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Cталий розвиток суспільства та енергетики 
 

Згуровський М. З., д.т.н., проф., академік НАН України, 
Праховник А.В., д.т.н., проф. 
 
 
Як відзначалося на економічних самітах у Давосі 

в 2007 - 2009 роках, сучасна цивілізація вступила в 
конфлікт із природою, негативно впливаючи на 
навколишнє середовище і процеси зміни клімату, що, по 
суті, є загрозою її існування. У ході обговорення даної 
проблеми ще в 90-х роках минулого століття було 
введене поняття «сталий розвиток - sustainable 
development». Зокрема, в [1] термін «сталий розвиток» 
розглядається як розвиток, при якому задовольняються 
потреби в сьогоденні, не вступаючи в компроміс зі 
здатністю майбутніх поколінь задовольняти свої власні 
потреби і характеризує гармонічний, збалансований, 
безконфліктний прогрес всієї нашої цивілізації, окремих 
країн або їхніх груп. При цьому в процесі інноваційного, 
інтенсивного (але не екстенсивного) економічного 
розвитку країн одночасно позитивно вирішується 
комплекс проблем збереження навколишнього 
середовища, ліквідація експлуатації, бідності, всіх видів 
дискримінації.  

Для оцінки тенденцій сталості розвитку регіону, 
країни розробляються, розраховуються і активно 
використаються різні показники, індикатори та індекси 
[2]. Сталий розвиток - це керований розвиток, основою 
якого є системний підхід і сучасні інформаційні 
технології, які дозволяють швидко моделювати, 
аналізувати, прогнозувати результати різних варіантів 
розвитку, вибирати та реалізовувати найбільш 
оптимальні з них. Звичайно ж, для забезпечення сталого 
розвитку суспільства, повинні бути забезпечені 
відповідні умови функціонування всіх його підсистем, 
серед яких, однією з найважливіших є енергетика. 

Великі гідро, теплові, а пізніше і атомні станції, 
зв'язані в єдину енергетичну систему країни - принцип, 
покладений в основу побудови і функціонування 
енергетики в середині минулого століття, залишається 
переважаючим в Україні і зараз. Разом з тим, за минулі 
роки у світі відбулося дуже багато змін. Скорочення 
легкодоступних запасів органічного палива, безперервно 
збільшується його світове споживання при постійному 
зростанні ціни, проблема глобального потепління 
значною мірою пов'язані з неефективністю традиційної 
енергетики. Крім цього, виникла необхідність в більш 
жорсткіших природоохоронних обмеженнях, все 
зростаюча вартість землі і води, припинення будівництва 
нових крупних АЕС, відсутність чіткої політики 
(технологічної) щодо розвитку атомної енергетики, 
практично повне вичерпання потенціалу гідро ресурсів, 
відсутність фінансових засобів на будівництво нових 
електростанцій і навіть реконструкцію діючих - все це 
свідчить про доцільність перегляду існуючої концепції 
розвитку енергетики України. 

Навіть поверхневий аналіз вітчизняної 

електроенергетики показує, що її стан близький до 
критичного: більше 60 % енергоблоків теплових 
електростанцій, 40% повітряних ліній, 70% 
трансформаторних підстанцій вичерпали свій граничний 
технічний ресурс [3]; не менш 60% засобів релейного 
захисту і автоматики (основну масу яких становлять 
застарілі електромеханічні пристрої) також відробили 
свій нормативний термін; використовуване устаткування 
телемеханіки і зв'язку в значній мірі є аналоговим, 
морально та фізично застарілим; в енергокомпаніях 
практично не вирішуються завдання оптимізації 
експлуатаційного і ремонтного обслуговування 
електричних мереж, оперативного управління їхніми 
режимами, що привело до безпрецедентного зростання 
втрат електричної енергії, які досягають 15%. На думку 
експертів вже зараз відставання галузі від сучасних 
світових технологій становить не менш 15 років. 

Перераховані вище міркування говорять про 
необхідність невідкладного прийняття неординарних 
заходів і формування нової сучасної стратегії розвитку 
електроенергетики, у максимальній степені з огляду на 
економічні, політичні, соціальні, географічні і 
територіальні особливості України. При цьому 
пропоновані рішення не повинні вимагати надмірних 
одномоментних капітальних вкладень, порівняно швидко 
давати реальну віддачу, орієнтуватися на найбільш 
передові технології. 

З появою нових конкурентноздатних технологій 
виробітку енергії, у Світі почалося досить агресивне 
втручання, так званої, «зеленої» енергетики (заснованої 
на поновлюваних джерелах енергії) в енергозабезпеченні 
потреб людства. При цьому, чітко простежується стійка 
динаміка зниження як капітальних, так і експлуатаційних 
витрат, пов'язаних із застосуванням альтернативної 
енергетики, що вигідно відрізняє її від традиційної. Крім 
цього, паралельно із цим з'явилися і стрімко 
розвиваються нові ефективні джерела малої енергетики, 
засновані на традиційних технологіях, але мають високі 
показники використання первинного органічного палива, 
що, як наслідок, не тільки забезпечують його економію, 
але й сприяють меншому негативному впливі на 
екологію.  
До потенційних переваг таких технологій слід відности: 

 Підтримка необхідних рівнів напруги та частоти 
в електричних мережах. 

 Підвищення надійності енергопостачання. 
 Виключення або відкладання термінів 

реконструкції систем передачі та розподілу 
енергії. 

 Зниження навантаження в лініях електропередач. 
 «Зниження» необхідної величини існуючого 

резерву в ОЕС. 
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 Зниження витрат палива; 
 Зниження рівня емісії СО2. 

 Відмінна риса нової енергетичної стратегії 
полягає в тому, що вона базується на залученні в процес 
енергозабезпечення великої кількості невеликих 
децентралізованих джерел енергії (розосереджуванні 
джерела генерації), а не орієнтація винятково на крупні 
централізовані енергетичні системи. На перший погляд 
створення подібної структури може здатися нереальною 
ідеєю, але два з половиною десятиліття назад так само 
малоймовірним вважалася поява персональних і 
портативних комп'ютерів та мережі інтернету. Важливо 
підкреслити, що всі економічно розвинені країни, не 
дивлячись на рівень їхньої забезпеченості власними 
енергетичними ресурсами, вже багато років активно 
працюють у напрямку децентралізації енергетики. Так, 
наприклад, середня потужність нових енергоблоків у 
світі постійно знижувалася з 600 МВт у середині 80 - х 
років минулого століття до 100 МВт в 1992 році і 21 МВт 
- в 1992 році [4]. 

В той само час відбулися значні зміни в Світі 
щодо стратегії формування енергетики. Світова 
спільнота  запропонувала для всіх країн комплекс 
завдань з побудови енергетичних стратегії ХХІ століття. 
Головний  наголос наводиться на нерозривності і 
узгодженню дій при вирішенні трьох завдань: 
енергозабезпечення (де головним є безперебійність 
енергопостачання та надання якісної енергії та послуг), 
енергодоступності (за ціною та енергоощадносттю), та 
енергоприйнятності (за мінімальним впливом на 
навколишнє середовище та пом’якшення змін клімату).  

Незалежно від того, як скоро залишиться позаду 
крупно масштабна централізована модель 
електроенергетики, як беззаперечний релікт XX століття, 
людство вже вступило в період створення 
децентралізованих систем, які в більшості випадків 
виявляються економічно й екологічно більш 
привабливими. Безумовно, найближче майбутнє світу за 
інтегрованими системами енергопостачання споживачів, 
оскільки протягом значного періоду часу будуть 
одночасно співіснувати як централізовані, так і 
децентралізовані системи, з поступовим розширенням 
останніх. І сьогодні винятково важливим завданням є 
створити таке «співіснування» безконфліктним, 
гармонічним і максимально ефективним. 

У зв'язку з цим в Європейському Союзі прийнята 
нова платформа енергозабезпечення European Technology 
Platform SmartGrids [5], що базується на перевагах 
зазначених систем енергопостачання, які є найбільш 
вигідними для забезпечення енергоспоживання з позицій 
безпеки, надійності (безперебійності), якості постачання 
енергії і надання енергетичних послуг, доступних за 
ціною і привабливих по екологічних наслідках (у першу 
чергу по викидах СО2) – інтегрованих систем, з 
наступним збільшенням їхньої частки заснованої на 
розосередженій (в тім числі альтернативної) генерації. 
Рішення даного завдання розглядається як фундамент 
для досягнення глобальної мети - забезпечення 
стабільного розвитку суспільства, що гарантує сталий 

ріст економіки, рівня життя населення, захист 
навколишнього середовища. Хотілося б відзначити, що 
подібні цілі формулювалися ще в роботах В.І. 
Вернадського про ноосферу [6], де підкреслювалася 
необхідність узгодження трьох складових розвитку 
суспільства: економічної, соціальної і екологічної. 
Основна думка роботи полягає в тім, що розвиток 
людства від покоління до покоління не повинно 
погіршувати стан навколишнього середовища при 
соціальному прогресі, який покликаний задовольнити 
потреби кожної людини. 

Світове технічне співтовариство визнає, що 
використовувані сьогодні принципи організації 
енергопостачання не забезпечують рішення завдань, які 
ставить перед людством ХХІ-ше століття. Тому новий 
принцип побудови енергетичної системи ХХІ сторіччя 
може бути означено: Створення інтегрованої системи 
енергозабезпечення за рахунок  підвищення рівня    
децентралізації на базі  розосередженої   генерації  та  
Smart-технологій.   

Протягом десятиліть енергопостачальні компанії 
наполягали на тому, що надійність ОЕС залежить від 
централізованого управління системою. Вони не могли 
дозволити споживачам брати участь в управлінні 
тисячами розосереджених в енергосистемі генераторами, 
оскільки вони були переконані, що це дорога до хаосу. 
Але вже сьогодні ситуація  

Нова ідеологія побудови і функціонування 
електричних мереж, звичайно ж, зажадає більших 
інвестицій, повинна реалізовуватися послідовно, але 
одночасно по декількох паралельним і ретельно 
скоординованих напрямках: розвиток нових 
альтернативних і традиційних технологій генерації і 
акумулювання енергії; удосконалювання структури і 
методів управління діючими електричними мережами з 
урахуванням широкої інтеграції в них джерел 
розосередженої генерації; створення і впровадження 
нових комунікаційних технологій для багатобічного 
обміну інформацією між виробниками електроенергії, 
розподільними компаніями і споживачами: так звана, 
удосконалена інфраструктура вимірів - Advanced 
Metering Infrastructure (AMI), WEB і BPL - PLC 
технології; розробка принципово нових технічних і 
програмних засобів захисту і автоматизації електричних 
мереж; удосконалення регуляторної і тарифної політики 
в напрямку реалізації операцій купівлі - продажу енергії і 
інших видів сервісу в реальному часі; реформування 
енергоринку з метою його подальшої лібералізації. 
Реалізація зазначених етапів трансформації 
енергетичного сектора вимагає постановки і рішення 
великої групи технічних, економічних, організаційних 
завдань, більшість з яких раніше у світовій практиці 
майже не розглядалися. 

Потрібно вважити на те, що протягом десятиліть 
енергопостачальні компанії наполягали на тому, що 
надійність ОЕС залежить від централізованого 
управління системою. Вони не могли дозволити 
споживачам брати участь в управлінні тисячами 
розосереджених в енергосистемі генераторами, оскільки 
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вони були переконані, що це дорога до хаосу.  
В нової ситуації, де тисячі або мільйони 

користувачів будуть власниками своїх особистих 
генераторів, при цьому одночасно стаючи виробниками 
та споживачами електрики. Недостатня пропускна 
спроможність місцевих систем електропередач 
спричиняє потребу великих витрат на модернізацію ліній 
передачі та трансформаторів і вказує на потенційну 
цінність малих, розосереджених генераторів. 
Виробляючи деяку кількість енергії в межах місцевої 
мережі, малі генератори можуть знизити навантаження 
на обладнання систем електропередачі. Всі ці генератори 
будуть поєднані завдяки повністю інтерактивній 
розумній електричній мережі. Ця революція буде 
потребувати ретельного контролю та комунікаційних 
технологій для забезпечення досконалої експлуатації 
електричних мереж, заснування нових моделей для 
енергетичного розподілення, так само як розвиток 
удосконалених технологій енергетичного акумулювання, 
пристроїв силової електроніки та надпровідникових 
пристроїв. 

Тому кінцевим результатом  повинно бути 
створення інтерактивної електричної мережі, 
призначеної для надання комплексу різнопланових 
енергетичних послуг. Окремі генеруючи джерела, або 
мікросистеми, інтегровані в мережі централізованого 
електропостачання, зможуть працювати ізольовано, 
разом з енергосистемою, представляти обертаючий 
резерв і т.п. При цьому конкретний режим їхньої роботи 
повинен визначатися оперативними вимогами 
енергоринку. При такій архітектурі системи споживачі у 
вигляді власних джерел генерації і акумулювання енергії 
або потенціалу управління навантаженням також 
розглядаються у вигляді активних елементів процесу 
енергозабезпечення. 

Більшість об'єктів малої енергетики 
підключаються до електричних мереж через 
перетворювальні пристрої. Завдяки цьому, по 
відношенню до споживачів, мікросистеми здобувають 
потенціал підвищення надійності, регулювання 
реактивної потужності, фільтрації вищих гармонік, 
усунення коливань і несиметрії напруги. Більш того, 
інтелектуалізація мереж надасть можливість реалізувати 
функції автоматичного виявлення ушкоджень, їхньої 
локалізації, ізоляції і відновлення електропостачання. Це 
дозволить у майбутньому зробити мережі 
самокерованими і самовідновлюваними. Економічність 
їхнього керування буде досягатися за рахунок 
можливості комплексного впливу на параметри режиму. 
Наприклад, регулювання напруги крім використання 
традиційних засобів може бути реалізоване шляхом 
зміни генерації активної або реактивної потужності, 
впливом на засоби акумулювання енергії, керуванням 
навантаження. Основою керування SmartGrid є 
інтелектуальна розподільна система менеджменту (Smart 
Distribution Management System - SDMS). 

Прагнення України до більш тісної інтеграції з 
електроенергетичним сектором країн ЄС спонукає 
вітчизняні енергокомпанії працювати за встановленими 

там правилам, де ринок електричної енергії пред'являє 
дуже тверді вимоги не тільки до економічності, але й 
надійності і якості електропостачання. Для цього 
необхідно створити умови, щоб рішення зазначених 
питань постійно перебувало в полі зору енергокомпаній, 
а не було б тільки їхньою реакцією на рекламації 
споживачів.  

