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Abstract. The main methods of reducing nitrogen oxides concentration in flue gases 
during the boiler plants operation are considered and analyzed. It was shown that sim-
plified recirculation scheme with the flue gases supply into the inlet of the blower fan 
makes it possible to reduce emissions of nitrogen oxides at relatively low capital and 
operating costs. The aim of the work is to evaluate the impact of flue gases recirculation 
into the furnace on the technical, economic and ecological characteristics of the ship's 
auxiliary boiler. The research was carried out using the methods of computer simula-
tion. A new data of the flue gases recirculation effect on the main characteristics of the 
ship auxiliary boiler Aalborg OM-TCi with a steam capacity of 20,0 t/h were obtained. 
It was found that the recirculation of flue gases in the range of 0 … 20 % leads to a 
decrease in the adiabatic temperature in the furnace by 273°C (from 1919 to 1646°C), 
the average integral temperature in the active combustion zone decrease from 1773 to 
1534°C, and the temperature of gases at the outlet of the furnace decrease from 1300 to 
1233°C. The boiler flue gas temperature rises from 225 to 236°C. An increase in heat 
losses with flue gases by 0,5% leads to a decrease of the boiler efficiency from 89,2 
to 88,7%. The furnace heat absorption decreases by 999 kW and the heat absorption 
of convective steam-generating tube bundle increases by 900 kW. The decrease in the 
boiler steam output is 0,11 t/h. The recirculation coefficient in the range of 10 … 15% 
is recommended to choose on the basis of the study results. The given values of the 
recirculation coefficient correspond to an increase in the resistance of the gas-air path 
of the boiler by 25%, as well as a decrease in nitrogen oxide emissions by 44%.

Key words: ship auxiliary boiler, flue gases recirculation, nitrogen oxide emissions, 
fuel combustion, reduction of harmful emissions.
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Анотація. У роботі розглянуто та проаналізовано основні методи зниження концентрації оксидів 
азоту в димових газах під час експлуатації котельних установок. Для суднових котлів рекомендовано 
метод рециркуляції з подачею димових газів на вхід дуттєвого вентилятора за спрощеною схемою, 
який дає змогу знижувати викиди оксидів азоту за порівняно низьких капітальних та експлуатацій-
них витрат. Метою роботи є дослідження впливу рециркуляції димових газів на техніко-економічні 
й екологічні характеристики суднового допоміжного котла. Дослідження проводилося із застосу-
ванням методу математичного моделювання. Отримано нові дані про вплив рециркуляції димових 
газів на основні характеристики роботи суднового допоміжного котла типу Ольборг ОМ ТСі з паро-
продуктивністю 20,0 т/год. Встановлено, що зі збільшенням коефіцієнта рециркуляції в діапазоні 
від 0 до 20% адіабатна температура в топці знижується на 273оС (з 1919°С до 1646°С), середньо-
інтегральна температура в зоні активного горіння знижується на 239°C (з 1773°C до 1534°С), а тем-
пература газів на виході з топки знижується на 67°С (з 1300°C до 1233°С). При цьому температура 
відхідних газів підвищується на 11°C (з 225°C до 236°С). Зростання втрат теплоти з газами призво-
дить до зменшення коефіцієнта корисної дії котла в діапазоні з 89,2% до 88,7%. Теплова потужність 
топки зменшується на 999 кВт (з 5339 до 4340 кВт), а конвективного паротвірного пучка зростає на 
920 кВт (з 8557 до 9477 кВт). Паропродуктивність котла зменшується з 5,56 до 5,53 кг/с. На основі 
результатів проведених досліджень рекомендується вибирати коефіцієнт рециркуляції в діапазоні 
від 10 до 15%. За таких значень коефіцієнта рециркуляції димових газів опір газоповітряного тракту 
котла підвищується з 11,7 до 24,8%, а викиди оксидів азоту знижуються з 32,5 до 43,9%.

Ключові слова: судновий допоміжний котел, рециркуляція димових газів, викиди оксидів азоту, 
спалювання палива, зниження шкідливих викидів.

Аннотация. Рассмотрены и проанализированы основные методы снижения концентрации оксидов 
азота в дымовых газах при эксплуатации котельных установок. Рекомендован для судовых котлов ме-
тод рециркуляции с подачей дымовых газов на вход дутьевого вентилятора, что позволяет снижать 
выбросы оксидов азота при сравнительно низких капитальных и эксплуатационных затратах. Целью 
работы является исследование влияния рециркуляции дымовых газов на технические характеристики 
судового вспомогательного котла. Исследование проводилось с применением метода математического 
моделирования. Получены новые данные о влиянии рециркуляции дымовых газов на основные харак-
теристики работы судового вспомогательного котла типа Ольборг ОМ ТСі паропроизводительностью 
20,0 т/ч. Установлено, что с увеличением коэффициента рециркуляции в диапазоне 0–20% адиабатная 
температура в топке снижается с 1919°C до 1646°C, среднеинтегральная температура в зоне активного 
горения – с 1773°C до 1534°C, а температуры газов на выходе из топки – от 1300 до 1233°С. При этом 
температура уходящих газов повышается с 225°C до 236°C. Рост потерь теплоты с уходящими газами 
приводит к уменьшению коэффициента полезного действия котла в диапазоне 89,2–88,7%. Тепловая 
мощность топки уменьшается с 5339 до 4340 кВт, а конвективного парообразующего пучка возрастает 
с 8557 до 9477 кВт. Паропроизводительность котла уменьшается с 5,56 до 5,53 кг/с. На основе резуль-
татов проведенных исследований рекомендуется выбирать коэффициент рециркуляции в диапазоне 
10–15%. При таких значених коэффициента рециркуляции сопротивление газовоздушного тракта кот-
ла повышается на 11,7–24,8%, а выбросы оксидов азота снижаются на 32,5–43,9%.

Ключевые слова: судовой вспомогательный котел, рециркуляция дымовых газов, выбросы оксидов 
азота, сжигание топлива, снижение вредных выбросов.
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Постановка проблемы. В настоящее 
время со стороны Международной морской 
организация (IМО) значительно возросли 
требования к выбросу в составе отработав-
ших газов судовых энергетических устано-
вок (СЭУ) различных токсических веществ: 
NOx, SO2, СО, CnHm, СO2 и др. Наиболее эко-
логически опасные из них – выбросы окси-
дов азота и серы с отработавшими газами ди-
зелей и котлов морских судов – нормируются 
Приложением VI «Предотвращение загряз-
нения атмосферы с судов» к Международной 
конвенцией MARPOL 73/78, вступившим в 
силу с 19 мая 2005 года. В настоящее время 
принята программа поэтапного их снижения. 
С 1 июля 2010 г. вступила в силу новая редак-

ция Приложения VI, предусматривающая бо-
лее жесткие требования к выбросам [3; 9; 20].  
С 1 января 2011 г. IMO ужесточила нормы 
выбросов оксидов азота на 20% (уровень 
Tier II), а с 2016 г. запланировано ужесточе-
ние норм в зонах контроля эмиссии оксидов 
азота (NOx Emission Control Area – NECA) на 
80% (уровень Tier III).

Несмотря на то, что вклад СЭУ в гло-
бальное загрязнение воздушного бассей-
на оценивается в 2–3% от общего количе-
ства выбрасываемых всеми источниками 
вредных веществ, в местах интенсивного 
судоходства и скопления судов – портах, 
проливах, каналах и пр. – судовые котлы ста-
новятся мощными источниками локального  
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и регионального загрязнения атмосферы. 
Указанное требует разработки и внедрения 
на судах методов снижения выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу, а также 
исследования влияния этих методов на тех-
нические характеристики судовых котлов.

Анализ последних исследований и пу-
бликаций. Анализ литературных данных 
показал, что большинство работ направле-
ны на мониторинг выбросов загрязняющих 
веществ от стационарных энергетических 
установок или передвижных береговых 
транспортных средств:

– в работах [4; 7; 19] рассматриваются ме-
ханизмы образования оксидов азота при сжи-
гании газообразного топлива и мазута, анали-
зируются существующие методы снижения 
выбросов оксидов азота в атмосферу и обо-
сновывается выбор метода для внедрения;

– в работе [6] показано, что метод ре-
циркуляции дымовых газов имеет лучшее 
соотношение эффективность – стоимость. 
Установлено, что оптимальное значение 
доли рециркуляции для промышленного 
котла ДКВр-4/13 с горелками ГМГ-2 при 
сжигании газообразного топлива находится 
в области 15–20%. При этом обеспечивается 
снижение эмиссии оксидов азота на 50–70% 
при увеличении давления на прокачку ду-
тьевой смеси на 20–30%;

– результаты расчетов интенсивности 
образования окислов азота при работе кот-
ла ПК-47 на природном и пиролизном газах 
и степени рециркуляции 0,1 показали, что 
наиболее сильно образование термических 
окислов азота зависит от теплоты сгорания 
топлива; при снижении значений избытка 
воздуха в газах рециркуляции и темпера-
туры газов на выходе из топки образование 
окислов азота замедляется [12];

– в работе [4] внимание уделено иссле-
дованию снижения выбросов NOx при сжи-
гании углеводородного топлива воздухом, 
обогащенным кислородом. Выполненные 
расчеты показали, что при обогащении до 
50% кислородом удается снизить объем об-
разования NOx на 21%;

– в результате исследований в работе [5] 
выполнен сравнительный анализ технико-
экономических и экологических характери-

стик водотрубно-дымогарного котла тепло-
вой мощностью 630 кВт, полученных при 
моделировании в программном комплексе 
ANSYS FLUENT. Показано, что размеще-
ние трубного пучка в топке создает условия 
для интенсификации конвективного топоч-
ного теплообмена, дополнительного ох-
лаждения газов в зонах рециркуляции, сни-
жение температуры в топке и уменьшения 
концентрации NOx;

– в диссертации [8] разработана расчет-
но-экспериментальная методика определе-
ния эколого-экономических характеристик 
стационарных газомазутных котлов при ис-
пользовании рециркуляции дымовых газов;

– в статье [11] показано, что при подаче 
в виде балласта газов рециркуляции необхо-
димо учитывать содержание в них оксидов 
азота. Рекомендуется в качестве балласта, 
снижающего образование оксидов азота при 
горении, использовать диоксид углерода.

В области СЭУ основное внимание уде-
ляется снижению выбросов оксидов азота 
NOx главными ДВС с целью выполнения 
норм уровней Tier II и Tier III [20]. В статье 
[14] рассматриваются особенности внедре-
ния новых международных требований к 
экологической безопасности морских судов 
на континентальном шельфе Арктики и на 
Северном морском пути. Выполнен анализ 
возможных вариантов использования на су-
дах оборудования, обеспечивающего совре-
менные требования к защите атмосферного 
воздуха. Указанв перспективность примене-
ния сжиженного природного газа в качестве 
топлива для судовых дизелей и котлов.

Выделение не решенных ранее частей 
общей проблемы. В литературе практиче-
ски отсутствуют данные по выбросам окис-
лов азота судовыми котельными установка-
ми, использованию методов борьбы с ними 
и влиянию этих методов на технические 
характеристики судовых котлов. В пособии 
[16] указываются такие цифры: вспомога-
тельный котел типа КАВ паропроизводи-
тельностью 0,28 кг/с, работающий на мазуте, 
выбрасывает в атмосферу 4 кг SO2 и 2,25 кг  
NОx в час. Эти выбросы, отнесенные к 1 м3 
дымовых газов при нормальных физиче-
ских условиях, составляют соответственно 
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3,5 г нм3 и 2,0 г/нм3. В современных судовых 
котлах фирмы «Сааке» (Германия) выбросы 
NOx не превышают 0,8 г/м3 при сжигании 
тяжелых сортов жидкого топлива. В эко-
логических котлах типа FMB-VF-LONOX 
фирмы «Сааке» за счет рециркуляции ды-
мовых газов в топку эти выбросы снижены 
до 0,45 г/м3. Это дает возможность эксплу-
атировать такие котлы в любом порту мира 
[3; 18]. В то же время отсутствуют данные 
по влиянию рециркуляции газов на техни-
ческие и экологические показатели работы 
судовых вспомогательных котлов.

Цель исследования заключается в 
оценке влияния на технико-экономические 
и экологические характеристики судовых 
вспомогательных котлов рециркуляции ды-
мовых газов в топку для снижения выброса 
оксидов азота в атмосферу.

Методы, объект и предмет исследова-
ния. Метод исследования – математическое 
моделирование и сравнение его результа-
тов с литературными экспериментальными 
данными.

Объект исследования – процесс рецир-
куляции дымовых газов в топку судового 
вспомогательного котла.

Предмет исследования – параметры про-
цессов горения, теплообмена, газодинами-
ки и образования оксидов азота в судовом 
вспомогательном котле с рециркуляцией 
дымовых газов в топку.

Основной материал. В топках котлов 
при горении топлива образуются оксиды 
азота двух типов – оксид NO и диоксид 
NO2, причем на выходе из дымовых труб ок-
сид NO составляет до 95% суммы оксидов  
NOх = NO + NО2. Доокисление NO до NO2 
происходит в атмосфере в процессе рас-
пространения дымового факела свободным 
кислородом (озоном) воздуха. Поэтому мас-
совый выброс оксидов азота из котлов рас-
считывается по NO2. В газовых выбросах 
тепловых электростанций их концентрация 
составляет 0,2–1,2 г/м3, а судовых котельных 
установок может достигать 2 г/м3 и более.

Оксиды азота образуются при сгорании 
топлива в ядре факела тремя возможными 
путями: топливные образуются при темпера-
туре газовой среды 800–2100 К за счет азо-

та, входящего в топливо (Nр); термические 
образуются при высоких температурах фа-
кела (более 1600 К) за счет окисления азота 
воздуха; быстрые образуются при контакте 
промежуточных углеводородных соедине-
ний топлива (при сжигании газа и мазута) 
с азотом поступающего в горелки воздуха в 
начальной зоне горения факела при темпера-
турах выше 1000 К. Потребность в высоких 
температурах при образовании термических 
оксидов азота обусловлена высоким уров-
нем энергии активации реакции образования  
NO (Е = 314 кДж/моль). Количество терми-
ческих NOx становится значительным при 
температуре факела выше 1600°С [6; 12; 16].

Содержание оксидов азота в уходящих 
из котлов газах зависит от конструкции топ-
ки, длины, температуры и интенсивности 
факела, качества топлива (содержания в нем 
азота, теплотворной способности), избы-
точной подачи воздуха на процесс горения, 
времени нахождения газообразных продук-
тов сгорания в зоне высоких температур и 
местных температурных пиков.

В настоящее время существуют два под-
хода к уменьшению концентрации NOx в 
дымовых газах: первичные методы, заклю-
чающиеся в подавлении образования NOx в 
топках котлов, и вторичные, заключающие-
ся в обработке дымовых газов после котла. 
К первичным относятся следующие мето-
ды: дожигания, стадийной подачи воздуха, 
модернизации горелок, впрыска воды или 
пара в топку котла, технология кипящего 
слоя, сжигания с малыми избытками воз-
духа, рециркуляции дымовых газов. Селек-
тивное некаталитическое и селективное ка-
талитическое восстановления представляют 
группу вторичных методов.

Метод дожигания топлива – один из эф-
фективных первичных методов снижения 
эмиссии NOx. Идея этого метода состоит в 
разделении расхода топлива на две части, а 
расхода окислителя – не менее чем на две 
части. На предварительном этапе проис-
ходит сжигание основной массы топлива с 
коэффициентом избытка воздуха 1,05–1,2 и 
выделением около 80% энергии. На втором 
этапе в зону дожигания, где формируется 
зона восстановления, подается остальное 
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топливо с коэффициентом избытка воздуха 
0,7–0,9. При сжигании мазута данная тех-
нология обеспечивает снижения выбросов 
NOx до  50% [4; 6].

Метод стадийной подачи воздуха за-
ключается в разделении зоны горения на 
две: богатую и бедную. В первой зоне ор-
ганизуется сжигание топлива с недостатком 
кислорода (коэффициент избытка воздуха  
α = 0,8–0,95) и большим временем пребы-
вания продуктов реакций. Частично охлаж-
денные продукты неполного горения дожи-
гаются во второй зоне. Время пребывания 
продуктов горения во второй зоне должно 
быть значительно меньше, чем в первой. 
При этом выбросы оксидов азота снижают-
ся примерно на 15–30% [4; 6].

Модернизация горелок (низкоэмисси-
онные горелки) направлена на изменение 
конструкции стандартных горелок с целью 
организации более длинного факела. Увели-
чение длины факела затягивает процесс го-
рения и уменьшает пик температуры, что, в 
свою очередь, дает уменьшение генерации 
оксидов азота в зоне горения.

Впрыск (инжектирование) воды или пара 
в факел приводит к снижению температуры 
пламени и уменьшению образования оксидов 
азота по термическому механизму. На газома-
зутных котлах этот метод позволяет снизить 
выбросы NOx на 20–30%, но требует дополни-
тельных затрат теплоты на парообразование, 
вызывает увеличение потерь с уходящими га-
зами, снижение КПД котла на 3–10% и повы-
шение точки росы дымовых газов [4; 6].

При сжигании топлива в низкотемператур-
ном кипящем слое температура в топке отно-
сительно невысока и составляет 800–1000°С, 
что уменьшает образование термических ок-
сидов азота. Содержание оксидов азота в ды-
мовых газах составляет 100–200 мг/м3 [2].

При сжигании с малыми избытками воз-
духа в результате снижения содержания 
кислорода в зоне горения происходит по-
давление образования как термических, 
так и топливных NOx. Наряду с экологиче-
ским эффектом (снижение выбросов NOx 
на 30–40%) этот метод позволяет повысить 
КПД котла за счет снижения потерь тепло-
ты с уходящими газами. Уменьшаются 

также затраты энергии на тяго-дутьевые 
устройства. При сжигании серосодержащих 
топлив снижается скорость низкотемпера-
турной коррозии. Однако реализация этого 
метода требует контроля потери теплоты с 
недожогом топлива.

Влияние рециркуляции инертной сре-
ды (дымовых газов) на выход оксидов азо-
та объясняется снижением максимальной 
температуры в зоне горения и концентраций 
реагирующих веществ О2 и N2. Это ведет к 
уменьшению скорости реакции горения, 
«растягиванию» зоны горения и вследствие 
этого – более эффективной теплоотдаче от 
этой зоны и интенсивному ее охлаждению. 
Температура дымовых газов, которые пода-
ются на рециркуляцию, влияет на эффектив-
ность метода – эффективность повышается 
с уменьшением температуры газов. Для ор-
ганизации рециркуляции уходящие из котла 
газы при температуре 200–400°С отбирают-
ся из дымохода и по специальному трубо-
проводу подаются на всасывание дутьевого 
вентилятора (рис. 1). При этом различают 
три способа ввода газов в топочную камеру: 
через шлицы под горелками, через кольцевой 
канал вокруг горелок, подмешивание газов в 
дутьевой воздух перед горелками. Самым эф-
фективным является последний способ: при 
коэффициенте рециркуляции 0,15 снижение 
выбросов NOx составляет примерно 50%. Ко-
эффициент рециркуляции определяется как 
отношение объема дымовых газов, которые 
отбираются на рециркуляцию, к объему ды-
мовых газов за местом отбора [4; 6; 13].

 

Рис. 1. Методы снижения выбросов NОx: 1 – котел;  
2 – экономайзер; 3 – вентилятор; 4 – топочное устройство
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Следует учитывать, что рециркуляция 
газов связана с дополнительными затратами 
на ее организацию: установкой специаль-
ных дымососов, монтажом трубопровода 
рециркуляции, возрастанием мощности ду-
тьевых вентиляторов. Последнее обуслов-
лено увеличением необходимой производи-
тельности вентилятора из-за подмешивания 
к воздуху дымовых газов и более высокой 
температурой газовоздушной смеси. Кроме 
того, рециркуляция газов приводит к по-
вышению сопротивления газовоздушного 
тракта котла.

Вторичные (химические) методы сни-
жения выбросов NOx – селективного не-
каталитического (СНКВ) и селективного 
каталитического (СКВ) восстановления 
оксидов азота – связаны с применением 
систем газоочистки. Первый метод заклю-
чается во впрыске реагента (аммиак или 
мочевина) в дымовые газы котла при тем-
пературе газов 750–900°С. Реагент преобра-
зует содержащийся в дымовых газах NOx в 
молекулярный азот и воду. При реализации 
второго метода впрыск реагента происходит 
в присутствии катализатора при меньшей 
температуре 260–650°С. Указанные вторич-
ные методы хотя и обеспечивают высокую 
степень очистки дымовых газов до 90%, но 
связаны со значительными затратами и ос-
нованы на использовании вредных хими-
ческих реагентов. По оценкам Института 
морских исследований Финляндии, увели-
чение капитальных затрат при применении 
системы СКВ составляет примерно 50 евро 
на 1 кВт мощности судовой установки, а 
эксплуатационных – 5–7 евро. Кроме того, 
оборудование СКВ массой около 500 т за-
нимает значительный объем, что снижает 
доходы судовладельцев из-за снижения по-
лезного пространства на судне [14].

Анализ литературных данных показал, 
что одним из наиболее эффективных и де-
шевых методов снижения выбросов окси-

дов азота является метод рециркуляции ды-
мовых газов (табл. 1). Этот метод находит 
применение при эксплуатации современных 
судовых котлах, таких как FMB-VF-LONOX 
фирмы «Сааке» [18].

Для оценки влияния рециркуляции ды-
мовых газов на технико-экономические и 
экологические показатели работы судового 
вспомогательного котла разработана мате-
матическая модель, которая позволяет опре-
делять:

– адиабатную и среднеинтегральную 
температуры в зоне активного горения 
(ЗАГ), температуры на выходе из топки и 
уходящих из котла газов, а также темпера-
туру смешения дутьевого воздуха и газов 
рециркуляции;

– паропроизводительность котла, тепло-
восприятие топки и конвективного пароо-
бразующего пучка;

– потерю теплоты с уходящими газами и 
коэффициент полезного действия котла;

– аэродинамическое сопротивление газо-
воздушного тракта, производительность и 
мощность дутьевого вентилятора;

– выбросы оксидов азота.
Новизна разработанной математической 

модели заключается в возможности опреде-
ления параметров процессов горения, тепло-
обмена, газодинамики и образования окси-
дов азота в судовом вспомогательном котле с 
рециркуляцией дымовых газов в топку.

Достоверность результатов расчета обе-
спечивается удовлетворительным согласова-
нием с литературными экспериментальными 
данными [6], а также использованием интер-
поляционных полиномов пятой степени для 
определения теплоемкости и физических 
свойств компонентов дымовых газов [13].

Расхождение между тепловыми мощно-
стями конвективной поверхности нагрева из 
уравнений теплового баланса и теплопере-
дачи принималось не более 2%, а невязка 
теплового баланса – 0,5%.

Таблица 1. Эффективность методов снижения выбросов NОx, % (мазут)

Дожигание
топлива

Уменьшение 
избытка
воздуха

Стадийная
подача
воздуха

Рециркуляция
дымовых

газов
Впрыск

воды или пара

50 40 30 50 30
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Математическая модель реализована 
применительно к современному судовому 
вспомогательному котлу Ольборг OМ-TCi 
фирмы «Альфа Лаваль Ольборг Індастріз». 
Котел паровой вертикально-цилиндриче-
ский газоводотрубный (рис. 2). Паропро-
изводительность котла на номинальной на-
грузке без рециркуляции газов – 20,0 т/ч, а 
КПД – 89 % [17].

Конвективный парообразующий пучок 
котла выполнен из вертикальных дымогар-
ных труб геликоидальной формы для ин-
тенсифицикации теплообмена. Топка котла 
образована газоплотными мембранными 
экранами с организованной естественной 
циркуляцией. Под топки футерован огне- 
упорными материалами. Котлы оборудуют 
автоматизированными топочными устрой-
ствами с паромеханическими форсунками 
типа KBSA или ротационными типа КВЕ. 
Основные характеристики котла приведены 
в табл. 2.

Необходимо отметить особенности тех-
нических характеристик современных су-
довых вспомогательных котлов по срав-
нению с промышленными. Во-первых, 
более высокие значения теплового напря-
жения топочного объема: для судовых кот-
лов 0,8–3,0 МВт/м3, а для промышленных 
0,3–0,5 МВт/м3. Это является причиной 
повышенного уровня температур в топках 
судовых котлов и, как следствие, большего 
выброса оксидов азота. Во-вторых, КПД су-
довых вспомогательных котлов составляет 
84–88%, а температура уходящих газов – 
360–230°С (для промышленных газомазут-
ных котлов такой же паропроизводитель-
ности до 20 т/ч, соответственно, 89–91% и 
160–180°С). Высокая температура уходя-
щих газов снижает эффективность метода 
рециркуляции для судовых котлов.

Тепловой расчет котла выполнен на ос-
нове рекомендаций работ [3; 13], а аэро-
динамический – работ [1; 15]. Для рас-
чета выхода оксидов азота использованы 

рекомендации работ [10; 12]. При тепловом 
расчете полагались неизменными тепло-
вые потери от химической неполноты сго-
рания 0,5% и наружного охлаждения котла 
1,5%, коэффициент избытка воздуха принят 
как 1,15. Тепловое напряжение топочного  
объема принималось 800 кВт/м3. Топливо – 
малосернистый мазут М40 с низшей тепло-
той сгорания 39,8 МДж/кг и содержанием 
азота на рабочую массу 0,4%.

Температура газов на выходе из топки 
определялась по методике [13], адиабатная 
и среднеинтегральная температуры в зоне 
активного горения – по рекомендациям [10]. 
Адиабатная температура горения, К:
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где βñã  – степень выгорания топлива в зоне 
активного горения (ЗАГ), принимаемая в 
зависимости от вида сжигаемого топлива;  
Qi

r  – низшая рабочая теплота сгорания 
топлива, МДж/кг; Qòë и Qô – физическая 
теплота топлива и форсуночного пара 
соответственно, МДж/кг; αò , αçàã ,αîòá – ко-
эффициенты избытка воздуха о в топке, зоне 
активного горения и в месте отбора газов из 
газохода на рециркуляцию соответственно;

 
           а                                                   б

Рис. 2. Котел Ольборг OМ-TCi:  
а – общий вид; б – габаритные размеры котла

Таблица 2. Характеристики котла Ольборг OМ-TСi

Паропродуктивность,
кг/год

Высота
котла,
Н, мм

Диаметр
котла,
D, мм

Ширина
котла,
W, мм

Масса
без воды,

кг

Объем
воды,

м3

20000 7920 3500 4930 32300 15,3
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Í õâ
0 и H ãð – энтальпия теоретического коли-

чества холодного воздуха и газов рецирку-
ляции, МДж/кг;ÊR  – коэффициент, завися-
щий от способа ввода газов рециркуляции; 
R  – коэффициент рециркуляции газов; Vâ

0и 
Vã

0  – теоретические объемы воздуха и про-
дуктов сгорания соответственно, м3/кг;ñâ  и 
ñã  – средние объемные изобарные теплоем-
кости воздуха и продуктов сгорания соот-
ветственно, МДж/(м3∙К).

Среднеинтегральная температура продук-
тов сгорания в зоне активного горения, К:

T Tçàã àä çàã= −( )1
0 25ψ , ,

где Tàä – адиабатная температура горения то-
плива, К; ψçàã – средний коэффициент тепло-
вой эффективности поверхностей нагрева, 
ограничивающих ЗАГ.

