

− рециклінг (використання вторинної сировини, 
ресурсів).

На рисунку 1 представлено етапи запровадження 
РЕЧВ, серед яких перші п’ять етапів є етапами впро-
вадження, а шостий – «постфактум».

РЕЧВ – комплексна й послідовна екологічна 
стратегія для застосування у виробничих процесах, 
спрямована на підвищення економічної ефективнос-
ті виробництва, зниження виробничих ризиків для 
населення та зменшення навантаження на навколиш-
нє природне середовище [7].

Розглянемо докладніше представлені етапи.
1етап – ознайомлення з об’єктом, виробничими 

дільницями, характеристиками та станом устатку-
вання, умовами зберігання та використання ресур-
сів, сировини, виконання необхідних вимірювань 
(вимірювань масових концентрацій забруднюючих 
речовин у викидах стаціонарних, пересувних дже-
рел; масових концентрацій забруднюючих речо-
вин в атмосферному повітрі, повітрі приміщень;  
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масових забруднюючих речовин в поверхневих, під-
земних, стічних, зворотних дренажних водах; масо-
вих концентрацій нафтопродуктів у воді, ґрунтах; 
вимірювання еквівалентного та максимального рів-
нів шуму), вивчення відомостей первинного облі-
ку та статистичної звітності підприємства в галузі 
природокористування, відомостей бухгалтерського 
обліку та звітності [8]. Необхідно зауважити, що 
рішення щодо екорозвитку підприємств, здійснен-
ня екополітики приймає керівництво підприємства, 
тому повинна бути проведена зустріч з керівни-

цтвом, топменеджерами, менеджерами виробничих 
підрозділів, обов’язком яких буде підтримання сис-
теми екологічного менеджменту.

2 етап – попереднє оцінювання впливу на навко-
лишнє середовище всіх видів діяльності, проце-
сів та можливостей, перспектив суб’єкту господа-
рювання щодо інноваційного екорозвитку, а саме 
дослідження динаміки собівартості і рентабельності 
окремих видів продукції, оцінювання фінансово-
го стану, аналіз екологічної діяльності (викорис-
тання та забруднення природних ресурсів, плата 

Рис. 1. Етапи впровадження заходів РЕЧВ
Джерело: розроблено авторами за [7–9]

Рис. 2. Аналітична схема структури прогнозованого збитку
Джерело: розроблено за [10]
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за забруднення) [9]. З метою оцінювання про-
гнозованого збитку під час дослідження здійсню-
ють вивчення комплексу взаємозв’язків в системі 
«виробництво – навколишнє природне середовище», 
аналіз причинно-наслідкових відносин економічного 
збитку підприємства [10] (рис. 2). Оцінювання при-
родоємності (рівня природокористування) та еколо-
гічності підприємства доречно проводити на основі 
системи показників загального, питомого природо-
користування та забруднення природних комплексів. 
До таких показників слід віднести ресурсомісткість, 
енергоємність, землеємність, збиткоємність, еко-
ємність (відходоємність, вуглецевоємність) [11; 12] 
та додаткові показники екологічності виробничих, 
технологічних процесів суб’єктів господарювання 
(коефіцієнти замкненості й колообігу природних 
ресурсів та чистоти, категорію (ступінь) небезпеч-
ності виробництва та критерій екологічності). При 
здійсненні аналізу природоспоживання підприєм-
ства доречно використовувати бренчмаркінг – порів-
няльний аналіз на основі еталонних показників, що 
є процесом визначення, розуміння та адаптації наяв-
них прикладів ефективного функціонування підпри-
ємства з метою поліпшення власної роботи.

3 етап – етап пошуку РЕЧВ-заходiв, спрямова-
них на зниження рівня природокористування (міні-
мізацію ресурсоспоживання) та підвищення еколо-
гічності виробництва (зниження антропогенного 
навантаження). РЕЧВ-заходи поділяються на стан-
дартні та креативні. Для пошуку креативних заходів 
доречно застосовувати метод мозкового штурму.

4 етап – етап розроблення проєкту, техніко-еко-
номічного обґрунтування обраних РЕЧВ-заходiв, 
а також прогнозування економічної, екологічної 
та соціальної ефективності їхнього впровадження. 
З метою оцінювання показників ефективності засто-
совують математичні методи (математичний апарат). 
До основних показників ефективності інноваційних 
проєктів найчастіше відносять норму прибутку, 
період окупності, чистий приведений дохід, індекс 
рентабельності (прибутковості), внутрішню норму 
доходності.