Підвищення енергоефективності вимагає 
істотного прискорення процесів автоматизації обліку 
споживання електричної енергії, повного виключення в 
перспективі ручного знімання показань лічильників. 
Більше того, заміна систем автоматичного зчитування 
показань вимірювального приладу (AMR) на 
вдосконалену інфраструктуру вимірів (AMI), дозволить 
розширити функціональні можливості системи за 
допомогою використання загальних апаратних засобів і 
єдиної архітектури програмного забезпечення, здатних 
збирати дані і передавати їх іншим системам. Крім цього, 
зазначена технологія також використовується для 
пересилання інформації через мережу у зворотному 
напрямку, тобто до вимірювальних приладів для 
ініціювання збору додаткових даних, контролю стану 
електроустаткування, оновлення математичного 
забезпечення.  

Для найбільш раціонального використання 
ресурсів, направлених на реформування енергетичної 
галузі, по суті, потрібна розробка і реалізація декількох 
тісно ідеологічно та технологічно узгоджених проектів, 
пов'язаних з реконструкцією і розвитком діючих 
електричних мереж, допускаючи можливість появи в 
їхній структурі незалежних виробників енергії; 
створенням рекомендацій з оптимального використання 
альтернативних джерел енергії, враховуючи специфіки 
окремих регіонів; розробкою технічних засобів інтеграції 
розосередженої генерації в централізовані системи 
енергопостачання; створенням нових пристроїв захисту і 
автоматизації інтегрованих систем, інформаційного та 
програмного забезпечення для керування їхніми 
режимами  

З огляду на наведені вище аргументи щодо 
переваг інтегрованих систем енергозабезпечення, 
важливість, але, разом з тим, складність, трудомісткість і 
тривалість їхнього створення, наявні реально в країні 
фінансові можливості, існуючу нормативно - правову 
базу Інститутом енергозбереження і енергоменеджменту 
НТУУ ''КПІ'' ведеться розробка по формуванню нової 
платформи енергозабезпечення України - енергетики 
сталого розвитку регіонів [7]. Для конкретизації 
досліджень, можливості виробітку практично 
орієнтованих рішень розроблювальна енергетична 
платформа адаптується до умов конкретного регіону. 

Нова платформа енергетики сталого розвитку 
регіонів є типовою для умов будь-якого конкретного 
регіону, яка схематично представлена на рис. 1. 

На першому етапі досліджень передбачається 
розгляд обмеженого кола джерел розосередженої 
генерації, оскільки ряд перспективних потенційних 
джерел (наприклад, таких як паливні осередки) ще не 
з'явився на ринку енергетичного устаткування України. У 
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міру появи можливості їх широкого промислового 
застосування вони будуть залучені в побудову єдиної 
системи без істотної корекції представленої ідеології. На 
першому етапі пропонована стратегія включає в себе 
наступні ключові елементи. 

1. Широке використання джерел розосередженої 
генерації на базі органічного палива:  

 Теплові насоси з живленням від джерел 
розосередженої генерації на базі 
відновлюваних джерел енергії (РГ- 
ВДЕ);  

 Мережеві вітроагрегати; 
 Автономні  вітроагрегати; 
 Фотоелектричні установки; 
 Сонячні колектори; 
 Установки на базі первинної 

енергетичної біосировини; 
 Установки на базі вторинної 

енергетичної біосировини; 

 Установки геотермальної енергії; 
 Установки малих (мікро-, міні-) ГЕС. 

2. Широке застосування розосередженої генерації 
на базі поновлюваних джерел енергії: 

 
 Когенераційні установки (КУ); 
 Дизель генератори; 
 Теплозабезпечення об’єктів на базі 

електротеплоакумулюючих технологій 
(ЕТТ); 

 Комбіновані системи теплозабезпечення 
об’єктів з використанням КУ и ЕТТ. 

 Теплові насоси з живленням від 
електричної мережі (ТН). 

 Комбіновані системи теплозабезпечення 
об’єктів з використанням КУ, ЕТТ та 
ТН. 

 

 
 

Рис.1. Енергетика сталого розвитку регіону. 
 
3. Модернізація діючих джерел генерації і 
удосконалення управління централізованою 
існуючою системою енергопостачання з обов'язковим 
обліком перспективи її інтеграції з створюваними 
децентралізованими системами енергозабезпечення. 

 

4. Ефективне енергоспоживання: 
• Проекти по енергозбереженню на об'єктах 

регіону; 
• Проекти по створенню інтелектуальних 

енергоефективних споруд та будинків, що поєднують 
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досягнення відомих технологій побудови Smart й еко-
енергоефективних технологій. 

 
На першому етапі досліджень передбачається 

рішення наступного кола питань. 
1. Вибір найбільш раціональної номенклатури 

джерел розосередженої генерації, їхніх параметрів і зон 
розміщення, способів агрегування з метою формування 
віртуальних електричних станцій або мікросистем. 

Спочатку розглядається досить обмежена група 
джерел, що не включає технології, які хоча й 
перспективні, але поки не представлені в промисловому 
обсязі на ринку енергетичного устаткування України. У 
міру розширення асортиментів генеруючих джерел нове 
обладнання може бути включене в загальну систему без 
кардинальної корекції використовуваної методології. У 
якості базових аналізуються як джерела розосередженої 
генерації на основі органічного палива (когенераційні 
установки, дизель-генератори, теплоакумулюючи 
системи, теплові насоси), так і поновлювані джерела 
енергії (мережні і автономні вітроенергетичні установки, 
теплові насоси з живленням від інших поновлюваних 
джерел, сонячні колектори, біоенергетичні та 
геотермальні установки). 
 У загальному випадку, у даний список можуть 
бути також включені і малі ГЕС. Але до початку 70-х 
років минулого століття політика розвитку винятково 
надпотужних централізованих джерел генерації привела 
до того, що практично всі існуючі малі ГЕС або були 
закриті або законсервовані. 

2. Розробка рекомендацій щодо модернізації 
діючого генеруючого устаткування і вдосконалювання 
оперативно-диспетчерського управління існуючою 
системою енергозабезпечення з урахуванням 
перспективи її інтеграції із децентралізованими 
системами.  

Для ефективного управління режимами 
енергетичних систем, зокрема систем електропостачання, 
буде потрібна корекція методів рішення більшості 
традиційних завдань: вибору нормальних схем 
електричних мереж, компенсації реактивної потужності, 
визначення параметрів засобів регулювання напруги, 
секціонування повітряних розподільних ліній, і т.д. 
Більше того, очевидно, що в умовах широкого 
застосування засобів розосередженої генерації і 
акумулювання енергії навіть методи нормування втрат 
електричної енергії, визначення їхніх звітних значень у 
тому вигляді, у якому вони використаються сьогодні, не 
будуть працювати коректно. 

3. Реалізація проектів по підвищенню 
енергоефективності. 

З одного боку, сюди включені питання 
енергозбереження на ряді промислових об'єктів, об'єктів 
міського господарства, включаючи готельні і курортно-
оздоровчі комплекси (для відповідних регіонів). 
Створюється проект інтелектуального 
енергоефективного будинку, у якому використовуються 
нові енергозберігаючі технології розосередженої 
генерації, сучасні технології спорудження огороджуючих 

конструкцій (для існуючих будинків передбачається  їх 
термомодернізація або термореконструкція) з 
урахуванням забезпечення ефективного мікроклімату 
будинків і приміщень, незалежна система 
водопостачання і водоочищення, сучасні методики 
вибору енергоефективних споживачів енергії, а також 
застосовується інтелектуальна система управління, що 
забезпечує функціонування об'єкта. З іншого боку, 
необхідно гармонізувати застосування централізованого і 
децентралізованого енергозабезпечення, зокрема, з 
метою мінімізації сумарних витрат (включаючи втрати) 
на генерацію, передачу і розподіл енергії. Окремо варто 
виділити питання створення, так званого, маневреного 
навантаження. В якості такого навантаження може 
розглядатися, наприклад, теплоакумулююче 
електроопалення, що використовує електроенергію в 
нічний час, забезпечуючи комфортні умови проживання 
людей. Подібні рішення в більшості випадків дають 
інтегральний ефект: вирівнюють добовий графік 
електричних навантажень, знижують необхідний обсяг 
маневреної генерації, спрощують забезпечення 
нормованої якості електричної енергії і т.д. 
 Важливим елементом даного пункту досліджень є 
планування оптимальної форми застосування 
розосередженої генерації в міру її поетапного 
розширення. Як відомо, можливо кілька принципових 
варіантів використання розосередженої генерації [8,9]. 

- В якості базового електропостачання. 
- Для спільного електро- і теплопостачання.  
- Для покриття пікових навантажень.  
- Для генерації допоміжної потужності, яка 

може служити, наприклад, для створення обертаючого і 
оперативного резервів, маневреної генерації.  

- Для підвищення ефективності функціонування 
енергетичних компаній: компенсація недостатньої 
пропускної здатності елементів системи, управління 
реактивною потужністю, регулювання напруги, 
забезпечення належного рівня надійності 
електропостачання, зниження викидів в атмосферу. 

Важливим етапом роботи є комбінування різних 
джерел енергії: поновлювальних джерел енергії та 
джерел розосередженої генерації, що використовують 
органічне паливо і з частковим доповненням 
централізованою генерацією, яка має дві складові: 

o Електропостачання від мереж обленерго; 
o Теплопостачання від централізованої 

системи. 
4. Удосконалювання інформаційного 

забезпечення, систем обліку електроспоживання і засобів 
передачі даних. Завдання полягає в максимальному 
сприянні активному впровадженню систем АСКУЕ на 
промислових, комунальних підприємствах, об'єктах 
соціальної сфери. Реалізація передбачає розміщення 
електронних лічильників енергії із двосторонніми 
каналами передачі даних, реалізованих на основі однієї із 
сучасних комунікаційних технологій.  

У плані вдосконалювання інформаційного 
забезпечення, насамперед, увага приділяється створенню 
організаційних і технічних можливостей для 
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акумулювання всієї можливої інформації про параметри 
електричних мереж і їхніх режимів, розробці методики 
більш повного і ефективного використання накопичених 
даних. 

Реалізація перерахованого вище досить 
обмеженого кола завдань (в основному технічного 
характеру) вже потребує корекції ряду діючих 
нормативних документів. Але більш серйозні труднощі в 
цьому плані виникнуть на наступних етапах формування 
нової енергетичної платформи.  

Вартість генеруючої енергії увесь час змінюється 
залежно від навантаження і, відповідно, характеру 
генеруючих одиниць, задіяних у цьому процесі. 
Енергоринок сьогодні визначає погодинні значення 
вартості електроенергії. На відміну від 
енергопостачальних компаній, споживачі найчастіше не 
відчувають цього, оскільки в переважній більшості 
випадків диференціація вартості електроенергії 
здійснюється тільки для пікового і напівпікового 
періодів, режиму мінімальних навантажень, різних днів 
тижня і сезонів року. У міру подальшої лібералізації 
енергоринку все більша кількість споживачів 
одержуватиме можливість вибирати постачальників 
електроенергії, планувати свою власну стратегію 
поводження в плані регулювання навантаження, стаючи, 
таким чином, активним учасником процесу 
енергозабезпечення. Очевидно, що перегляд нормативно-
правової бази, лібералізація енергоринка з виходом в 
остаточному підсумку на тарифи реального часу, є одним 
із ключових моментів пропонованого реформування 
енергетики. 

На закінчення необхідно ще раз підкреслити, що 
економічні можливості країни, баланс енергетичних 
ресурсів, структура побудови електричних мереж і 
характеристики використовуваного електромережевого 
устаткування, якість електричної енергії і надійність 
електропостачання, системи управління, вимірів і 
передачі інформації, задіяне програмне забезпечення 
(включаючи бази даних енергокомпаній), кліматичні 
умови, законодавча база істотно відрізняються від 
аналогічних характеристик закордонних країн, що робить 
абсолютно неефективним безпосереднє копіювання або  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

впровадження вироблених там рекомендацій і рішень. В 
сформованих умовах необхідно орієнтуватися на 
вітчизняні розробки, створювані з урахуванням 
передового закордонного й власного досвіду. 
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ПОБУДОВА БАЛАНСІВ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ВИРОБНИЧО-
ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ ЙМОВІРНІСНО-СТАТИСТИЧНИМ МЕТОДОМ 

 
В.Ф. Находов, О.В. Бориченко, 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра електропостачання, НТУУ „КПІ”, вул. Борщагівська 115, м. Київ, 03056, Україна 
Тел./факс: (044) 241-76-37, E-mail: borichenko@mail.ru 
 
Annotation – The substantive provisions of method construction of balances consumption electric energy production objects 
are examined using probabilistic and statistic methods. Use of the indicated methods in the conditions of insufficient and 
unclear information is more exact and grounded method of decision this task. 
 
Key words – balance consumption electric energy, probabilistic and statistic methods. 
 

В умовах недостатньої забезпеченості власними 
паливно-енергетичними ресурсами (ПЕР), 
систематичного зростання цін на вітчизняні та 
імпортовані енергоресурси, для нашої держави все 
більш нагальною стає необхідність практичного 
вирішення задач енергозбереження в усіх ланках 
національної економіки, і перш за все, у 
промисловості, яка залишається найбільшим 
споживачем палива та енергії всіх видів. 

 Очевидно, що для досягнення бажаних 
результатів у сфері енергозбереження потрібно 
здійснювати управління цими процесами як на 
державному рівні, так і на конкретних підприємствах, 
в організаціях чи установах. При цьому обов’язковою 
і надзвичайно важливою функцією такого управління 
є систематичний контроль та аналіз ефективності 
використання ПЕР на відповідних об’єктах [1]. 

Як відомо, в Україні оцінка та контроль 
енергоефективності, зокрема, у промисловості 
традиційно здійснюється шляхом нормування 
питомих витрат палива та енергії, яке, у свою чергу, 
базується на побудові та аналізі енергетичних 
балансів виробничо-господарських об’єктів 
(підприємств, організацій та установ, їх структурних 
підрозділів тощо) [2]. Тому надзвичайно важливо, щоб 
енергетичні баланси, які будуються з метою контролю 
та аналізу енергоспоживання відповідних 
господарських об’єктів, були якомога більш точними і 
максимально об’єктивно відображали реально існуючі 
напрямки та обсяги корисного споживання і втрат 
палива чи енергії. 

Теоретично для побудови енергобалансів будь-
яких технологічних чи виробничо-господарських 
об’єктів можуть бути застосовані експериментальний 
(дослідний), розрахунково-аналітичний або 
комбінований методи, останній з яких являє собою 
поєднання двох попередніх методів [4, 5]. 

Найбільш точно енергобаланси технологічних 
об’єктів (машин, установок, агрегатів, окремих 
технологічних процесів тощо) можуть бути одержані 
експериментальним (дослідним) методом. Однак, 
застосування цього методу для одержання 

енергетичних балансів господарських об’єктів 
(підприємств, організацій, установ, їх структурних 
підрозділів) здебільшого є просто неможливим, 
оскільки у цьому випадку мова йде про необхідність 
проведення одночасних (синхронних) вимірювань у 
багатьох десятках чи навіть сотнях пунктів. Тому про 
використання експериментального методу для 
побудови енергобалансів господарських об’єктів мова 
може йти лише у тому випадку, якщо підприємство, 
організація чи установа має розгалужену систему 
технічного обліку енергоспоживання, зокрема, 
відповідну автоматизовану систему обліку. Однак, на 
сьогоднішній день значна частина господарських 
об’єктів таких систем обліку не має. 