Средний коэффициент тепловой эффек-
тивности поверхностей нагрева, ограничи-
вающих ЗАГ;

ψ
ψ ψ ψ

çàã
ñò âåðõ íèæ

ñò âåðõ íèæ

=
+ ′ + ′′

+ +
∑ ( )i iF F F

F F F
,

где Fñò , Fâåðõ , Fíèæ – полная поверхность 
экранированных стен ЗАГ, площадь по-
перечного сечения топки, ограничивающе-
го ЗАГ сверху и снизу соответственно, м2; 
F iñò , ψi  – площадь участка стены ЗАГ, м2, 
и тепловая эффективность этого участка со-
ответственно; ′ψ , ′′ψ  – коэффициенты, ха-
рактеризующие отдачу теплоты излучением 
в выше– и нижерасположенную зону соот-
ветственно.

Высота зоны активного горения с учетом 
ввода газов рециркуляции, м

h h
V
V

R

çàã çàã
0 ã

ã

= ,

где hçàã
0  – высота зоны активного горения без 

учета ввода в нее газов рециркуляции и влаги, м; 
Vã – объем продуктов сгорания, образовавших-
ся при сжигании 1 кг жидкого топлива в ЗАГ, 
м3/кг; V R

ã – объем продуктов сгорания, образо-
вавшихся при сжигании 1 кг жидкого топлива 
при вводе в ЗАГ газов рециркуляции, м3/кг.

Полная поверхность зоны активного го-
рения, м2,

f d h dçàã ò çàã ò= + ( )π π2 0 25 2, ,
гдеdò

 – диаметр топки, м.

Теплонапряжение зоны активного горе-
ния, МВт/м2,

q
B Q Q Q Í Ê RH

f
i R

çàã

ð ñã
r

òë ô ò õâ
0

ãð

çàã

=
+ + + +( )β α ,

где BΡ  – расчетный расход топлива, кг/с.
Отраженный поток в зоне активного го-

рения, МВт/м2,
q qçàã
îòð

çàã çàã= −( )1 ψ .
Время пребывания продуктов сгорания в 

зоне активного горения, с, определяется как

τ
π

ξçàã
ò çàã

ð ã çàã

=
( )

0 25
273

2, d h
B V TR

,

где ξ  – коэффициент заполнения топочной 
камеры восходящими потоками газов (при 
фронтальном расположении горелок ξ= 0,75).

Массовая концентрация оксидов азота (в 
пересчете на NO2

) во влажных продуктах 
сгорания при коэффициенте избытка возду-
ха в зоне активного горения (г/м3) для нор-
мальных условий (0°С, 101,3 кПа) опреде-
лялась по формуле

NO NO2 Ã ÇÀÃ 2
òïë= ⋅ ⋅ ( ) +−2 05 10 3, Ê àâñ τ ∆ .

Здесь

à
T

= ⋅
−






 −24 3 0 19

1650
100

12 3, exp , ,ÇÀÃ ;

â q= ( ) −exp ÇÀÃ
îòð 1 ;

ñ = − −( ) + −( ) +

+ −( )
15 1 131 7 1 09 72 3 1 09

73 0 1 09

4 3
, , , , ,

, ,

α α

α

çàã çàã

çàã

22
2 8 1 09+ −( ), ,αçàã

;

ÊÃ  – коэффициент, учитывающий кон-
струкцию горелочного устройства, ∅NO2

òïë – 
член, учитывающий количество топливных 
оксидов азота при превышении содержания 
азота в составе мазута 0,3%, рассчитывае-
мый как:

∆NO
N

2
òïë

ã

=
−( )650 0 3r

V

, ,

где Vã  – объем продуктов сгорания в ЗАГ.
На рис. 3 приведены графики зависимо-

стей температур, характеризующих работу 
топки: адиабатной, среднеинтегральной в 
зоне активного горения и на выходе из топ-
ки, от коэффициента рециркуляции. Как 
видно из графиков, рециркуляция дымовых 
газов в диапазоне 0–20% приводит к сни-
жению адиабатной температуры в топке  
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с 1919 до 1646°С, среднеинтегральной в 
зоне активного горения – с 1773 до 1534°С, 
а температуры газов на выходе из топки – с 
1300 до 1233°С. Необходимо отметить зна-
чительное снижение среднеинтегральной 
температуры в ЗАГ, определяющей образо-
вание оксидов азота.

Температура уходящих из котла газов 
повышается с 225 до 236°С, а температура 
газовоздушной смеси на входе в дутьевой 
вентилятор – с 30 до 68°С (рис. 4). Рост по-
тери теплоты с уходящими газами приво-
дит к уменьшению коэффициента полезно-
го действия котла с 89,2 до 88,7 % (рис. 5).  

 
Рис. 3. Зависимость температур, °С: адиабатной θад, на выходе из топки θт  
и среднеинтегральной в зоне активного горения θзаг от коэффициента рециркуляции, %.

 
Рис. 4. Зависимость температур, °С: уходящих из котла газов θух, смешения газов и воздуха  
на входе в дутьевой вентиляор θсм, от коэффициента рециркуляции, %
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Тепловая мощность топки уменьшается с 
5339 до 4340 кВт, что обусловлено сниже-
нием температурного уровня продуктов 
сгорания (рис. 6). Тепловая мощность кон-
вективного парообразующего пучка возрас-
тает с 8557 до 9477 кВт (рис. 6), что связа-
но с повышением скорости газов с 10,62 до 
12,39 м/с. Уменьшение паропроизводитель-
ности котла составляет 0,11 т/ч.

Рециркуляция газов и повышение темпе-
ратуры газовоздушной смеси приводит к зна-
чительному возрастанию производительности  

дутьевого вентилятора с 5,22 до 7,12 м3/с.  
С увеличением коэффициенета рециркуляции 
степень снижения выбросов окислов азота за-
медляется, а степень повышения газового со-
противления котла возрастает (рис. 7). Послед-
нее обусловлено квадратичной зависимостью 
газового сопротивления котла от скорости газов.

При коэффициенте рециркуляции до 
15% снижение выбросов оксидов азота до-
стигает 44%, а повышение сопротивления 
газовоздушного тракта котла – 25%, что 
приемлемо с экономической точки зрения.

 

Рис. 5. Зависимость коэффициента полезного действия котла ηк, %, и потери теплоты  
с уходящими газами q2, %, от коэффициента рециркуляции, %

 
Рис. 6. Зависимость тепловых мощностей, кВт, конвективного пучка Qкп и топки Qт  
от коэффициента рециркуляции, %
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Обсуждение полученных результатов.  
Полученные результаты удовлетворитель-
но согласуются с известными данными экс-
периментальных и теоретических иссле-
дований. Так, в работе [6] установлено, что 
при коэффициенте рециркуляции 15–20%  
для промышленного котла ДКВр-4/13 при 
сжигании газообразного топлива обеспе-
чивается снижение эмиссии оксидов азо-
та на 50–7% при увеличении давления 
на прокачку дутьевой смеси на 20–30%. 
Большая эффективность рециркуляции 
обусловлена низкой температурой газов 
рециркуляции 160°С. В работе [11] ука-
зывается, что при подаче в дутьевой воз-
дух 18–20% рециркулируемых продуктов 
сгорания максимальная температура в то-
почной камере снижается на 150–180°С, а 
снижение содержания оксидов азота до-
стигает 39%.

Выводы. Проведен анализ методов сни-
жения выбросов оксидов азота в атмосфе-
ру при сжигании углеводородов в котлах. 
Рекомендован для судовых котлов метод 
рециркуляции с подачей дымовых газов на 
вход дутьевого вентилятора, преимущество 
которой заключается в малозатратности, от-

сутствии дополнительного вентилятора, хо-
рошем перемешивании газов рециркуляции 
с дутьевым воздухом.

Разработана математическая модель для 
определения влияния рециркуляции дымо-
вых газов на технические и экологические 
характеристики судового вспомогательно-
го котла.

Рециркуляция дымовых газов в диапазо-
не 0–20% приводит к снижению среднеин-
тегральной температуры в зоне активного 
горения в диапазоне 1773–1534°С, коэф-
фициента полезного действия котла – 89,2–
88,7%, а его паропроизводительности – 
5,56–5,53 кг/с. Тепловая мощность топки 
уменьшается с 5339 до 4340 кВт, а конвек-
тивного парообразующего пучка – возрас-
тает с 8557 до 9477 кВт.

Рекомендованное значение коэффици-
ента рециркуляции находится в диапазоне 
10–15%. При этом обеспечивается сниже-
ние эмиссии оксидов азота на 33–44% при 
увеличении давления на прокачку дутьевой 
смеси на 12–25%.

Следующим этапом научного исследова-
ния является экспериментальная проверка 
полученных результатов.

 

Рис. 7. Снижение выбросов окислов азота ΔNO2, %, и повышение газового сопротивления котла Δh, 
%, при рециркуляции газов в топку
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Abstract. The results of the analysis of a number of normative-legislative documents 
of foreign states are summarized, which determine the main directions of support for 
the development of the shipbuilding industry. It is shown that the existing regulatory 
framework in the leading shipbuilding countries is aimed at addressing the compet-
itiveness of enterprises and provides for the possibility of their transformation into 
individual components of the technological platform Shipbuilding 4.0. An analysis of 
various aspects of the current state of Ukraine’s economy (availability of financial re-
sources, spending on science, innovation, etc.), which affect the formation of regula-
tions on the development of shipbuilding. It is shown that the peculiarities of the cur-
rent state of Ukraine’s economy do not allow to fully transfer the existing regulations 
of the most developed countries in the field of shipbuilding for use in domestic prac-
tice. Based on a review of domestic regulations in the field of shipbuilding identified 
the main problems to be addressed by its main provisions. In order to determine the 
ways out of the domestic production of ships from the crisis, taking into account the 
need for its further digital transformation and the introduction of modern intelligent 
computer technology based on the innovative platform Shipbuilding 4.0. the basic 
legislative acts in the field of information technologies are considered. Conclusions 
are made on the imperfection and the need to refine the legislative tools to ensure the 
effective implementation of elements of the innovative platform Shipbuilding 4.0 
in shipbuilding and ship repair enterprises of Ukraine, namely – regulation of legal 
issues of industrial intelligent systems, digital management of shipbuilding and ship 
repair, and public levels of a number of normatively supported organizational meas-
ures that affect the formation and implementation of relevant projects and programs 
for the implementation of the technological platform Shipbuilding 4.0. 

Key words: shipbuilding, ship repair, regulatory support, innovation platform, dig-
italization of production, effective management, intelligent computer technologies, 
implementation problems.

Анотація. Узагальнено результати аналізу низки нормативно-законодавчих 
документів закордонних держав, які визначають основні напрями підтримки 
розвитку суднобудівної галузі. Показано, що  нормативно-законодавча база в 
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країнах-лідерах із суднобудування спрямована на вирішення питань забезпечення конкурентоспро-
можності підприємств та передбачає їх трансформацію до окремих складників технологічної плат-
форми Shipbuilding 4.0. Проведено аналіз різних аспектів сучасного стану економіки  України (до-
ступність до фінансових ресурсів, витрат на науку, впровадження інновацій тощо), які впливають 
на формування нормативно-законодавчих документів із питань розвитку суднобудування. Показано, 
що особливості сучасного стану економіки України не дають змоги в повному обсязі перенести 
чинні нормативно-законодавчі акти найбільш розвинених держав у галузі суднобудування для їх 
використання у вітчизняній практиці. На підставі огляду вітчизняного нормативно-правового забез-
печення  в галузі суднобудування визначені основні проблеми, на розв’язання яких були спрямовані 
його основні положення. З метою визначення шляхів виходу вітчизняного виробництва суден із 
кризового стану з урахуванням необхідності проведення його подальшої цифрової трансформації та 
впровадження сучасних інтелектуальних комп’ютерних технологій на базі інноваційної платформи 
Shipbuilding 4.0. розглянуті основні законодавчі акти у сфері інформаційних технологій. Зробле-
но висновки щодо недосконалості та необхідності доопрацювання законодавчого інструментарію 
для забезпечення ефективного впровадження елементів інноваційної платформи Shipbuilding 4.0 на 
суднобудівних та судноремонтних підприємствах України, а саме: регулювання правових питань 
застосування у промисловості новітніх інтелектуальних систем, цифрового управління розвитком 
суднобудування та судноремонту, а також проведення на державному рівні низки нормативно під-
кріплених організаційних заходів, які впливають на формування та реалізацію відповідних  проєктів 
і програм впровадження технологічної платформи Shipbuilding 4.0.

Ключові слова: суднобудування, судноремонт, нормативно-правове забезпечення, інноваційна 
платформа, цифровізація виробництва, ефективне управління, інтелектуальні комп’ютерні техно-
логії, проблеми впровадження.
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Постановка проблеми. З моменту здо-
буття своєї незалежності Україна позиці-
онує себе на світовому просторі як євро-
пейська морська держава, для яких одним 
з основних показників їхнього науково-тех-
нічного і промислового потенціалу є рівень 
розвитку суднобудівної галузі, що інтегрує 
у своїй продукції результати діяльності ве-
ликої кількості суміжних галузей національ-
ної економіки (науково-дослідних установ, 
підприємств металургії, машинобудування, 
електроніки та інших), зокрема закордонних 
підприємств. Протягом останнього десяти-
річчя вітчизняне суднобудування суттєво 
втратило свої позиції на світовому ринку ви-
робництва суден, що пов’язано з наявністю 
чисельних проблем різного характеру [1; 2], 
які гальмують розвиток галузі та роблять її 
продукцію неконкурентоспроможною.

Технологічне відставання суднобудівної 
галузі України відбувається на тлі світових 
тенденцій до формування нової науково-
технологічної хвилі – четвертої індустрі-
альної революції (Industry 4.0) [3]. Остання 
спричиняє інноваційні зрушення у світо-
вому виробництві в напрямі створення но-
вих галузей і ринків на основі сучасних 
комп’ютерних технологій.

Більшість країн-лідерів із суднобудуван-
ня, таких як Китай, Південна Корея, Японія, 
Канада, США, Росія та інші в рамках кон-
курентної боротьби за ринки збуту своєї 
продукції переорієнтовують підприємства 
суднобудівного кластеру на активне застосу-
вання технологічної платформи Shipbuilding 
4.0, яка передбачає широке впровадження 
сучасних інформаційних технологій у поєд-
нанні з автоматизацією виробництва як здо-
бутків Industry 4.0 [4].

Виконаний аналіз публікацій, які відо-
бражають основні переваги впровадження 
в суднобудівну галузь інноваційної техно-
логічної платформи Shipbuilding 4.0 [4–6], 
показує, що її запровадження на підпри-
ємствах суднобудівної галузі України є 
перспективним. Ці обставини потребують 
формування відповідних програм і проєктів 
розвитку, ефективна реалізація яких може 
стати одним із ключових питань, від вирі-
шення якого буде залежить майбутнє вітчиз-
няного суднобудування.

Світовий досвід [5; 6] вказує на те, що 
ефективне вирішення науково-прикладної 
проблеми – впровадження технологічної 
платформи Shipbuilding 4.0 вимагає наяв-
ності відповідного нормативно-правового 
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забезпечення, яке вкрай важливе для подо-
лання фрагментарності промислової політи-
ки, налаштування системності та координа-
ції її механізмів для досягнення мети.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Висвітленню проблем розвитку судно-
будівної галузі присвячена велика кількість 
публікацій, як в Україні, так і за кордоном 
[1; 2; 7]. Разом із тим у глобальному кон-
тексті стратегічні питання розбудови суд-
нобудування досі залишаються мало тео-
ретично обґрунтованими, незважаючи на 
низку публікацій різних авторів та аналітич-
них оглядів міжнародних організацій: Sea 
Europa, Community of European Shipyards 
Associations (CESA), European Commission 
responsible for Enterprise and the Information 
Society, Organization for Economic  
Co-operation and Development (OECD).

Найбільш повно проблеми та особливос-
ті розвитку суднобудування, в тому числі 
питання нормативно-правового забезпечен-
ня, розкрито в національних стратегіях та 
програмах ЄС [8; 9], Канади [10], США [11], 
Росії [12], КНР [13].

У вітчизняному науковому просторі 
окремі питання нормативно-правового за-
безпечення розвитку суднобудування та 
судноремонту в Україні висвітлені в публі-
каціях дослідників К.С. Пісьменної [14; 15],  
Е.Б. Хачатурова [16; 17], М.В. Шарко та  
Н.В. Гусаріної [18], І.В. Арістової [19] та 
інших, що за умов запровадження техноло-
гічної платформи Shipbuilding 4.0 на вітчиз-
няних підприємствах є вкрай недостатнім.

Метою дослідження є проведення уза-
гальнення та аналізу чинного норматив-
но-правового забезпечення, що регламен-
тує функціонування суднобудівної галузі 
України, а також визначення можливих на-
прямів його удосконалення з урахуван-
ням необхідності впровадження сучасних 
комп’ютерно-інтегрованих технологій і 
проведення цифрової трансформації судно-
будівних та судноремонтних виробництв на 
базі інноваційної технологічної платформи 
Shipbuilding 4.0.

Основний матеріал. Аналіз нормативно-
законодавчої бази закордонних держав із пи-
тань підтримки розвитку суднобудівної галузі, 

зокрема можливості запровадження техноло-
гічної платформи Shipbuilding 4.0, дав змогу 
визначити основні заходи [2; 14; 15]:

– пряме субсидіювання, яке становить 
нині 7–9% контрактної вартості судна;

– надання дешевих кредитів, податкових 
пільг (відстрочення, списання, безподаткові 
резервні фонди), встановлення прискореної 
амортизації,;

– державне замовлення на будівництво 
військових, торгівельних та спеціалізованих 
суден;

– запровадження механізмів державно-
приватного партнерства, в тому числі наці-
оналізація підприємств;

– надання допомоги з боку держави  
в напрямах реконструкції суднобудівних 
підприємств;

– планування здавання на металобрухт 
та будування нових суден;

– встановлення мораторію на повернен-
ня боргів судновласникам;

– надання допомоги з боку держави в на-
прямах проведення науково-дослідних ро-
біт та підготовки кадрів, тощо (табл. 1). [2].

Так, наприклад, в європейських країнах 
кредити на суднобудування надаються на 
термін 10 років на умовах: позика – до 30% 
вартості, відсоткова ставка – не більше 5% 
річних. У Південній Кореї та Японії термін 
кредитування збільшений до 13 років під 
5–8% річних, а позика на будівництво суден 
в Японії становить 60–80% від їхньої вартос-
ті. Найбільший термін кредитування в США 
– 25 років, позика – 37,5% від вартості судна. 
У Китаї пільгове кредитування здійснюється 
експортно-імпортним банком країни.

Стосовно державної допомоги суднобу-
дівникам щодо проведення науково-дослід-
них галузевих комплексних робіт (НДГКР) 
ситуація така:

– в європейських країнах щорічно спря-
мовують 10% річного обороту суднобудів-
них підприємств на НДГКР. Наприклад, за 
програмою LeaderSHIP у 2015 р. передбача-
лось фінансування науково-дослідних робіт 
галузі в обсязі, що дорівнює 3% ВВП;

– у США проводиться щорічне надан-
ня державної допомоги галузі на оборонні 
НДГКР;
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– у Південній Кореї та Японії до 50% ви-
трат на проведення НДГКР у галузі судно-
будування забезпечується державою. Так, у 
Південній Кореї ця сума на рік становить 
приблизно 250 млн дол. США;

– у Китаї проведення НДГКР на 100% 
фінансується державою.

Особливості сучасного стану економіки 
України не дають змоги в повному обсязі 
перенести чинні нормативно-законодавчі 
акти найбільш розвинених держав у галузі 
суднобудування для їх використання у ві-
тчизняній практиці. Так, розвиток науки і 
техніки має вирішальне значення для появи 
інноваційних технологічних нововведень, 
зокрема, в суднобудівному виробництві. 
Водночас через відсутність достатнього рів-
ня державного фінансування суднобудівної 
науки в Україні виникла загроза втрати з 
низки наукових напрямів вітчизняних до-
слідних установ низки технологій виробни-
цтва продукції світового рівня (композит-
них та порошкових покриттів і матеріалів, 
складних профілів лопаток суднових турбін 
та ін.). Малі обсяги витрат на науку та інно-
вації не забезпечують потреб технологічної 
трансформації промисловості. Відсутність 
технологічного поступу зумовлена низькою 

інноваційною активністю суднобудівних 
підприємств і нестачею попиту на здобут-
ки науки. Якщо глобальною тенденцією на 
сучасному етапі розвитку є зростання пито-
мих витрат на наукові дослідження і розроб-
ки у ВВП із метою створення та подальшої 
комерціалізації наукових знань, то в Україні 
відбувається їх скорочення. Так, упродовж 
2000–2016 рр. у країнах ОЕСР наукоміст-
кість ВВП зросла з 2,12 до 2,35%, у країнах 
ЄС – з 1,67 до 1,94%, у Китаї – більш ніж 
подвоїлася, збільшившись з 0,89 до 2,12% 
[20]. Наукоємність ВВП України за цей же 
період знизилася з 1,14 до 0,48% [21], що 
значно менше критичного рівня.

Згідно з даними [22], Україна нині посі-
дає 50-е місце за рівнем витрат на наукові до-
слідження та розробки, а за обсягами впро-
вадження нових технологій – 71-е місце. До 
гальмування інноваційного розвитку при-
зводить і низька позиція щодо державних 
закупівель високотехнологічних товарів та 
залучення іноземних інвестицій, де Україна  
займає 72-е та 46-е місце відповідно.

За показником надходження прямих іно-
земних інвестицій Україна посідає перед- 
останнє (59-е) місце у групі референтних  
країн (рис. 1).

Таблиця 1. Заходи з боку держави щодо підтримки розвитку суднобудівної галузі [2]

Дотації  
на будівни-
цтво суден

Допомога в 
модерніза-
ції верфей

Прийняття 
програми 

фінансуван-
ня верфей

Субсидії 
на будівни-
цтво суден 
на експорт

Допомога 
в процесі 

прове-
дення 

наукових 
дослі-
джень

Подат- 
кові піль-

ги

Зни-
ження 

митних 
тарифів

Націона-
лізація 
верфей

Австралія + + +
Бельгія + + + + +
Данія + + + +

Фінляндія + + + + +
Франція + + + +

Німеччина + + + + + + +
Греція + + + +
Італія + + + + + + + +
Японія + + + + + +

П. Корея + + + + + + +
Нідерланди + + + + + +

Норвегія + + + +
США + + +
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Традиційними перевагами України є ви-
сокий рівень розвитку людського капіталу 
і значний внутрішній ринок, однак і в цих 
напрямах також є певні проблеми. Зокрема, 
одне з найгірших місць України в рейтингу 
ВЕФ за показником здатності залучати та 
утримувати таланти (90-е місце), низькі по-
казники з підвищення кваліфікації на робо-
чих місцях (65-е місце). Водночас українські 
університети перебувають на досить високо-
му – 38-му – місці за якістю освіти, але при 
цьому якість професійної освіти оцінюється 
ВЕФ на нижчому рівні – 43-я позиція.

Наступний важливий аспект промислово-
го розвитку – це кадрове забезпечення про-
мисловості. За цим показником Україна має 
досить високий ступінь залучення населення 
у промисловість – 12,6% усього працездатно-
го населення, що відповідає середнім значен-
ням показника у групі досліджуваних країн. 
Водночас невідповідність кадрового забез-
печення суднобудування потребам промис-
ловості обмежує можливості її модернізації.

Потреби суднобудівної галузі України в 
працівниках певної професійної та кваліфі-
каційної підготовки дедалі більше залиша-
ються незадоволеними.

Чисельність населення, зайнятого у про-
мисловості, невпинно зменшується як в 
абсолютному, так і у відносному вимірах 
(рис. 2). За останні роки чисельність та-
ких осіб зменшилася з 2,9 млн у 2014 р. до 
2,5 млн у 2016 р., а їх частка у сукупних по-
казниках скоротилася з 16,0 до 15,3% [21].

Інші показники, що характеризують 
готовність промисловості України до май-
бутньої трансформації, представлені в 
табл. 2.

Нестача ресурсів суттєво впливає на 
процеси формування нормативно-законо-
давчого забезпечення розвитку суднобу-
дівного виробництва в Україні та гальмує 
впровадження технологічної платформи 
Shipbuilding 4.0.

Виконаний аналіз вітчизняного норма-
тивно-законодавчого забезпечення в галузі 

 

Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в промисловість, млн дол. США

 
Рис. 2. Зайняте населення в промисловості України та його частка  
в загальній зайнятості у 2006–2016 рр.
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суднобудування дав змогу визначити основні 
проблеми, на розв’язання яких були спрямо-
вані його основні положення (табл. 3).

Як видно з табл. 3, нормативно-правові 
заходи уряду щодо державної підтримки суд-
нобудування України у 1990–2000 рр. мали 
в основному точковий характер і були спря-
мовані на вирішення окремих фінансово-гос-
подарських питань функціонування конкрет-
них суднобудівних підприємств галузі.

Ситуація у вітчизняному суднобудуван-
ні стала покращуватися лише на початку 
ХХІ століття з прийняттям відповідних за-
конів України про спеціальні (вільні) еко-
номічні зони. Це уможливило створення 
спеціальних режимів господарювання, які 
знизили податковий тиск на виробника су-
ден та створили достатню мотивацію для 
розширення обсягів виробництва, активіза-
ції зовнішньоекономічної діяльності та по-
шуку контрактів від іноземних замовників.

Безперечно позитивним чинником у 
формуванні нормативно-правового зако-
нодавства для суднобудівної промисло-
вості варто визначити прийняття у 2012 р. 
Закону України «Про проведення еконо-
мічного експерименту щодо державної 
підтримки суднобудівної промисловос-
ті», сфера дії якого поширилася не лише 
на суднобудування, а й на судноремонт, 
суднове машинобудування та морське 
приладобудування, а також на дослід-
но-конструкторські організації. Це дало 
змогу більш комплексно і ефективно сти-
мулювати економічну діяльність підпри-
ємств суднобудівної промисловості, яка 
складається з багатьох підгалузей, що ма-
ють специфічні технологічні властивості, 
особливі умови економічного розвитку, 
різний ступінь рентабельності, а отже, 
потребують застосування різних господарсько- 
правових засобів державної підтримки.

Таблиця 2. Місце України за ключовими драйверами в Топ-100 рейтингу країн світу з готовності промисловості 
до майбутньої трансформації

Показник Місце України Оцінка
Розвиток технологій та інновацій 74 3,5
Роль прямих іноземних інвестицій у передачі технологій 95 3,5
Розвиток промислових кластерів 87 3,1
Впровадження нових технологій 71 4,3
Витрати на дослідження та розробки стосовно ВВП, % 50 0,7
Держзакупівлі передової технологічної продукції 72 3,0
Інвестиції компаній у технології, що розвиваються 60 3,5
Взаємодія стейкхолдерів 47 3,7
Число абонентів мобільного зв’язку на 100 осіб 32 132,6
Людський капітал 34 5,8
Здатність залучати та утримувати таланти 90 2,4
Підвищення кваліфікації на робочих місцях 65 4,0
Якість професійної освіти 43 4,3
Наявність вчених та інженерів 24 4,7
Якість викладання природничо-наукових дисциплін 24 4,8
Розвиток навичок роботи з цифровими пристроями у населення 32 4,7
Якість університетів 38 6,0
Міжнародна торгівля, інвестиції та інфраструктура 59 5,1
Якість логістичних послуг 71 2,8
Обсяг експорту та імпорту щодо ВВП, % 29 104,8
Обсяг кредитування приватного сектору щодо ВВП, % 64 47,3
Розвиток енергетичної інфраструктури 51 82,3
Розвиток транспортної інфраструктури 74 38,2
Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн дол. США 46 3921,4
Розвиток інституційного середовища 94 3,4
Рівень корупції 89 29,0
Ефективність державного регулювання 99 52,8
Орієнтація державної політики на довгострокову перспективу 91 2,7
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Таблиця 3. Нормативно-правове забезпечення діяльності суднобудівної галузі України (1992–2020 рр.)