Відповідно до результатів проведеного дослі-
дження з ефективності інноваційного розвитку під-
приємства з впровадженням РЕЧВ-заходiв керів-
ництво підприємства повинно прийняти рішення 
підтримання або відхилення політики з еколого-еко-
номічного розвитку. Стратегію екологічного розви-
тку підприємства розробляють на довгостроковий 
період.

Зауважимо, що перші два етапи є основними 
етапами здійснення еколого-економiчного аналізу 
діяльності підприємства (ЕЕАДП) (рис. 3).

5 етап – етап впровадження обраних заходів на 
основі прийнятих управлінських рішень. До най-
поширеніших РЕЧВ-заходiв відносять заходи, що:  

1) знижують, оптимізують рівень ресурсоспожи-
вання, зокрема: енергоспоживання (теплового, 
електричного і паливного), пов’язаного з виробни-
цтвом продукції, з господарчими, комунальними 
потребами підприємства, з утилізацією вiдходiв; 
водоспоживання, пов’язаного з виробництвом про-
дукції, господарчими та комунальними потреба-
ми підприємства; споживання земельних ресурсів, 
пов’язаного з нераціональним розміщенням сиро-
винних ресурсів, відходів виробництва; споживання 
інших ресурсів (сировинних); 2) мінімізують вплив 
на довкілля: зменшення відходів, викидів та скидів; 
3) підвищують добробут людей: зниження ризику 
для населення і навколишнього середовища.

6 етап – етап «постфактум» – проведення моні-
торингу (оцінювання) еколого-економічної ефек-
тивності впровадження РЕЧВ-заходiв з метою сво-
єчасного виявлення відхилень, що дозволить вчасно 
внести корективи. Необхідно зауважити, що з метою 
проведення належної екологічної політики та стало-
го розвитку підприємства у майбутньому необхід-
ною умовою є застосування процедур моніторингу, 
контрою на постійній основі.

Для експрес-оцінювання (поствпровадження) 
еколого-економічної ефективності природоохорон-
них заходів використовують показник чистого еко-
номічного ефекту (перевищення середньорічного 
народногосподарського результату над приведеними 
річними витратами (різниця між економічним резуль-
татом природоохоронних заходів та витратами на 
їхню реалізацію)), показник періоду окупності.

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ

Відповідно до результатів виконаного ЕЕАДП 
на основі запропонованих показників визначеного 
потенціалу та можливостей модернізації підпри-
ємства обирають стратегію розвитку підприємства, 
інструменти для його екомодернізації та подальшо-
го еколого-економічного управління. Обрані заходи, 
що спрямовані на належне господарювання, можуть 
передбачати не тільки модернізацію чи оновлення 
основних засобів виробництва, застосування ресур-
созберігаючих технологій. Вони спрямовані також 
на таку роботу: технологічні зміни; переробку, замі-
ну або повторне використання ресурсів, сировини, 
відходів; використання вторинних енергетичних 
ресурсів, відновлювальних джерел енергії; моди-
фікацію продукції та виробництво супутньої. Орі-
єнтуючись на розвиток підприємства, відповідно 
до прийнятої стратегії РЕЧВ при обранні ресурсів, 
сировини відбувається зміна постачальників. Отже, 
необхідно зазначити, що при впровадженні екологіч-
ної стратегії розвитку на підприємстві зміни будуть 
відбуватися на всіх етапах виробництва продукції 
та управління підприємством.
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Рис. 3. Алгоритм здійснення екомодернізації підприємств, спрямованої на поліпшення природокористування шляхом 
застосування стратегії РЕЧВ
Джерело: розроблено авторами



59

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 2   2021ТЕХНОЛОГIЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ВИСНОВКИ
На основі ретельно проведеного еколого-

економічного аналізу та впровадження 
підходів щодо екомодернізації підприємств 
відповідно до обраної екологічної стратегії із 
ресурсоефективного та чистого виробництва 
можливо досягти поліпшення показників 
природокористування та екологічності, зниження 
екологічних ризиків та зменшення навантаження 

на навколишнє природне середовище, налагодити 
сталий розвиток підприємства.

При належній підтримці з боку держави інно-
ваційної екомодернізації підприємств, а також при 
достатньому інституційному та фінансовому забез-
печенні можливо досягти збереження природно-
ресурсного потенціалу не тільки окремих регіонів, 
а й країни в цілому, що сприятиме її сталому еконо-
мічному зростанню та соціальному розвитку.
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