Найбільш реальним для побудови енергобалансів 
різних виробничих об’єктів традиційно вважається 
комбінований метод. Однак, з зазначених вище 
причин експериментальна частина роботи, що 
виконується при його застосуванні, здебільшого є 
дуже незначною. 

Таким чином, для одержання енергетичних 
балансів виробничо-господарських об’єктів фактично 
використовується лише один метод -  розрахунково-
аналітичний. При його застосуванні корисна складова 
витрат енергії і її втрати в усіх напрямках 
визначаються розрахунковим шляхом на підставі 
відповідних фізико-хімічних та емпіричних 
залежностей. З метою контролю і підвищення 
точності результатів побудови енергобалансу при 
використанні розрахунково-аналітичного методу 
окремі елементи витрат і втрат енергії бажано 
визначати також шляхом проведення вимірювань за 
допомогою наявних приладів енергетичного обліку.  

Його застосування може бути обмежене 
відсутністю потрібних фізико-хімічних чи емпіричних 
залежностей або невідповідністю цих залежностей 
новим видам обладнання чи сучасним умовам його 
роботи (що, втім, зустрічається досить часто). Але як 
свідчить вітчизняна практика [3], енергетичні баланси 
отримані розрахунково – аналітичним методом 
недостатньо точні та обґрунтовані, так як будуються в 
умовах невизначеності вихідної інформації. 
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Отже, постає питання пошуку інших підходів до 
побудови та аналізу енергетичних балансів 
господарських об’єктів. В результаті цього пошуку 
з’ясувалося, що для цієї мети є цілком придатними 
ймовірносно-статистичні методи, оскільки, як 
зазначено вище, вирішення цієї задачі традиційним 
розрахунково-аналітичним методом фактично 
здійснюється в умовах невизначеності вихідної 
інформації. Виходячи з цього, цілком природним є 
висновок, що за таких обставин з метою одержання 
достатньо точних та достовірних енергобалансів 
господарських об’єктів є можливим та доцільним 
застосування для розв’язання цієї задачі методів теорії 
ймовірності та математичної статистики.  

Основні положення методики побудови 
енергетичних балансів господарських об’єктів з 
використанням зазначених методів можна розглянути 
на прикладі складання електробалансу такого об’єкту. 

На сьогоднішній день більшість вітчизняних 
підприємств не мають достатньо розгалужених систем 
технічного обліку споживання електричної енергії. 
Таким чином, єдиним достовірним джерелом 
інформації про електроспоживання на таких об’єктах 
є дані комерційного обліку електроенергії, тобто, 
відомості про загальний обсяг споживання 
електричної енергії за відповідні періоди. А також 
завжди достатньо точно визначаються і реєструються 
обсяги виробництва продукції чи виконання робіт 
всіма підрозділами і навіть окремими технологічними 
установками. 

Прийнявши для спрощення, що виробництво 
кожного з видів продукції та виконання кожного з 
видів робіт ( iQ ) на деякому підприємстві 
здійснюється відповідними окремими виробничими 
підрозділами, баланс споживання електричної енергії 
для такого господарського об’єкту в загальному 
випадку можна записати у вигляді лінійного рівняння 
множинної регресії: 

           1 1 ... n nW A bQ b Q ε= + + + +  ,            (1) 

де W - загальний обсяг споживання 
електроенергії по підприємству в цілому протягом 
відповідного періоду; iQ - результати виробничої 
діяльності кожного з підрозділів підприємства за той 
же період; A  та ib  – невідомі параметри рівняння 
регресії; ε  – випадкова величина, що характеризує 
похибку регресійної моделі. 

Очевидно, що параметри рівняння (1) мають 
певний фізичний сенс. Так параметр A  можна 
розглядати як величину загальнозаводських витрат 
електроенергії (з урахуванням її втрат у заводських 
мережах та перетворювачах), а коефіцієнти ib  
являють собою часткові питомі витрати електричної 
енергії на виробництво відповідних видів продукції та 
виконання видів робіт у підрозділах підприємства. 

Виходячи з наявних щомісячних статистичних 
даних щодо W  та 1 2, , , nQ Q QK , можна скласти 
відповідну систему рівнянь. Параметри невідомою 
моделі енергобалансу можна визначити за методом 
найменших квадратів, але для виключення взаємного 
впливу між факторними змінними при побудові 
кореляційної матриці необхідно використовувати 
частинні коефіцієнти кореляції замість парних 
коефіцієнтів [6]. 

Прийнявши для спрощення, що зв’язок має 
лінійний характер, залежність між обсягом деякої 
продукції і споживанням електроенергії на її 
виробництво можна записати у вигляді рівняння 
регресії: 

                            i i i iW a bQ= +  ,                     (2) 

В рівнянні (2) ia  - невідомий параметр, для його 
визначення необхідно загальні постійні витрати по 
підприємству A  розділити між всіма виробництвами 
пропорційно змінним витратам електричної енергії на 
виробництво продукції. Таким чином, приймаючи, що 
виробництво продукції здійснюється відповідним 
підрозділом підприємства, для кожного з цих 
підрозділів рівняння регресії споживання електричної 
енергії має вигляд (2). 

На основі статистичних даних про випуск 
продукції кожного виду  1 2, , , nQ Q QK  ( iQ  
розглядається як випадкова величина), визначається 
для кожного підрозділу підприємства закон розподілу 
цієї випадкової величини та його параметри. Оскільки 
прийнято, що зв’язок між споживання електричної 
енергії та обсягом випущеної продукції є лінійним, 
можна стверджувати, що закон розподілу іншої 
випадкової величини iW  буде таким же як і закон 

розподілу iQ [6, 7], при чому параметри закону 

розподілу iW  визначається за формулами: 

                    
i ii iW QM a bM= + ;                         (3) 

                         2 2 2
i iW Qbσ σ= ,                               (4) 

де 
iQ

M  та 
iQ

σ - відповідно математичне 

сподівання та середньоквадратичне відхилення 
обсягів виробництва продукції для і-того підрозділу. 

Знаючи закон розподілу споживання електричної 
енергії, можна встановити для кожного підрозділу з 
певною заданою ймовірністю межі довірчого 
інтервалу для можливих величин їх 
електроспоживання: 

                  maxi i iW WW M tβ σ= + ⋅ ,   

                                                                                 (5) 
                  min i ii W WW M tβ σ−= ⋅ , 
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де 
iW

M - очікувана величина обсягу споживання 

електроенергії для i -того підрозділу, визначена на 
підставі відповідної регресійної моделі (2);   

iW
σ - 

залишкове середньоквадратичне відхилення фактично 
спожитого обсягу електроенергії для цього ж 
підрозділу від цієї ж регресійної залежності (2); 

1

2

t β+
- 

квантиль порядку 
1

2

β+
 для стандартного гаусового 

розподілу. 
В межах встановлених довірчих інтервалів 

електроспоживання для кожного з виробничих 
підрозділів може бути згенерована серія можливих 
варіантів (альтернатив) обсягів споживання 
електричної енергії. 

Виходячи з відомих законів розподілу 
електроспоживання кожного підрозділу і параметрів 
цих законів, для кожної альтернативи обсягу 
споживання електричної енергії може бути визначена 
ймовірність її появи. Наприклад, якщо закон 
розподілу обсягу електроспоживання певного 
підрозділу є нормальним, то така ймовірність буде 
визначатися таким чином: загальний діапазон 
можливих значень електроспоживання розділяється на 
певну кількість інтервалів, при цьому ймовірність 
знаходження будь-якої альтернативи споживання 
електричної енергії в тому чи іншому інтервалі 
визначається за формулою: 
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числові значення інтеграла Лапласа [6] для верхньої та 
нижньої межі відповідного інтервалу можливих 
значень електроспоживання підрозділу. 

Приймаючи до уваги, що загальне споживання 
електричної енергії по підприємству являє собою суму 
обсягів споживання по всіх підрозділах та комбінуючи 
різні альтернативи споживання по підрозділах, можна 
одержати серію можливих обсягів електроспоживання 
по підприємству. Певна кількість одержаних варіантів 
електроспоживання підприємства є неможливими, 
оскільки істотно відрізняється від фактичних обсягів 
споживання підприємства. Такі варіанти 
виключаються з розгляду. 

Для кожного з варіантів електроспоживання 
підприємства, що залишилися (які несуттєво 
відрізняються від фактичних обсягів споживання), 
визначається ймовірність їх виникнення (появи). 
Оскільки поява альтернатив електроспоживання для 

підрозділів, що входять до кожної альтернативи 
споживання електричної енергії підприємства, є 
незалежними подіями, то “загальна” ймовірність 
виникнення того чи іншого результату, визначається 
як добуток відповідних ймовірностей [6, 7]. 

Таким чином, різні варіанти комбінацій обсягів 
електроспоживання за підрозділами можуть бути 
проранжовані за “загальною” ймовірністю їх 
виникнення. При цьому можна стверджувати, що 
варіант комбінацій обсягів споживання електричної 
енергії за підрозділами, який має найбільшу 
“загальну” ймовірність, являє собою найбільш 
ймовірний фактичний електробаланс на підприємстві, 
тобто найбільш ймовірний розподіл загального 
електроспоживання між підрозділами і видами 
продукції. 

Висновки 
1. Розрахунково-аналітичний метод, який у 

більшості випадків зараз застосовується  для побудови 
енергобалансів виробничо-господарських об’єктів, не 
дає змоги вирішувати цю задачу з прийнятною 
точністю. 

2. В умовах використання недостатньої та 
нечіткої вихідної інформації, застосування 
ймовірносно-статистичних методів складення 
енергобалансів виробничо-господарських об’єктів не 
тільки є припустимим, але й часто виявляється більш 
точним та обґрунтованим способом вирішення цієї 
задачі. 
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ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПРОМИСЛОВИХ МЕХАНІЗМІВ 
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ВСТУП 

При розробці й створенні засобів контролю 
енергоефективності технологічних процесів на базі 
електропривода виникає завдання, пов'язане з поділом 
безлічі об'єктів контролю відповідно до їх технічних 
характеристик (ознак) на класи. Аналіз відомих 
методів класифікації об'єктів [1] показує, що ці методи 
орієнтовані на визначення міри подібності ознак 
різних об'єктів у деякому багатомірному метричному 
просторі, де кожній ознаці відповідає вербальне або 
числове значення. Таким чином, виділяються підкласи 
об'єктів контролю енергоефективності, що дозволяє 
відповідно до їх технічних характеристик забезпечити 
мінімальну параметричну надмірність [2]. 

 
АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

За характером технологічного процесу 
промислові механізми поділяються на дві великі 
групи [3]: механізми циклічної дії, робочий процес 
яких складається з повторюваних однотипних циклів, 
і механізми безперервної дії, технологічний процес 
яких має неперервний характер. Типовими 
прикладами перших є крани, шахтні піднімальні 
машини, ліфти, а других - ескалатори, землесоси, 
конвеєри. Характер технологічного процесу впливає 
на режими роботи електропривода й визначає головні 
вимоги, які ставляться до системи контролю 
енергоефективності. Ці вимоги, зазвичай, залежать і 
від призначення установки, і від галузі її застосування, 
але визначаються, головним чином, конкретним 
характером технологічного процесу. Так, механізми 
однакового призначення, наприклад конвеєри, 
ставлять до системи контролю істотно відмінні 
вимоги, якщо один з них працює безперервно, а 
технологічний процес іншого має циклічний характер. 
Таким чином, графік навантаження (ГН) 
електродвигуна є основним показником, за яким слід 
класифікувати його режими роботи [4]. 

Режими роботи більшості приймачів 
електроенергії через постійне повторення виробничих 
операцій мають циклічність, отже індивідуальні й 
групові ГН мають певну регулярність [5]. Велика 
розмаїтість можливих режимів роботи електропривода 

промислових установок та комплексів утруднює чітку 
їх класифікацію по ступеню регулярності, однак 
шляхом побудови математичних моделей 
індивідуальних ГН можна визначити, до якого класу 
належить той або інший графік [6]. 

 
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Класифікація ГН механізмів циклічної дії (рис.1) 
здійснюється на підставі істотних ознак відповідних 
математичних моделей ГН. Усі ГН поділяються на дві 
групи – детерміновані й випадкові [7]. 
Детермінований сигнал повністю відомий – його 
значення в будь-який момент часу можна визначити 
точно. Випадковий же сигнал у будь-який момент 
часу являє собою випадкову величину, що набуває 
конкретних значень з деякою ймовірністю. 
Приналежність того або іншого процесу споживання 
електроенергії приводом у ході технологічного 
процесу до детермінованого або випадкового типу 
найчастіше не є безперечною. Наприклад, можна 
стверджувати, що процеси, які зустрічаються в 
практиці  електроспоживання не можуть бути повною 
мірою детермінованими, оскільки ніколи не можна 
виключити можливості того, що в майбутньому 
відбудеться яка-небудь подія, що вплине на 
технологічний процес зовсім непередбачуваним 
чином. З іншого боку, можна стверджувати, що немає 
й істинно випадкових процесів, оскільки може 
виявитися, що при достатньо повному знанні про 
технологічний процес, його можна описати 
математичними формулами. 

З математичних позицій групи (підкласи) у 
класифікації називають множинами, у які поєднують 
ГН за якою-небудь загальною властивістю. 
Приналежність механізму (технологічного процесу) s 
до множини LР записується у вигляді LP = {s; P}, де Р 
– певна властивість даної множини ГН.   

З точки зору регулярності режимів 
електроприводів детерміновані ГН можна поділити на 
два класи – періодичні й неперіодичні [8].  

Періодичний ГН на рис. 2, а відповідає строго 
ритмічному процесу роботи з однаковими 
потужностями й часом за різні цикли з періодом 
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ц p 0 ,t t t= + де tц – повний час циклу; pt  – час роботи; 

0t  – час зупинки (паузи). Такі графіки мають, 
наприклад, окремі верстати й механізми в 
автоматичних потокових лініях (рис 1, п.1). 

Майже періодичні графіки, згідно [6], при 
сталому режимі роботи задовольняють умові 
узагальненої періодичності, що означає стабільність 
витрати  електроенергії. 

Майже періодичні гармонічні процеси 
визначаються математично як функція часу виду 
𝑥 𝑡 = 𝑋! sin 2𝜋𝑓!𝑡!

!!!  [9]. 
Неперіодичні ГН можна поділити на майже 

періодичні й аперіодичні графіки. Майже періодичні у 
свою чергу – на  циклічні й нециклічні. 