Нормативно-правове забезпечення Мета впровадження

Період 1992–1994 рр.
Розпорядження КМУ від 04.02.1992 р. № 69-р  
“Про заходи щодо покращення фінансово-економічного 
становища ВО «Чорноморський суднобудівний завод»  
(м. Миколаїв)”.

Планування здавання на металобрухт  
та будування нових суден.

Постанова КМУ від 03.06.1993 р. № 405 «Про 
створення умов для випуску суден Чорноморським 
суднобудівним заводом» (втратила чинність на підставі 
Постанови КМУ від 19.09.1994 р. № 644)

Надання ВО «ЧСЗ» податкових пільг:
– звільнення від сплати податку на доходи  
та обов’язкового продажу надходжень у валюті, 
отриманій за поставку суден;
– сплати вивізного (експортного) та ввізного мита 
на комплектуючі вироби і матеріали.

Розпорядження КМУ від 11.05.1994 р. № 325р  
“Про дозвіл ДП «Суднобудівний завод імені 61 Комунара»  
на продаж кораблів” (втратило чинність на підставі  
Постанови КМУ від 31.08.2005 р. № 832)

Відшкодування витрат за частково виконані 
роботи із ремонту, модернізації та утримання 
великих протичовнових кораблів «Ташкент»  
і «Миколаїв».

Період 1996–1999 рр.
Постанова КМУ від 17.05.1997 р. № 456  
«Про заходи щодо стабілізації роботи  
суднобудівних підприємств у 1997 році»

Відкриття цільової кредитної лінії для 
фінансування програм будівництва суден і 
повернення цих кредитних ресурсів та відсотків 
за їх використання суднобудівним підприємствам 
після реалізації судна замовнику

Указ Президента України від 12.07.1999 р. № 813\99  
“Про заходи щодо забезпечення виробничої діяльності  
ДП «Херсонський суднобудівний завод»”.

Реструктуризація на п’ять років заборгованості  
ДП «ХСЗ» перед банком

Закон України від 15.07.1999 р. № 965-XIV  
«Про списання податкової заборгованості підприємств 
водного транспорту, що виникла у зв’язку  
з обмеженням судноплавства по Дунаю»

Створення умов для стабілізації фінансово-
економічного стану підприємств водного 
транспорту, яким завдано значних збитків  
у зв’язку з обмеженням судноплавства по Дунаю 
в результаті військових дій НАТО проти Союзної 
Республіки Югославії.

Постанова КМУ від 20.05.1997 р. № 467 «Про заходи 
щодо стабілізації роботи суднобудівних підприємств  
м. Миколаєва»

Прямі дотації коштів Державного бюджету на 
завершення будування суден за укладеними 
контрактами, погашення заборгованості перед 
підприємствами та ПКБ суднобудування у м. Ми- 
колаєві за виконані ними у 1995–1996 рр. роботи.

Постанова КМУ від 29.02.1996 р. № 254 «Про заходи 
щодо стабілізації роботи суднобудівних підприємств»

Відпрацювання протягом 1996 р. на базі ЧСЗ  
і ХСЗ, ВАТ «Океан» (м. Миколаїв) та «Залив»  
(м. Керч), ДП «Суднобудівний завод імені  
61 Комунара» (м. Миколаїв) нових принципів 
господарювання виробників наукоємної та 
конкурентоздатної продукції з довготривалим циклом 
виробництва для їх подальшого впровадження на 
інших суднобудівних підприємствах

Постанова КМУ від 13.09.1999 р. № 1669  
“Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації 
проекту будівництва суден-балкерів типу «Панамакс»”

Укладення внутрішньої кредитної угоди між  
Державним експортно-імпортним банком  
та ВАТ «Океан» без укладення договору застави

Постанова КМУ від 11 грудня 1998 р. № 1959  
“Про утворення Державної акціонерної холдингової 
компанії «Чорноморський суднобудівний завод»”

Підвищення ефективності використання  
науково-технічного та виробничого потенціалу  
ДП «Чорноморський суднобудівний завод»,  
зниження собівартості будівництва суден,  
поліпшення фінансово-економічного становища, 
розширення ринків збуту його продукції

Закон України від 18.11.1999 р. “Про заходи державної  
підтримки суднобудівної промисловості в Україні”

Перша спроба створити ефективне нормативно-
правове забезпечення галузі, спрямоване  
на її стимулювання
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У кризові періоди розвитку вітчизня-
ного суднобудування уряд України вжив 
прямі заходи державного впливу для по-
ліпшення фінансового стану підприємств, 
але нині найбільш ефективним засобом 
стимулювання галузі слід вважати розро-
блення як довгострокових (стратегічних), 
так і короткострокових державних про-
грам розвитку суднобудування. Крім того, 

процес стимулювання різних підгалузей 
суднобудування має бути диверсифікова-
ним, тобто розроблення так званих підга-
лузевих програм розвитку також має бути 
законодавчо закріпленим.

У сучасних умовах специфічною особли-
вістю вітчизняної суднобудівної промисло-
вості є те, що ремонт суден виступає вже 
не як різновид суднобудування, а як окрема 

Продовження таблиці 3
Нормативно-правове забезпечення Мета впровадження

Період 2000–2004 рр.
Закон України від 21.12.2000 р. № 2189-III  
“Про спеціальний режим інвестиційної діяльності 
на територіях пріоритетного розвитку та спеціальній 
економічній зоні «Порт Крим»”

Створення спеціальних режимів господарювання, 
які б знизили податковий тиск на виробника та 
створили достатню мотивацію для розширення 
обсягів виробництва, активізації зовнішньо- 
економічної діяльності, пошуку контрактів 
на виробництво від іноземних замовників, 
підвищення конкурентоздатності галузі тощо. Мета 
досягається шляхом створення окремих за типом 
спеціальних режимів інвестиційної діяльності.

Закон України від 13.07.2000 р. № 1909-III  
“Про спеціальну (вільну) економічну зону «Миколаїв»”
Закон України від 23.03.2000 р. № 1607-III “Про  
спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко»  
на території Одеського морського торгівельного порту”
Закон України від 15.06.2004 р. № 1766-IV «Про 
внесення змін в деякі законодавчі акти України про 
державну підтримку суднобудівної промисловості в 
Україні»

Впровадження заходів державної підтримки 
суднобудування на період 2005–2012 роки, в тому 
числі фінансову підтримку суднобудування за 
рахунок здешевлення кредитів, надання пільг по 
сплаті податку на землю, першочерговості від-
шкодування ПДВ суднобудівними підприємства-
ми. Передбачено пільги зі сплати ввізного мита 
для матеріалів та обладнання з метою будування 
морських, річкових суден та інших плавзасобів.

Постанова КМУ від 28.07.2003 р. № 1174  
«Про схвалення державної програми розвитку  
промисловості на 2003–2011 роки»

Структурна перебудова виробничого та науко-
во-технічного потенціалу підприємств галузі, 
перетворення суднобудівного комплексу на галузь, 
активізація зовнішньоекономічної діяльності, за-
безпечення завантаження потужностей заводів.

Період з 2006 р. по теперішній час
Постанова КМУ від 27.03.2006 р. № 368 «Про 
затвердження переліку та обсягу матеріалів, 
устаткування і комплектуючого обладнання, 
що використовуються для будівництва суден 
підприємствами суднобудівної промисловості та 
ввозяться на митну територію України згідно з 
контрактами, укладеними цими підприємствами»

Встановлення переліку матеріалів та устаткування, 
що ввозяться в Україну для будування суден 
підприємствами зі сплатою ввізного мита за 
ставкою 0%.

Постанова КМУ від 05.09.2007 р. № 1102 «Про вне-
сення змін до переліку суднобудівних підприємств, для 
яких запроваджуються заходи підтримки суднобудівної 
промисловості»

З переліку виключено вісім суднобудівних підпри-
ємств та внесено до нового лише три. При цьому 
підтримка здійснюється шляхом здешевлення 
кредитів.

Постанова КМУ від 14.02.2007 р. № 221 «Про за-
твердження порядку використання у 2007 році коштів, 
передбачених у Державному бюджеті для підтримки 
підприємств суднобудівної промисловості шляхом 
здешевлення кредитів»

Запровадження конкурсного порядку надання 
допомоги за рахунок бюджетних коштів. Встанов-
лено досить жорсткі вимоги як до інвестиційних 
проєктів, так і щодо їх виконавців, яким від-
шкодовується сума сплачених ними відсотків за 
користування середньостроковими (до 3 років) і 
довгостроковими (до 5 років) кредитами.

Закон України від 06.09.2012 р. № 5209-VI «Про про-
ведення економічного експерименту щодо державної 
підтримки суднобудівної промисловості»

Суднобудування визнане пріоритетною галуззю 
економіки. Крім того, сфера дії Закону поширю-
ється не лише на суднобудування, а й на судноре-
монт та дослідно-конструкторські організації.
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пріоритетна галузь господарювання, специ-
фікою якої є [14; 15]:

1) короткостроковість ремонту судна  
(в середньому від 15 до 40 діб);

2) періодичність виконання ремонтних 
робіт, тобто судноремонтні підприємства 
потенційно завжди забезпечені замовлен-
нями (на відміну від суднобудівних підпри-
ємств, які мають постійно шукати ринки 
збуту своєї продукції);

3) технологічні особливості, а саме зна-
чно менший обсяг робіт порівняно з судно-
будуванням, а тому й менша складність і со-
бівартість їх виконання;

4) необхідність придбання запасних час-
тин та комплектуючого суднобудівного об-
ладнання за кордоном, більшість з яких за-
куповується за рахунок замовника, оскільки 
нині в Україні немає власних підприємств-
виробників. Таким чином, собівартість 
судноремонтних робіт збільшується, що 
негативно впливає на конкурентоздатність 
вітчизняних підприємств;

5) різноманітність видів судноремонтних 
робіт залежно від їхнього характеру та об-
сягу, серед яких:

– заводський судноремонт (в акваторії 
підприємства);

– виготовлення змінно-запасних частин 
для ремонту суден;

– міжрейсовий (навігаційний) ремонт су-
ден, що знаходяться на пристанях порту або 
на рейді, які виконуються заводськими бри-
гадами в рейсі;

– інші види судноремонту (виготовлення 
деталей обмінного фонду та ін.);

– реновація, тобто оновлення. Основна 
перевага цього процесу полягає в тому, що 
він є найбільш дешевим порівняно з судно-
будуванням, створює новий технічний рі-
вень судна та подовжує строк його експлу-
атації на 10–15 років, чим формує для нього 
нову ринкову вартість, збільшуючи її в кіль-
ка разів. Крім того, процес реновації судна 
триває 4–6 місяців, що дає змогу здійснити 
її в зимовий період.

Для ефективного розвитку названих ви-
дів судноремонтних виробництв зусилля за-
конодавця мають бути спрямовані на визна-
ння на законодавчому рівні судноремонту 

окремою галуззю промисловості, надання 
останній статусу пріоритетної галузі ви-
робництва, а також на створення спеціаль-
них пільг та гарантій, які не може охопи-
ти Закон України від 18 листопада 1999 р.  
№ 1242-XIV «Про заходи державної під-
тримки суднобудівної промисловості Укра-
їни» через його загальний характер, який не 
враховує специфіку судноремонту.

Розгляд нормативно-правового забез-
печення розвитку суднобудівної промисло-
вості України дав змогу дійти висновку, що 
об’єктом правового регулювання в цій галузі є 
господарські відносини, що виникають у сфе-
рах не тільки суднобудування, але й судноре-
монту, суднового машинобудування, морсько-
го приладобудування та інших, які створюють 
основу промислового комплексу галузі.

Сучасна світова практика переконливо 
свідчить, що стабільне економічне зростан-
ня держави можливе лише на основі випе-
реджаючого індустріального розвитку. Для 
України також немає іншої альтернативи, як 
відновлення та модернізація промислового 
сектора на основі розроблення та впрова-
дження елементів Industry 4.0, яка відпові-
дає новим критеріям, що постають у зв’язку 
з активізацією інтеграції до світового еконо-
мічного простору і новими викликами гло-
бального та внутрішнього характеру: стрім-
кими змінами в технологіях, появою нових 
інтелектуальних комп’ютерно-інтегрованих 
виробництв, кліматичними змінами, розри-
вами у продуктивності праці, трудовою мі-
грацією, необхідністю територіальної кон-
солідації та регіональної інклюзії тощо.

Впровадження в суднобудівну га-
лузь України інноваційної платформи 
Shipbuilding 4.0 вимагає наявності на зако-
нодавчому рівні також відповідного норма-
тивно-правового забезпечення із цифрового 
розвитку та інформатизації суспільства.

У табл. 4 наведено перелік основних 
нормативно-правових актів, які можуть слу-
жити основою для використання в проєктах 
та програмах впровадження технологічної 
платформи Shipbuilding 4.0 в Україні.

Аналіз табл. 3, 4 вказує на те, що наяв-
ного нормативно-правового забезпечення з 
питань розвитку суднобудування в Україні 
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Таблиця 4. Нормативно-правове забезпечення із цифрового розвитку та інформатизації суспільства України
Нормативно-правове забезпечення Мета впровадження

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 15.05.2013 р. № 386-р.  
«Про схвалення Стратегії розвитку  
інформаційного суспільства в Україні»

Визначення базових принципів, стратегічних цілей 
розвитку інформаційного суспільства в державі, 
завдань та основних напрямів, етапів і механізмів 
реалізації цієї Стратегії з урахуванням сучасних 
тенденцій та особливостей розвитку України  
в перспективі до 2020 року.

Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР  
«Про Національну програму інформатизації»

Визначення загальних засад формування,  
виконання та коригування  
Національної програми інформатизації.

Розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 16.11.2016 р. № 918-р. «Концепція розвитку 
системи електронних послуг в Україні»

Визначення напрямів, механізму і строків  
формування ефективної системи електронних послуг 
в Україні.

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 15.05.2002 р. № 247-р. «Про затвердження 
Концепції легалізації програмного забезпечення  
та боротьби з нелегальним його використанням»

Визначення наукових та практичних заходів, 
спрямованих на вдосконалення нормативно-правової 
бази з питань легалізації програмного забезпечення  
та боротьби з нелегальним його використанням

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 17.01.2018 р. № 67-р. «Концепція розвитку 
цифрової економіки та суспільства України на 
2018–2020 роки»

Реалізація прискореного сценарію цифрового 
розвитку як найбільш релевантного для України  
з точки зору викликів, потреб та можливостей

Наказ державного агентства з питань  
електронного урядування України від 13.08.2018 р.
№ 51 «Про затвердження форматів електронних 
повідомлень та обміну даними системи  
електронної взаємодії державних електронних 
інформаційних ресурсів»

Встановлення вимог до електронного повідомлення  
та обміну даними, що застосовуються під час 
створення вебсервісів і вебклієнтів та їх  
використання в системі електронної взаємодії 
державних електронних інформаційних ресурсів

Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV 
«Про електронні документи та електронний 
документообіг»

Встановлення основних організаційно-правових 
засад електронного документообігу та використання 
електронних документів

Постанова Кабінету Міністрів України від 
30.01.2019 р. № 56. «Деякі питання цифрового 
розвитку»

Забезпечення запровадження принципів державної 
політики цифрового розвитку та належної 
організації виконання передбачених завдань шляхом 
застосування цифрових технологій

Закон України від 18.11.2003 р.  
№ 1280-IV «Про телекомунікації»

Визначення повноважень держави щодо управління 
та регулювання телекомунікаційної діяльності, прав, 
обов’язків та відповідальності осіб, які беруть участь 
у діяльності або користуються послугами

Закон України від 13.11.1992 р.  
№ 2657-XII «Про інформацію»

Регулювання відносин щодо створення, збирання, 
одержання, зберігання, використання, поширення, 
охорони, захисту інформації

Закон України від 05.07.1994 р.  
№ 81/94-ВР «Про захист інформації  
в автоматизованих системах»

Регулювання правових відносин щодо захисту 
інформації в автоматизованих системах за умови 
дотримання права власності фізичних і юридичних 
осіб на інформацію та права доступу до неї.

Постанова Кабінету Міністрів України  
від 10.05.2018 р. № 357 «Деякі питання  
організації електронної взаємодії державних 
інформаційних ресурсів»

Створення інтерфейсів прикладного програмування 
для забезпечення доступу та підключення  
до пріоритетних державних електронних 
інформаційних ресурсів

Закон України від 05.10.2017 р. № 2163-VIII  
«Про основні засади забезпечення  
кібербезпеки України»

Забезпечення захисту життєво важливих інтересів 
громадян, держави, національних інтересів України  
в кіберпросторі.

та цифрового розвитку і інформатизації сус-
пільства замало для повноцінної розробки 
та впровадження елементів інноваційної 
платформи Shipbuilding 4.0. Особливо це 
стосується регулювання правових питань 
застосування у промисловості новітніх ін-
телектуальних систем, цифрового управлін-
ня розвитком суднобудування та судноре-

монту, а також проведення на державному 
рівні низки нормативно підкріплених орга-
нізаційних заходів, які впливають на форму-
вання та реалізацію відповідних проєктів і 
програм впровадження технологічної плат-
форми Shipbuilding 4.0:

– проведення інвентаризації всієї суд-
нобудівної галузі та судноремонтної бази, 
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оновлення її інфраструктури, визначення 
потужності та технічного стану підпри-
ємств і шляхів їх модернізації, переорієнта-
ція суднобудівних та судноремонтних заво-
дів на цифрові технології ТІМ, VR, IoT, Віg 
Data тощо;

– переведення вітчизняної морської ін-
дустрії, а саме: судноплавства, портів, суд-
нобудування, судноремонту, рибальства, 
суміжних галузей промисловості (чорної і 
кольорової металургії, електротехнічної та 
кабельної промисловості, машинобудуван-
ня, електроніки та ін.) в єдиний інформацій-
ний простір;

– відновлення роботи «Координаційної 
ради з питань розвитку морської індустрії 
України» (прийнятий Постановою КМУ 
від 13.07.2004 р. № 898 і ліквідований По-
становою КМУ від 18.05.2005 р. № 753), як 
консультативно-дорадчого органу з пред-
ставниками основних підприємств, як дер-
жавної, так і приватної форм власності, асо-
ціацій та інших зацікавлених організацій, 
а також створення на її основі відповідних 
органів щодо запровадження технологічної 
платформи Shipbuilding 4.0;

– створення умов взаємовигідного дер-
жавно-приватного партнерства в суднобу-
дівної промисловості і морської індустрії в 
напрямі запровадження технологічної плат-
форми Shipbuilding 4.0;

– забезпечення ефективного використан-
ня науково-технічного та виробничого по-

тенціалу підприємств галузі, раціонального 
розподілу праці та розвитку кооперації для 
створення і виробництва наукоємної про-
дукції тощо.

На підставі проведених досліджень 
різних аспектів нормативно-правового за-
безпечення управління програмами і про-
єктами розвитку суднобудування і судно-
ремонту в України можна зробити певні 
висновки.

Висновки. Вітчизняна суднобудівна га-
лузь потребує суттєвої трансформації, осно-
вою для якої можуть служити розробка та 
реалізація проєктів і програм впровадження 
інноваційної платформи Shipbuilding 4.0, 
що передбачає цифровізацію наукових до-
сліджень, проєктування та виробництва, 
активне використання інтелектуальних 
комп’ютерних технологій.

Однією з основних умов сучасних тех-
нологічних нововведень у суднобудівному 
виробництві та судноремонті є підвищення 
обсягу державних інвестицій у наукові до-
слідження та впровадження інновацій, які є 
гарантами трансформації промисловості.

Дослідження різних аспектів норматив-
но-правового забезпечення, яке регулює 
розвиток вітчизняного суднобудування і 
судноремонту, показало його недоскона-
лість та необхідність доопрацювання в пи-
таннях, що забезпечують ефективне впрова-
дження елементів інноваційної платформи 
Shipbuilding 4.0.
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Abstract. Various materials are used for the manufacture of building structures of 
hydraulic structures, which can be divided into metallic and non-metallic. The latter 
in turn are divided into materials of inorganic origin and organic materials. Chem-
ical processes of destruction of materials include the processes occurring in direct 
chemical interaction between the material of the building structure and the environ-
ment. It is accompanied by: loss of chemically bound water from crystal hydrates; 
decomposition of individual oxides; phase transformations of minerals; thermal 
decomposition of individual oxides. Building materials operated under aggressive 
environments, in particular, the action of sea water, are simultaneously affected by 
both mechanical and chemical influences of the environment, causing them both me-
chanical and chemical destruction. Therefore, in the General case, when repairing 
building structures of hydraulic structures, it is necessary to ensure the resistance of 
the materials used to the action of all the above external influences. The repair layer 
intended for protection (finishing) of building constructions does not directly per-
ceive action of external operational loadings, it is exposed only to centrifugal action 
of efforts which arise in it owing to deformation of an element of a building design 
under the influence of operational loadings. In view of the above, there is currently 
no concrete that would meet most of the requirements for concrete intended for the 
manufacture and protection of reinforced concrete or concrete hydraulic structures. 
Under the conditions of the experiment, the presence of water in the system, which 
is structured by a hydrophobic surfactant, reduces the effect of negative temperatures 
on the strength of concrete by 20–30%, increases the strength of concrete by 15–20% 
when it hardens in medium 0,01 N HCL solution. The introduction into the system of 
water structured with a hydrophobic surfactant reduces the effect of sulfate solutions 
on concrete. Simultaneous use of colloidal hydrophobic surfactant and molecular 
surfactant – polyalcohol, as part of a complex modifier of water structure, leads to an 
increase in the strength of cement stone.

Key words: concrete, surfactant, polyalcohol, strength, structure.

Анотація. Для виготовлення будівельних конструкцій гідротехнічних споруд 
застосовуються різні матеріали, які можна розділити на металеві й неметалеві. 
Останні своєю чергою поділяють на матеріали неорганічного походження й ор-
ганічні матеріали. До хімічних процесів руйнування матеріалів належать про-
цеси, що протікають у процесі безпосередньої хімічної взаємодії між матеріалом 
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будівельної конструкції і навколишнім середовищем. Цей процес супроводжується втратою хімічно 
зв’язаної води із кристалогідратів, розкладанням окремих оксидів; фазовими перетвореннями міне-
ралів. На будівельні матеріали, що експлуатуються в умовах дії агресивних середовищ, зокрема, дії 
морської води, одночасно впливають, як механічні, так і хімічні впливи зовнішнього середовища, ви-
кликаючи їх як механічне, так і хімічне руйнування. Отже, загалом при ремонті будівельних конструк-
цій гідротехнічних споруд необхідно забезпечувати стійкість використовуваних матеріалів до дії всіх 
перерахованих вище зовнішніх впливів. Ремонтний шар, призначений для захисту (оздоблювання) бу-
дівельних конструкцій безпосередньо не сприймає дію зовнішніх експлуатаційних навантажень, він 
піддається тільки відцентровій дії зусиль, які виникають у ньому внаслідок деформування елемента 
будівельної конструкції під дією експлуатаційних навантажень. З огляду на вищенаведене, на цей час 
відсутній бетон, який відповідав би більшості вимог до бетонів, призначених для виготовлення та 
захисту залізобетонних або бетонних гідротехнічних споруд. Встановлено, що в умовах проведення 
експерименту наявність у системі води, яка структурована гідрофобною поверхнево-активною речо-
виною, призводить до зменшення впливу на 20–30% негативних температур на міцність бетону, під-
вищує останню на 15–20% при його твердінні в середовищі 0,01 Н розчину HCL. Введення в систе-
му води, яка структурована гідрофобною поверхнево-активною речовиною, зменшує вплив розчинів 
сульфатів на бетон. Одночасне застосування колоїдної гідрофобної поверхнево-активної речовини та 
молекулярної поверхнево-активної речовини – поліспирту у складі комплексного модифікатора струк-
тури води призводить до збільшення міцності цементного каменю.

Ключові слова: бетон, поверхнево-активна речовина, поліспирт, міцність, структура.
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Постановка проблеми. Для виготовлен-
ня будівельних конструкцій гідротехнічних 
споруд застосовуються різні матеріали, які 
можна розділити на металеві й неметалічні. 
Останні своєю чергою діляться на матеріа-
ли неорганічного походження й органічні 
матеріали.

У процесі експлуатації на матеріалах, з 
яких виготовлені будівельні конструкції, 
позначаються механічні, хімічні, електро-
хімічні й енергетичні зовнішні впливи [1].

Механічне руйнування матеріалів, згідно  
з роботою [1], відбувається під дією зовніш-
ніх навантажень, стирання, вивітрювання  й 
(або) замерзаючої в порах матеріалу рідини. 
До хімічних процесів руйнування матеріалів 
належать процеси, що протікають під час 
безпосередньої хімічної взаємодії між мате-
ріалом будівельної конструкції й навколиш-
нім середовищем [2]. Воно супроводжується 
втратою хімічно зв’язаної води із кристало-
гідратів, розкладанням окремих оксидів, 
фазовими перетвореннями мінералів, тер-
мічним розкладанням окремих оксидів. До 
електрохімічної корозії належать корозійні 
процеси, що протікають у водяних розчинах 
електролітів. При цьому виді корозії виникає 
електричний струм, не спричинений його 
зовнішнім додатком [3], тому що розчини 
електролітів переважають у технологічних 
виробничих процесах, та й матеріали буді-
вельних конструкцій в основному піддають-
ся електрохімічної корозії [3].

Корозія неметалічних матеріалів відбува-
ється як на їхній поверхні, так і в порах цих 
матеріалів. При цьому відбувається крис-
талізація солей у відкритих порах і руйну-
вання матеріалу від внутрішніх напружень 
[2]. При енергетичних впливах зовнішнього 
середовища на матеріали будівельних кон-
струкцій їх руйнування відбувається через 
розходження коефіцієнтів термічного роз-
ширення їхніх окремих складників, а також 
розплавлювання окремих мінералів.

На будівельні матеріали, що експлуату-
ються в умовах дії агресивних середовищ, 
зокрема дії морської води, одночасно впли-
вають як механічні, так і хімічні впливи зо-
внішнього середовища, викликаючи їх як 
механічне, так і хімічне руйнування. Отже, 

загалом під час ремонту будівельних кон-
струкцій гідротехнічних споруд необхідно 
забезпечувати стійкість використовуваних 
матеріалів до дії всіх перерахованих вище 
зовнішніх впливів.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Напружено-деформований стан ре-
монтного шару бетону залежить від його 
положення щодо елементів гідротехнічної 
споруди й умов сприйняття ним зовнішніх 
(щодо розглянутої системи) навантажень [4]. 
При цьому ремонтний шар або сприймає ра-
зом з елементом споруди зовнішні експлуата-
ційні навантаження, або не сприймає їх без-
посередньо, а через елементи споруди.

Ремонтний шар, призначений для захис-
ту (оздоблювання) будівельних конструкцій, 
безпосередньо не сприймає дію зовнішніх 
експлуатаційних навантажень, він підданий 
тільки відцентрової дії зусиль, які виника-
ють у ньому внаслідок деформування еле-
мента будівельної конструкції під дією екс-
плуатаційних навантажень.

Дані виконаного аналізу узгоджуються 
з результатами досліджень [4], в яких вста-
новлено, що для ефективного перерозподілу 
напруг між матеріалом, яким здійснюється 
ремонт конструкції, і матеріалом конструк-
ції, яку ремонтують, із метою зниження на-
пруг в останньому, а також забезпечення 
спільної роботи ремонтного шару бетону й 
конструкції, яку ремонтують, застосовува-
ний для ремонту бетон повинен мати міц-
ність вище міцності бетону ремонтованої 
конструкції.

Ефективність, захисного матеріалу до-
сягається стійкістю його стосовно навко-
лишнього середовища й експлуатаційних 
навантажень достатньої для цих умов екс-
плуатації, високим ступенем адгезії до мате-
ріалу, що захищається, непроникністю, не-
агресивністю стосовно основного матеріалу 
конструкції, що захищається [1]. З техноло-
гічної точки зору бетон, призначений для за-
хисту бетонних гідротехнічних споруд, по-
винен бути дрібнозернистим, мати високу 
міцність та швидкість її формування.

Виокремлення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми. З огляду на 
вищенаведене, на цей час відсутній бетон, 
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який би відповідав би більшості вимог до 
бетонів, призначених для захисту (а також 
ремонту) залізобетонних або бетонних гід-
ротехнічних споруд [5–7].

Мета дослідження – одержати дрібно-
зернистий бетон, призначений для будівни-
цтва та ремонту річкових та морських гід-
ротехнічних споруд, який володіє високою 
швидкістю формування структури та міц-
ністю, достатніми водонепроникністю й мо-
розостійкістю шляхом регулювання форму-
вання його структури шляхом використання 
ефекту над малих концентрацій та застосу-
вання гідрофобної гідратації колоїдних по-
верхнево-активних речовин.

Методи, об’єкт та предмет дослідження.  
Застосований системний підхід для оці-
нювання властивостей дрібнозернистого 
бетону для виготовлення або ремонту гід-
ротехнічних споруд. Досліджуваний бетон 
виготовлявся із застосуванням портландце-
менту М500 Криворізького цементного за-
воду, дрібнозернистих відходів Південного 
гірничо-збагачувального комбінату, а також 
із використанням поліспирту (гліцерину), 
колоїдної поверхнево-активної речовини 
(етиленгліколю та олеату натрію).

Основний матеріал (результати). Стій-
кість бетону до дії негативних температур є 
його властивістю, що забезпечує йому дов-
говічність. У цій групі експериментів до-
сліджений вплив негативних температур на 
міцність бетону як композиційного матеріа-
лу, отриманого в результаті твердіння систе-
ми «портландцемент – активна мінеральна 
добавка – заповнювач – вода, структурована 
колоїдною поверхнево-активною речови-
ною», залежно від її складу й умісту води, 
структурованої колоїдною поверхнево-ак-
тивною речовиною (МПАР).

В умовах проведення експерименту на-
явність у системі води, структурованої 
МПАР, призводить до зменшення впливу 
негативних температур на міцність бетону 
на 20–30% (табл. 1), що може бути пояснено 
зниженням його проникності.

У наступній групі експериментів дослі-
джено вплив дії агресивних середовищ на 
міцність бетону залежно від його складу й 
виду агресивного середовища.

Таблиця 1. Морозостійкість бетону

АМД, 
% В/Ц

Концентрація 
МПАР у воді, 

%

Морозостійкість, 
цикли

0
0,4

- 110

20
- 135

0,00028 145
0

0,6
- 75

20
- 95

0,00022 100
Примітка: АМД – активна мінеральна добавка – 

відходи збагачення залізних руд

Під час проведення досліджень визна-
чалися вплив кислоти, агресивних розчинів 
та чистої води залежно від виду АМД і його 
кількості при концентрації 0,0008% МПАР 
у воді замішування для бетону складу 1:1,8 
(цемент : заповнювач).

Визначення впливу кислоти проводилося 
випробуванням на вигин зразків-призм роз-
міром 10х10х40 см, що зберігалися у водно-
му розчині кислоти протягом 6 міс.

В умовах проведення експерименту 
введення в систему води, структурова-
ної МПАР, підвищує міцність бетону на  
15–20% при його твердінні в середовищі 
0,01 Н розчину HCL (табл. 2).

Вплив на міцність бетону водяних розчи-
нів сульфатів визначалася при застосуванні 
розчинів різного складу:

1) питна вода (контрольний);
2) 5% -ний розчин Na2SO4;
3) 1% -ний розчин MgSO4;
4) 5%-ний розчин рівної суміші  

Na2SO4 і MgSO4.

Таблиця 2. Міцність бетону при дії 0,01н розчину НCl

Водоцементне
відношення

Міцність бетону при згині, 
МПа, при вмісті АМД, %

0 20 30 40
0,40 10,0 8,4 7,5 6,2
0,45 9,5 8,0 7,1 5,7
0,50 8,6 7,9 7,2 5,9

Примітка: АМД – активна мінеральна добавка – 
відходи збагачення залізних руд

Після шести місяців зберігання в зазна-
чених розчинах бетонні зразки-балочки, які 
мали розмір 10х10х40 см, виготовлені з бе-
тону складу 1:1,8  були випробувані на ви-
гин. В умовах експерименту введення в сис-
тему води, структурованої МПАР, зменшує 
вплив розчинів сульфатів на бетон (табл. 3).



№2 (14) 2020smi.nuos.mk.ua | editor@smi.nuos.mk.ua

34

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Визначення впливу дистильованої води 
на міцність бетону, отриманого на осно-
ві системи «портландцемент – АМД – за-
повнювач –  вода, структурована МПАР», 
здійснювали випробуванням на вигин зраз-
ків-балочок розміром 10х10х40 см, приго-
тованих із бетону складу 1:1,8 на портланд-
цементі, після їх зберігання протягом 6 міс. 
у проточній дистильованій воді. Результати 
дослідів показали (табл. 4), що цей бетон 
володіє досить високою стійкістю до корозії 
1-го виду.

Таблиця 4. Стійкість бетону до вилуговування
Склад дисперсної 

частини системи, %
Міцність бетону при згині, 

МПа, у віці, міс.
ПЦ АМД 0,033 3 6
100 0 8,0 7,8 7,1
90 10 9,0 9,0 7,3
80 20 10,6 9,7 8,8
60 40 8,9 7,8 6,6

Примітки: 1) АМД – активна мінеральна добавка – 
відходи збагачення залізних руд, ПЦ – портландцемент; 
2) концентрація МПАР у воді – 0,0008%

Таким чином, проведені досліджен-
ня показали, що досліджені впливи зо-
внішнього середовища менше впливають 
на міцність бетону, отриманого на осно-
ві системи «портландцемент – АМД – за-
повнювач – вода, структурована МПАР» 
порівняно з бетоном, отриманим на порт-
ландцементі без добавок.

Використання сполучень двох або кіль-
кох ПАР дає змогу змінити або розширити 
якісні показники або властивості композиції. 
Неадитивну зміну того чи іншого показника 
часто пов’язують із синергізмом або, навпа-
ки, антагонізмом між молекулами ПАР.

Прикладом синергізму, зумовленого на-
явністю взаємодії, може служити система 
«колоїдна поверхнево-активна речовина – 
вищий спирт – вода».

У дослідах міцність цементного каме-
ню без добавок становила: у віці 3 доби – 
12,7 МПа, 7 діб – 27,1 МПа, 28 діб – 43, 3 МПа. 
Ці величини міцності прийнято за 100% для 
певного віку цементного каменю. Проведені 
дослідження показали (рис. 1), що одночасне 
застосування колоїдної МПАР та молекуляр-
ної ПАР – поліспирту у складі комплексного 
модифікатора структури води, призводить до 
збільшення міцності цементного каменю в 
будь-якому віці його твердіння в межах експе-
рименту (від 3 до 28 діб).

Обговорення отриманих результатів. 
Отримані результати можна пояснити наве-
деним нижче чином. У воді при певній кон-
центрації молекули гідрофобної поверхнево-
активної речовини (МПАР) об’єднуються в 
асоціати – міцели (рис. 2). Добавки вищих 
жирних спиртів знижують критичну концен-
трацію міцелоутворення (ККМ) колоїдної 
поверхнево-активної речовини, поверхневий 
натяг, підвищують в’язкість адсорбційних 
шарів колоїдної поверхнево-активної речо-
вини й, як наслідок, збільшують стабільність 
дисперсій. Причиною цього служить утво-
рення водневого зв’язку між гідроксилом 
спирту і карбоксильною групою колоїдної 
поверхнево-активної речовини [8].

Дослідження показують, що в проце-
сі додавання певних кількостей спирту до 
води спостерігається стабілізація розчину, 
яка зумовлюється в основному асоціацією 
частинок, а також переходом менш упо-
рядкованих структур у більш упорядковані. 
Оскільки рідка вода складається з областей 
певної будови, званих кластерами, в процесі 
додавання спирту спочатку заповнюються 
порожнечі між кластерами (клатрати), що 
призводить до їх стабілізації, а потім моле-
кули спирту починають конкурувати за вод-
неві зв’язки всередині кластерів.

Таблиця 3. Відносна міцність бетону при дії агресивних середовищ

Водоцементне
відношення

Коефіцієнт стійкості бетону, при вмісті АМД,%, для середовищ
0 20 30 40

2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
0,40 0,99 1,2 1,1 0,96 1,08 0,9 0,94 1,05 0,9 0,99 1,0 0,9
0,45 0,92 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9 0,91 1,02 0,98 0,92 1,0 0,9
0,50 0,90 0,9 0,8 0,88 1,0 0,9 0,90 0,97 0,95 0,97 1,0 0,9

Примітка: АМД – активна мінеральна добавка – відходи збагачення залізних руд
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При цьому гідрофільні групи спиртів мо-
жуть заміщати молекули води в локальних 
утвореннях. Особливо легко в структуру 
води впроваджуються невеликі за розміром 
молекули спирту, які, потрапляючи в локаль-
ні молекулярні утворення, зберігають про-
сторове розташування молекул води (рис. 2).

Це підтверджує той факт, що в разі дода-
вання спирту до води спостерігається змен-

шення міжшарових відстаней порівняно з 
тими ж значеннями для води.

Зі зростанням алкільного радикалу від-
бувається поступове збільшення міжша-
рових відстаней, що доводить руйнівний 
вплив більш об’ємних молекул спирту, яке 
супроводжується більш істотними перебу-
довами просторового розташування моле-
кул у локальних утвореннях води.

 

Рис. 1. Міцність цементного каменю (ПАР – гліцерин)

 
Рис. 2. Зміни структури системи «вода – колоїдна ПАР (МПАР)»:  
1 – вільні молекули пар; 2 – дімери молекул МПАР; 3 – міцела

 

Рис. 3. Стабілізація води поліспиртом
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Спирти впорядковують водну структу-
ру, що полегшує переміщення протонів та 
іонів гідроксилу по сітці водневих зв’язків 
(естафетний механізм електропровідності). 
У присутності спирту через гідрофобні вза-
ємодії вода вже частково структурована [8].

У науковій літературі немає однознач-
них рекомендацій із застосування спиртів як 
компонентів комплексних добавок [9]. Так, у 
роботі [10] рекомендують використовувати 
як компонент комплексної добавки етанол, а 
автор роботи [11] рекомендує для отримання 
комплексних ПАР спирти із С5 – С12.

Введення в систему «портландцемент – 
вода» поліспиртів (наприклад, гліцерину 
або етиленгліколю) у перші терміни гідра-
тації практично не змінює кінетику розчи-
нення силікатів і мало відбивається на скла-
ді рідкої фази [11]. Але в подальшому буде 
відбуватися поглинання поліспиртом іонів 
Са2+ із рідкої фази з утворенням, наприклад, 
гліцератів кальцію. Тобто поліспирт у систе-
мі, що розглядається, у більш пізні терміни 
виконує роль пуцоланової добавки.

Завдяки екрануючій дії не диссоційова-
них полярних груп спирту зменшуються 
сили електричного відштовхування між од-
нойменно зарядженими полярними групами 
ПАР, що призводить до зменшення ККМ, та 
критичне концентрація утворення дімерів 
(ККСМ), тобто зменшує кількість МПАР у 
системі [11].

Під час введення у воду, структуровану 
поліспиртом, молекул гідрофобної поверх-

нево-активної речовини (МПАР), які знахо-
дяться у вигляді дімерів (рис. 2), відбуваєть-
ся додаткове структурування води (рис. 4).

Тобто дімери МПАР, які залежно від виду 
МПАР мають розміри від 5 до 50 нм (тобто 
за розмірами належать до наночастинок), 
ефективно здійснюють хімічну активацію 
води, що й пояснює отримані результати до-
сліджень.

Висновки. Установлено, що одночасне 
введення у воду поліспирту та гідрофобної 
поверхнево-активної речовини за рахунок 
ефекту гідрофобної гідратації дає змогу 
отримати з її застосуванням дрібнозернисті 
бетони, фізико-механічні властивості яких 
перевищують відповідні фізико-механічні 
властивості бетонів без добавок.

Отримані ефекти пояснюються впли-
вом поліспирту та гідрофобної поверхнево- 
активної речовини на структуру води, моле-
кули якої утворюють суцільну фрактальну 
сітку, надаючи воді специфічних властивос-
тей. Концентрація поліспирту та гідрофоб-
ної поверхнево-активної речовини у воді 
для отримання значного ефекту становить є 
від 10-4 до 10-6 М, що свідчить про наявність 
ефекту надмалих концентрацій.

Таким чином, застосування ефектів гід-
рофобної гідратації та надмалих концен-
трацій дає змогу отримувати високоякісні 
дрібнозернисті бетони для спорудження та 
ремонту гідротехнічних споруд, які відпові-
дають вимогам будівельних норм на відпо-
відні гідротехнічні споруди.

 

Рис. 4. Структурування води МПАР
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Abstract. Aim. The purpose of the research is to experimentally determine the 
operational characteristics of a prototype rotary-piston air engine. Methodology. To 
determine the operational characteristics of the prototype rotary piston air engine, the 
method of physical modeling was used. The choice of the research method is primarily 
due to the design and working process of the air engine. The results obtained make 
it possible to supplement the mathematical model with empirical dependencies and 
coefficients to increase its accuracy, as well as to obtain practical recommendations 
for the operation and maintenance of an air engine of a new design. Results. The 
results of experimental researches of the prototype of the RPD-4.4/1.75 rotary-piston 
air engine are presented. Experimental studies were carried out without preheating 
the air at the inlet to the inlet receiver of the air engine, as well as without adjusting 
the engine operating modes due to the degree of cylinder filling, that is, the control 
cam was in the middle (neutral) position. The air pressure in the receiver of the air 
engine, depending on the established test mode, was 0.4, 0.6, and 0.8 MPa. The 
rotational speed of the central rotor of the air engine varied within 400...1400 rpm.  
Experimental dependences of changes in effective indicators (average effective 
pressure, effective power) and torque of a rotary-piston air engine on rotations for 
various values of air pressure in the intake receiver are given. The maximum effective 
power of the air engine at the nominal operating mode at an air pressure in the intake 
receiver of 0.8 MPa and a speed of 1400 rpm was 2.5 kW, and a torque of 17 N∙m. 
In this case, the maximum torque and average effective pressure are in the speed 
range n = 950...1200 rpm. The maximum torque value is 18.2 N∙m and the average 
effective pressure is 0.18 MPa. The dependences of the change in the temporary 
air consumption depending on the speed and load of the air engine are obtained. 
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So, for the minimum value of air pressure in the inlet receiver of 0.4 MPa and depending on the load, the 
value of the temporary air flow is in the range of 25...141 kg/h, while for 0.8 MPa – 55...226 kg/h hour. 
It was found that when regulating the operating modes of the air engine by changing Ps, its optimal value 
until a power of 1.4 kW is reached is 0.4 MPa. A further increase in the air engine load requires a gradual 
increase in Ps. Scientific novelty. On the basis of experimental researches, an assessment of the effective 
and operational qualities of a prototype of the rotary-piston air engine of a new design was carried out. 
Practical significance. The operational characteristics of the prototype of the RPD-4.4/1.75 rotary-piston 
air engine were obtained, and the optimal ranges of variation of the main operational parameters of work 
were determined, at which the highest efficiency of the air engine was achieved.

Key words: compressed air, rotary piston air engine, effective indicators, degree of filling of the working 
cylinder, movement mechanism, transport hybrid power plant.

Анотація. Мета. Метою дослідження є експериментальне визначення експлуатаційних характеристик 
дослідного зразка роторно-поршневого пневмодвигуна. Методика. Для визначення експлуатаційних 
характеристик дослідного зразка роторно-поршневого пневмодвигуна використовувався метод фізич-
ного моделювання. Вибір метода дослідження зумовлений, перш за все, особливостями конструкції та 
робочого процесу пневмодвигуна. Отримані результати дають змогу доповнити математичну модель 
емпіричними залежностями та коефіцієнтами для підвищення її точності, а також отримати практич-
ні рекомендації щодо експлуатації та обслуговування пневмодвигунів нової конструкції. Результати.  
Наведено результати експериментальних досліджень дослідного зразка роторно-поршневого пневмод-
вигуна РПД-4,4/1,75. Експериментальні дослідження проводилися без попереднього підігріву пові-
тря на вході у впускний ресивер пневмодвигуна, а також без регулювання режимів роботи двигуна 
за рахунок ступеня наповнення циліндра, тобто регулюючий кулачок знаходився в середньому (ней-
тральному) положенні. Тиск повітря в ресивері пневмодвигуна  залежно від установленого режиму 
випробування становив 0,4, 0,6, та 0,8 МПа. Частота обертання центрального ротора пневмодвигуна 
змінювалася у межах 400–1400 об/хв. Подано експериментальні залежності змінення ефективних по-
казників (середнього ефективного тиску, ефективної потужності) та крутного моменту роторно-порш-
невого пневмодвигуна залежно від його обертів для різних значень тиску повітря у впускному реси-
вері. Максимальна ефективна потужність пневмодвигуна на номінальному режимі роботи при тиску 
повітря у впускному ресивері 0,8 МПа та частоті обертів 1400 об/хв становила 2,5 кВт, а крутний мо-
мент – 17 Н∙м. При цьому максимум крутного моменту та середнього ефективного тиску знаходиться 
в діапазоні обертів n = 950–1200 об/хв. Максимальне значення крутного моменту становить 18,2 Н∙м, а 
середній ефективний тиск – 0,18 МПа. Отримано залежності змінення часової витрати повітря залеж-
но від обертів та навантаження пневмодвигуна. Так, для мінімального значення тиску повітря у впус-
кному ресивері 0,4 МПа та залежно від навантаження значення часової витрати повітря знаходиться у 
межах 25–141 кг/год, тоді як для 0,8 МПа – 55–226 кг/год. Встановлено, що при регулюванні режимів 
роботи пневмодвигуна шляхом зміни Ps, оптимальним його значенням до досягнення потужності в  
1,4 кВт є 0,4 МПа. Подальше збільшення навантаження пневмодвигуна потребує плавного підви-
щення Ps. Наукова новизна. На базі експериментальних досліджень виконана оцінка ефективних та 
експлуатаційних якостей дослідного зразка роторно-поршневого пневмодвигуна нової конструкції.  
Практична значимість. Отримані експлуатаційні характеристики дослідного зразка роторно-порш-
невого пневмодвигуна РПД-4,4/1,75, а також визначені оптимальні діапазони зміни основних експлу-
атаційних параметрів роботи, при яких досягається найбільша ефективність роботи пневмодвигуна.

Ключові слова: стиснуте повітря, роторно-поршневий пневмодвигун, ефективні показники, сту-
пінь наповнення робочого циліндра, механізм руху, транспортна гібридна енергетична установка.
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Problem statement. Quite a long time 
and a number of tests and studies pass from 
the stage of development of new engine 
samples to their serial production. So, one of 
the important stages in the creation of a new 
engine is research and development tests. 
These tests are very diverse both in content 
and in nature. The main goal of research tests 
is, first of all, a deep study of the processes 
of energy conversion in the engine, its units 
and systems, the study of the features of the 
engine operation under various operating 
conditions, the determination of the effect of 

various loads on units and parts, the analysis 
of the service life and much more.

The RPD-4.4/1.75 rotary-piston air engine is 
one of the prototypes designed and manufactured 
at the machine-building enterprise Engine-Plus 
LLC. This engine has a number of structural 
differences from many known air engines and 
has its own characteristics in the organization of 
the work process. In accordance with this, for 
the introduction of this type of air engine into 
wide mass production, it is necessary to carry 
out a number of research and development tests 
for various operating conditions.
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Latest research and publication analysis. 
A significant number of scientists in the study of 
new models of engines follow the path of physical 
modeling, since it is precisely this that can give 
a complete picture of the processes occurring 
in the engine, and also allows the conditions of 
the experiment to be as close as possible to real 
operating conditions. A significant contribution to 
the experimental and theoretical study of the air 
engine was made by such domestic scientists as  
F.I. Abramchuk, O.I. Voronkov, V.O. Bogomolov, 
A. M. Turenko, A. I. Kharchenko, I.M. Nikit- 
chenko, S.S. Zhilin and others.

In the development of transport power 
plants, two types of air engines are usually used. 
Thus, the majority of researchers use piston air 
engines, which in fact are converted internal 
combustion engines [1–3], but some also 
use rotary engines [4]. The use of this or that 
type of air engine has its own advantages and 
disadvantages, both economic and operational.

Despite the rather simple design and principle 
of operation, the working process of the air 
engine has a number of its own characteristics 
[5] and requires experimental research, which 
is confirmed by a significant number of both 
domestic and foreign works in this direction [6–8]. 
In the context of the study of the operating cycle, 
special attention should be paid to the effect of air 
heating at the inlet to the air engine on the change 
in effective indicators. As noted in [9–10], it is the 
heating of the working fluid that can significantly 
increase the efficiency of the air engine, as well 
as ensure the utilization of secondary energy 
resources of the internal combustion engine of a 
hybrid energy transport plant. An example of such 
a hybrid power plant is a prototype vehicle based 
on the MeMZ-968 converted air-cooled gasoline 
engine [10; 11], developed by a group of scientists 
on the basis of the Kharkiv National Automobile 
and Highway University. The development, 
creation and implementation of such vehicles will 
contribute to solving the environmental problem 
of air pollution in large cities.

Separation of previously unsettled parts of 
the general problem. The operation of engines in 
power plants of vehicles has a certain specificity, 
and their characteristics are the dependences of 
changes in the main performance indicators 
(average effective pressure, torque, effective 

power, time consumption of the working fluid) 
on the rotations.

Due to the fact that the RPD-4,4/17,5 rotary 
piston air engine is a prototype, there are no 
characteristics of its operation for it. Therefore, 
in order to assess the technical and operational 
parameters of an air engine of a new design 
as part of a hybrid transport power plant, it 
is necessary to obtain reliable experimental 
characteristics that clearly reflect the relations 
between the main performance indicators in 
various operating conditions.

The article aim is to determine the operational 
characteristics of the rotary-piston air engine of 
a transport hybrid power plant. In addition, the 
obtained experimental data will provide further 
improvement of prototypes of air engines and a 
mathematical model for calculating the operating 
cycle of a new type of engines.

Methods, object and subject of research. 
It is possible to obtain the characteristics of 
the operation of the air engine necessary for 
the consumer by means of mathematical or 
physical modeling. The prototype of a rotary-
piston air engine differs from serial air engines 
in its design. First of all, the difference in 
design is associated with the mechanism of 
movement and gas exchange, which, in turn, 
leads to the peculiarity of features of the 
working process. That is why the determination 
of the characteristics of the operation of a 
rotary-piston air engine by only mathematical 
modeling will lead to errors and can be used 
only as a first approximation. Only experiments 
will make it possible to fully investigate the 
change in the main indicators of the engine, 
supplement the mathematical model with 
empirical dependences and coefficients, 
significantly increase its accuracy and allow 
it to be used in the further design of engines 
of this type. In addition, experimental research 
will make it possible to obtain and formulate 
practical recommendations for the operation 
and maintenance of air engines of a new type.

The object of the research is a prototype 
of a rotary-piston engine and the processes of 
energy conversion of the working fluid in it.  
The subject of the research is the dependences 
of changes in the main indicators of the 
operation of an air engine of a new design.
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The basic material (results). Experimental 
studies of the prototype of the RPD-4.4/1.75 
rotary-piston air engine (Fig. 1) were carried out 
on a special experimental stand jointly developed 
and created by the machine-building enterprise 
Engine-Plus LLC and the Center for Advanced 
Energy Technologies of the Admiral Makarov 
National University of Shipbuilding (Fig. 2).

 
Fig. 1. Prototype of the RPD-4.4/17.5 rotary-piston air engine 
of a hybrid transport power plant

Structurally, due to a special movement 
mechanism, the RPD-4,4/17,5 air engine 
combines the design of a rotary and piston 
engine [12]. The rotary-piston engine has  
12 evenly spaced pistons with a diameter of  
D = 44 mm and a stroke of S = 17.5 mm 
(S/D = 0.4). The working volume of the air 
engine is 320.6 cm3, while the relative dead 
volume, which is due only to the technological 
gaps during manufacture, is only 0.015. The 
experimental stand and the design of the 
prototype of the RPD-4,4/1,75 rotary-piston air 
engine are described in more detail in [12; 13].

 
 Fig. 2. General view of the experimental stand and the 
dashboard based on the RPD-4.4/1.75 rotary-piston engine

So, at the first stage, experimental studies 
were carried out without preheating the air at the 
inlet. In this case, the value of the temperature 
of the working fluid, depending on the ambient 
temperature, was in the range of 18–28°C, 

and the air pressure in the engine receiver, 
depending on the set test mode, varied in the 
range of 0.4–0.8 MPa. The initial air pressure in 
40-liter supply cylinders was 15 MPa. To ensure 
sanitary noise standards (up to 80 dB) in the 
laboratory room, the air engine was equipped 
with an exhaust silencer. Installing a silencer not 
only ensures acceptable noise levels, but also 
brings engine operation closer to real operating 
conditions. At this stage, experimental studies 
of the rotary-piston air engine were carried out 
without adjusting the engine operating modes 
due to the degree of cylinder filling, that is, the 
control cam was in the middle (neutral) position.

Figure 3 shows the experimental dependences 
of the change in the torque and the effective 
indicators of a rotary-piston engine on the speed 
for various values of the air pressure Ps in the 
intake receiver. The tests were carried out for three 
pressure values of 0.4, 0.6, and 0.8 MPa, while 
the rotational speed of the central rotor of the air 
engine varied within 400–1400 rpm. During the 
tests, the values of the parameters of torque and 
power were determined with a sufficiently high 
accuracy due to the installation of an electric 
current generator according to the “engine-scales” 
scheme (the generator is mounted on supports 
that allow it to rotate freely around its axis, while 
rotation around the axis is limited by a thrust 
lever, which, in turn, transfers the force to the 
scales). According to the obtained experimental 
data (see Fig. 3), there is a direct dependence of 
the effective parameters of the air engine on the 
pressure value Ps. Thus, the maximum effective 
power of the air engine in the nominal operating 
mode at Ps = 0.4 MPa was Ne = 1.7 kW, and at  
Ps = 0.8 MPa – Ne = 2.5 kW, while the torque 
value varies from 12 to 17 N∙m. The maximum 
values of the torque and average effective pressure 
are achieved by the air engine in the speed range  
n = 950...1200 rpm and, accordingly, are  
Мк = 18.2 N∙m, pe = 0.18 MPa.