 Облік усього різноманіття ГН при аналітичних 
методах розрахунку навантаження майже 
неможливий, тому йдуть на спрощення цих графіків, 
що в ряді випадків знижує точність [6]. Циклічні 
графіки (рис. 2, б) характерні для електроприводів 
потокових ліній, де є ручні операції, наприклад, 
установка, припасування деталей, їх знімання й т.п., а 
також установок із цикловою автоматизацією - шахтні 
скіпові підйомні установки (рис.1, п.2). Ці графіки 
відповідають виробництву, де періодичність 
порушується  через мінливість тривалості пауз 
окремих циклів ( nttt 00201 ,....,,  ) і характеризує 
непотокове, але циклічне  виробництво. Тривалість 

робочих інтервалів pt  і характер відповідних ділянок 
графіка залишаються як правило, практично 
незмінним. Тривалість пауз tп і циклів tц у таких 
графіків за різні цикли нерівні й змінюються за 
випадковим законом. Таким чином, незважаючи на 
неоднаковість пауз, існує середня тривалість циклу 
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де n – число циклів. 

Нециклічні графіки (рис.2, в) мають 
електроприводи, у яких повторювані операції строго 
не регламентовані, наприклад, верстати на ремонтних 
ділянках, шахтні клітьєві підйомні установки, ліфти, 
підйомні крани, маятникові канатні дороги, приймачі 
кранів шихтового мартенівського цеху й ін. (рис.1, 
п.3). У цьому випадку характер графіка істотно 
змінюється, випадковими є все часи tр, t0 і tц, міняється 
й величина навантаження від циклу до циклу. 
Тривалість робочих інтервалів, як і пауз, різна, тобто, 
𝑡ц! = 𝑡р! + 𝑡о!, 𝑡ц! = 𝑡р! + 𝑡о!, 𝑡ц! = 𝑡р! + 𝑡о!, … , 
𝑡ц! = 𝑡р! + 𝑡о!. 

За зовнішнім виглядом нециклічний ГН здається 
зовсім нерегулярним. Але оскільки  електроприводи 
беруть участь у виконанні певного планового 
виробничого завдання (наприклад, змінного), 

нециклічний графік подібний періодичному й 
циклічному характеризується стабільністю 
споживання активної електроенергії  за середній час 
циклу групи агрегатів, до одного із яких належить 
даний приймач. 

При визначенні навантажень урахування всіх 
особливостей форми індивідуальних графіків не 
завжди потрібне, тому цілком припустиме приведення 
менш регулярних індивідуальних ГН до більш 
регулярного типу. Наприклад, циклічний графік може 
бути замінений еквівалентним йому періодичним з 
періодом, рівним середній тривалості базового часу   
із циклічного графіка. 

Аперіодичні (імпульсні) графіки (рис. 2, г) 
становлять групу неперіодичних ГН і 
представляються певними досить простими формами, 
що існують у межах кінцевих часових інтервалів.  
Аперіодичні графіки характерні для 
багатоопераційних верстатів із кроковим 
електроприводом (рис. 1, п.4). Аперіодичні графіки 
становлять основну групу неперіодичних ГН й 
задаються довільними функціями часу. 

До аперіодичних графіків належать також 
імпульсні, які являють собою сигнали, як правило, 
досить простої форми, що існують у межах кінцевих 
тимчасових інтервалів. Основними характеристиками 
імпульсних ГН є частота проходження імпульсів fі, 
середнє й ефективне значення потужності Рср, Реф, 
фактична тривалість ввімкнення ПВф і коефіцієнт 
ввімкнення kв [6].  

У відмінності від попередніх режимів, графік 
випадкового (стохастичного) навантаження не може 
бути виражений детермінованою функцією часу. При 
реєстрації випадкового процесу реалізується тільки 
один з можливих варіантів (виходів) випадкового 
процесу, а досить повний і точний опис процесу в 
цілому можна зробити тільки після багаторазового 
повторення спостережень і обчислення певних 
статистичних характеристик ансамблю реалізацій ГН.  

Як відомо, випадкові процеси поділяються на 
стаціонарні й нестаціонарні [9]. Випадкові стаціонарні 
ГН зберігають свої статистичні характеристики в 
послідовних реалізаціях випадкового процесу.  У 
свою чергу стаціонарні графіки поділяються на 
ергодичні й неергодичні [10].  

У свою чергу ергодичні ГН можна поділити на 
нециклічні й нерегулярні. Нециклічні графіки мають 
електроприймачі головних механізмів екскаватора – 
підйому, напору (тяги) (рис.1, п.5) і повороту (рис.1, 
п.6). 

Нерегулярні графіки (рис.2, д) зустрічаються 
рідше. Їх мають електроприводи, які обслуговують 
технологічні процеси несталого характеру. У цьому 
випадку характер ГН на робочих ділянках істотно 
змінюється, тривалість робочих інтервалів pt  і пауз 

0t  різна. Тобто умова стабільності споживання  
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Рис.1  Класифікація електроприводів циклічної дії 
 

 
Рис. 2. Індивідуальні ГН: 

а – періодичний; б – циклічний; в – нециклічний; г – аперіодичний; д – нерегулярний; е – імпульсний. 
 

електроенергії не дотримується. Сюди відносяться 
електроприводи механізмів для буріння свердловин 
великої глибини,  голчастого гідрозатвора для 
пропусків води, розвідницького буріння,  механізми 
пересування екскаватора й т.ін. (рис.1, п.7). 
Наприклад,  електропривод механізму для буріння 
свердловин великої глибини створює нерегулярний 
ГН, оскільки твердість породи і її товщина увесь час 
змінюються. 

Аперіодичні графіки (рис. 2, е) характерні для 
електроінструмента – електроперфоратори,  відбійні 
електромолотки й ін. (рис.1, п.8). 

До неергодичних ГН слід віднести ті ж самі 
механізми, що й для нерегулярного графіка, але в 
одиничній реалізації (рис.1, п.9). 

Нестаціонарні режими мають місце при несталих 
робочих умов. На жаль, не існує ніякого загального 
методу, що міг би замінити методи, що 
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характером роботи 
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циклічні нециклічні нециклічні аперіодичні 
класифікація за 
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Рис. 3 Класифікація електроприводів безперервної дії. 
 
 

 
 а) б) в) 

 
Рис. 4 Графіки навантажень:  а)навантаження, що періодично змінюється; б) стале  навантаження; в )  навантаження, 

що змінюється нерегулярно. 
 

використовуються при аналізі стаціонарних процесів; 
кожний технологічний процес або клас процесів 
вимагає спеціального розгляду [11]. До 
нестаціонарного належать ГН, ті ж само що й у п. 8 на 
рис. 1, що не зберігають свої статистичні 
характеристики у послідовних реалізаціях 
випадкового процесу (рис.1, п.10). Подальша 
класифікація нестаціонарних випадкових ГН 
здійснюється по особливостях їх нестаціонарностей. 

Класифікація ГН механізмів безперервної дії 
(рис.3 ) здійснюється також на підставі істотних ознак 
відповідних математичних моделей ГН. Усі ГН 
поділяються на дві групи – детерміновані й випадкові 
[7].  

Згідно [11] режим випадкового навантаження 
характеризується математичним очікуванням моменту 
навантаження на валу, дисперсією або 
середньоквадратичним відхиленням, що оцінює 
розкид значень відносно математичного очікування; 
кореляційною функцією, що встановлює зв'язок між 

перетинами випадкового процесу, щільністю 
розподілу ймовірності. 

До детермінованих ГН механізмів з 
безперервними характеристиками доцільно віднести 
періодичні й неперіодичні графіки (рис. 3). 

Періодичні ГН із коливальним навантаженням 
характеризується умовою [10] X (t)=X (t+iT), де i = l, 
2, 3, ... – будь-яке ціле число (з безлічі цілих чисел від 
-∞ до +∞), Т – період, що є кінцевим відрізком 

незалежної змінної 
0

0

( ) const
t T

t

х t dt
+

=∫ . Протягом 

часу Т значення навантаження Х(t)>0, а Хср за будь-
який   період часу   Т  однакові   за   величиною  (рис. 
4,а). Періодичний графік навантаження з гармонічно 
коливальним навантаженням виражається формулою 
[12] 𝑋 𝑡 = 𝑋𝑠𝑖𝑛2𝜋𝑓!𝑡,де Х – амплітуда, 𝑓! – циклічна 
частота, 𝑋 𝑡  – миттєве значення в момент 𝑡. 
Періодичні графіки з гармонічно коливальним 
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навантаженням  характерні для електроприймачів 
поршневих механізмів (компресори невеликої й 
середньої потужності, рідше насоси – рис.3, п.1). 

Неперіодичні графіки зі сталим навантаженням  
мають електроприймачі конвеєрних установок, 
кільцевих канатних доріг, вертикальних ковшових 
елеваторів з накопичувальною ємністю з дозатором 
(рис.3, п.2). 

Постійне навантаження (рис. 4, б) є незмінним у 
часі й відповідає умові X(t)=X. До цієї групи 
електроприймачів належать також відцентрові 
механізми – вентилятори, компресори, насоси, 
димососи, газодувки газових магістралей, гребні 
гвинти, аеродинамічні труби й інші працюючі зі 
сталим навантаженням (рис.3, п.3). Незначними 
коливаннями навантаження можна знехтувати.  

На електричне навантаження впливає багато 
чинників, внаслідок чого практично неможливо 
визначити вплив кожного з них окремо. Тому X(t) не є 
детермінованою цільовою функцією, а змінюється 
стохастично. Важливість завдання полягає в тому, 
щоб виявити закономірності, покладені в основу 
довільно змінюваного ГН. Вищезгадані графіки 
найчастіше ідеалізують, і лише за цих умов їх можна 
описати за допомогою детермінованої функції. 

Нерегулярні ГН із довільно змінюваним 
навантаженням (рис. 4, в) мають електроприймачі 
конвеєрних установок без накопичувальної ємності, 
скребкові конвеєри, конвеєри роторних екскаваторів, 
ескалатори, каналізаційні насоси, насоси систем 
теплопостачання при кількісному регулюванні, 
технологічні насоси перекачування рідини різної 
в'язкості (рис.3, п.4). 

До неергодичних ГН слід віднести ті ж 
механізми, що й для нерегулярного графіку, але в 
одиничній реалізації (рис.4, п.5). 

Нестаціонарні ГН бувають за несталих робочих 
умов. На жаль, не існує жодного загального методу, 
що міг би замінити методи, використовувані для 
аналізу стаціонарних процесів; кожний технологічний 
процес або клас процесів вимагає спеціального 
розгляду [10]. В [6] дається рекомендація, щодо 
визначення законів розподілу випадкових 
нестаціонарних змін навантаження, тривалості 
ввімкнення, пауз і циклів. Повинно бути записано не 
менш 100 циклів роботи. Визначити клас випадкового 
процесу можна за його  кореляційною функцією. 

До нестаціонарного належать графіки механізмів, 
ті ж що й у п. 4 (рис. 3), що не зберігають свої 
статистичні характеристики у послідовних реалізаціях 
випадкового процесу (рис.3, п.6). Подальша 
класифікація нестаціонарних випадкових ГН 
здійснюється за особливостями їх нестаціонарностей.  

Відмітимо, що принципи класифікації вибиралися 
з погляду зручності контролю й аналізу 
енергоефективності й не завжди є найкращими з 
інших точок зору. 

Фізично процес електроспоживання є 
неперервною функцією часу. Для вимірювання й 
подальшої обробки даних про ефективність 
електроспоживання за допомогою цифрових 
технічних засобів необхідно перетворити 
досліджуваний процес у дискретну форму. Вірний 
вибір інтервалу дискретизації дозволить із достатнім 
ступенем точності відновити значення досліджуваної 
функції в інтервалах між вимірами. Очевидно, що 
завдання вирішується тривіально, шляхом вибору 
досить малого кроку дискретизації. Але зайва обробка 
інформації, пов'язана з вимірами, не бажана, як з 
погляду функціонування системи, так  і з погляду 
формування вихідної інформації. Іншими словами 
необхідно вибрати такий крок дискретизації, щоб 
забезпечити мінімальний обсяг оброблюваної 
інформації й у той само час зафіксувати перевищення 
значень області енергоефективності, забезпечуючи 
необхідну точність вимірювань. Таким чином, 
виникає завдання визначення кроку дискретизації, 
який би задовольняв вимогам контролю 
енергоефективності. При цьому величина кроку 
дискретизації повинна бути вибрана, виходячи з 
розумного компромісу між вимогою точності 
вимірюваного процесу й апаратних витрат. 

При побудові методу дискретизації необхідно 
сформулювати критерій вибору відліків, установити 
процедуру відновлення за ними вихідного сигналу й 
мати можливість визначити виникаючу при цьому 
похибку. Рішення завдання тимчасової дискретизації 
безперервних сигналів неможливе без вибору певної 
математичної моделі реального фізичного процесу 
споживання електричної енергії електродвигуном у 
ході технологічного процесу, яка повинна бути 
адекватна завданню контроля енергоефективності 
[13]. 

Можливо здійснити наступну класифікацію 
методів дискретизації: дискретизація за частотним 
критерієм,  за критерієм найбільшого відхилення, за 
кореляційним критерієм, критерієм тривалості викидів 
або за критерієм середньоквадратичного відхилення.  

Найбільш доцільним є дискретизація за критерієм 
найбільшого відхилення, відповідно до формули: 

 𝑅! ∆ = 𝑅! 0 − !!

!
, (1) 

де σ – середньоквадратична похибка при 
ступінчатій апроксимації,  де 𝑅! ∆ −  значення 
кореляційної функції процесу 𝑦 𝑡  у точці ∆.  

Значення інтервалу дискретизації залежить від 
виду кореляційної функції, значення її параметрів, 
необхідної точності обчислення кореляційної функції 
й способу інтерполяції кореляційних функцій між 
вузлами [12]. 

В індивідуальних графіках послідовність ординат 
навантажень повністю визначається послідовністю 
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технологічних операцій, які виконуються в 
технологічному процесі, що обслуговується 
електроприводом.  

У практичних розрахунках при апроксимації 
статистичних кореляційних функцій звичайно не 
враховується більше однієї гармоніки, зокрема, якщо 
процес розглядається не більш, ніж за добу. 
Найчастіше нормовані кореляційні функції 
апроксимуються виразами виду 𝑅 𝜏 = 𝑐!𝑒!! ! + 𝑐!; 
𝑅 𝜏 = 𝑐!𝑒!! ! 𝑐𝑜𝑠𝑤!𝜏;  𝑅 𝜏 = 𝑐!𝑒!! ! 𝑐𝑜𝑠𝑤!𝜏 + 𝑐!, 
де 𝑐!, 𝑐!, 𝛼, 𝑤! – сталі  величини, що визначаються в 
результаті оброблювання реалізацій випадкових 
процесів. При ергодичних процесах приймається 𝑐! = 
0, а 𝑐! = 1  [12].  