The power reserve of a vehicle with a 
hybrid power plant depends on the design 
features of the compressed air storage and 
supply system, the perfection of the air engine 
itself (effective efficiency), as well as on the 
operating conditions. So, to estimate in a first 
approximation the range of a vehicle with a 
hybrid power plant, it is necessary to know 
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the volume of the supply cylinders, the air 
storage pressure in them (the preserved air 
mass), the working pressure in the receiver 
(Ps limits the minimum pressure to which the 
supply cylinders can be discharged), as well 
as the time consumption of compressed air Gair  
(Fig. 4) by a rotary-piston air engine.

According to the conditions of the 
experiments (no regulation of the degree of 

filling and heating of the air at the inlet to 
the air engine), the value of Gair varied in the 
range of 25–141 kg/h for Ps = 0.4 MPa and  
55–226 kg/h for Ps = 0.8 MPa. The value of  
Gair is greatly influenced by the mode of operation 
of the air engine, the regulation of which can be 
ensured by the degree of filling (by turning the 
control cam) and by changing the pressure of 
compressed air in the receiver of the air engine. 

 
 

 
 

 
 

 Fig. 3. Change in torque and effective indicators of the RPD-4.4/17.5 rotary-piston air engine 
depending on the speed and pressure in the inlet receiver: a – torque; b – effective power;  
c – average effective pressure

а

b

c
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So, Figure 5 shows the dependences of the 
change in the time consumption of compressed 
air on the engine load for various values of the 
air pressure in the intake receiver.

According to the experimental data shown 
in Fig. 5 it is possible to ensure the minimum 
values of the temporary consumption of 
compressed air over the entire range of variation 
of the air engine load by regulating the pressure 
of compressed air in the intake receiver of the 
engine. Technically, it is possible to realize 
this by reducing the compressed air using a 
gas reducer. So, the optimal value of Ps at 
load modes up to 1.4 kW is 0.4 MPa. A further 
increase in the air engine load at a constant 
value of Ps = 0.4 MPa leads to a significant 
increase in the temporary air flow, therefore, 
with an increase in the load and the lack of 
regulation of the degree of filling, Ps needs to 
be adjusted.

Discussion of the results. 
Experimental studies of the 
prototype of the RPD-4,4/17,5  
rotary-piston air engine of the 
transport hybrid power plant 
made it possible to obtain 
the first significant data 
on the change in the main 
operational characteristics 
of the work. Analysis of the 
results allows you to adjust 
and plan further stages of 
experimental research.

First of all, it is necessary 
to conduct a series of studies on the effect 
of regulating the operating modes of the air 
engine, by changing the degree of cylinder 
filling, on the effective indicators. This control 
method is the most effective way to reduce the 
temporary consumption of compressed air, a 
rather important indicator for a hybrid vehicle. 
Further experimental tests are required to study 
the effect of compressed air pressure in the inlet 
receiver of a rotary-piston air engine.

At this stage, experimental studies were 
carried out for the range of pressure changes  
Ps = 0.4–0.8 MPa, therefore, the next stage may 
be to expand this range towards increasing Ps.

In addition, further experimental research 
requires the influence of an increase in speed 
on the effective performance of the air engine 
and a change in the minimum cycle temperature 
(due to an increase in the exhaust air flow rate). 
In a separate series of experimental tests, it is 
necessary to highlight the consideration of the 
influence of preheating of compressed air. This 
series of studies will require some improvement 
of the experimental stand, namely the addition 
of a heating subsystem and measurements of 
the corresponding parameters.

Conclusions. The main operational 
characteristics of the prototype of the RPD-
4.4/17.5 rotary-piston air engine without 
preliminary heating of air at the inlet to the inlet 
receiver of the air engine and control of the 
degree of filling were obtained and analyzed.

The range of changes in the effective 
indicators and torque of the air engine, depending 
on the speed for various values of air pressure 
in the intake receiver, has been established. For 

 
 Fig. 4. Time consumption of the working fluid by the RPD-4.4/17.5 rotary-piston 

air engine without preheating the air at the inlet and regulating the degree of filling 
depending on the pressure in the inlet receiver and rotations

 

Fig. 5. Dependence of the time consumption of the working 
fluid by the RPD-4.4/17.5 rotary-piston air engine without 
preheating the air at the inlet and regulating the degree of 
filling: □ – Ps = 0.8 MPa; ∆ – Ps = 0.6 MPa; ○ – Ps = 0.4 MPa
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example, a twofold increase in pressure Ps (from 
0.4 to 0.8 MPa) at a speed of 1400 rpm increases 
the effective power of the air engine by almost 
one and a half times (from 1.7 to 2.5 kW).

It has been determined that the range 
of changes in the speed of the air engine  
950–1200 rpm corresponds to the maximum 
values of the torque (Мt = 18.2 N∙m) and the 
average effective pressure (pe = 0.18 MPa).

To achieve the minimum values of the 
temporary air consumption in all operating 
modes of the air engine, it is necessary to 
regulate the degree of filling of the working 

cylinder. So, in the absence of regulation, the 
value of Gair depending on the engine load  
(Ne = 0.4–2.5 kW) is in the range of 25–226 kg/h.

It was determined that in the absence of 
regulation of the operating modes of a rotary-
piston air engine due to a change in the degree 
of filling, an effective way to reduce the 
temporary consumption of compressed air is to 
change the pressure in the intake receiver. Thus, 
it has been experimentally established that the 
optimal value of Ps of the RPD-4.4/17.5 rotary-
piston air engine before reaching a power of 
1.4 kW is 0.4 MPa.
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Abstract. The article considers atmospheric optical communication structure of the 
bridge crane electric drive control system of the radioactive waste storage. The criterion 
for the quality of atmospheric optical communication is bit error rate: the lower bit error 
rate, the more reliable the data transmission. The effect of factors that increase bit error 
rate, such as beam divergence, noise, ionizing radiation, natural degradation of laser 
emissions, attenuation of radiation in the atmosphere are considered. Moving the crane 
bridge to the far position leads to optical communication channel bit error rate increasing. 
Therefore, the probability of inaccurate transmission of commands from the control panel 
to the controller of electric drives increases. In the conditions of work with potentially 
dangerous cargoes (radioactive waste) the mistake can lead to an emergency situation. 
Purpose. The aim is to investigate the factors that contribute to the increase in the bit 
error rate and to develop demodulator to perform atmospheric optical communication 
quality enhancement through reducing bit error rate in a software way. Methodology. 
To achieve this goal, the use of artificial neural networks in the demodulator structure is 
considered appropriate. The atmospheric optical communication model is built in Matlab 
Simulink. Synthesis, training and testing of artificial neural networks were performed. 
Results. The atmospheric optical communication models with conventional and neural 
network demodulators are received. Exploration of neural networks demodulators 
models demonstrates that the use of a feed forward network with an input delay can 
reduce bit error rate over the entire range of signal-to-noise ratio. Probablistic neural 
network performs the lowest bit error rate in the signal-to-noise ratio range from 0 to 
0.7 dB. Scientific novelty. In order to improve the quality of bridge crane electric drive 
control channel, demodulators based on nine types of artificial neural networks were 
investigated. Two neural network demodulators which allowed to reduce the bit error 
rate are considered in this article. The bridge crane electric drives optical control channel 
models with conventional and neural network demodulators are compared. Practical 
significance. The improvement of the bridge crane electric drives atmospheric optical 
control channel is proposed. The developed neural network demodulator allows the use 
of an optical control channel in conditions of increased radiation.
Key words: atmospheric optical communication, electric drive, bridge crane, 
artificial neural network, ionizing radiation, radioactive waste.
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Анотація. У статті розглянуто структуру атмосферного оптичного каналу зв’язку системи управ-
ління електроприводами мостового крана сховища радіоактивних відходів. Критерієм якості атмос-
ферного оптичного каналу зв’язку є коефіцієнт бітових помилок: чим нижчий коефіцієнт бітових 
помилок, тим надійніша передача даних. Розглянуто вплив факторів, що збільшують коефіцієнт бі-
тових помилок, таких як: не безкінечно вузька діаграма спрямованості випромінювача передавача, 
шум, іонізуюче випромінювання, природна деградація емісії лазера передавача, ослаблення випро-
мінювання в атмосфері. Переміщення мосту крана в дальнє положення призводить до збільшен-
ня коефіцієнту бітових помилок оптичного каналу зв’язку. Тому зростає імовірність недостовірної 
передачі команд із пульта управління на контролер керування електроприводами. В умовах роботи 
з потенційно небезпечними вантажами (блоки радіоактивних відходів) помилка може призвести до 
аварійної ситуації. Метою роботи є дослідження факторів, що сприяють збільшенню коефіцієнта 
бітових помилок, та розробка демодулятора для підвищення якості атмосферного оптичного зв’язку 
за допомогою програмного зменшення коефіцієнта бітових помилок. Методика. Для досягнення 
поставленої мети вважається доцільним використання штучних нейронних мереж у структурі демо-
дулятора. Модель атмосферного оптичного зв’язку побудована в Matlab Simulink. Проведено синтез, 
навчання та тестування штучних нейронних мереж. Результати. Отримано і досліджено моделі ат-
мосферного оптичного зв’язку із традиційним та нейромережевими демодуляторами. Виявлено, що 
застосування штучної нейронної мережі прямого поширення із затримками входу дає змогу знизити 
коефіцієнт бітових помилок на усьому дослідженому діапазоні відношення сигнал/шум, у той час 
як ймовірнісна мережа демонструє найнижчий коефіцієнт бітових помилок лише в діапазоні від 
0 до 0,7 дБ. Запропоновано вдосконалення конструкції демодулятора приймача, що дає змогу за-
стосовувати атмосферний оптичний канал керування електроприводами мостового крану в умовах 
підвищеної радіації. Наукова новизна. Для покращення якості каналу управління електроприво-
дом мостового крана були досліджені демодулятори на основі дев’яти типів штучних нейронних 
мереж. У цій статті розглянуто два типи нейромережевих демодуляторів, які дозволили зменшити 
коефіцієнт бітових помилок. Практична значимість. Запропоновано вдосконалення атмосферного 
оптичного каналу зв’язку системи управління електроприводами мостового крану сховища радіо-
активних відходів. Розроблений нейромережевий демодулятор дає змогу використовувати оптичний 
канал управління в умовах підвищеної радіації.
Ключові слова: атмосферний оптичний канал, електропривод, мостовий кран, штучна нейронна 
мережа, іонізуюча радіація, радіоактивні відходи.
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Постановка проблеми. Згідно зі Стра-
тегією поводження з радіоактивними відхо-
дами в Україні, схваленої розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 19 серпня  
2009 р. № 990-р, безпечне поводження з РАВ 
є важливою складовою частиною загальної 
системи забезпечення безпеки під час вико-
ристання ядерної енергії.

Дослідженню підлягає реальний об’єкт од-
ного з підрозділів КВ «Вектор». Цех сховища 
радіоактивних відходів (РАВ) має протяжність 
120 м. Для роботи з упаковками РАВ сховище 
оснащується мобільною будівлею з мостовим 
краном. Робочий орган мостового крану має 
доступ до всього простору сховища. Системи 
електроприводів крану розташовані безпосе-
редньо на мосту, а робоче місце оператора – в 
приміщенні управління поза сховищем, тобто 

застосовується віддалене управління. Застосу-
вання дротового з’єднання для забезпечення 
інформаційного каналу зв’язку між операто-
ром і електроприводами на відстанях (120 м) 
неможливе або викликає труднощі. У системі 
застосовується лазерний атмосферний оптич-
ний канал зв’язку (АОКЗ) за допомогою при-
строїв ISD400. Один із пристроїв монтується 
на стіні цеху, інший – на мості крану. Обидва 
пристрої розташовані на одній оптичній вісі і 
складаються із передавача і приймача кожен. 
Оскільки АОКЗ використовується в умовах 
радіації для складування потенційно небез-
печних вантажів (РАВ), підвищення надійнос-
ті кожної ланки системи управління є акту-
альною задачею. Критерієм якості оптичного 
каналу є коефіцієнт бітових помилок (КБП) 
[1]. У разі переміщення мосту крану в дальнє 
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положення і внаслідок дії супутніх факторів 
(не безкінечно вузька діаграма спрямованос-
ті випромінювача передавача, шум, іонізуюче 
випромінювання, природна деградація емісії 
лазера, ослаблення випромінювання в атмос-
фері) підвищується КБП оптичного каналу 
зв’язку. Тому зростає імовірність недосто-
вірної передачі команд із пульта управління 
на контролер керування електроприводами.  
В умовах роботи з потенційно небезпечними 
вантажами (блоки РАВ) помилка може при-
звести до аварійної ситуації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
З робіт [1–3] випливає, що основним показ-
ником системи передачі інформації, що ви-
значає якість зв’язку, є коефіцієнт бітових 
помилок, надано його аналітичний вираз і 
пояснення.

У дослідженнях [4; 5] розглянуто шуми 
передавача атмосферного оптичного каналу 
зв’язку, а в [6] – шуми приймача. Посібник 
[7] дає змогу визначити потужність шумів 
середовища каналу від його освітленості.

Експериментальні дослідження впливу 
іонізуючої радіації на лазерний діод (випро-
мінювач передавача) проведено в роботах 
[8–10]. Характер радіаційного випроміню-
вання сховища радіоактивних відходів роз-
глянуто в роботі [11].

Природна деградація параметрів ла-
зерного діоду проаналізовано в роботах 
[12; 13], а послаблення випромінювання в 
атмосфері – в [14] і [15].

У роботах [16] і [17] проведено синтез 
нейромережевих демодуляторів, що опе-
рують із частотною модуляцією сигналу. 
Обидва запропоновані демодулятори не 
потребують фільтра нижніх частот і засто-
совують штучні нейронні мережі (ШНМ) 
прямого поширення із затримкою вхідного 
сигналу. У статтях [18] і [19] запропоновано 
цифрові демодулятори на основі радіально 
базисних мереж. В роботі [20] показано, що 
нейромережевий демодулятор у системі без-
дротового зв’язку, для якої характерна зміна 
спектральної щільності потужності шуму в 
частотній області, показує нижчий КБП на 
відміну від традиційного демодулятора на 
всьому дослідженому діапазоні відношення 
сигнал/шум. У посібнику [21] надані прак-

тичні рекомендації щодо збору і обробки да-
них для навчальної вибірки ШНМ.

Відокремлення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми. У жодному 
джерелі, окрім [17], де розглянуто частотну 
модуляцію сигналу, і [20], де спектральна 
щільність потужності шуму змінюється в 
часі, не було розглянуто способи підвищен-
ня коефіцієнта бітових помилок для амплі-
тудної модуляції сигналу, тим паче в умовах 
іонізуючої радіації.

Мета дослідження – визначити і дослі-
дити фактори, що сприяють підвищенню 
КБП, розробити нейромережевий демоду-
лятор для зниження КБП, запропонувати 
практичні рекомендації для усунення фак-
торів, що сприяють підвищенню КБП.

Методи, об’єкт та предмет дослідження. 
Натурні дослідження впливу таких факторів, 
як іонізуюча радіація і природна деградація 
емісії лазера передавача (старіння), станов-
лять труднощі. Для дослідження впливу ра-
діації на пристрої оптичної передачі даних 
ISD400 необхідно застосовувати установки 
гамма і нейтронного випромінювання. До 
того ж пошкодження лазерного діода випро-
мінювача мають накопичувальний незворот-
ний характер, що призведе до некоректної 
роботи пристрою і його виходу з ладу. Дослі-
дження ж старіння емісії лазера передавача 
потребує значних часових затрат. Оскільки 
дослідження цих факторів на лазерний діод 
були вже проведені у роботах [8; 12], доціль-
ним вважаємо застосування методу матема-
тичного імітаційного моделювання в про-
грамному середовищі Matlab Simulink.

Об’єктом дослідження є атмосферний 
оптичний канал зв’язку в складі системи 
управління електроприводами мостового 
крану сховища радіоактивних відходів.

Предметом дослідження є критерій якос-
ті оптичного каналу зв’язку, який чисельно 
виражається системним показником – кое-
фіцієнтом бітових помилок.

Основний матеріал. Залежно від типу сиг-
налів, що передаються, розрізняють аналогові 
і цифрові АОКЗ, спотворення сигналу в яких 
докорінно відрізняються. У цьому випадку 
розглядається цифрова система з амплітудною 
модуляцією (АМ) сигналу: логічній одиниці 
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відповідає ввімкнений лазер, логічному нулю – 
вимкнений. Зазвичай застосовують системний 
показник якості передачі даних, що визначає 
граничну ймовірність правильного детектуван-
ня оптичного імпульсу в цей момент часу, тоб-
то кількість помилок у потоці даних. Таким по-
казником є коефіцієнт бітових помилок (КБП), 
англ. Bit Error Rate (BER). Його значення дорів-
нює числу помилкових двійкових символів на 
виході системи, поділеному на загальне число 
прийнятих двійкових символів, при довжині 
переданої двійковій послідовності, що прямує 
до нескінченності (1):

ÊÁÏ
N
Nn

ïîì=
→∞
lim ,                   (1)

де Nïîì  – кількість прийнятих біт із помилка-
ми; N – загальна кількість прийнятих біт [1].

Якщо КБП прямує до нуля, передача 
даних відбувається вірогідніше, і навпаки, 
чим сильніше КБП прямує до одиниці, тим 
передана інформація більш спотворена [3]. 
Для оцінки якості каналу зв’язку застосову-
ють криву залежності КБП від відношення 
сигнал/шум (ВСШ), в англомовній літерату-
рі позначається як BER vs SNR, [2, рис. 2] з 
якого простежується, що чим більше ВСШ, 
тим менший КБП, і, навпаки, при ВСШ 
близьких до 0 КБП прямує до 1.

На рис. 1 представлено структуру АОКЗ 
з амплітудною модуляцією сигналу. Позна-
чення такі: адресант – програмований ло-
гічний контролер (ПЛК), входами якого є 
органи управління мостовим краном; моду-
лятор – реалізовує амплітудну модуляцію; 

випромінювач – лазерний діод (ЛД); атмос-
фера – атмосферний простір між лінзами 
передавача і приймача; фотоприймач – фо-
тодіод; детектор – елемент, що пропускає 
додатній сигнал, діод; фільтр – фільтр ниж-
ніх частот (ФНЧ); поріг – величина порогу 
прийняття рішення, з якою порівнюється 
вихід фільтра для подальшого формування 
послідовності біт; компаратор – порівнює 
вихід ФНЧ із порогом прийняття рішен-
ня і формує вихідний сигнал приймача; 
адресат – ПЛК, який безпосередньо керує 
електроприводами мостового крану; каль-
кулятор помилок – елемент запропонованої 
моделі, що підраховує КБП, кількість по-
милкових біт і загальну кількість отриманих 
біт (у реальному об’єкті відсутній).

Враховуючи властивості оптичного кана-
лу передачі даних і специфіку об’єкту, в яко-
му він застосовується, перелічимо фактори, 
що сприяють підвищенню КБП: послаблення 
потужності отриманого приймачем сигна-
лу внаслідок не безкінечно вузької діаграми 
спрямованості передавача; шумові перешкоди 
(передавача, атмосфери і приймача); деграда-
ція, спричинена впливом іонізуючої радіації; 
природна деградація лазера; послаблення ла-
зерного випромінювання в атмосфері.

Розглянемо окремо кожен із цих факторів.
1) Послаблення потужності отриманого 

приймачем сигналу внаслідок не безкінечно 
вузької діаграми спрямованості передавача.

Потужність прийнятого сигналу може 
бути розрахована за формулою (2), пояснен-
ня її складників наведено на рис. 2.

 

Рис. 1. Структура АОКЗ з амплітудною модуляцією сигналу
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де Pïð  – потужність сигналу, який отримує 
приймач, Вт; Pïåð  – потужність сигналу пе-
редавача, Вт; Sïð  – площа чутливого органу 
приймача, ì2 ; Sïåð  – площа світлової плями 
на відстані d між приймачем і передавачем, 
ì2 ; θïåð  – половинний кут діаграми спрямо-
ваності передавача, ˚.

 

Рис. 2. Схема розходження лазерного променю, 
Rпр – радіус лінзи світлочутливого елементу приймача;  
d – відстань між приймачем і передавача; a – радіус 
світлової плями, яку створює передавач на відстані d

2) Шумові перешкоди (передавача, ат-
мосфери і приймача).

Шуми передавача можуть бути представ-
лені адитивним білим шумом, тобто тим, 
спектральна густина якого не залежить від 
частоти сигналу [4, c. 348].

Шуми атмосфери. Приймач отримує 
сигнал із шумами, викликаними, зокрема, 
оточуючим світлом. Джерела такого світла 
поділяються на природні (сонячне випромі-
нювання) і штучні (передавачі інших оптич-
них пристроїв, лампи розжарювання) [5]. 
Згідно з інструкції з експлуатації ISD400, 
освітленість оточуючого середовища не має 
перевищувати 10 клк, що відповідає освітле-
ності ясного сонячного дня. Оскільки світло, 
так само як іонізуюча радіація і радіохви-
лі, є електромагнітним випромінюванням, 
воно характеризується довжиною хвилі. 
Спектр видимого світла наближено обмеж-
ується величинами від 380 до 780 нм. До-
вжина хвилі 555 нм знаходиться в середині 
видимої частині спектра. Одному люксу со-
нячного світла відповідає енергетична освіт-
леність 1 46 10 3. ⋅ −  Âò ì2  при довжині хвилі 
555 нм. Тобто освітленості 10 клк відповідає 
енергетична освітленість Eñîí =14,6 Âò ì2   
[7 с. 13]. Площа чутливого органу приймача 
має габарити Sïð = ⋅ −1 257 10 3.  ì2  при радіусі 

лінзи 20 мм, отже, максимально допустима 
потужність шуму, яку отримує приймач від 
навколишньої освітленості дорівнює:

P E Sñîí ñîí ïð= ⋅ = 18 34.  мВт,        (3)

Шуми приймача можна взяти до уваги 
за рахунок підсумовування до отриманого 
сигналу білих шумів із нульовим матема-
тичним очікуванням і з відповідними дис-
персіями. В роботі [6, c. 66] представлено 
перелік причин шумів приймача і розраху-
нок їх дисперсій.

Результуюча потужність суміші сигналу 
з шумом залежить від випадкових змін фази 
шумових викидів. Відношення сигналу до 
шуму по потужності описується виразом:

ÂÑØ
P
P
c

ø

= max ,                    (4)

де Pcmax  – потужність корисного сигналу; 
Pø  – потужність шуму.

3) Деградація, спричинена впливом іоні-
зуючої радіації.

У роботі [8] було проведено експеримен-
тальне дослідження радіаційної стійкості ЛД. 
Зразки напівпровідникових ЛД піддавалися 
опромінюванню нейтронами, протонами і 
гамма-квантами. З роботи [11] відомо, що для 
сховищ радіоактивних відходів, де застосо-
вується АОКЗ, що розглядається, характерне 
нейтронне і гамма випромінювання, тому па-
раметри, на які впливає опромінювання про-
тонами, до уваги братися не будуть.

Відповідно до робіт [8–10] радіаційно 
чутливими параметрами ЛД були пороговий 
струм [8, рис. 4] і втрата потужності світло-
вого випромінювання [8, рис. 7], значний 
вплив чинить нейтронне випромінювання 
енергією 1 МеВ. Із зростанням флюенсу до 
8 1014⋅  íåéòðîíіâ ñì2  спостерігається ліній-
не зростання порогового струму в 3 рази і 
лінійне падіння потужності світлового ви-
промінювання на 20%.

У пристроях ISD400 застосовується 
випромінювач потужністю 27 мВт із до-
вжиною хвилі 660 нм, для подальших роз-
рахунків як прототип приймемо лазерний 
діод QFLD-650-20SAX. На рис. 3а пред-
ставлено робочу характеристику вище- 
зазначеного діода. Залежність потужності 
випромінювання від робочого струму можна  
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апроксимувати виразом (5), графік якого 
представлено на рис. 3б, крива 1:

P
k I I Ô I I Ô

I I Ô
ë

c ð ïîð ð ïîð

ð ïîð

=
⋅ −( ) ≥

<







( ) , ( )

, ( )0
,  (5)

де kc  – лінійний коефіцієнт залежності по-
тужності від струму, визначається на основі 
паспортних даних окремого ЛД; I ð  – робо-
чий струм ЛД; I Ôïîð( )  – функція залежності 
порогового струму від флюенсу нейтронів.

 

Рис. 3. Характеристики лазерного діоду  
QFLD-650-20SAX: а – заводські; б – побудовані 
аналітично, крива 1 – до опромінювання, крива 2 –  
після опромінювання флюенсом 8 1014⋅  íåéòðîíіâ ñì2

З рис. 3б видно, що, подаючи робочий 
струм 114 мА, на неопроміненому ЛД отри-
маємо потужність 21 мВт, а на опромінений 
флюенсом 8 1014⋅  1 2ñì  нейтронів енергією 
1 МеВ – 9,4 мВт, без врахування втрат енер-
гії світлового випромінювання. Отже, роз-
глядаючи ЛД як об’єкт впливу ІВ, доцільно 
враховувати деградацію енергії світлового 
випромінювання і збільшення порогового 
струму, яке призводить до зниження потуж-
ності випромінювання.

4) Природна деградація лазера.
У роботі [12] проведено експеримен-

тальне дослідження деградації параметрів 
лазера, викликаних його природним ста-
рінням. Із зростанням часу експлуатації до 
1250 год спостерігалося збільшення порого-
вого струму в 1,72 раза і незначне зниження 
нахилу кривої потужності лазера.

Поступова деградація параметрів ЛД із 
прискореним збільшенням струму була опи-
сана за допомогою моделі рекомбінації по-
силеного утворення дефектів у роботі [13]. 

Згідно із цією моделлю утворення дефектів 
кількісно пропорційне до споживаного ЛД 
струму, який не витрачається на створення 
світлового потоку, I tíñ( ) . Цей струм викли-
кає експоненційне зростання порогового 
струму I tïîð( )  для забезпечення тієї ж по-
тужності світлового випромінювання:

I t I I tïîð íñ( ) ( )= +0 ,                  (6)

I t eíñ
k t( ) = ⋅ ⋅β ,                      (7)

У виразах (6) і (7): I 0  – струм ЛД до 
початку деградаційних процесів старіння; 
β – випадково розподілена велична, яка ха-
рактеризує струм, який не витрачається на 
випромінювання світла; k – параметр дегра-
дації; t – час, годин.

Відповідно до моделі Ейрінга, параметр 
деградації може бути розрахований за фор-
мулою:

k P en E k TA á= ⋅ − ⋅µ0 ,                   (8)

де P – оптична потужність; n – показ-
ник деградації; ∝0  – параметр масштабу; 
EA  – енергія активації процесу старіння; 
ká  – стала Больцмана; T – температура в 
активній зоні ЛД.

Для лазерного діоду QFLD-650-20SAX 
за виразом (6), з огляду на (7) і (8), побудо-
вано залежність порогового струму від часу 
експлуатації, рис. 4.

 
Рис. 4. Графік залежності порогового струму лазерного 
діода від часу експлуатації

Згідно з виразом (6) і його графічною 
інтерпретацією (рис. 4) отримаємо значен-
ня порогового струму 105 мА при 1250 год 
експлуатації, при номінальному порогово-
му струмі в 61 мА. Таким чином, пороговий 
струм, що змінюється під впливом природної 
деградації лазера, призведе до зміни потуж-
ності, яку випромінює ЛД, за законом (5).
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5) Послаблення лазерного випроміню-
вання в атмосфері.

Відомо, що послаблення лазерного про-
меня в атмосфері відбувається внаслідок двох 
типів ефектів [14]. До першого типу належать 
ті, що викликають зміну сумарної інтенсив-
ності світлового випромінювання, а до друго-
го – ті, які викликають зміну «геометричних» 
параметрів світлового пучка, тобто його роз-
ширення і відхилення, ці явища пов’язані із 
турбулентним характером атмосфери і розгля-
датися в цьому випадку не будуть.

Серед ефектів першого типу варто ви-
ділити явища поглинання і розсіяння. Ае-
розольне поглинання відбувається завдяки 
газовій складовій частині атмосфери: моле-
кули пару (вологість повітря), метан, окис 
азоту, окис вуглецю, озон, кисень [15]. На-
ближено можна розрахувати показник аеро-
зольного послаблення випромінювання за 
законом Бугера:

I d I e k d( ) = ⋅ − ⋅
0

λ ,                (9)

де I d( )  – інтенсивність світла, що пройшло 
шар атмосфери товщиною d; I 0  – інтенсив-
ність світла на виході джерела, Âò ì2 ; kλ  – 
показник поглинення, 1/м.

Оскільки характер газової складової час-
тини атмосфери мінливий і нестабільний, 
точні достовірні дані про показник погли-
нення випромінювання можна отримати 
лише експериментальним шляхом. Теоре-
тично показник поглинення розраховується 
за виразом [15]:

k
k

λ

π
λ

=
⋅ ⋅4 ,                 (10)

де k– безрозмірний показник поглинення;  
λ– довжина світлової хвилі.

Згідно з роботою [14, с. 55], коефіцієнт по-
глинення обернено пропорційний до четвер-
того ступеня довжини хвилі kλ λ≡ 1 4 . У [14, 
с. 56] наведені чисельні значення показників 
поглинення і розсіювання для довжини хвилі 
480 нм. Розрахувати ці показники для інших 
довжин хвиль можна за співвідношенням:

k kλ λ

λ
λ2 1
1
4

2
4= ⋅ .   (11)

Відповідно до (11) отримаємо показни-
ки поглинення k ïλ = ⋅ −5 6 10 3.  і розсіювання 
k ðλ = ⋅ −8 4 10 3. , 1/м, для довжини хвилі 660 нм.

За формулою (9) побудовано графік за-
лежності інтенсивності світла лазера в скла-
ді ISD400 з урахуванням його послаблення 
в атмосфері від відстані між передавачем і 
приймачем, рис. 5.

 

Рис. 5. Графік залежності інтенсивності світла лазера з 
урахуванням його послаблення в атмосфері від відстані 
між передавачем і приймачем

Спостерігається зниження інтенсивності 
світлового потоку і на відстані між переда-
вачем і приймачем 120 м інтенсивність ста-
новить 18,7% від вихідної.

Усі вищезазначені фактори призводять до 
того, що в умовах максимально допустимого 
світлового шуму у разі збільшення відста-
ні між передавачем і приймачем, коли міст 
крану пересунуто на дальню дистанцію від 
стіни, на якій встановлено передавач, спосте-
рігається значне зниження ВСШ. Тому АОКЗ 
працює із КБП, близьким до свого максималь-
ного значення, і зростає імовірність недосто-
вірної передачі команд із пульта управління 
на контролер керування електроприводами. 
В умовах роботи з потенційно небезпечними 
вантажами (блоки РАВ) помилка може при-
звести до аварійної ситуації. Тому доцільно 
внести зміни в АОКЗ, що дадуть змогу зни-
зити КБП при низьких значеннях ВСШ.

Недоліками традиційного АМ демодуля-
тора (в ISD400 застосовується саме він) є:

1) налаштування порогу прийняття рі-
шення компаратора на середнє арифметичне 
математичного очікування сигналів логіч-
них 0 і 1 необхідно проводити для кожного 
окремого значення ВСШ;

2) принципова неспроможність компа-
ратора достовірно розпізнавати сигнал при 
низьких значеннях ВСШ.

Огляд літератури [17; 19; 20] дає зрозумі-
ти, що застосування ШНМ  як демодулято-
ра доречне і при низьких рівнях ВСШ може 
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показувати кращі результати, ніж традицій-
ні демодулятори. Очевидно, що додатковий 
програмний елемент у складі демодулятора 
потребуватиме більшої обчислювальної по-
тужності. Зрозуміло також, що ШНМ здатні 
демодулювати сигнали різних типів модуля-
ції, чому сприяє їхня здатність до навчання.

Тому для зниження КБП пропонується 
застосувати штучну нейронну мережу в бло-
ці прийняття рішення демодулятора (рис. 1). 
Такий підхід продиктований змогою ШНМ 
оперувати не лише миттєвими значеннями 
сигналів (як це робить компаратор), а вектора-
ми, елементи яких складаються з дискретного 
сигналу і його затримок у часі на певну кіль-
кість кроків. Обробка такого пакунку дасть 
змогу оцінювати відфільтрований вхідний 
сигнал у контексті часу і вірно розпізнавати 
інформацію при низьких значеннях ВСШ.

Задача полягає в тому, щоб синтезувати 
нейромережевий блок прийняття рішення 
демодулятора, який матиме нижчі показни-
ки КБП при низьких ВСШ.

Для успішного застосування ШНМ не-
обхідно зібрати й обробити вибірку для її 
тренування – вхідні сигнали і бажані ви-
ходи. В роботі [21, с. 57] описаний «ефект 
нуля», з яким ми зіткнулися в процесі мо-
делювання. Для забезпечення адекватної 
роботи нейронної мережі необхідно нор-
мувати вхідні сигнали. У нашому випадку 
виконано нормування вхідного сигналу в 
діапазоні (0;1). Нормування реалізовано 
методом ділення сигналу на його макси-
мальну амплітуду.

У подальшому дослідженні як вхідний 
сигнал тренувальної вибірки застосовуєть-
ся вектор, який складається з виходу ФНЧ і 
його затриманих на n кроків значень. У цій 
роботі проводиться дослідження з лініями 
затримок (ЛЗ) у кількості від 1 до 10, тоб-
то вхідний вектор, відповідно, має розмір-
ність від 2 до 11. Вихідним (бажаним, або 
цільовим) вектором є вихід блоку Адресант 
(рис. 1). Тренувальна вибірка складається із 
кривих, знятих для значень ВСШ: 0, 0,3, 0,6, 
0,9, 1,2, 25, 5, 7, 8, 9, 10 дБ. Для кожного зна-
чення ВСШ представлено по логічному 0 і 
логічній 1. Усі далі перелічені мережі були 
навчені і протестовані на вхідних даних із 

ЛЗ, тому далі це мається на увазі, але не об-
мовляється.

Задача, яку покладено на ШНМ у скла-
ді демодулятора, – це задача класифікації 
образів, тому відповідно до проведено-
го огляду літератури, було вибрано такі 
типи мереж: прямого поширення (Feed-
forward backprop); мережа Елмана (Layer 
recurrent); ймовірнісна ШНМ (Probablistic 
neural network); прямого поширення із ЛЗ 
прихованого шару (Feed-forward distributed 
time delay); узагальнена нейронна мережа 
регресії (Generalized regression); прямого 
поширення з лінійною функцією активації 
(Linear layer (design)); прямого поширення 
з лінійною функцією активації (Linear layer 
(train)); нелінійна авторегресія екзогенна 
(NARX); персептрон (Perceptron).

Для збору навчальної вибірки і тесту-
вання ШНМ у складі демодулятора, на 
базі схеми зображеної на рис. 1, створено 
модель АОКЗ у програмному середовищі  
MATLAB/Simulink, рис. 6.

У результаті створення та дослідження 
моделей демодуляторів із кожною з дев’яти 
вищезазначених мереж позитивного резуль-
тату досягнуто тільки з двома ШНМ: пря-
мого поширення (рис. 7а) і ймовірнісною 
мережею (рис. 7б).

У моделі на рис. 6 після фільтра додано 
блок дискретизації із частотою дискретиза-
ції 32 10 10⋅ − с. Далі застосовано прийом для 
усунення «ефекту нуля» і додано блок нор-
мування, щоб на вхід ШНМ надходив сиг-
нал у діапазоні (0;1). Далі встановлено лінії 
затримки із затримкою на 32 10 10⋅ − с. З блоку 
попередньої обробки сигнали потрапляють 
на ШНМ, після якої встановлено блок дис-
кретизації із часом дискретизації, що до-
рівнює довжині одного біта 32 нс. Оскільки 
вихідний нейрон мережі прямого поширен-
ня має тангенційну функцію активації, його 
вихід хоча і прямує до 1 при логічній 1 і до 
0 – при 0, проте не досягає цього значен-
ня і коливається в межах кількох відсотків. 
Калькулятор бітових помилок сприймає та-
кий сигнал як помилковий, хоча він відріз-
няється від непомилкового на деякий про-
цент (<10%), тому після ШНМ встановлено 
компаратор для усунення цього ефекту.
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Побудовані криві залежності КБП від 
ВСШ систем АОКЗ із нейронними мережами 
в складі демодулятора зображені на рис. 8.

Для побудови кривих на рис. 8 проводилась 
серія моделювань із кроком 0,1 дБ для ВСШ від 
0 до 2,5, 1 дБ – для ВСШ від 3 до 10 дБ. Ха-
рактер кривих схожий із кривою [2, рис. 2], що 
свідчить про достовірність створеної моделі.

Обговорення отриманих результа-
тів. Ймовірнісна радіально базисна мере-
жа показала найнижчий КБП при ВСШ  

 

Рис. 6. Модель АОКЗ у середовищі MATLAB/Simulink

 
Рис. 7. Візуалізація архітектури досліджених типів 
штучних нейронних мереж із двома ЛЗ на вході, які 
показали прийнятний результат: а – прямого поширення; 
б – ймовірнісна ШНМ

 

Рис. 8. Залежність КБП від ВСШ із використанням синтезованих штучних нейронних мереж  
у складі демодулятора
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від 0 до 0,7 дБ, проте велика кількість не-
йронів прихованого шару (583) потребу-
вало значного часу моделювання, на побу-
дову однієї кривої було затрачено 12 годин 
машинного часу (Intel Core i3-2350M CPU, 
2.30 ГГц, оперативна пам’ять 4 Гб). Окрім 
того, при ВСШ більше 2 дБ ця ШНМ пока-
зала гірший КБП за традиційний демодуля-
тор на основі компаратора.

Мережа прямого поширення із 24 нейро-
нами прихованого шару і двома лініями за-
тримки входу показала найнижчий КБП при 
ВСШ більше за 0,7 дБ. На нижчих ВСШ її 
крива збігається з кривою ШНМ із 25 не-
йронами і вони нижчі за криву традиційного 
демодулятора.

У  роботі [17] крива залежності КБП від 
ВСШ синтезованого нейромережевого де-
модулятора практично збігається з кривою 
традиційного когерентного демодулятора на 
ділянці від 0 до 3 дБ. Головною перевагою 
запропонованого демодулятора є відсутність 
необхідності смугового фільтра на вході.

У роботі [20] була досліджена проблема 
демодуляції сигналу в системі бездротово-
го зв’язку з невідомою моделлю каналу. Ре-
зультати показали, що запропонований при-
ймач має однакову криву КБП від ВСШ із 
звичайним приймачем для каналу з білим 
шумом, проте він має явну перевагу для ка-
налів із невідомою моделлю.

Висновки. Визначено фактори, що по-
гіршують коефіцієнт бітових помилок ат-
мосферного оптичного каналу керування 

електроприводами мостового крану схови-
ща радіоактивних відходів.

Задля оцінки можливого покращення КБП 
на всьому діапазоні ВСШ синтезовано демо-
дулятори на основі дев’яти типів штучних 
нейронних мереж. Позитивний результат про-
демонстрували моделі з мережею прямого по-
ширення і ймовірнісною нейронною мережею.

Виявлено, що застосування штучної 
нейронної мережі прямого поширення із 
затримками входу дає змогу знизити кое-
фіцієнт бітових помилок на всьому дослі-
дженому діапазоні відношення сигнал/шум, 
в той час як ймовірнісна мережа демонструє 
найнижчий коефіцієнт бітових помилок 
лише в діапазоні від 0 до 0,7 дБ.

Реалізовано непрямий метод нейроу-
правління, коли ШНМ застосована для ви-
конання допоміжної функції – підвищення 
якості оптичного каналу зв’язку між орга-
ном управління і електроприводом.

На підставі проведених досліджень для 
зниження КБП пропонується:

1) знизити природну і штучну освітле-
ність цеху, в якому розташовано кран;

2) забезпечити відсутність задимленості, 
запиленості і загазованості простору цеху;

3) застосовувати штучну нейронну мережу 
в складі демодулятора приймача. За результа-
тами моделювання достатньо використовувати 
штучну нейронну мережу прямого поширення 
з двома лініями затримки вхідного сигналу, 24 
нейронами прихованого шару із тангенційною 
функцією активації прихованого шару.
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Abstract. The purpose is to study the impact of different categories of projects on 
the entropy of a project-oriented organization. The project portfolio of a project-
oriented organization includes two sets: the first is projects that correspond to current 
activities; the second is development projects. Method. To achieve the purpose, the 
main provisions of the entropy theory of organization are used. Results. Projects 
that correspond to operational activities affect the energy of the organization, the 
information entropy and the relative energy efficiency, which is determined by energy 
efficiency. Development projects have a similar impact, but at the end of them there 
are changes in these indicators for the organization as a whole. In the work, each 
project is evaluated in two aspects – local and global. It is established that the task of 
forming a portfolio of projects involves not only the actual formation of its structure, 
but also the location of projects within the planning period so as to ensure compliance 
with the requirements of sustainability, efficiency, resources. Given this approach, the 
following local and global characteristics of ongoing and development projects are 
mathematically described: project life cycle, part of related energy, energy entropy, 
information entropy, energy efficiency and required resources. It is established that the 
aftereffect of development projects is that at the time of completion of a project there 
is a jump in the main characteristics of the organization. Scientific novelty. A new 
interpretation of the concept of “development project” is given within the framework 
of entropy methodology, which assumes the result of development as an impact on 
entropy by influencing its forming parameters. It is established that as a result of the 
implementation of development projects at the time of their completion, in contrast 
to current projects, there are “jumps” that cause a fundamental change in the current 
level of entropy and its dynamics. Practical significance. The presented ideas and 
the theoretical provisions formulated on their basis correspond to the entropy theory 
of the organization. Further development of the presented results is the development 
of a model of project portfolio formation of a project-oriented organization, which 
will determine the optimal composition of the portfolio of projects of two categories – 
current projects and development projects.

Key words: project-oriented organization, current projects, development projects, 
entropy.

Анотація. Портфель проєктів проєктно-орієнтованої організації включає в 
себе дві множини: перша – це проєкти, що відповідають поточній діяльності; 
другий – це проєкти розвитку. Метою є дослідження впливу різних категорій 
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проєктів на ентропію проєктно-орієнтованої організації. Методика. Для досягнення мети в роботі 
використані основні положення ентропійної теорії організації. Результати. Проєкти, що відпові-
дають операційній діяльності, впливають на енергію організації, на інформаційну ентропію та на 
відносну енергоефективність, яка визначається загальною енергоефективністю. Проєкти розвитку 
надають аналогічний вплив, але при цьому після їх закінчення відбуваються зміни у згаданих по-
казниках для організації в цілому. У роботі кожен проєкт оцінений у двох аспектах – локальному і 
глобальному. Встановлено, що завдання формування портфеля проєктів передбачає не тільки власне 
формування його структури, а й розташування проєктів в рамках періоду планування таким чином, 
щоб забезпечувалося виконання вимог по межах стійкості, ефективності, ресурсів. Ураховуючи да-
ний підхід, у дослідженні математично описані такі локальні та глобальні характеристики проєктів 
поточної діяльності та проєктів розвитку: життєвий цикл проєкту, частина зв’язаної енергії, енерго-
ентропія, інформаційна ентропія, енергоефективність та необхідні ресурси. Встановлено, що після-
дія проєктів розвитку полягає в тому, що на момент завершення певного проєкту спостерігається 
стрибок основних зазначених характеристик організації. Наукова новизна. Це нова інтерпретація 
поняття «проєкт розвитку» в рамках ентропійної методології, що передбачає результат розвитку 
як вплив на ентропію за допомогою дії на формуючі її параметри. Встановлено, що в результаті 
реалізації проєктів розвитку в момент їх закінчення, на відміну від проєктів поточної діяльності, 
відбуваються «стрибки», що зумовлюють принципову зміну поточного рівня ентропії і її динаміки. 
Дані результати дослідження необхідно ураховувати у процесах планування портфелю проєктів для 
забезпечення не тільки ефективності діяльності проєктно-орієнтованої організації, а й її успішності 
та стійкості. Практична значимість. Представлені ідеї і сформульовані на їх підставі теоретичні 
положення відповідають ентропійній теорії організації. Подальшим розвитком представлених ре-
зультатів є розробка моделі формування портфеля проєктів проєктно-орієнтованої організації, яка 
дозволить формувати оптимальний склад портфеля проєктів двох категорій – проєктів поточної ді-
яльності і проєктів розвитку з урахуванням ентропії.

Ключові слова: проєктно-орієнтована організація, поточні проєкти, проєкти розвитку, ентропія.
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Постановка проблеми. Ентропійна кон-
цепція управління трансформує класичне 
розуміння поняття «стійкість» стосовно ор-
ганізацій. Така трансформація пояснюється 
тим, що ентропія виступає як універсальний 
та інтегральний показник стану організації. 
Забезпечення стійкості проєктно-орієнто-
ваних організацій повинно здійснюватися 
шляхом формування їх портфеля проєктів 
таким чином, щоб ентропія відповідала 
установленому коридору значень. У струк-
туру портфеля проєктів входять проєкти по-
точної діяльності та проєкти розвитку, вплив 
реалізації яких на стан організації представ-
ляє науковий та практичний інтерес.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
У сучасних умовах діяльність будь-якої ор-
ганізації, перебуваючи під впливом турбу-
лентного оточення, пов’язана з перманент-
ним ризиком порушення стійкості її стану 
і траєкторії розвитку. Від того, наскільки 
організація підготовлена до цих зовнішніх 
впливів, залежить її здатність їм протисто-
яти. Питанням управління стійкістю органі-
зації присвячені роботи багатьох авторів, в 
їх числі роботи [1–4]. У них представлена 
характеристика базових орієнтирів стійкості 
організації, пропонуються підходи до визна-
чення показників стійкості. Також відзнача-
ється, що кожна організація існує у вимірі 
простору і часу та її діяльність складається 
з функціонування та розвитку. Дослідники 
відзначають, що відмінність між даними 
формами існування організації полягає в 
різному співвідношенні впливу зовнішніх 
або внутрішніх щодо організації обставин 
і чинників. Але серед розглянутих чинни-
ків не розглядається ентропія організації.  

У роботі [5] описані універсальні засади 
проєктно-орієнтованого управління. В [6] 
автор описує зв’язок стратегії з проєктами 
розвитку, критерії привабливості проєктів 
розвитку і процедуру їх відбору. У роботах 
[7–10] розкрито особливості управління 
портфелями типових проектів і програм.

Відокремлення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми. Аналіз остан-
ніх публікацій довів відсутність досліджень 
щодо впливу проєктів різних категорій на 
стан проєктно-орієнтованої організації в 
категоріях ентропійної концепції. Обґрун-
тування основних категорій енергоентро-
пійної теорії організацій було представлене 
в [11], дане дослідження є розвитком описа-
них ідей.

Метою дослідження є вивчення впливу 
різних категорій проєктів на ентропію про-
єктно-орієнтованої організації.

Основний матеріал. Проєкти, що відпо-
відають операційній діяльності, впливають 
на енергію організації U, на інформаційну 
ентропію H та на відносну енергоефектив-
ність µ, яка визначається енергоефектив-
ністю η. Проєкти розвитку надають ана-
логічний вплив, але при цьому після їх 
закінчення, на відміну від проєктів поточної 
діяльності, відбуваються зміни у згаданих 
показниках для організації в цілому.

Таким чином, проєкти поточної діяль-
ності впливають на характеристики орга-
нізації в період реалізації, а проєкти розви-
тку – і під час, і після.

Природно, що, наприклад, невдало реа-
лізовані проєкти поточної діяльності також 
приведуть до зміни зазначених характерис-
тик (змінюється в цілому ставлення спожи-
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вачів до організації), але в даному випадку 
йдеться про планування складу портфеля, 
тому апріорі приймається, що проєкти пови-
нні реалізовуватися за наміченим сценарієм 
у рамках допустимого ризику. Таким чином, 
під час планування складу портфеля при-
ймається, що проєкти поточної діяльності є 
проєктами без післядії.

Відзначимо, що в проєктно-орієнтова-
ній організації в кожен відрізок часу реалі-
зується безліч проєктів, тому під час при-
йняття рішення про склад проєктів на певну 
перспективу слід враховувати те, що, крім 
нових, планованих проєктів, будуть реалі-
зовуватися проєкти, розпочаті раніше, чий 
життєвий цикл поширюється на розгляну-
тий відрізок часу.

Кожен проєкт може бути оцінений у двох 
аспектах – локальному і глобальному. При 
локальному розгляді проєкт характеризу-
ється як відособлена одиниця, при глобаль-
ному – як елемент портфеля проєктів орга-
нізації. Таким чином, інтегральний розгляд 
оцінює зміни в характеристиках організації 
під впливом конкретного портфеля.

Тут слід зазначити, що проєкт (напри-
клад, поточної діяльності) може бути висо-
коефективним із точки зору енергообігу, але 
при незначному його масштабі для органі-
зації загальна енергоефективність буде на-
багато нижче з урахуванням впливу інших 
проєктів портфеля.

Припустимо n, m, відповідно, – кількість 
проєктів розвитку і проєктів, що відповіда-
ють поточній діяльності організації.

Нехай час t приймається як дискретна 
величина, що в даній ситуації є доцільним, 
оскільки практично характеристики про-
єкту і організації фіксуються і задаються 
у вигляді дискретних величин. Тому буде-
мо приймати період планування портфеля, 
t ,tK1[ ]  в рамках якого розглядаються момен-

ти часу t=1,K .
При локальному розгляді основними 

характеристиками проєктів поточної діяль-
ності j=1,m  є:

1) тривалість життєвого циклу Tj;
2) частина зв’язаної енергії організації 

U j j( )τ (в абсолютній величині);

3) енергоентропія (в динаміці) Sj(τj);
4) інформаційна ентропія (в динаміці) 

Hj(τj);
5) енергоефективність (в динаміці) ηj(τj);
6) необхідні ресурси (в динаміці) Rj(τj).
Часовий параметр проєкту приймає зна-

чення τj= τj1, τj2,..., τjTj
.

З урахуванням тривалості життєвого 
циклу проєкту, в рамках періоду розгля-
ду портфеля проєктів організації часо-
вий параметр проєкту приймає значення 
t =t ,t ,...,tj 1 2 T 1j -

, якщо проєкт починається 
в точці початку періоду розгляду портфе-
ля t1 . Позначимо tsj – час початку (старту)  
j-го проєкту, тоді часовий параметр проєкту 
в рамках періоду портфеля приймає значен-
ня t =t ,t ,...,tj sj sj+1 sj+T -1j

. Таке узгодження хро-
нологій проєктів необхідне для врахування 
їх можливого розподілу в рамках періоду 
портфеля.

Таким чином, завдання формування 
портфеля проєктів передбачає не тільки 
власне формування його структури, а й роз-
ташування проєктів у рамках періоду пла-
нування таким чином, щоб забезпечувалося 
виконання вимог по межах стійкості, ефек-
тивності, ресурсів і т.п.

Відзначимо, що локальні характеристи-
ки проєктів поточної діяльності математич-
но описуються таким чином:
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де E j
in

j( )τ  – вхідна енергія проєкту, 
E j
ex

j( )τ – вихідна енергія проєкту,
U j j( )τ  – енергія «стартова» для проєкту, або 
частина зв’язаної енергії організації, яка 
припадає на даний проєкт. Якщо не пред-
ставляється можливим встановити безпо-
середньо U j j( )τ , то як дана величина може 
бути прийнято:
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У виразі (4) U являється величиною, яка 
залежить від часу, і, по суті, в (4) розгляда-
ється U tg( )  при tg , відповідному τ j , тоб-
то зв’язаної енергії організації на момент 
«проєктного» часу τ j .

Для проєктів розвитку i=1,n  локальні ха-
рактеристики аналогічні проєктам поточної 
діяльності: тривалість життєвого циклу Òi ;  
частина зв’язаної енергії організації U i ;  
енергоентропія (в динаміці) Si(τi); інформа-
ційна ентропія (в динаміці) Нi(τi); енергоефек-
тивність (в динаміці) ηi(τi); необхідні ресурси 
(в динаміці) Ri(τi). Відповідно, формули для 
зазначених характеристик аналогічні (1)-(3).

При глобальному розгляді проєктів, тоб-
то на рівні організації в цілому, слід врахо-
вувати наслідки проєктів розвитку.

Згідно із представленими раніше мірку-
ваннями ентропія проєктно-орієнтованої 
організації під час розгляду тільки проєктів 
її поточної діяльності S tp( ) , тобто проєктів 
без післядії, є адитивною величиною, тоб-
то дорівнює сумі ентропій, і з урахуванням 
динаміки енергопараметрів проєктів і їх ін-
формаційної ентропії:
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де U t( )– динаміка зв’язаної енергії організа-
ції, закономірність зміни якої була охаракте-
ризована в [12].

Післядія проєктів розвитку полягає в 
тому, що в момент часу Ti, тобто закінчен-
ня i-го проєкту відбувається зміна (стрибок) 
основних характеристик організації, на що і 
спрямований проєкт розвитку.

Таким чином, проєкти розвитку i=1,n  в 
глобальному аспекті характеризуються на-
явністю таких величин:

∅U Ti i( )  – зміна пов’язаної енергії орга-
нізації під впливом реалізації i-го проєкту;

∅H Ti i( )  – зміна інформаційної ентропії ор-
ганізації під впливом реалізації i-го проєкту;

∆ηi iT( )– зміна енергоефективності орга-
нізації під впливом реалізації i-го проєкту.

Відзначимо, що, результатом реалізації 
проєкту розвитку можуть бути всі три зазна-
чені величини, будь-які дві або одна. Таким 

чином, для проєктів розвитку щось із набору 
∆ ∆ ∆U T H T Ti i i i i i( ), ( ), ( )η{ }  може бути рівним 0.

З урахуванням виразу η =
+U E E

U

in ex-
 

і відокремлення ∅U Ti i( )  як величини, 
пов’язаної зі збільшенням зв’язаної енергії 
організації U , ∆ηi iT( )означає збільшення 
E Ein ex- таким чином, що:
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відображає η  в момент часу Ti  без ураху-
вання∆ηi iT( )  (тобто при∆ηi iT( ) = 0 );
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З урахуванням ∆ηi iT( ) .
При цьому α η

i
∆ ≥ 0  – коефіцієнт, який 

відображає вплив реалізації i-го проєкту 
розвитку на зміну E T E Tin

i
ex

i( ) - ( )  в рамках 
∆ηi iT( ) .

Таким чином, ефективність енергообігу
ηi iT( ) , з одного боку, змінюється під впливом 
приросту вільної енергії організації ∅U Ti i( )  
(наприклад, збільшилася вартість нерухо-
мості, що належить організації, або зросла 
вартість патентованих технологій, якими во-
лодіє організація і т. п.); з іншого боку – під 
впливом зміни співвідношення припливів і 
відтоків енергії E T E Tin

i
ex

i( ), ( )  (наприклад, у 
результаті нового способу виробництва, або 
залучення нових клієнтів і т.п.).