Реальні ГН навіть для найбільш завантаженої 
зміни не є, загалом кажучи, стаціонарними. Як 
правило, стаціонарність порушується на початку й 
наприкінці зміни внаслідок неоднорідності режиму 
роботи або перерв у роботі. Іншими словами, 
звичайно нестаціонарність обумовлена протіканням 
перехідних процесів. Якщо їх тривалість невелика в 
порівнянні з тією, у межах якої визначають 
характеристики конкретного процесу, то вважають 
його стаціонарним. Стаціонарність процесу 
електроспоживання обумовлена тим, що 
електроприводи працюють ритмічно, відповідно до 
планових завдань. Нестаціонарний процес, по 
можливості, доцільно розбивати на ділянки 
стаціонарності, у межах яких кореляційна функція не 
залежать від часу. 

Результати дослідження кореляційних функцій 
індивідуальних періодичних ГН в діючих системах 
електропостачання підтверджують, що для 
індивідуальних циклічних графіків, в основному, 
характерна експоненціально-косинусоїдальна 
кореляційна функція [14]. Таким чином, для 
електропривода працюючого в стаціонарному режимі 
з деякою, але не строгою періодичністю кореляційна 
функція може бути апроксимована  виразом [15]: 

 𝑅 𝜏 = 𝐷!𝑒!! ! 𝑐𝑜𝑠𝑤!𝜏, (2) 

де  𝐷! – дисперсія індивідуального ГН; α – 
параметр кореляційної функції, зворотний часу 
кореляції,  с-1;  𝑤! – частота періодичної складової с-1. 

Параметри кореляційної функції можуть бути 
визначені як експериментально, так і з технологічних 
розрахунків. У методі імовірнісного моделювання 
застосовується модель індивідуального графіка, що 
відповідає граничному режиму роботи [16]. У такий 
спосіб для кореляційної функції (2) можна записати: 

𝐷! = 𝑝н!𝑘и(𝑘з − 𝑘и),      𝛼 =
!з!

!и(!з!!и)!ц
 ,     𝑤! = 2𝜋/𝑡ц, 

де  𝑝н  – номінальне активне навантаження, кВт;  
𝑘и – коефіцієнт використання, 𝑘з – коефіцієнт 
завантаження, 𝑡ц – час циклу. 

Параметр 𝛼 пов'язаний із згасанням кореляційних 
зв'язків, чим він менший, тим при більшому 𝜏 
відбувається зменшення зв'язку між ординатами. Так 
як коефіцієнт використання 𝑘и= 𝑘з𝑘в, то параметр 𝛼 
може бути також виражений у такий спосіб: 

 𝛼 = !
!в(!!!в)!ц

, (3) 

 де 𝑘в - коефіцієнт ввімкнення, що характеризує 
використання електроприймачів за часом і 
визначається за виразом 𝑘в=   𝑡в/𝑡ц, представляє собою 
ймовірність включеного стану електроприймача. 

Таким чином, для електроприводів, працюючих у 
стаціонарному режимі з певною періодичністю вираз 
(1) набуває вигляду 

 𝐷!𝑒!! ∆ 𝑐𝑜𝑠𝑤!∆= 𝐷! −
!!

!
 . (4) 

Рівняння (4) не має параметричного аналітичного 
рішення. Приймаємо середньоквадратичну похибку 
відновлення сигналу рівну 5% від номінальної 
потужності електропривода, а дисперсію ГН 
виражаємо у вигляді 𝐷! = 𝜎!! =

!
!

𝑃! − 𝑃ср
!!

! .       
З огляду на те, що 𝑃ср = 𝑃ном𝑘и, а 𝑃! = 𝑃ном𝑝∗, де 

𝑝∗ - відносна потужність у момент часу 𝑡!, вираз (3) 
можна переписати у вигляді 𝐷! = 𝜎!! =

!ном!

!
𝑝∗ −!

!

𝑘и ! .      
Позначивши відносну дисперсію ГН,  як 

𝜎!∗ =
!
!

𝑝∗ − 𝑘и!
!   одержимо 𝐷! = 𝜎!∗

!𝑃ном! . Таким 
чином, рівняння (4) можна представити у вигляді 
 𝑒!! ∆ 𝑐𝑜𝑠𝑤!∆= 1 − 0,00125𝜎!∗

!! (5)    

Аналізуючи типові ГН електроприводів, що 
працюють у різних технологічних процесах, 
наприклад представлених в [17],  а також взявши два 
крайніх випадки ГН по характеру зміни потужності, а 
саме постійне навантаження й імпульсне 
навантаження в режимі ввімкнення-вимкнення,  
можна зробити висновок, що відносна дисперсія ГН 
електропривода може бути обмежена:  0 ≤ 𝜎!∗ ≤ 0,5 . 
(5) 

У виразі (5)  враховано, що 0 ≤ 𝑃! ≤ 𝑃ном,  або 
0 ≤ 𝑝∗ ≤ 1. 

Враховуючи в (3), що, як правило, 0,1 ≤   𝑘в ≤
1,0, а також беручи до уваги (5), можна одержати 
графіки для вибору кроку дискретизації залежно від 
тривалості циклу роботи електропривода. Такі 
графіки, для значень відносної дисперсії σ*

р=0,1; 0,3; 
0,5, зображені на рис. 5 – 7. 

Для електропривода працюючого в  
безперервному стаціонарному режимі,  кореляційна 
функція може бути апроксимована наступним виразом 
𝑅 𝜏 = 𝐷!𝑒!! ! .               
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Рис. 5 Залежність кроку дискретизації ∆ від тривалості циклу роботи 𝑡ц при різних значеннях коефіцієнту ввімкнення 

𝑘в та відносного середньоквадратичного відхилення σ
*
р=0,1 

 

 
Рис. 6 Залежність кроку дискретизації ∆ від тривалості циклу роботи 𝑡ц при різних значеннях коефіцієнту ввімкнення 

𝑘в та відносного середньоквадратичного відхилення σ
*
р=0,3 
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Рис. 7 Залежність кроку дискретизації ∆ від тривалості циклу роботи 𝑡ц при різних значеннях коефіцієнту ввімкнення 𝑘в та 

відносного середньоквадратичного відхилення σ*
р=0,5 

 

 
 

Рис.8 Залежність кроку дискретизації від тривалості терміну роботи електропривода при різних значеннях 
середньоквадратичного відхилення 

 
Таким чином, вираз для кроку дискретизації ГН 

електропривода, працюючого в безперевному режимі 
можна записати у  вигляді 

 ∆= −
!" !!!,!!"#$!!∗

!!

!
 (6) 

Для визначення параметра 𝛼 треба безперервний 
процес представити як частковий випадок циклічного 
періодичного процесу з кореляційною функцією 
𝑅 𝜏 = 𝐷!𝑒!! ! 𝑐𝑜𝑠𝑤!𝜏. В такому випадку параметр 𝛼 
можна приблизно оцінити за формулою (3). При 
практичних розрахунках для безперервного режиму 
можна 𝑘в приблизно прийняти рівним 0,99, тоді 
формула (3) набуде вигляду 𝛼 = !"!

!ц
. 

Таким чином вираз (6) набуває наступного вигляду 

 ∆= −
!ц  !" !!!,!!"#$!!∗

!!

!"!
 (7) 

На практиці оцінити значення 
середньоквадратичного відхилення можна  за 
результатами попередніх випробувань або за 

формулою σ*
р =!!"#

∗ !!и
!

, де 𝑝!"#∗  – відносна 

максимальна потужність за цикл, зміну [18]. 
Вираз (7) можна представити у вигляді графіків для 
різних значень середньоквадратичного відхилення 
(рис.8). 
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ВИСНОВОК 

Розроблено класифікацію ГН електропривода 
промислових механізмів для побудови системи 
контролю та аналізу енергоефективності для всіх 
можливих технологічних режимів роботи. 
Встановлені критерії та побудовані криві для 
визначення кроку дискретизації для  подальшої 
обробки даних про ефективність електроспоживання 
за допомогою цифрових технічних засобів. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ЕНЕРГЕТИКИ 
НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 
Йошіо Мацукі, І.О. Крот, О.В. Пепчук, К.О. Пєтушкова, М.В. Стоцька, О.В. Тишко, О.В. Хількевич 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра електропостачання, НТУУ «КПІ», вул. Борщагівська 115, м. Київ, 03056, Україна 
Тел: (097) 224-6068, E-mail: allenkapep@mail.ru 
 
Annotation – The procedure of health impact assessment is given. The impact of electricity production on health of people was 
assessed during 7 days near Trypilska Power Station. The meaning of externalities and methods of its implementation are 
given . 
 
Key words – unit cost, damage, impact, externalities, ground concentration, mortality, morbidity, acute, chronic. 
 

Вступ 
Порівняльна інформація щодо здоров'я і впливу 

на навколишнє середовище різних енергетичних 
систем може допомогти в оцінці вибору виду енергії. 
За останні двадцять років шляхом досліджень 
науковці намагалися визначити характеристики 
екологічного впливу для широкого ряду джерел 
енергії [1]. 

Використання традиційних джерел енергії 
продовжуватиме зростати в майбутньому, щоб 
підтримувати зростання населення в світі. Необхідно 
використовувати ці ресурси ефективно, це скорочує їх 
негативний вплив на людське здоров'я і навколишнє 
середовище, і це показує пріоритети  суспільства. 

Розвиток повинен бути сталим. Загальноприйняте 
визначення сталого розвитку - “розвиток, який 
відповідає потребам сучасного покоління з думкою 
про майбутні покоління”. Фундаментальний принцип 
сталого розвитку енергетики - ефективне 
використання енергії, людських, фінансових і 
природних ресурсів. Більшість країн світу прийняли 
концепцію сталого розвитку. Мета - провести оцінки і 
порівняння вибору виду енергії в перспективі сталого 
розвитку. 

На практиці сталий розвиток енергетики означає, 
що людське здоров'я і вплив на навколишнє 
середовище, виснаження ресурсів потрібно розглядати 
разом з традиційними економічними і технічними 
проблемами в плануванні і використанні вибору виду 
енергії. Економічний розвиток і екологічні завдання 
захисту не потрібно вважати взаємовиключним, але 
потрібно розглядати як цілісну систему. 

Екологічна деградація - глобальна проблема, але 
повинна розглядатися в декількох різних масштабах: 
локальному, регіональному, національному і 
міжнародному. 

Порівняльна оцінка може використовуватися, 
щоб оцінити і порівняти існуючі та потенційні паливні 
ресурси [2]. 

Ці дослідження надають вартісну оцінку 
екологічного впливу виробництва енергії на здоров’я 
людини та навколишнє середовище. Вони можуть 
бути використані в державній енергетичній політиці 
для забезпечення сталого розвитку суспільства 

загалом. 
Головні принципи та етапи дослідження 

показані на рис. 1. 
 

Викиди
(тонн/рік)

Дисперсія
 викидів

Концентрація
 викидів

Вплив на здоров’я 
людини

Вартісна
оцінка  

Рис.1 Основні етапи дослідження 

Метеорологічні дослідження 
Метеорологічне спостереження необхідне для 

обчислення концентрації викидів. 
Період, місце спостережень: 
• Спостереження були проведені з 4 до 10 

липня 2008; 
• Міста навколо Трипільської ТЕС. 
Принципи спостереження: 
Дані фіксувалися чотири рази за добу в 3:00, 9:00, 

15:00 і 21:00. 
Записувалися: швидкість, напрям вітру та 

інтенсивність сонячної радіації. Проводилося 
візуальне спостереження та використовувалися дані 
метеорологічних служб. 

Існують 6 літер, щоб описати атмосферну 
стабільність (А – F) в залежності від швидкості вітру 
та інтенсивності сонячного випромінювання (табл. 1). 

Це спостереження потрібне для обчислення 
дисперсії забруднення, яка залежить від швидкості 
вітру та непрямо залежить від атмосферної 
стабільності (середнє квадратичне відхилення). 
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Таблиця 1 – Визначення атмосферної стабільності 

Ш
ви
дк
іс
ть

 
ві
тр
у,

 м
/с

 День Ніч 

Сонячна радіація 

Ч
ис
те

 н
еб
о 

Х
ма
рн
е 

не
бо

 

сильна помірна слабка 

< 2 A A-B B F F 

2-3 A-B B C E F 

3-5 B B-C C D E 

5-6 C C-D D D D 

> 6 C D D D D 

Аналіз метеорологічних спостережень 
Атмосферна стабільність B (день) та E (ніч) є 

найбільш частими (рис. 2). 

 
Рис. 2. Частота появи кожного типу атмосферної 

стабільності протягом 7 днів 
 

За даними по напрямкам вітру була збудована роза 
вітрів (рис. 3) 

 
Рис.3. Роза вітрів 

Домінуючий напрям вітру – західний. 
Середня швидкість вітру: 2,8 м/с. 
 
2. Розрахунок концентрації 
Для обчислення концентрації були використані дані 

про викиди Трипільської ТЕС. Як забруднювач був узятий 

PM10 (взвішені частинки). 
Викиди за 2006 рік: 10975,560 т/рік 
 

Таблиця 2 – Розподіл населення навколо 
Трипільської ТЕС 

Назва 
міст 

Населення, 
тис. чол. 

Відстань 
до міста, 
км 

Пере-
важа-
ючий 
напрям 
вітру Узин 26,434 42,500 SSW, 
SW 

Обухів 32,776 9,500 WSW 

Васильків 39,722 30,750 W 

Боярка 35,968 37,500 WNW 

Вишневе 34,465 37,500 NW 

Київ 2,611,327 36,250 NNW 

Бровари 86,839 29,500 N 

Бориспіль 107,950 28,250 NE,ENE 

Ржищів 8,447 29,250 SE 

Кагарлик 13,757 32,250 SE 
 
Обчислення концентрації проводиться за 

виразом (1): 
2

1/ 2 3/ 2 exp
22 zz

Q hС
u x σπ σ

⎡ ⎤−
= ⎢ ⎥⋅⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⎣ ⎦

 (1) 

де: Q – викиди, т/рік; 
u – швидкість вітру, м/с; 
x –відстань, м; 
σz – середнє квадратичне відхилення, м; 
h – висота джерела викиду, м. 
Середнє квадратичне відхилення було узяте з 

рис. 4. 