Відзначимо, що в (6) використаний знак 
«менше», тому що, плануючи проєкт роз-
витку, організація апріорі розраховує на 
збільшення енергоефективності. При цьому 
цілком допустима і має місце на практиці 
ситуація, пов’язана з негативним зміною 
ηi iT( ) в результаті приросту зв’язаної енер-
гії ∅U Ti i( ) , що математично відображається 
справедливістю нерівності:
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Для того щоб негативний вплив проєк-
ту на енергоефективність і, як наслідок, на 
ентропію організації було нівельовано, по-
трібно, щоб даний або інший проєкт у рам-
ках портфеля «протистояв» збільшенню 
енергоентропії, наприклад, за рахунок зни-
ження інформаційної ентропії. Раніше, під 
час аналізу поведінки ентропії, був зробле-
ний висновок про необхідність системного 
охоплення всіх параметрів функціонування 
і розвитку організації, що впливають на ен-
тропію. Саме тому балансування проєктів з 
урахуванням вищесказаного є необхідним.

Отже, виникнення ∆ ∆ ∆U T H T Ti i i i i i( ), ( ), ( )η{ }  
в результаті реалізації i-го проєкту призво-
дить до появи «стрибка» ентропії ∅S Ti( )в 
момент закінчення проєкту Ti  відповідно до 
часової віссі організації. Тобто цей стрибок 
є функцією від зазначених приростів:

∆ ∆ ∆ ∆S T f U T H T Ti i i i i i i( ) ( ), ( ), ( ) .= ( )η    (9)

Якщо такий проєкт один, то енергоен-
тропія після «стрибка» складе:
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S Ti
p

i( )  – це енергоентропія організації в 
момент закінчення i-го проєкту розвитку за 
умови реалізації сукупності проєктів поточ-
ної діяльності j=1,m .

Якщо в організації реалізується сукуп-
ність проєктів розвитку i=1,n  і на даному 
етапі дослідження покласти, що термін їх 
життєвих циклів однаковий, наприклад, T*, 
то до моменту їх закінчення, тобто в момент 
часу Ò =Ò*,i=1,ni енергоентропія організації 
становить:
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Ситуація одночасного закінчення проєк-
тів розвитку може мати місце на практиці. 
Проте не кожна організація може собі дозво-

лити одночасну реалізацію сукупності проєк-
тів розвитку в умовах обмеженості ресурсів. 
Крім того, життєві цикли проєктів розвитку, 
як правило, мають різну тривалість.

Тому в більш загальному випадку (10) 
трансформується таким чином:
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де ∆ ∆ ∆U t H t ti i i( ), ( ), ( )η = 0при t T i ni< =, ,1  
(з урахуванням співвіднесення Ti  з часовою 
віссю портфеля організації).

Вираз (11) відображає той факт, що якщо 
розглядається момент часу до закінчення 
проєктів розвитку, то скачки ентропії (скач-
ки параметрів, які впливають на неї) відсут-
ні. Але при цьому виникають 
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тобто притоки і відтоки енергії, і зміни ін-
формаційної ентропії, що пов’язані з реалі-
зацією проєктів розвитку.

Висновки. За результатами дослідження 
дана нова інтерпретація поняття «проєкт роз-
витку» в рамках ентропійної методології, що 
передбачає результат розвитку як вплив на ен-
тропію за допомогою впливу на формуючі її 
параметри. Встановлено, що в результаті реа-
лізації проєктів розвитку в момент їх закінчен-
ня, на відміну від проєктів поточної діяльнос-
ті, відбуваються «стрибки», що зумовлюють 
принципову зміну поточного рівня ентропії і 
її динаміки. Представлені ідеї і сформульовані 
на їх підставі теоретичні положення відпові-
дають ентропійній теорії організації. Подаль-
шим розвитком представлених результатів є 
розроблення моделі формування портфеля 
проєктів проєктно-орієнтованої організації, 
яка дозволить визначати оптимальний склад 
портфеля проєктів двох категорій – проєктів 
поточної діяльності і проєктів розвитку.
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Abstract. Aim. The creation of a brazing filler for brazing high-temperature nickel 
alloys of new generation marine gas turbine engines, which will increase the tem-
perature of the working gas by 40 ... 60°С. Methodology. To achieve this goal, 
high-temperature differential thermal analysis and crucible methods were used 
to study high-temperature salt corrosion of brazing filler. Results. The method of 
high-temperature differential analysis was used to study critical temperatures of 
the alloys CM93-VI and CM96-VI. Zirconium, hafnium, and boron were taken as 
depressants. After studying the interaction of the brazing filler with the base metal, 
the most effective depressant boron was selected for further use, which allows to 
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control the brazing and melting temperatures of the brazing fillers by changing its concentration. Brazing 
filler were melted for experimental investigation of surface properties. For illustrative purposes, VPr36 
brazing filler was used to compare the results. As an assessment of the flow of solders into the gaps, 
wedge samples were used, where gaps variability has fluctuated from 0 to 0.6 mm. In the work, the main 
factor of influence on contact angles and the effect of surface preparation on the spreading of the brazing 
filler was established. In parallel, calculations of the stability of alloys against sigmatization, critical 
points, composition and content of γ and γ'-phases, carbides, borides, etc. were carried out. The study 
of the resistance of brazing filler against high-temperature salt corrosion was carried out in a molten 
salt of 75% Na2SO4 + 25% NaCl at a temperature of 900 ° C in 24 hours. The developed brazing filler 
can be used not only for joining heat-resistant alloys, but also for correcting surface defects in castings. 
The modes of brazing with SBM-4 brazing filler for polycrystalline and single-crystal alloy are given.  
Scientific novelty. The usage of the principle of alloying of alloys of marine gas turbines doped with 
tantalum and rhenium in the development of brazing filler for alloys of marine turbines is investigated. 
Practical significance. The SBM-4 brazing filler has been developed for brazing high-temperature nick-
el alloys with both directional solidification and monocrystalline ones. The long-term strength of the 
welded joints is not inferior to the world level.

Key words: heat-resistant alloys, brazing, wetting, structure, high- temperature corrosion, technological 
properties of the solders.

Анотація. Мета. Cтворення припою для паяння жароміцних нікелевих сплавів морських газотур-
бінних двигунів нового покоління, що дозволить підняти температуру робочого газу на 40…60°С. 
Методика. Для досягнення мети, було використані високотемпературний диференційний тер-
мічний аналіз та тигельний методи дослідження високотемпературної сольової корозії припою. 
Результати. Методом високотемпературного диференціального аналізу досліджувались кри-
тичні температури сплавів СМ93-ВІ і СМ96-ВІ. В якості депресантів бралися цирконій, гафній і 
бор. Після дослідження взаємодії припою з основним металом було вибрано депресант найбільш 
ефективний депресант бор для подальшого використання, який дозволяє регулювати температуру 
паяння і плавлення припої шляхом зміни його концентрації. Було виплавлено припої для експе-
риментального дослідження поверхневих властивостей. Для порівняння  Припій ВПр36 викорис-
товувався для порівняння результатів. В якості оцінювання затікання припоїв у зазори використа-
ні клинові зразки, в яких зазор змінювався від 0 до 0,6 мм. В роботі було установлено основний 
фактор впливу на крайові кути та вплив підготовки поверхні на розтікання припою. Паралельно 
проведено розрахунки стійкості сплавів проти сігматизації, критичних точок, складу і вмісту γ  
і γ'-фаз, карбідів, боридів тощо. Дослідження стійкості припою проти високотемпературної сольо-
вої корозії проводили у розплаві солей 75 % Na2SO4 + 25 % NaCl при температурі 900 °С протягом  
24 годин. Розроблений припій може використовуватись не тільки для з’єднання жароміцних сплавів, 
а і для виправлення поверхневих дефектів відливок. Наведено режими паяння припоєм SBM-4 для 
полікристалічного і монокристалічного сплаву. Наукова новизна. Досліджено використання прин-
ципу легування сплавів морських газових турбін легованих танталом і ренієм при розробці при-
пою для сплавів морських турбін. Практична значимість. Розроблено припій SBM-4 для паяння 
жароміцних нікелевих сплавів як із спрямованої кристалізації так і для монокристалічних. Тривала 
міцність спаяних з’єднань не поступається світовому рівню.

Ключові слова: жароміцні сплави, паяння, змочування, структура, високотемпературна корозія, 
технологічні властивості припоїв.
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Problem statement. Heat-resistant nickel 
alloys (HNA) are the main structural material 
in current gas turbine construction. Increasing 
the temperature of the working fluid, raising 
the resource and efficiency of power plants re-
quires the development of new heat-resistant 
alloys capable of withstanding the entire range 
of influencing factors that exist in the real con-
ditions of their operation. Aviation turbines 
operate on pure aviation kerosene with a low 
content of harmful impurities, in particular sul-
fur, and traditionally they have higher gas tem-
peratures in comparison with sea ones. Marine 
turbine fuel contains sulfur, sodium, etc., while 
the combustion products contain salts that en-
ter with seawater vapor. Therefore, the blades 
of offshore gas turbines undergo intense corro-
sion, the rate of which can be hundreds of times 
higher than the rate of corrosion in air or in an 
oxygen atmosphere [1]. This type of corrosion 
is called high temperature salt corrosion (HSC). 
HSC is associated with the condensation of al-
kali metal salts, of which sodium sulfate is the 
most aggressive. Heat-resistant nickel alloys 
are complexly alloyed [2, 3]. Alloying ele-
ments are divided into several classes accord-
ing to their purpose. The heat resistance of the 
alloys is provided by chromium, which forms a 
dense thermodynamically stable oxide film, but 
during the combustion of fuel, which contain 
sulfur and sodium as a result of the interaction 
of sodium with SO2 and SO3 the salt Na2SO4 
is formed, which destroys the protective oxide 
film of Cr2O3. Chlorine, which is formed when 
the NaCl salt interacts with sulfur oxides, con-
tributes to HSC. To ensure the high resistance 
of marine turbine alloys against HSC, it is nec-
essary to increase the chromium concentration 
in them, but the long-term high-temperature 
strength decreases. Since the corrosion rate of 
alloys of aircraft turbines operating on clean 
fuel is much lower than marine ones, this al-
lows the concentration of chromium in them to 
be reduced, which increases their heat resist-
ance, gas temperature and efficiency, using the 
same strengthening methods (solid-soluble and 
dispersive). This is the big difference between 
the high-temperature nickel alloys (materials) 
of aircraft and marine turbines. Despite the 
difficult operating conditions of marine gas 

turbine engines (GTE), according to the re-
quirements of design documentation for mod-
ern power and marine GTEs, it is necessary to 
ensure their reliable operation at a gas temper-
ature at the turbine inlet up to 1150 ... 1200°C, 
which will increase their power and efficiency 
in compressing with previously developed gas 
turbine engines. For this new alloying systems 
have already been created [4, 5]. Since braz-
ing is the main way of connecting them and 
correcting surface defects in castings, the rel-
evance of the development of new solders is 
beyond doubt. Common features of aviation 
and marine GTE alloys are the problem of their 
fusion welding and the widespread use of braz-
ing, in particular, methods of diffusion brazing, 
brazing with composite brazing fillers, and, if 
possible, brazing with pressure, which are bet-
ter known in foreign literature as TLP-bonding 
(Transient liquid phase bonding) [6-8].

Analysis of recent research and 
publications. The most heat-loaded parts made 
of heat-resistant nickel alloys are straightening 
and rotor blades of aircraft GTEs, which are 
now made from ZhS32, ZhS36 alloys, etc. 
[9]. Therefore, their chemical composition, 
manufacturing technology, heat treatment are 
constantly being improved [10]. The strategic 
direction for the development of materials and 
technologies until 2030 is described in [11], but 
as noted above, alloys of aircraft turbines cannot 
be used for marine ones, since aircraft alloys in 
marine conditions are subject to catastrophic 
HSC. Therefore, alloys with high resistance to 
HSC have been developed for parts of marine 
turbines [4, 5]. In this case, alloying of alloys with 
tantalum and rhenium was used [4, 5], which is 
used in alloys of aircraft turbines [10, 11]. At the 
same time, the usage of rhenium reduces the rate 
of diffusion processes and increases long-term  
strength [12]. In works [13-15], the efficiency 
of using the indicated alloying elements was 
proved.

Investigation of the brazing of heat-resist-
ant nickel alloys of marine turbines is focused 
on promising materials for new generation tur-
bines with increased parameters of the working 
fluid. In new high-temperature nickel alloys of 
marine turbines a high concentration of chro-
mium is traditionally used to ensure resistance 
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against HSC, and to increase the high-temper-
ature strength, they are used by regulating the 
structure, optimizing the chemical composi-
tion, alloying with tantalum and rhenium, etc. 
[4,5]. Considering the results of detailed studies 
of new alloys, the same alloying complex was 
chosen in the development of brazing fillers.

When choosing depressants, we took into ac-
count the solidus and liquidus temperatures of al-
loys, brazing temperatures, technological proper-
ties of brazing fillers and their effect on resistance 
to HSC and mechanical properties of joints.

It is known [16, 17] that brazing fillers, de-
pending on the depressants (elements that re-
duce the melting point of the alloy), are divided 
into three groups:

1) brazing fillers based on nickel with silicon 
and boron, which are usually introduced togeth-
er to reduce the concentration of each of them;

2) brazing fillers based on alloyed nickel 
with elements of IV and V groups, are intro-
duced as depressants;

3) Palladium-based nickel-based brazing fill-
ers for lower melting and brazing temperatures.

Brazing fillers of the third group were not 
used because their resistance to HSC has not 
been studied in the literature, and given the 
high value of palladium. Depressants from the 
first and second groups were used in the inves-
tigated brazing fillers [16].

Separation of previously unresolved 
parts of the general problem. The analysis of 
publications did not reveal the use of marine 
alloys resistant to HSC alloyed tantalum and 
rhenium for the development of brazing fillers.

The aim of the study. Creation of a braz-
ing filler for brazing heat-resistant nickel alloys 
for the manufacture of new generation marine 
gas turbine engines, which will increase the gas 
temperature by 40 ... 60°C.

Methods, object and subject of research. 
The research methods were high-temperature 
differential thermal analysis and the crucible 
method for studying the HSC brazing filler.

The object of the study is the formation of 
a soldered joint of heat-resistant nickel alloys 
CM93 and CM96.

The subject of research is the structure, 
chemical composition of the soldered joint and 
the speed of the HSC brazing filler.

Basic material. At the first stage of the study, 
the research was carried out by the method of 
high-temperature differential thermal analysis 
(HDTA) of the liquidus and solidus temperatures 
of the base metal CM93 and CM96. Zirconium, 
hafnium and boron, which are used in VPr36, 
VPr37 and VPr44 brazing fillers, were chosen 
as depressants [17-20]. Boron was selected as a 
depressant based on the results of HDTA and a 
study of the interaction of brazing fillers with the 
base metal. It allows, by changing its concentration 
in the brazing fillers, to regulate the melting and 
brazing temperature. The results of the HDTA 
base metal and brazing filler, which contains 1% 
of the mass. boron is shown in Fig. one.

The melted brazing fillers were investigated 
experimentally for wetting, gap filling and disso-
lution of the base metal. For comparison, VPr36 
brazing filler was also used in the experiments. 
To assess the flow of brazing filler into the gaps, 
samples with a wedge-shaped gap were used, in 
which the gap varied from 0 to 0.6 or 0.3 mm. 
Such samples are shown in Fig. 2.

It should be noted that temperature is the 
main factor influencing the contact angles. 
Above 1220 ° C for the developed SBM-3 braz-
ing filler and 1240 ° C for VPr36 brazing filler, 
the contact angles sharply decrease regardless 
of the surface preparation method (mechanical 
or chemical method). Both sol brazing fillers 
ders wet the casting surfaces almost equally 
after mechanical cleaning. When heating the 
casting to a temperature above 1200°C for  
6 min. in a vacuum of 6∙10-3 Pa with a leak-
age of 3∙10-5 m2∙s-1, the surface becomes light. 
Under these conditions, even after preliminary 
oxidation of the sample, its surface is cleaned.

Such studies were carried out at temperatures 
of 1200, 1220, 1230, 1240, 1250, and 1265°C, 
depending on the purpose of the brazing filler. 
The brazing temperature was chosen when the 
contact angles of wetting did not exceed 10° and 
flowed into the gaps from 0 to 0.2 ... 0.3 mm.

The microstructure of a brazed based on the 
CM93-VІ heat-resistant nickel alloy is shown 
in Fig. 3

X-ray spectral analysis of the welded joints 
shown in Fig. 3 did not detect eutectic phases, 
pores, cracks, non-solders or non-metallic in-
clusions.
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At the same time, research was carried out 
on the resistance of brazing fillers against HSC 
by the crucible method and the calculation of 
the resistance of alloys against sigmatization, 

critical points, composition and content of γ 
and γ / phases, carbides, borides, etc.

Experimental studies of resistance to HSC 
were carried out simultaneously for new alloys and 
brazing fillers in a molten salt of 75% Na2SO4 + 
25% NaCl. Crucibles with cylindrical samples and 
salts were loaded into a furnace, then they were 
kept for a certain time at a temperature of 900 ° 
C. After the tests, the samples were cleaned of salt 
and scale, the loss of their weigh, the corrosion rate 
(mg/cm2∙h) and the depth of corrosion destruction 
were determined. The general view of the samples 
after testing is shown in Fig. 4.

Processing of the test results showed 
that the rate of HSC brazing filler  
SBM-4 at 900 °C is in the range of  
0.4-3.32 mg/cm2∙h, which indicates a high re-
sistance to high temperature corrosion.

Due to its surface properties, SBM-4 solder 
can be used not only for soldering HNA CM93-VI  

                                         а                                                                                     b

Fig. 1. Thermograms of alloy CM93-VI (a) and brazing filler, which contains 1.0 % of the mass. in (b):  
1 – heating; 2 – cooling

                             а                                                                               b

Fig. 2. Appearance the surfaces of the heat-resistant alloy after spreading (a) and flowing of the brazing 
filler into the gap (b)

                        а                                                  b

Fig. 3. Microstructure of the brazed connection of HNA 
CM93-VI at assembly with a backlash of 0,1 mm (a)  
and with a backlash of 0,07-0,08 mm (b)
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and CM96-VI, but also for correcting surface 
defects.

As a mode of vacuum brazening with  
SBM-4 brazing filler for alloy CM93-VI indi-
cates the soldering temperature of 1200-1215°C 
for 15 ± 5 min, and for alloy CM96-VI with a 
single-crystal or directional structure soldering 
temperature of 1220-1230 ° C for 15 ± 5 min.

Discussion of the results. Based on the 
research results, SBM-4 brazing filler was de-
veloped for brazing high-temperature alloys 
of marine turbines, including those with direc-
tional crystallization and single-crystal ones. 
The long-term strength of the welded joints 
with SBM-4 brazing filler at a temperature of 
900 ° C on the basis of 100 hours is 285 MPa, 
which is 90% of the strength of the base metal. 
This indicator is not inferior to the world level.

Conclusions. 1. Heat-resistant alloys of ma-
rine gas turbines, unlike aviation ones, operate in an 
aggressive environment, which leads to high-tem-
perature corrosion, which determines a significant 
difference in the alloying system of alloys.

2. To ensure the stability of alloys against 
HSC, alloys of marine gas turbines have 
a high concentration of chromium, which 

reduces their long-term high-temperature 
strength. To reduce the chromium concentra-
tion with a high stability of HSC and increase 
the long-term strength, the alloys of marine 
turbines are alloyed with tantalum and rhe-
nium.

3. Studies have shown that a similar princi-
ple of alloying is effective in the development 
of brazing alloys for high-temperature alloys 
of marine turbines, which is confirmed by the 
results of experimental and industrial testing of 
the SBM-4 brazing alloy developed at NUS.

Fig. 4. General view of specimens after testing for resistance 
to HSC
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Abstract. Purpose. Justify the improving of energy efficiency parameters of ship 
power plants by eliminating the negative effects of the misalignment of axes of the 
connecting shafts due to the use of gear couplings with combined longitudinal mod-
ification of the teeth. Method. In general, theoretical research is based on the funda-
mental principles of tribology of general and ship engineering. Fuel consumption and 
effective efficiency of the main ship units are obtained by methods of designing ship 
gas turbine units. Determination of friction coefficients in ship toothed couplings is 
based on the method of calculating efficiency coefficients based on a mathematical 
model of friction. and a method for calculating the load capacity of gear couplings. 
Result. It was found that the skew of the axes of the connecting shafts of ship units 
leads to a loss of effective power during its transmission from the main engine to the 
ship's shaft and, consequently, negatively affect the energy efficiency of ship power 
plants in particular, and performance and technical and economic vessels in general. 
To improve the interaction of the elements of power plants, it is recommended to use 
gear couplings of high operational efficiency with longitudinal modification, which 
provide alignment standards, which increases the efficiency of the power plant and 
saves specific fuel consumption. Scientific novelty. The property of gear couplings 
operating at skews of axes of connected shafts of machine units which consists that 
taking into account the set sizes of angles of skew of axes, the sizes of gear couplings, 
parameters of gearing of teeth, and also parameters of longitudinal modification of 
external teeth it is possible to define such parameters longitudinal modification of 
internal teeth, in which the forces between all conjugate pairs of teeth, in terms of 
axial skew, will be distributed almost evenly, which will ensure the transfer of ef-
fective power from the main motor to the consumer with minimal losses. Practical 
significance. Improving the energy efficiency of marine power plants by eliminating 
the negative impact of skew axes of the connecting shafts of ship units in the range of 
ψ = (2,5-12,5)∙10–3 rad is achieved as a result of the use of gear couplings of increased 
operational efficiency.

Key words: energy efficiency, skew axes, toothed clutch, marine aggregate, effective 
efficiency, specific fuel rate, indemnification of centering axes.
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Анотація. Мета. Обґрунтувати підвищення параметрів енергоефективності суднових енергетичних 
установок шляхом усунення негативного впливу перекосів осей з’єднувальних валів за рахунок засто-
сування зубчастих муфт з комбінованою поздовжньою модифікацією зубів. Методика. В цілому тео-
ретичні дослідження базуються на фундаментальних положеннях трибології загального і суднового 
машинобудування. Витрата палива і ефективний коефіцієнт корисної дії головних суднових агрегатів 
отримані методами проектування суднових газотурбінних агрегатів. Визначення коефіцієнтів тертя в 
суднових зубчастих муфтах базується на методиці розрахунку коефіцієнтів корисної дії на основі мате-
матичної моделі тертя. та методі розрахунку навантажувальної здатності зубчастих муфт. Результати. 
Виявлено що перекоси осей з'єднувальних валів суднових агрегатів призводять до втрати ефективної 
потужності при її передачі від головного двигуна судновому валопроводу і, як наслідок, негативно впли-
вають на показники енергоефективності суднових енергетичних установок зокрема, та експлуатаційні 
характеристики і техніко-економічні судна в цілому. Для поліпшення взаємодії елементів енергетичних 
установок рекомендовано застосувати зубчасті муфти підвищеної експлуатаційної ефективності з поздо-
вжньою модифікацією, котрі забезпечують норми центровки, що забезпечує підвищення ефективного 
коефіцієнту корисної дії енергетичної установки та економію питомої витрати палива. Наукова новизна.  
Встановлено властивість зубчастих муфт, що працюють при перекосах осей з’єднуваних валів машин-
них агрегатів, котра полягає в тому, що з урахуванням заданих величин кутів перекосу осей, розмірів 
зубчастих муфт, параметрів зачеплення зубів, а також параметрів поздовжньої модифікації зовнішніх 
зубів можливо визначити такі параметри поздовжньої модифікації внутрішніх зубів, при яких зусилля 
між всіма спряженими парами зубів, в умовах перекосу осей, будуть розподілятися практично рівномір-
но, чим забезпечать передачу ефективної потужності від головного двигуна споживачу з мінімальними 
втратами. Практична значимість. Підвищення енергоефективності суднових енергетичних установок 
шляхом усунення негативного впливу перекосів осей з’єднувальних валів суднових агрегатів у межах  
ψ = (2,5-12,5)∙10–3 рад досягається в наслідок застосування зубчастих муфт підвищеної експлуатаційної 
ефективності.

Ключові слова: енергоефективність, перекоси осей, зубчаста муфта, судновий агрегат, ефективний 
коефіцієнт корисної дії, питома витрата палива, компенсація розцентровок осей.
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Постановка проблеми. Визначити причи-
ни виникнення перекосів осей з’єднувальних 
валів суднових агрегатів та розглянути спо-
соби усунення їх негативного впливу на суд-
нові енергетичні установки. Дослідити про-
цес передачі механічної енергії (ефективної 
потужності) в суднових енергетичних уста-
новках через з’єднувальний вузол «головний 
двигун – муфта – вал – муфта – редуктор» 
при перекосах осей з’єднувальних валів суд-
нових агрегатів із застосуванням зубчатих 
муфт. Порівняти питому витрати палива та 
ефективний коефіцієнт корисної дії головної 
суднової енергетичної установки в залеж-
ності від кутів перекосів осей з’єднувальних 
валів суднових агрегатів при застосуванні 
традиційних зубчастих муфт і муфт з комбі-
нованою поздовжньою модифікацією зубів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Аналіз літературних джерел, вказує на те, 
що однією з проблем, що неминуче вини-
кає в процесі експлуатації суднових енер-
гетичних установок, є втрата ефективної 
потужності, викликана перекосами осей 
з'єднувальних валів суднових агрегатів, при 
її передачі від двигуна судновому валопро-
воду, через з'єднувальний вузол «муфта-вал- 

муфта».  [1-3]. Вказані перекоси осей нега-
тивно впливають на роботу трансмісії пере-
вантажуючи вихідні і вхідні вали двигуна та 
редуктора відповідно, торсіонні та проміж-
ні вали, фланцеві з’єднання, опорні підшип-
ники, а також елементи валопроводу, що в 
свою чергу негативно позначається на по-
казниках енергоефективності, а саме на під-
вищенні питомої витрати палива та знижен-
ні ефективного коефіцієнту корисної дії. На 
теперішній час, питання усунення негатив-
ного впливу перекосів осей з’єднувальних 
валів суднових агрегатів на працездатність 
суднових енергетичних установок здійсню-
ється двома способами, або перецентровкою 
осей вказаних валів, що потребує зупинки 
судна і значних матеріальних витрат, або за-
стосуванням компенсуючих пристроїв. [1-5, 
8-11, 13-15].

Відокремлення невирішених раніше 
частин загальної проблеми. Практика екс-
плуатації і ревізії суднових енергетичних 
установок показує, що під час експлуата-
ції суден перекоси осей з’єднувальних ва-
лів суднових агрегатів неминуче збільшу-
ються і перевищують встановлені норми 
центровки, це призводить до погіршення  
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експлуатаційних характеристик і техніко-
економічних показників суднових енерге-
тичних установок. 

Для приведення збільшених норм у від-
повідність з допустимими, необхідно про-
тягом всього часу експлуатації суден здій-
снити від чотирьох до п’яти перецентровок, 
що потребує не лише матеріальних витрат, 
а й супроводжується простоями суден і сут-
тєвим зниженням їх провізної здатності, що 
на практиці є неприпустимим.

Для компенсації негативного впливу пе-
рекосів осей з’єднувальних валів суднових 
агрегатів на показники енергоефективності 
суднових енергетичних установок викорис-
товують зубчасті муфти, котрі складаються 
із втулок з бочкоподібними зовнішніми зу-
бами та обойм з внутрішніми прямими зу-
бами, такі конструкції відповідають вимо-
гам ДСТУ 2747-94 і є традиційними. Однак, 
у процесі експлуатації, в умовах перекосу 
осей, традиційні конструкції зубчастих муфт, 
характеризуються нерівномірним розподі-
лом зусиль між спряженими парами зубів, 
що призводить до їх перевантаження і, як 
наслідок, зниження навантажувальної здат-
ності, зростання величин контактних напру-
жень, погіршення умов змащення поверхонь 
тертя зубів, збільшення витрат потужності на 
тертя, зниження коефіцієнту корисної дії та 
погіршення віброакустичних характеристик 
внаслідок ударного навантаження зубів. Крім 
того, при перекосах осей з'єднувальних валів 
суднових агрегатів в зубчастому з'єднанні ви-
никають додаткові силові фактори у вигля-
ді пружних згинальних моментів, які через 
вали передаються на опори, викликаючи в 
них додаткові навантаження, тим самим пе-
ревантажуючи опори механізмів, вхідні, ви-
хідні та з’єднувані вали, шліцьові і болтові 
з'єднання, а також інші елементи силових 
агрегатів, тобто здійснюють на їх працездат-
ність шкідливий вплив. 

До невирішених проблем слід відне-
сти необхідність вдосконалення існуючих 
та створення нових конструкцій зубчастих 
муфт підвищеної експлуатаційної ефек-
тивності, котрі б, в умовах перекосів осей 
з'єднувальних валів, характеризувалися 
рівномірним розподілом зусиль між усіма 

спряженими парами зубів та забезпечува-
ли у повній мірі працездатність суднових 
енергетичних установок. В даній роботі за 
основу прийнято високоефективну зубчасту 
муфту з поздовжньою модифікацією як зо-
внішніх, так внутрішніх зубів  та запропо-
новано методику її розрахунку.

Мета дослідження. Обґрунтування під-
вищення параметрів енергоефективності 
суднових енергетичних установок шляхом 
усунення негативного впливу перекосів 
осей з’єднувальних валів за рахунок засто-
сування зубчастих муфт з комбінованою по-
здовжньою модифікацією зубів.

Методи, об’єкт та предмет дослідження. 
В цілому теоретичні дослідження базуються 
на фундаментальних положеннях трибології 
загального і суднового машинобудування з 
використанням підходів теоретичної механі-
ки, деталей машин і основ конструювання. 
Функції розподілу бічних зазорів, рівняння 
сумарної деформації та залежності розподілу 
зусиль отримані методом розрахунку наванта-
жувальної здатності зубчастих муфт. На осно-
ві методу знаходження додаткових силових 
факторів отримано залежності пружних зги-
нальних моментів в зубчастих муфтах, викли-
каних перекосами осей, від неврівноважених 
зусиль і сил тертя в зачепленні. Визначення 
коефіцієнтів тертя в суднових зубчастих муф-
тах базувалося на методиці розрахунку кое-
фіцієнтів корисної дії на основі математичної 
моделі тертя. Витрата палива і ефективний 
коефіцієнт корисної дії головних суднових 
агрегатів отримані методами проектування 
суднових газотурбінних агрегатів. 

Об'єкт дослідження – процес передачі 
механічної енергії (ефективної потужності) 
в суднових енергетичних установках через 
з’єднувальний вузол «головний двигун – 
муфта – вал – муфта – редуктор» при пере-
косах осей з’єднувальних валів суднових 
агрегатів.

Предмет дослідження – залежності пи-
томої витрати палива та ефективного ко-
ефіцієнту корисної дії головної суднової 
енергетичної установки від перекосів осей 
з’єднувальних валів суднових агрегатів. 

Основний матеріал. Перекоси (роз- 
центровка) являють собою порушення спів-
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вісності валів, тобто відхилення від номі-
нального розташування осей в будь-якому 
напрямі. Зазначені відхилення називаються 
зміщеннями і поділяються на поздовжні, 
радіальні, кутові (злами) та комбіновані. 
Зміщення і злами перераховуються в кути 
перекосу осей, що не перевищують, згідно 
ДСТУ 2747-94 значення ψ = 8,7∙10–3 рад, що 
еквівалентно 0,5º. [10, 11, 15].

Величини перекосів (розцентровок) осей 
в періоди експлуатації суден залежать від 
ряду конструктивних, технологічних і екс-
плуатаційних факторів. В якості величин 
розцентровок, викликаних відхиленнями в 
технології виготовлення, наприклад СЕУ та 
їх елементів (рис. 1.1-1.4), як правило, ви-
ступають зміщення осей і їх злам, відповідно 
рівні 0,05-0,1 мм і 0,1-0,2 мм/м На рис. 1.1 
відображено випадок, коли спостерігається 
биття (величина Δ) і перекіс (кут ψ) зубів зуб-
частої муфти (ЗМ), а на рис. 1.2. зображено 
випадок коли має місце биття і перекіс осі 
зубчастої втулки з зовнішніми зубами. Най-
більш небезпечним є випадок, наведений на 
рис. 1.3, тут спостерігається комбінація змі-
щення та перекосу осі зубчастого механізму 
(зростання величин кутів перекосу осей ва-
лів). Випадок, зображений на рис. 1.4 відо-
бражає зміщення і перекіс осі двигуна, при 
цьому, спостерігаються значні величини пе-
рекосів осей з'єднувальних валів [6-12, 15].

Для з'ясування спільного впливу дефор-
мацій корпусу корабля та розміщених на 
ньому пристроїв на співвісність валів, були 
проведені виміри розцентровок осей ЗМ 
редукторних трансмісій, при цьому ЗМ не 
відчували температурних впливів зі сторо-
ни двигунів. В результаті було встановлено, 
що збільшення швидкості ходу корабля при-
зводить до зростання величин розцентровок 
осей [10, 11, 15].

Найбільшою ж мірою на зростання роз-
центровок осей впливають динамічні прин-
ципи руху і конструкції суден спеціального 
призначення. (судна на підводних крилах і 
повітряній подушці). Так, наприклад, при 
підйомі судна «Джейран» з силовою уста-
новкою ГГТА ДТ-4 на повітряну подушку 
початковий кут перекосу осей ψ = 6∙10–3 рад 
досяг величини 9,7∙10–3 рад, а при русі він 
зріс до 11,3∙10–3 рад. Крім того, у з'єднаннях 
трансмісій було виявлено розцентровку по 
зламу, що перевищувала допустиму нор-
му у 3 і 5 раз із-за недостатньої жорсткос-
ті корабельних фундаментів, що вимагало 
додаткових заходів по кораблю і редукто-
рам. Зростання величин розцентровок осей 
з'єднувальних валів СЕУ на підводних кри-
лах і на повітряній подушці обумовлено 
зростанням деформацій корпусів і фунда-
ментів зазначених суден, які, як правило, 
виконані полегшеними, у зв'язку із чим їх 

Рис. 1.1 – Биття (а) і перекіс (б) зубів зубчастої муфти: 1 – ТГ; 2, 4 – зубчасті втулки; 3 – вал; 
5 – редуктор

Рис. 1.2 – Биття (а) і перекіс (б) осі зубчастої втулки: 1 – вал; 2, 4 – зубчасті втулки;  
3 – ресора; 5 – вал приводного механізму
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вага в кілька раз менше ваги водотоннажних 
суден [5, 9-11].

До специфічних умов експлуатації су-
ден, слід віднести зіткнення, посадка судна 
на мілину, експлуатація суден в умовах льо-
дового плавання та різка кормова або носо-
ва осадка суден, а також умови в період дії 
підводних, звичайних або ядерних вибухів, 
щодо кораблів то визначальний вплив на пе-
рекоси осей надають неконтактні підводні 
вибухи, при яких кути перекоси досягають 
величин (25 – 40)∙10–3 рад (еквівалентно 
2-3º), що призводить до повного виходу із 
ладу пропульсивної установки [10, 11].

Відомо, що допустима неспіввісність 
при центруванні двигунів внутрішнього зго-
ряння на стапелі по зсуву дорівнює 0,05 мм, 
а по зламу 0,10 мм/м, на плаву ці величи-
ни рівні 0,15 мм і 0,20 мм/м Центрування 
газових і парових турбін визначається кон-
струкцією СЕУ, у зв'язку з чим, за базовий 
механізм приймають, як правило, зубчастий 
механізм (редуктор) або головний упорний 
підшипник (ГУП). При установці зубчастої 
передачі її допустима неспіввісність з лінією 
валопроводу становить 0,05 мм і 0,15 мм/м.  
При монтажі парових турбін їх допусти-
ма неспіввісність з зубчастою передачею  
0,15 мм і 0,20 мм/м, а при монтажі газових 
турбін 0,05 мм і 0,10 мм/м. Неспіввісність 

по зсуву для суден на підводних крилах при 
центруванні зубчастої передачі і приводно-
го валу колонки становить 0,05-0,10 мм, а за 
сумарним зламом (злам у двох взаємно пер-
пендикулярних площинах) 1,35-1,45 мм/м 
[2, 5, 8-11, 15].

В середньому на одному судні, виходя-
чи з практики експлуатації суден, протягом  
4-5 років початкові величини норм розцен-
тровок осей з'єднувальних валів збільшу-
ються і зростають від 2 до 6 разів. Для при-
ведення їх у відповідність з допустимими 
нормами необхідно протягом усього терміну 
служби суден здійснити від 4 до 5 перецен-
тровок, що вимагає не лише матеріальних 
витрат, але й супроводжується простоями су-
ден та істотним зниженням їх провізної здат-
ності, що неприпустимо, як для кораблів, так 
і транспортних суден. Виходячи зі сказаного, 
доцільно проблему дорогих перецентровок 
осей з'єднувальних валів суднових агрегатів 
вирішувати застосуванням компенсуючих 
пристроїв, таких як зубчасті муфти [6-12, 15]. 

Зубчаста муфта являє собою пристрій, 
що складається з втулки з зовнішніми і обо-
йми з внутрішніми зубами, що знаходяться 
між собою в зачепленні, з передаточним 
відношенням рівним одиниці, який, окрім 
передачі крутного моменту і частоти обер-
тання здійснює компенсацію розцентровок 

Рис. 1.4 – Зміщення (а) і перекіс (б) осі двигуна: 1 – вал двигуна; 2, 4 – зубчасті 
втулки; 3 – ресора; 5 – вал приводного механізму

Рис. 1.3 – Зміщення (а) і перекіс (б) осі зубчастого механізму: 1 – вал двигуна;  
2, 4 – зубчасті втулки; 3 – ресора; 5 – вал приводного механізму
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осей з'єднувальних валів, за рахунок наяв-
ності між зубами гарантованих величин ра-
діальних і бічних зазорів.

У СЕУ водотоннажних суден ЗМ роз-
міщуються, як правило, в місцях з'єднання 
вихідного валу двигуна і вхідного валу ре-
дуктора. На суднах спеціального призначен-
ня ЗМ розміщуються практично по всіх на-
прямках передачі корисного навантаження і 
частоти обертання. 

Зубчасті муфти відносяться до жорстких 
рухомих компенсуючих муфт і виготовляють-
ся трьох типів (рис. 1.5), а саме з роз'ємною 
та нероз'ємною обоймою «муфта зубчаста» 
(МЗ) і з проміжним валом «муфта зубчаста 
з проміжним валом» (МЗП). Типи МЗ при-
значені для безпосереднього з'єднання валів 
і складаються з двох зубчастих втулок і обо-
йми. Тип МЗП призначений для з'єднання 
валів з застосуванням проміжного валу, і 
являє собою комплект із двох муфт, кожна з 
яких складається з зубчастої муфти, обойми і 
фланцевої напівмуфти [10, 11].

 

Рис. 1.5 – Конструкції традиційних зубчастих муфт:  
а – тип МЗ; б – тип МЗП

Традиційні зубчасті муфти (ДСТУ 2742-94),  
в не залежності від типу і конструкції харак-
теризуються прямими твірними бічних повер-

хонь зовнішніх і внутрішніх зубів або бочкопо-
дібними зовнішніми і прямими внутрішніми 
твірними бічних поверхонь зубів відповідно 
втулки та обойми рис. 1.6. На рис. 1.7 пред-
ставлено розгортки перерізів зубів ділильним 
циліндром в положеннях без навантаження і 
при навантаженні без і з наявністю перекосу, а 
розташування зовнішнього  і внутрішнього зу-
бів в середньому ненавантаженому стані пред-
ставлено на рис. 1.8.

 

Рис. 1.6 – Евольвенті зуби з твірними бічних поверхонь: 
а – прямими; б – бочкоподібними (криволінійними)

 

Рис.  1.7 – Розгортки перерізів зубів ділильним циліндром: 
а, б, в – в положення без навантаження; г, д, е – при 
наявності навантаженні і відсутністю перекосу;  
ж, з, і – при навантаженні і наявності перекосу

Для оцінки впливу ЗМ підвищеної екс-

                              а                                                              б
Рис. 1.8. Схематичне розташування зовнішнього 1 і внутрішнього 2 зубів 
в середньому ненавантаженому стані: а – зубчастої муфти підвищеної 
експлуатаційної ефективності; б – традиційної (ДСТУ 2742-94)
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плуатаційної ефективності (1,8, а) на по-
казники енергоефективності ГЕУ, до яких, 
як відомо, відносяться питома витра-
та палива і ефективний ККД, проведемо  
теоретичні дослідження ГТЗА, з урахуван-
ням перекосів осей з'єднувальних валів, на 
прикладі двухкаскадного газотурбінного 
агрегату UGT 15000 простої схеми за ме-
тодикою проектування суднових газотур-
бінних агрегатів [5].Зазначена методика не 
враховує перекоси осей, в зв'язку з чим, для 
оцінки їх впливу на працездатність ГТЗА, 
слід, при визначенні ККД передачі врахува-
ти залежність

ηп = ηрηм1ηм2,                        (1)

де ηр – ККД редуктора; ηм1, ηм2 – ККД зуб-
частих муфт.

У загальному випадку залежність коефі-
цієнту корисної дії має вигляд

η φ= −1 0 ,                            (2)

де φ0 – коефіцієнт втрат, що характеризуєть-
ся відношенням потужності втрат Nпот до ко-
рисної потужності N.

Для визначення корисної потужності 
слід користуватися загальновідомими фор-
мулами, а саме:

F
T
dz

T
mzt = =

2 2
2 ;  T N

n
=
9550   V r

dn
= =ω

π
60

,

виходячи з яких, формула визначення ко-
рисної потужності набуде вигляду:

N
mz Ft=
⋅

2

32 10
ω ,                     (3)

де d = mz – діаметр зубчастої муфти; r – 
радіус зубчастої муфти; n – число обертів 
зубчастої муфти, об/хв; ω – кутова швид-
кість, 1/с.

Потужність втрат у відповідності з [10, 
11] визначається наступним чином

N
f

F Vnïîò
òð

ñê=
103

Σ ( ) ( )φ φ ,             (4)

де Vск(ϕ) = ωrψcos ϕ – швидкість ковзання 
зовнішніх зубів втулки щодо внутрішніх 
зубів обойми, викликана перекосом осей 
з'єднувальних валів; fтр – коефіцієнт тертя, 
що дорівнює 0,045-0,060 [10].

Сума добутків нормальних зусиль Fn(ϕ) 
для всіх контактуючих зубів на відповідні 
швидкості ковзання Vск(ϕ) має вигляд

ΣF V V dn n( ) ( ) ( ) ( )φ φ ω φ φ φ
γ

ñê ñê= ∫4
0

,           (5)

де ωn(ϕ) = zFn(ϕ)/2π – інтенсивність нор-
мальних зусиль, Н/рад.

Виходячи з рівняння, що характеризує 
розподіл нормальних зусиль між спряжени-
ми парами зубів

F
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та з урахуванням виразів (2-5) і опускаючи 
проміжні викладення, залежність ККД зуб-
частої муфти підвищеної експлуатаційної 
ефективності 
η
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Якщо при перекосі осей всі спряжені 
пари зубів передають корисне навантажен-
ня, то в цьому випадку, при куті γ = π/2, пе-
ретворимо рівняння (7) до вигляду:
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При куті перекосу ψ0 = 0 рівняння (7) і 
(8) зводяться до виразів, характерних для 
традиційних ЗМ з бочкоподібними зовніш-
німи і прямими внутрішніми зубами [8, 9]: 

η
ψ

α
π γ

γ
ψ
δ

γ
γ

γ
γ γ= − + −









 + −




1

2

2 4
1

2
2

2f R
Fw t

òð

cos
sin sin sin

sin
Σ


















; (9)

η
ψ

α
π ψ

δ
= − +

−







1

2
1

2
8

2f R
Fw t

òð

cos
( )

Σ

.        (10)

При виведенні рівнянь (4), (5), (7) і (8) 
складові mzαwψ

2/4δΣ і mzψ2/8δΣ, що входять в 
функцію Fn(ϕ), описану рівнянням (6), не вра-
ховуються з огляду на їх малі величин у по-
рівнянні з величинами інших доданків. Крім 
того, зазначені складові мають різні знаки. 

При визначенні ККД передачі із застосу-
ванням традиційних ЗМ слід скористатися 
залежностями (9) і (10) підставивши їх у 
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формулу (1), із застосуванням високоефек-
тивних ЗМ слід в формулу (1) підставити 
вирази (7) і (8). Залежності (7) – (10) є осно-
воположними для визначення показників 
енергоефективності ГТЗА, з урахуванням 
перекосів осей з'єднувальних валів.

В якості досліджуваного приймемо го-
ловний двигун що характеризується дани-
ми: міра підвищення тиску повітря в циклі  
πкΣ = 24; максимальна температура газу в 
циклі Т3 = 1500 К; ефективна потужність  
Ne = 16500 кВт; частота обертання вихідного 
валу двигуна n = 5200 об/хв; нижча теплот-
ворна здатність стандартного вуглеводнево-
го палива Hu = 42915 кДж/кг, що стосується 
ЗМ то вони характеризувалися наступними 
даними: z = 50 – число зубів; m = 6 мм – мо-
дуль; αw = 20° – кут зачеплення; R = 2900 мм –  
радіус бочкоподібності зовнішніх зубів. 

Питомої витрата палива ГТЗА розрахо-
вується за залежністю [5]:

g G Ne e= òîï÷àñ / ,                 (11)

де – годинна витрата палива на ГТД, кг/год.
Ефективний ККД ГТЗА виходячи з [212] 

і з урахуванням залежності (11)

ηe
e ug H

=
⋅

3600 ,                       (12)

де ge – питома витрата палива на ГТЗА, 
кг/(кВт∙год); Hu – нижча теплотворна здат-
ність палива, кДж/кг.

Дослідження впливу перекосів осей 
з'єднувальних валів на питому витрату па-
лива ГТЗА, що визначається по залежності 
(11) представлено у табл. 1. Вплив кутів пе-
рекосу осей на ефективний ККД ГТЗА при 
використанні традиційних і зубчастих муфт 
ЗМ підвищеної експлуатаційної ефектив-
ності визначено за формулою (12) і пред-
ставлено у табл. 2. 

Обговорення результатів. При засто-
суванні зубчастих муфт підвищеної експлу-
атаційної ефективності у складі суднових 
енергетичних установок, котрі працюють в 
умовах перекосів осей з’єднувальних валів 
суднових агрегатів спостерігається змен-
шення втрат ефективної потужності, при її 
передачі, через сполучний вузол «муфта-вал-
муфта» в порівнянні з традиційними, збіль-

шення ефективного коефіцієнту корисної дії 
та зменшення питомої витрати палива. 

На практиці, кути перекосів осей 
з'єднувальних валів суднових агрегатів до-
сягають величин порядку ψ = (5 – 12,5)∙10–

3 рад. Згідно ДСТУ 2742-94, традиційні ЗМ 
втрачають працездатність при кутах переко-
су ψ = 8,7∙10–3 рад, а працездатність ЗМ під-
вищеної експлуатаційної ефективності за-
лишається на задовільному рівні навіть при 
збільшенні кутів перекосу осей до величин 
ψ = (10 – 12,5)∙10–3 рад. Крім того, при переко-
сі осей з'єднувальних валів в ЗМ виникають 
згинальні моменти від дії неврівноважених 
зусиль і сил тертя, які викликають додатко-
ве навантаження валопроводу, опорних під-
шипників, а також вихідних та вхідних валів 
двигуна і редуктора, зменшуючи тим самим 
працездатність ГТЗА і, як наслідок, знижую-
чи ефективність СЕУ. У пропонованих ЗМ з 
рівномірним розподілом зусиль між всіма па-
рами зубів спостерігається зменшення вели-
чин пружних моментів в 1,25-2,53 рази, при 
кутах перекосу осей ψ = (5…10)⋅10-3 рад, а 
працездатність ЗМ підвищеної експлуатацій-
ної ефективності залишається на задовільно-
му рівні навіть при збільшенні кутів переко-
су осей до величин ψ = (10 - 12,5)⋅10–3 рад. 
Крім того, при перекосі осей з'єднувальних 
валів в ЗМ виникають згинальні моменти від 
дії неврівноважених зусиль і сил тертя, які 
викликають додаткове навантаження вало-
проводу, опорних підшипників, а також ви-
хідних та вхідних валів двигуна і редуктора, 
зменшуючи тим самим працездатність ГТЗА 
і, як наслідок, знижуючи ефективність СЕУ.  
У пропонованих ЗМ з рівномірним розподі-
лом зусиль між всіма парами зубів спосте-
рігається зменшення величин пружних мо-
ментів в 1,25-2,53 рази, при кутах перекосу 
осей ψ = (5…10)⋅10–3 рад в порівнянні з тра-
диційними. Зазначене зменшення величин 
пружних моментів призводить до зниження 
додаткового навантаження на елементи ва-
лопроводу, що також істотно відображається 
на поліпшенні експлуатаційних показників 
СЕУ.

Таким чином, є доцільним продовжити до-
слідження нових конструкцій зубчастих муфт 
підвищеної експлуатаційної ефективності з 
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Таблиця 1. Вплив кутів перекосу на питому витрату палива ГТЗА

Кут перекосу 
осей 

ψ·10–3, рад

Годинна витрата 
палива на ГТД,  

кг/год ТЗМ

Годинна витрата 
палива  

на ГТД, кг/год
ЗМПЕЕ

Питома витрата палива 
на ГТЗА,  

кг/(кВт·год); ТЗМ

Питома витрата палива 
на ГТЗА,  

кг/(кВт·год); ЗМПЕЕ

2,5 3804,64 3804,64 0,2306 0,2306
3,0 3805,41 3804,64 0,2306 0,2306
3,5 3806,19 3805,41 0,2307 0,2306
4,0 3806,97 3806,19 0,2307 0,2307
4,5 3807,75 3806,19 0,2308 0,2307
5,0 3808,52 3806,97 0,2308 0,2307
5,5 3809,30 3807,75 0,2309 0,2308
6,0 3810,86 3808,52 0,2310 0,2308
6,5 3811,64 3808,52 0,2310 0,2308
7,0 3812,81 3809,30 0,2311 0,2309
7,5 3814,37 3810,08 0,2312 0,2309
8,0 3816,72 3810,86 0,2313 0,2310
8,5 3818,28 3811,64 0,2314 0,2310
9,0 3820,63 3812,81 0,2316 0,2311
9,5 3822,98 3813,59 0,2317 0,2311

10,0 3825,34 3814,37 0,2318 0,2312
10,5 3828,48 3815,15 0,2320 0,2312
11,0 3831,24 3816,72 0,2322 0,2313
11,5 3834,39 3817,50 0,2324 0,2314
12,0 3838,34 3819,06 0,2326 0,2315
12,5 3842,30 3820,63 0,2329 0,2316

Таблиця 2. Вплив кутів перекосу осей на ефективний ККД ГТЗА
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2,5 0,14 0,9997 0,9997 0,9794 0,9794 0,3638 0,3638
3,0 0,17 0,9996 0,9997 0,9792 0,9794 0,3637 0,3638
3,5 0,20 0,9995 0,9996 0,9790 0,9792 0,3637 0,3637
4,0 0,23 0,9994 0,9995 0,9788 0,9790 0,3636 0,3637
4,5 0,26 0,9993 0,9995 0,9786 0,9790 0,3635 0,3637
5,0 0,29 0,9992 0,9994 0,9784 0,9788 0,3634 0,3636
5,5 0,32 0,9991 0,9993 0,9782 0,9786 0,3634 0,3635
6,0 0,34 0,9989 0,9992 0,9778 0,9784 0,3632 0,3634
6,5 0,37 0,9988 0,9992 0,9776 0,9784 0,3631 0,3634
7,0 0,40 0,9986 0,9991 0,9773 0,9782 0,3630 0,3634
7,5 0,43 0,9984 0,9990 0,9769 0,9780 0,3629 0,3633
8,0 0,46 0,9981 0,9989 0,9763 0,9778 0,3626 0,3632
8,5 0,49 0,9979 0,9988 0,9759 0,9776 0,3625 0,3631
9,0 0,52 0,9976 0,9986 0,9753 0,9773 0,3623 0,3630
9,5 0,54 0,9973 0,9985 0,9747 0,9771 0,3621 0,3629
10,0 0,57 0,9970 0,9984 0,9741 0,9769 0,3618 0,3629
10,5 0,60 0,9966 0,9983 0,9733 0,9767 0,3615 0,3628
11,0 0,63 0,9962 0,9981 0,9726 0,9763 0,3613 0,3626
11,5 0,66 0,9958 0,9980 0,9718 0,9761 0,3610 0,3626
12,0 0,69 0,9953 0,9978 0,9708 0,9757 0,3606 0,3624
12,5 0,72 0,9948 0,9976 0,9698 0,9753 0,3602 0,3623
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комбінованою поздовжньою модифікацією 
бічних твірних поверхонь їх зубів.

Висновки. Виявлено що перекоси осей 
з'єднувальних валів суднових агрегатів при-
зводять до втрати ефективної потужності 
при її передачі від головного двигуна судно-
вому валопроводу і, як наслідок, негативно 
впливають на показники енергоефективнос-
ті суднових енергетичних установок зокре-
ма, та експлуатаційні характеристики і тех-
ніко-економічні судна в цілому.

Для поліпшення взаємодії елементів енер-
гетичних установок, за рахунок зниження нега-
тивного впливу перекосів осей з'єднувальних 
валів суднових агрегатів, рекомендовано за-
стосувати зубчасті муфти підвищеної експлу-
атаційної ефективності з поздовжньою мо-
дифікацією бічних твірних поверхонь, котрі 
забезпечують рівномірний розподіл зусиль 

між спряженими парами зубів, і як наслідок 
забезпечують норми центровки, що в свою 
чергу призводить до збільшення ефективного 
коефіцієнту корисної дії енергетичної уста-
новки та зменшення питомої витрати пали-
ва, зменшення вірогідності виникнення ава-
рійних ситуацій і позапланових зупинок на 
ремонт, внаслідок чого збільшується безвід-
мовність експлуатації судна, та зменшуються 
витрати на ремонт та обслуговування.

При кутах перекосу осей ψ = (5-10)⋅10–3 рад  
заміна традиційних зубчастих муфт пропо-
нованими призведе до зниження питомої 
витрати палива головного турбозубчастого 
агрегату на 0,05-0,6 г/(кВт∙год), економії го-
динної витрати палива головного двигуна 
на 1,5-11 кг/год, та підвищення ефективного 
коефіцієнта корисної дії ГТЗА на 0,1-0,3%, 
що еквівалентно 16,5-49,5 кВт.
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