 
Рис. 4. Залежність σz від x для різних типів атмосферної 

стабільності 
 
Результати розрахунків концентрації РМ10 

наведена в таблиці 3 
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Таблиця 3 – Розрахунок концентрації РМ10 

Д
ат
а 

Ч
ас

 

Н
ап
ря
м 
ві
тр
у 

Ро
зт
аш
ув
ан
ня

 м
іс
т 

по
 в
ід
но
ш
ен
ню

 д
о 

на
пр
ям
у 
ві
тр
у 

Н
аз
ва

 м
іс
та

 

В
ід
ст
ан
ь,

 м
 

Ш
ви
дк
іс
ть

 в
іт
ру

, 
м/
с 

А
тм
ос
ф
ер
на

 
ст
аб
іл
ьн
іс
ть

 

σ z
, м

 

В
ис
от
а 
дж
ер
ел
а,

 м
 

К
он
це
нт
ра
ці
я,

 

мг
/м

3  

4 

9 W E   1,0 A    
15 S N Бровари 29500 2,0 B 5000 700 0,90 
21 - -   0,0 F    
3 - -   0,0 F    

5 

9 SW NE   2,0 C    
15 W E   6,0 C    
21 W E   4,0 E    
3 W E   3,0 F    

6 

9 WNW ESE   4,0 C    
15 N S   4,0 B    
21 NW SE Ржищів 29250 2,0 B 5000 700 0,91 

  SE Кагарлик 32250 2,0 B 5000 700 0,83 
3 W E   2,0 E    

7 

9 WSW ENE Бориспіль 28250 3,0 B 5000 700 0,63 
15 S N Бровари 29500 3,0 B 5000 700 0,60 
21 SE NW Вишневе 37500 3,0 D 400 700 27,24 
3 SE NW Вишневе 37500 4,0 D 400 700 20,43 

8 

9 S N Бровари 29500 3,0 B 5000 700 0,60 
15 WSW ENE Бориспіль 28250 3,0 C 1000 700 3,99 
21 WNW ESE   2,0 E    
3 W E   2,0 E    

9 

9 NW SE Ржищів 29250 4,0 B 5000 700 0,45 
  SE Кагарлик 32250 4,0 B 5000 700 0,41 

15 NE SW Узин 42500 3,0 B 5000 700 0,42 
21 W E   2,0 C    
3 W E   3,0 E    

10 

9 NW SE Ржищів 29250 3,0 C 1000 700 3,86 
  SE Кагарлик 32250 3,0 C 1000 700 3,50 

15 NNW SSE   4,0 C    
21 WNW ESE   3,0 E    
3 WNW ESE   3,0 E    

Виконавши розрахунок, можна зробити такі 
висновки: 

•  Концентрація РМ10 зменшується зі 
зростанням швидкості вітру та віддаленості 
від джерела забруднення; 

•  Найбільший вплив викидів від Трипільської 
ТЕС спостерігався у таких містах : Бориспіль, 
Бровари, Ржищів, Кагарлик. 

Аналіз чутливості концентрації 
Три параметри було розглянуто, щоб знати їх 

вплив на концентрацію РМ10: 
• швидкість вітру; 
• відстань; 

• висота джерела забруднення. 
Вихідні дані для аналізу чутливості концентрації 

наведені в таблиці 4 
 
Таблиця 4 – Базова точка для розрахунку чутливості 

Напрям вітру WSW 
Розташування міст по відношенню до 
напряму вітру ENE 

Назва міста Borispil 

Відстань до ТЕС, м 28250 

Швидкість вітру, м/с 0,83 
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Продовження табл. 4 

 
Покажемо аналіз чутливості концентрації від 

наведених параметрів (рис. 5, 6, 7) 

 
Рис. 5. Залежність концентрації від швидкості вітру 

  
Рис. 6. Залежність концентрації від відстані 

  

Рис. 7. Залежність концентрації від висоти джерела 
забруднення 

 
Найбільш впливові параметри: 
• напрям вітру (коефіцієнт еластичності -0,991); 
• швидкість вітру (коефіцієнт еластичності –

0,965). 

Найменш впливовий параметр: висота джерела 
забруднення (коефіцієнт еластичності 0,02). 

Гострий та хронічний вплив на здоров’я 
Щоб визначити вплив виробництва енергії на 

здоров’я людини, були використані дослідження 
D.Dockery, A.Pope. 

Розрізняють два типи захворювань, викликаних 
викидамиРМ10: 

• гострі захворювання, які є зазвичай 
раптовими і використовуються 
короткострокові зміни концентрації; 

• хронічні захворювання, які є довготривалими 
і використовуються довгострокові зміни 
концентрації. 

За допомогою цих досліджень були отримані 
збільшення випадків захворювань у відсотках на 
кожні 10 мг/м3 збільшення концентрації PM10 
(функція Exposure-Response - випадків/ мг/м3). 

Було обчислено кількість випадків захворювань і 
смертельних випадків протягом 7 днів (таблиці 5,6). 

 Таблиця 5 – Раптові наслідки впливу 

 Health Impacts Cases 
1 Acute mortality by PM10 0,1037 

2 Acute morbidity hospital 
use by PM10 0,2204 

3 Acute morbidity emergency 
department visit by PM10 0,2204 

4 Asthmatic attack by PM10 0,1945 

5 Bronchodilator use by 
PM10 0,7780 

6 Lower Respiratory 
symptoms 0,1945 

 Таблиця 6 – Хронічні наслідки впливу 

 Health Impacts Cases 

1 The Chronic Mortality by 
PM10 0,5835 

Опитування щодо бажання заплатити 
за продовження життя (Willingness to Pay) 
Респонденти відповідали на такі питання: 

• Скільки ви хочете заплатити, щоб 
продовжити ваше життя на один рік 
(грн.)? 

• Вік, прибуток (грн.), освіта. 
• Віра в майбутнє України. 

Були опитані людей іншого віку, з різними 
доходами, освітою, віра в майбутньому України  

Результати: 
• Вік – 18 – 48 років 
• Прибуток від 4000 до 60000 грн./рік 
• Освіта: середня спеціальна – 10%, 
університет – 90%. 

Атмосферна стабільність B 

σz, м 5000 

Висота джерела забруднення, м 700 

Концентрація, мг/м3 2,284 
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Використовуючи дані, були побудовані графіки 
залежності між WTP та віком;  

WTP і прибутком. (рис. 8, 9) 
 

 
Рис. 8. Залежність WTP від віку 

 

 
Рис. 9.Залежність WTP від доходу 

Були обчислені коефіцієнти кореляції між: 
 WTP і віком респондентів(-0,083); 
 WTP і доходом (0,519). 

Була виявлена слабка позитивна залежність між 
WTP і доходом. 

Частина людей були готові заплатити за один рік 
життя суму, яка перевищує їх прибуток, це негативно 
вплинуло на аналіз результатів. 

Вартісна оцінка пошкоджень внаслідок 
забруднення 

Була обчислена вартість одного юніта (ціна однієї 
смерті, спричиненої забрудненням), отримана з 
VOLY: 

2 ... ,
1 (1 ) (1 )N
v v vV v
r r r

= + + + +
+ + +

 (2) 

де N = 75 – прийнята тривалість життя людини, 
v – VOLY, 
V – вартість юніту (грн/життя протягом 75 грн.), 
r = 0,03 – ставка дисконту  
v = 4194,737 грн - середня величина з усіх WTP 

результатів 
V=128786,1 грн/смерть 

Вартісна оцінка хронічної смертності навколо 
Українки 

Для того, щоб вартісно оцінити хронічну 
смертність необхідні вартість юніта і значення 
коефіцієнту хронічної смертність від PM10. 

Вартісне значення хронічної смертності = 
вартість юніту · коефіцієнт хронічної смертності = 
128786,1 грн/смерть • 0,5835 смертність = 75149,35926 
грн 

Наслідки для навколишнього середовища  
Значення наслідків для навколишнього 

середовища. 
Наслідки для навколишнього середовища 

позначаються на добробуті або доходах третіх осіб, 
які не беруться до уваги ринком - виробниками і 
споживачами товарів або послуг. Існує відмінність 
між шкодою для навколишнього середовища і 
завданими збитками, викидами забруднюючих 
речовин, концентраціями забрудників. Маючи широке 
значення, викиди електростанцій або від деякого 
іншого джерела означають будь-який залишковий 
вплив: наприклад, шум; наявність електростанції там, 
де раніше її не було; ерозія ґрунту в результаті зміни 
землевикористання. Більшість забруднюючих 
речовин, викинутих в атмосферу, в подальшому 
вступають в хімічні реакції або розсіюються від 
джерела викидів по прилеглій площі. Це розсіювання 
змінює концентрацію забруднюючих речовин в 
порівнянні з встановленими допустимими рівнями. 

Населення, екосистеми і інфраструктура (як 
наприклад будівлі і дороги) беззахисні перед цими 
змінами рівнів забруднюючих речовин і знаходяться 
під великою загрозою шкідливого впливу. Цей вплив, 
в багатьох випадках, може бути виражений 
економічними показниками. В такому випадку 
завдана шкода пов'язується з шкідливим впливом. У 
деяких випадках, шкода ніяк не враховується на ринку 
електричної енергії або палива. Така шкода – це 
зовнішні витрати, частиною яких є наслідки для 
навколишнього середовища. Ця частина являє собою 
деяку долю в діапазоні від 0 до 1, в залежності від 
того, як ринок, страхування і регуляторна політика 
враховуються в при оцінці завданої шкоди. 

При визначенні напрямків врахування 
шкідливого впливу аналітики повинні мати на увазі ці 
відмінності. Причинами для виділення відмінностей є 
те, що це полегшує порівняння різних  чинників 
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шкідливого впливу або завдання шкоди, або наслідків 
для навколишнього середовища. Наприклад, CO2 не є 
впливом від використання твердого палива. Це – 
викид. Шкідливий вплив – це те, який результат 
отримується від глобальної зміни клімату: зміни в 
екосистемах, вплив на прибережні території, можливі 
зміни в рівнях захворюваності і смертності 
спричинені впливом на сільське господарство. В 
термінології, що використана в цій роботі, глобальна 
зміна клімату по суті не є шкідливим впливом. Бо цей 
вплив розглядається як результат зміни клімату, що 
позначається на здоров'ї людей і стані навколишнього 
середовища. Саме ці речі мають значення і цінність 
для людини. Економічною оцінкою шкідливого 
впливу є вирахувана шкода від викидів CO2. 

Куди слід включати оцінені наслідки для 
навколишнього середовища? 

Оцінені наслідки для навколишнього середовища 
повинні включатися: 

• заробітна плата і страхування здоров'я; 
• прийняття постанов, які б регулювали 

максимальну концентрацію різних 
забруднюючих речовин для різних 
місцевостей; 

• податки на викиди CO2; 
• оплати і штрафи за шкоду спричинену 

нафтовими плямами; 
• страхування від нещасних випадків на 

атомних електростанціях ; 
• ринкові дозволи на викиди SO2; 
• субсидії на установку обладнання, що 

зменшує забруднення навколишнього 
середовища. 

Рекомендації 
• Часто шкода не оцінюється і залишається 

наслідком для навколишнього середовища. 
• Необхідно розробити специфічний метод 

вартісної оцінки впливу на навколишнє 
середовище, адаптований для України. 

• Інформацію про наслідки для навколишнього 
середовища потрібно повідомляти уряду. 

• Уряд повинен розробити і прийняти ряд 
законів для того, щоб контролювати і 
зменшувати наслідки для навколишнього 
середовища. 

• Уряд і компанії повинні співробітничати, 
наслідки для навколишнього середовища 
необхідно обговорювати обом сторонам. 

• Заробітна плата, податки, платежі і штрафи, 
ринкові дозволи на викиди – гарні приклади 
того, куди можна внести оцінену завдану 
шкоду. 

• Необхідно інформувати людей про наслідки 
для навколишнього середовища і вплив на  
здоров'я людей, що виникають внаслідок 
виробництва енергії 

Висновки 
В наш час проблема екологічної безпеки є 

актуальною. Питання грошової оцінки впливу 
енергетики на екологію є достатньо новим для 
України. Тому в цій роботі був розглянутий досвід 
передових країн світу щодо застосування методології, 
в якій оцінюється вплив викидів з джерела 
забруднення з врахуванням параметрів джерела, 
погодних умов і людського фактору (умови та спосіб 
життя тощо). 

В результаті проведених розрахунків була 
визначена вартість смертельних випадків, 
спричинених викидами з Трипільської ТЕЦ. Вона 
становить 75149,4 грн. за 7 діб, впродовж яких 
проводилися дослідження. На основі отриманих даних 
формується грошова сума, яка повинна бути 
включена, наприклад, в страхування життя, податки за 
викиди СО2, штрафи за перевищення гранично 
допустимих концентрацій викидів тощо (екстерналії). 
Екстерналії повинні враховуватись при встановленні 
тарифів для розрахунків за енергоресурси. 

Отримані дані є приблизними і розрахованими 
лише для Трипільської ТЕЦ. Для відображення 
реальної картини, розробки дієвого апарату по 
розрахункам тарифних ставок, врахування дійсних 
об’ємів виробництва електроенергії, необхідно 
провести дане дослідження для всіх генеруючих 
об’єктів енергосистеми України. Так як вартість 
виробництва електроенергії на кожній електростанції 
є різною, то очевидно, що екстерналії необхідно 
розраховувати для кожної електростанції окремо, а 
отже і вносити в тариф вже на етапі продажу 
електроенергії з електростанції. 

Реалізація даної політики сприятиме зниженню 
викидів, адже, по-перше, електростанції будуть 
змушені знижувати викиди через штрафи за 
перевищення ГДК; по-друге, споживачі будуть 
змушені впроваджувати енергозберігаючі технології і 
знижувати об’єми енергоспоживання через 
підвищення плати за спожиті енергії; по-третє, це 
сприятиме впровадженню альтернативних джерел 
енергії. 

Розглянуті вище механізми потребують 
державної підтримки, розробки законодавчої бази та 
впровадження їх в життя. 

 
[1] Health and environmental impacts of electricity 

generation systems: procedures for comparative 
assessment, INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY 
AGENCY, VIENNA, 1999 

[2] Monetary Valuation, Dr. Alberto Longo, 
Department of Economics and International Development, 
University of Bath, MAXIMA and the ExternE Method: 
Stakeholder Reactions & Reservations , Krakow, 28 
February 2005. 
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Однією з найважливіших проблем сучасності є 
глобальне потепління. За думкою вчених, це явище 
спричинене надмірними викидами парникових газів 
(оксиду карбону (ІV), метану, оксидів нітрогену, 
фреону, озону тощо) в атмосферне повітря. Ці гази 
добре пропускають сонячні промені до земної 
поверхні, помітно поглинаючи довгохвильове теплове 
випромінювання поверхні Землі і нижніх шарів 
атмосфери. У свою чергу, поглинене теплове 
випромінювання, накопичуючись біля поверхні Землі, 
спричинює парниковий ефект, який може досить 
шкідливо позначитися на зміні клімату нашої планети. 
Таким чином, проблема регулювання та 
цілеспрямованого скорочення викидів парникових 
газів постала дуже гостро. 

Збільшення концентрації парникових газів 
обумовлено рядом причин. Зокрема, основна кількість 
оксиду карбону (ІV) утворюється при спалюванні 
викопного палива, використання якого з кожним 
роком безперервно збільшується. Щорічно у світі 
викиди вуглекислого газу в атмосферу становлять 
приблизно 25 млрд. тонн, причому основний внесок 
(близько 75 % від загального обсягу) вносять 
промислово розвинені країни [1]. Існує безліч 
перспективних ідей щодо утилізації вуглекислоти [2], 
зокрема, внесення як добрива до океану з метою 
стимулювання фотосинтетичної активності 
фітопланктону, закачування зрідженого вуглекислого 
газу під землю тощо. Однак всі ці технології не здатні 
вирішити глобальну проблему накопичення 
вуглекислоти в атмосфері. 

Також в атмосферному повітрі поступово 
збільшується вміст метану (в середньому на 1 % на 
рік), що пов'язано з інтенсивним веденням скотарства, 
спалюванням біомаси тощо. Збільшення вмісту 
оксидів нітрогену в атмосфері (приблизно на 0,3 % на 
рік) пояснюється в основному розвитком 
промислового виробництва та застосуванням азотних 
добрив у сільському господарстві [1].  

На молекулярному рівні горючі корисні копалини 
є вуглеводнями (СхНу). Навіть при їх повному 
спалюванні вивільнюється велика кількість 
вуглекислого газу: 

2СхНу + 
2

4 yx +
О2 = 2хСО2 + уН2О 

Теоретично СО2, що виділяється під час процесу 
згорання, може бути знову використаний для синтезу 
вуглеводнів. Конверсія вуглекислого газу у вуглеводні 

за допомогою наночасток-каталізаторів оксиду титану 
(IV) є одним з найперспективніших методів вирішення 
проблеми вторинної переробки вуглекислого газу [2], 
проте для реалізації цього способу необхідно 
ультрафіолетове випромінювання.  

Авторами роботи [2] отримано нанотрубки 
оксиду титану (IV) діаметром 135 нм і довжиною до 
40 мкм. За даними авторів роботи [2], такі 
каталізатори можуть також успішно працювати під 
впливом широкого діапазону довжин хвиль сонячного 
світла. Тобто масив нанотрубок з оксиду титану (IV) 
під впливом сонячного світла здатен перетворювати 
суміш вуглекислого газу і водяної пари на природний 
газ, що в майбутньому дозволить не тільки 
мінімізувати викиди оксиду карбону (IV), а й 
отримати альтернативне паливо.  

Крім того, було доведено, що каталітичну 
активність цих наночастинок можна збільшити за 
рахунок покриття поверхні трубок наночастками міді і 
платини. За цим методом авторам роботи [2] вдалося 
перетворити суміш вуглекислого газу і парів води на 
метан (СН4), етан (С2Н6) і пропан (С3Н8) під впливом 
сонячного світла майже у 20 разів ефективніше, ніж за 
допомогою звичайних каталізаторів (зі швидкістю 160 
мкл/год в перерахунку на грам нанотрубок). 
Зрозуміло, що запропонований метод дозволить 
мінімізувати викиди вуглекислого газу в атмосферу, 
що, у свою чергу, сприятиме сталому розвитку 
паливно-енергетичного комплексу України.  

Проаналізуємо детальніше проблему утилізації 
оксиду карбону (IV), що виділяється при роботі 
теплоелектростанції. Запропонована в роботі [3] 
технологія дозволяє в процесі переробки димових 
газів ТЕС одержувати достатньо чисті кінцеві 
продукти - газоподібний азот і кристалічний оксид 
карбону (IV). Метод базується на комбінуванні 
основних технологічних процесів виробництва 
теплової і електричної енергії з процесами переробки 
викидів. Зазначимо, що для підвищення ефективності 
даного методу, необхідно застосовувати попереднє 
очищення димових газів від оксиду сульфуру (IV) (за 
допомогою хемосорбентів на основі натрію або 
вапняним чи вапняковим методами). Схема переробки 
димових газів ТЕС подана на рис. 1 [3]. Очищені, 
осушені та охолоджені в регенераторі димові гази під 
тиском розширюються в детандері. При цьому їх 
температура падає до температури десублімації СО2, 
створюючи умови для утворення чистого 
кристалічного оксиду карбону (IV) і відділення 
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газоподібного азоту.  
До переваг цього методу можна віднести те, що 

тепло димових газів можна використовувати для 
підігріву та концентрування стічних вод 
водопідготовчих установок за рахунок випаровування 

з подальшим отриманням технічного дистиляту. Після 
фільтрації очищена таким способом вода може 
використовуватися як охолоджувач на ТЕС. Таке 
комплексне розв′язання проблеми дозволяє не тільки 
вирішити проблему економії вуглеводневого палива, й

 
Рис. 1. Схема переробки димових газів і мінералізованих стічних вод теплової електростанції [3] 
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сприятиме сталому енергетичному розвитку нашої 
країни. 

Модуль переробки стічних вод (рис. 1) включає 
контактні теплообмінники і ступені адіабатного 
кипіння, де досягається необхідний ступінь 
концентрування стічних вод та відбувається виділення 
дистиляту [3]. Стічні води заздалегідь підігрівають 
димовими газами в теплообмінниках, з метою 
зменшення інтенсивність відкладання солей на 
теплообмінних поверхнях. 

Основна кількість СО2 з димових газів ТЕС 
подається до резервуара стічних вод (рис. 1) для 
здійснення хімічних перетворень між оксидом 
карбону (IV) і катіонами металів, що містяться у 
стічних водах (за умов регулювання рН середовища). 
Застосування цього методу дозволяє зв’язати 
практично всі іони кальцію, магнію, натрію і калію у 
вигляді карбонатів і гідрокарбонатів цих металів, які 
можуть у суміші із золою використовуватися як 
домішки для отримання будівельних матеріалів. Іони 
купруму, арсену, кадмію, меркурію, плюмбуму, 
нікелю при введені СО2 осаджуються практично 
повністю. А ти іони, що все ж таки залишилися у 
стічних водах, можна видалити, наприклад, зворотнім 
осмосом [4]. 

Зазначимо, що даний метод може бути 
застосований як для очищення промислових стічних 
вод (рис. 2), так і для технологічних розчинів. 
Причому, він є досить ефективним для вод, що містять 
домішки розчинених солей, завислі та колоїдні 
частинки, емульговану нафту, гази (H2S, CS2 і ін.) 
тощо. За даними роботи [4], для нейтралізації 160 м³ 
стічних вод на годину необхідно близько 10 т оксиду 
карбону (IV), який може бути отриманий при 
спалюванні 3 т вугілля. 

 

 
Рис. 2. Схема використання СО2 для переробки промислових 

стічних вод [5] 

 
Таким чином, застосування димових газів ТЕС, 

що містять значну кількість СО2, для нейтралізації 
стічних вод можна дозволяє отримати:  

 воду з низьким вмістом хлоридів натрію і 
калію;  

 осад карбонатів металів, які в суміші із золою 
можна використовувати як будівельний матеріал 
(карбонат кальцію (CaCO3) складає більше 99,9% 
твердого осаду, у той час як важкі метали – менше 
0,0001%);  

 органічну піну, що представляє собою 
вуглеводневе паливо, яке можна додавати до вугілля з 
метою скорочення його витрат та зменшення 
шкідливості [5]. 

Перспективність розглянутого методу полягає в 
тому, що його широке застосування надасть 
можливість запобігти емісії парникового газу – оксиду 
карбону (IV) – в атмосферу, одночасно знешкодити 
шкідливі компоненти і стічних вод, і димових газів 
ТЕС; отримати вторинні будівельні матеріали та 
зменшити витрату вуглеводневого палива.  

На кафедрі інженерної екології НТУУ "КПІ" 
проводиться аналіз та дослідження проблеми 
запобігання збільшенню обсягів викидів вуглекислого 
газу в атмосферу, зокрема методів його утилізації з 
димових газів ТЕС. Планується проведення 
експериментальних досліджень з використанням 
наноматеріалів на основі оксиду титану (IV) та 
перевірка ефективності застосування 
нанокаталізаторів у процесі перетворення 
вуглекислого газу на вуглеводневе паливо. 
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Abstract – Ukraine is one of the least energy efficient countries in the world and has the greatest emissions level per unit of 
GDP among CIS countries. There is a huge potential for energy efficiency improvement in the buildings sector. Energy 
efficiency options for new and existing buildings could considerably reduce CO2 emissions with net economic benefit. 
 
Key words – climate changes, energy saving, greenhouse gases, Kuznets curve. 
 

ВСТУП 
Економіка країни, в тому числі й будівельний 

сектор, який є одним з ключових чинників соціально-
економічного розвитку суспільства, роблять значний 
внесок у загострення проблеми обмеженості запасів 
енергетичних ресурсів і в посилення незворотних 
наслідків техногенної дії людини на навколишнє 
середовище. 

Проблеми підвищення енергоефективності, 
вирішення екологічних питань та проблеми зміни 
клімату з кожним роком стають актуальнішими, як в 
Україні так і у всьому світі. Це пов'язано, в першу 
чергу, з наслідком нераціонального використання 
природних ресурсів в промисловості, енергетиці, 
транспорті, а також у будівельному секторі, суттєвим 
антропогенним впливом на екологію і глобальні 
проблеми зміни клімату.  
 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В БУДІВЕЛЬНОМУ 
СЕКТОРІ УКРАЇНИ 

До складу будівельного комплексу України 
відносяться промисловість будівельних матеріалів, 
промислове та громадське будівництво. 

Ситуація, що склалася в розвитку будіндустрії в 
результаті кризових процесів в економіці, оцінюється 
як дуже несприятлива. Але за останні вісім років 
основні показники в будівництві стрімко зростали. 
Обсяг реалізованої будівельної продукції (у 
фактичних цінах) в 2007 році становив 107174,9млн. 
грн., що в 8 разів більше порівняно з 2000 роком. 
Збільшення річної продуктивності потужностей 
будіндустрії в період з 2003 р. по 2007 р. відповідно 
склало: цементу - з 8,9 до 15 млн. т., цегли - з 1563 до 
2311млн. шт. умов. цегли, асфальтобетону - з 46,2 до 
55,5 млн. м2. Введення в експлуатацію загальної площі 
житла та кількість збудованих квартир в 2008 році 
збільшилась на 88% порівняно з 2000 роком [1]. 

Цементна промисловість споживає більше 
половини палива, що використовує промисловість 
будматеріалів. У виробництві цегли зосереджені 
значні резерви економії паливних ресурсів.  

Вихід будівельного комплексу та промисловості 
будівельних матеріалів України із кризового стану 

залежить від багатьох факторів  і насамперед від 
таких, як інтенсифікація інвестиційної активності, 
адаптація діяльності галузі до ринкових відносин і 
якнайшвидшого задоволення підвищених сучасних 
вимог щодо будівництва, проектування, 
експлуатаційних можливостей та термінів окупності 
будівель і споруд. Вдосконалення технологій 
будівництва повинно йти в напрямку зниження рівня 
ручної праці, використання ресурсозберігаючих, 
енергозберігаючих та екологічних технологій. 

На сьогодні споживання палива зменшилось усіма 
споживачами. Будівельні організації та підприємства 
будівельних матеріалів втратили обсяги виробництва, 
раніш збудовані будинки відчувають дефіцит тепла, 
що подається на опалення. В Україні теплозахисні 
характеристики існуючих будівель не завжди 
відповідають вимогам показників з енергозбереження. 

Головними напрямками зростання 
енергоефективності будівельної галузі є 
вдосконалення будівельного виробництва, пошук 
нових будівельних матеріалів (особливо 
теплоізолюючих), залучення коштів замовників для 
будівництва та для розвитку будівельної індустрії. 
Найбільші резерви енергозбереження можна 
реалізувати за умови зменшення втрат у системах 
опалення, гарячого водопостачання та за умови 
підвищення термічного опору огороджуючих 
конструкцій житлових та громадських будівель. 

Для відтворення і укріплення матеріально-
технічної бази будівельної індустpії  в перспективі 
пеpедбачається: 

- pозвиток домобудівної бази з уpахуванням нової 
стpуктуpи житлового будівництва, зокpема 
пошиpення споpудження малоповеpхових будівель; 

- зменшення pесуpсо- і енеpгоємності будівництва 
шляхом впpовадження нових ноpмативів теpмічного 
опоpу огоpоджуючих констpукцій, економічних 
систем опалення житлових будинків і пpомислових 
споpуд, більш економічних констpукцій будівель, 
проведення заходів зі збеpеження pесуpсів, матеpіалів 
і енеpгії в пpоцесі будівництва; 

- збільшення обсягів виготовлення двеpних і 
віконних блоків та інших виpобів з алюмінієвих 
сплавів і пластмас, вивільнення лісоматеpіалів. 
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Шиpше застосування ефективних легких металевих 
констpукцій для сучасних будівель і модулів для 
пpомислових об’єктів, підпpиємств зі збеpеження та 
пеpеpобки зеpна, овочів та іншої 
сільськогосподаpської пpодукції, для будівництва 
складських пpиміщень; 

- ствоpення відповідних стpуктуp і матеpіально-
технічної бази для пpоведення масової pеконстpукції 
застаpілих житлових будинків, особливо панельних та 
блочних [2]. 

Всі ці заходи сприяли б зменшенню 
енергоспоживання в будівельному секторі та 
скороченню емісії парникових газів. 

Викиди забруднюючих речових в будівельному 
секторі розділяють на прямі та непрямі. До прямих 
відносяться викиди від очисних споруд, будівельної 
промисловості, палива та ін. До непрямих відносяться 
викиди від електроенергії, що споживається в будівлі. 
Варіанти ефективного використання енергії в нових та 
існуючих будівлях могли б значно зменшити викиди 
СО2 з чистим економічним ефектом.  

До 2030 року близько 30% прогнозованих викидів 
можна запобігти з чистою економічною вигодою. 
Будівлі з низьким рівнем енергоспоживання, 
зменшуючи ріст викидів СО2, можуть покращити 
якість внутрішнього та зовнішнього повітря, 
покращити соціальне забезпечення та збільшити 
енергетичну безпеку. 

Розуміння можливості зменшення парникових 
газів в будівельному секторі доволі розповсюджено. 
Однак існує безліч бар’єрів на шляху використання 
цього потенціалу. Такі бар’єри включають відсутність 
ефективних технологій, схем фінансування, 
необхідність більш високих затрат для отримання 
достовірної інформації, наявність обмежень при 
проектування будівель та відсутність відповідного 
технічного та програмного портфелю. 

Всі вищезазначені бар’єри найбільш 
розповсюджені в країнах, що розвиваються. Це 
призводить до труднощів при досягненні ними 
потенціального зменшення викидів парникових газів 
будівельної галузі.  

Заходи зі зменшення викидів парникових газів від 
громадських будівель діляться на три категорії: 
− зменшення споживання енергії в будівлях; 
− перехід на низьковуглеводовмісні палива, 

включаючи більш широке використання 
поновлюваних джерел енергії; 

− управління викидами, що не включають СО2 та 
парникові гази. 
Будь-яка політика, заходи та інструменти 

екологічної ефективності мають свої обмеження чи 
можливості, деякі з них наведені в таблиці 1. 

Багато сучасних технологій дозволяють зменшити 
споживання електроенергії за допомогою 
покращеного теплового корпусу, за рахунок 
покращення проектних методів та будівельних 

операцій, використання енергоефективного 
обладнання [3]. 

 
ЕКО-КЛІМАТИЧНІ ПРОБЛЕМИ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В БУДІВЕЛЬНОМУ 
СЕКТОРІ 

Загально відомо, що на сьогоднішній день є дві 
основні можливості вирішення екологічних та 
кліматичних проблем й побудови енерго- та еколого 
безпечних систем, а також виходу із затяжної 
енергетичної кризи, перед якою стоїть світ. До них 
входять ефективне використання й розвиток 
національних ресурсів, в тому числі і відновлюваних 
джерел енергії (ВДЕ), плюс енергозбереження й 
підвищення енергоефективності всіх сфер економіки. 

 
Таблиця 1 – Обмеження або можливості заходів досягнення 
екологічної ефективності 

Політика, заходи та 
інструменти досягнення 

екологічної 
ефективності 

Ключові обмеження або 
можливості 

1. Стандарти пристроїв 
та маркування 

1. Необхідність в 
періодичному перегляді 
стандартів 

2. Будівельні норми та 
правила 

2. Важливість для нових 
будівель (складності у 
використанні) 

3. Потреба в програмі 
управління, включаючи 
програми лідерства 

3. Потреба в інструкціях 
(положеннях) з метою 
отримання прибутку 
енергообслуговуючих 
компаній 

4. Відкритий сектор 
управління 

4. Урядове забезпечення 
може розширити попит 
на продукти з низьким 
енергоспоживанням 

5. Стимули для 
енергообслуговуючих 
компаній 

5. Фактор успіху: доступ 
до третьої особи, що 
фінансуює 

 
Одна з ключових проблем, вирішення якої 

вимагає нетрадиційних підходів – проблема 
економічної оцінки впливу результатів розвитку 
країни на навколишнє середовище й здоров'я 
населення. Існуюча система еколого-економічного 
регулювання в Україні заснована на лімітуванні 
викидів. Підприємства здійснюють платежі за 
нормовані викиди, підвищені платежі за 
наднормативний вплив, а також штрафи у випадку 
аварійних або нелегальних викидів. Ці платежі 
включаються у вартість теплової та електричної 
енергії й стягуються зі споживача. Отже, у виробників 
немає стимулу запобігати викидам.  

Більшість технологій, необхідних для рішення 
проблем навколишнього середовища й зміни клімату, 
вже розроблені. Отже, для зменшення обсягу 
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використання у світі електроенергії на 15-25% або для 
впровадження ВДЕ не потрібні революційні наукові 
відкриття. Проблема полягає в організації ефективної 
взаємодії між ринком і цими технологіями. Необхідно 
знайти механізми, що дозволяють виробникам 
устаткування для впровадження таких технологій, 
вивчити потреби ринку й зважитися вкладати гроші в 
нові дослідження й розробки, а також у випробування 
й удосконалення нових технологій. 

Звичайний менеджмент і еко- енергетичний 
менеджменти істотно відрізняються. У звичайному 
менеджменті треба максимізувати відношення 
загального прибутку до витрат, а в еко- 
енергетичному менеджменті потрібно мінімізувати 
викиди і максимізувати ефективність 
енерговикористання. Тільки на перший погляд ці 
вимоги взаємовиключні й суперечливі.  

Для виключення таких протиріч була розроблена 
й реалізована концепція стійкого розвитку. Вона 
пов'язує воєдино економіку та екологію. Суть цієї 
концепції зводиться до однієї тези: «існуюче 
покоління не повинно вступати в конфлікт з 
можливістю жити іншим поколінням». З погляду 
економіки це можливо трактувати таким чином: 
сукупний капітал, що включає в себе природний 
капітал, фізичний капітал і людський капітал – три 
види капіталу - у наступний момент часу повинен 
бути не менше, ніж зараз. Відповідно, необхідно 
реалізовувати концепцію взаємовигідних рішень, 
тобто це концепція вигідних рішень як в екології, так і 
в економіці. Реалізація концепції стійкого розвитку 
привела до того, що були розроблені принципи 
екологічного мислення. Їх усього дев'ять. Найбільш 
актуальний для нашої країни звучить так – скорочуйте 
споживання.  

Для України важливо займатися еко- 
енергетичним менеджментом, навчатися йому. Один з 
пунктів екологічного мислення полягає в тому, що 
треба постійно займатися освітою та підвищенням 
кваліфікації в цих областях. Також одним з важливих 
факторів є моніторинг та контроль за створенням та 
впровадженням нової техніки, технологій, матеріалів 
та інженерних рішень, конструкцій. 

Важливим для України є брак інвестицій в 
проекти з екологічної безпеки та підвищення 
енергоефективності через відсутність таких чинників, 
як страхування екологічної відповідальності, податки 
за неефективне енерговикористання та надмірні 
викиди забруднюючих речовин та ПГ й відповідних 
законів. На заході власники підприємства 
відповідають за те, як його діяльність впливає на 
довкілля, а купівля-продаж неможлива без 
екологічного висновку. Екологічний висновок - дуже 
істотна перешкода й можливість його зняти одна - 
розвивати страхування професійної відповідальності.  

Зв’язок екологічної та економічної складової 
проблеми побудови еко- енергетичної безпеки країни, 

регіону можна зрозуміти за допомогою екологічної 
кривої Кузнєца.  

Екологічна крива Кузнєца (ЕКК) виступає 
аргументом економічного розвитку. По мірі розвитку 
економічного росту, який починається з низького 
рівня розвитку та доходів в країні, на перший план 
виходять природоексплуатуючі сектори. Це 
призводить до виснаження природних ресурсів та 
забруднення навколишнього середовища. Однак по 
мірі росту ВВП на душу населення з’являються засоби 
для структурно-технологічних ресурсозберігаючих 
змін в економіці, використання екологічно чистих 
технологій. Таким чином екологічний вплив 
знижується. Цьому сприяє й збільшення рівня 
забезпеченості населення в цілому, й ріст його вимог 
до екологічної складової якості життя [4]. 

Один з аргументів, що заперечують теорію 
використання екологічної кривої, полягає в тому, що 
зі зростанням доходів (наприклад, в Україні) викиди 
можуть не зменшуватися, а перерозподілятися: брудні 
виробництва будуть виноситись в більш віддалені від 
населених пунктів території. Тому при впровадженні 
нових технічних рішень необхідно постійно 
враховувати екологічні наслідки впроваджуваного. 

Побудуємо екологічну криву Кузнєца для умов 
України за статистичним даними  в період з 1996 по 
2006 рік [5]. Статистичні дані використано з 
Національного звіту про кадастр викидів парникових 
газів в Україні за 2006 рік (табл.2). Методика 
розрахунку виконана з використанням підходу 
„зверху-вниз”. Дані для розрахунків в основному 
отримані з даних статистичної звітності – 
Держкомстат України та статистичні збірники. При 
складанні звіту використовувались коефіцієнти 
викидів парникових газів та перевідні коефіцієнти для 
видів палива, що використовуються на Україні.  

 
Таблиця 2 – Статистичні дані для побудови ЕКК 

 
В 1999 та 2000 роках була найнижча кількість 

загальних викидів, а відповідно поліпшення стану 

Рік ВВП 
грн/чол. 

Викиди CО2, 
млн.т.СО2 

Всього, 
млн. т. 
СО2-екв 

1996 1595 318.2 472.8 
1997 1842 285.1 451.5 
1998 2040 237.2 410.1 
1999 2614 232.4 408.1 
2000 3436 232.4 395.1 
2001 4195 233.7 399.1 
2002 4685 235.8 400.5 
2003 5591 257.7 416.1 
2004 7293 316.9 413.4 
2005 9401 328.6 425.7 
2006 11666 344.5 443.2 
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навколишнього середовища. На сьогоднішній день 
крива впевнено рухається нагору до поворотної 
крапки (рис.1). Отже, можливий такий варіанти 
розвитку економіки, коли крива піде прямо якийсь 
відрізок часу, а потім на спад (збільшення ВВП не 
буде впливати на забруднення навколишнього 
середовища, а потім приведе до зниження викидів). 
Тобто поворотна крапка буде у вигляді відрізка прямої 
на одному рівні забруднення навколишнього 
середовища.   

Залежності типу екологічної кривої Кузнєца 
можна побудувати для багатьох видів забруднюючих 
речовин (наприклад, для СН4 та NO2). 

Велика розбіжність та недостатність статистичних 
даних в різних джерелах не дає можливості 
однозначно проаналізувати зв’язок екологічної та 
економічної складової економіки України. 

 

 
Рисунок 1 – ЕКК (1996 – 2006 рр.) для України 

 
В останні роки було багато дискусій з приводу 

того, чи одержить реальне практичне підтвердження 
згадана зворотна U-подібна залежність між станом 
навколишнього середовища й доходом (ЕКК). Однак 
останні показники зв'язку між покращенням 
навколишнього середовища й розвитком економіки 
показали, що розглядаючи економічний ріст як 
можливість рішення екологічних проблем, важливо 
враховувати відповідні фактори впливу масштабу 
індустріалізації. Можна зробити висновок про те, що 
якість політики й інституційних інструментів може 
значно зменшити екологічну деградацію при 
низькому рівні доходу й прискорити заходи 
поліпшення при високому рівні доходу. Іншими 
словами, більш вдосконалені політичні заходи, 
наприклад, надійно захищеного права власності й 
обов'язкового виконання контрактів і діючих 
екологічних норм та правил, можуть сприяти 
зниженню екологічної ціни економічного росту.  

 

ВИСНОВОК 
1. Питання поліпшення навколишнього середовища, 
енергозбереження, використання чистої енергії, 
впровадження більш чистих технологій необхідно 
вирішувати вже сьогодні, і не лише виправляючи старі 
помилки та змінюючи застарілі технології. Доцільно 
впроваджувати енергозберігаючі та екологічно чисті 
технології вже на стадії проектування та будування 
нових соціальних та виробничих споруд, а також 
розраховувати вплив на навколишнє середовище, 
кількість викидів парникових газів від впроваджених 
заходів. Це дозволить не тільки контролювати, 
аналізувати та покращувати стан оточуючого 
середовища, а й знаходити принципово нові, більш 
пристосовані до нашої економіки можливості 
впровадження енергозберігаючої політики. 
2. Аналізуючи стан і основні тенденції розвитку 
енергетичної політики України можна сказати, що 
нинішня система державного керування в 
енергетичній сфері недостатньо ефективна, а 
виходить, має потребу в удосконаленні. Те ж саме 
можна сказати й про екологічну політику країни. 
Якщо слідувати теорії зворотної U-подібної кривої, 
треба більше уваги приділяти поліпшенню економіки 
країни. Для цього в першу чергу необхідно створити 
стабільну нормативно-правову базу в сфері 
енергетичної та екологічної політики та ефективну 
систему моніторингу довкілля та показників 
ефективності енерговикористання. 
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ОСНОВНІ ЕНЕРГОЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕТАЛУРГІЇ У РАМКАХ  КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ 

 
О.М. Кравченко, аспірант, Є.М. Іншеков, канд. техн. наук, доц. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
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Annotation – Research work in the field of metallurgical complex of Ukraine, because it has a great consumption of energy 
resources and a great amount of greenhouse gas emissions. Reducing the amount of the energy consumption is one of the 
fastest, most effective ways to save the business money. And it will also help to combat climate change by reducing greenhouse 
gas emissions.  
  
Keywords – power consumption, energy efficiency, fuel and energy resources, greenhouse gases, energy saving measures, 
flexible mechanisms of Kyoto protocol. 
 

Велика енергоємність української економіки, в 
результаті якої, за умов збільшення видатків на 
енергоносії, українські товари стали неконкурентними 
на світових ринках. 

В найбільш енергоємних галузях національної 
економіки – металургійній, машинобудівній, хімічній, 
а також житлово-комунальній сфері – динаміка 
зниження енергоємності валової доданої вартості не 
досягла необхідних показників через погіршення 
технічного стану обладнання, яке, за оцінками 
експертів, має ступінь зносу 65 – 70%. Унаслідок 
цього в зазначених галузях триває процес підвищення 
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 
деякі важливі види продукції [1]. 

Енергоємність валового внутрішнього продукту в 
Україні на сьогодні більш, ніж вдвічі, вища за 
енергоємність промислово-розвинутих країн Західної 
Європи і продовжує зростати. В економіці України 
домінує енергоємна промисловість, наприклад, 
виробництво чавуну, сталі, цементу, хімічних 
речовин. В більшості галузей промисловості все ще 
використовуються застарілі технології [ 2]. 

Підвищення енергоефективності є потужнім 
засобом для досягнення Україною своїх економічних 
та соціальних цілей, тому підвищення 
енергоефективності та енергозбереження стає 
стратегічною лінією розвитку економіки та соціальної 
сфери на найближчу та подальшу перспективу.Саме 
по такому шляху пішли промислово розвинуті країни, 
а кращих успіхів в підвищенні ефективності досягли 
найбільш енергодефіцитні з них (Японія, Італія та ін.) 
[3, 4]. 

До останнього часу дослідження 
енергоефективності обмежувались виключно 
технічними аспектами проблеми. У теперішній час 
виникла необхідність в більш широкому та 
комплексному підході до проблеми підвищення 
енергоефективності з врахуванням впливу 
енергетичного фактору на економічну та екологічну 
безпеку країни. Глобальна зміна клімату є питанням, 
що стосується перш за все енергетики (використання 

органічного палива) та довкілля, і залишатиметься у 
центрі міжнародної уваги протягом десятиріч. 
Міжнародна спільнота, визнаючи небезпеку, 
пов’язану з постійним зростанням викидів парникових 
газів (ПГ), запровадила в дію Рамкову Конвенцію 
ООН з питань зміни клімату (РКЗК ООН) та 
Кіотський протокол до неї [5, 6]. 

 
Кіотський протокол та його механізми 

Кіотський протокол, схвалений на третій сесії 
конференції сторін РКЗК ООН у грудні 1997 р., став 
значним кроком вперед у спробах вирішити проблеми 
зміни клімату. У масштабах всієї економіки України 
ефект від реалізації положень Кіотського протоколу у 
межах гнучких механізмів, що приємні для умов 
України (проекти спільного впровадження та торгівля 
квотами), в грошовому вираженні становить близько 
1-2 млрд. дол. за 2008-2012 рр. Україна сподівається 
використовувати резерв квот на викиди ПГ для 
залучення зовнішніх інвестицій з метою модернізації 
економіки шляхом реалізації проектів сумісного 
впровадження і схеми "зелених" інвестицій [7]. 

Україна підтримує ініціативу Європейського 
Союзу по розробці угоди пост-Кіотського періоду, 
тобто ідею продовження дії механізмів Кіотського 
протоколу на наступний звітний період, оскільки 
життєвий цикл проектів спільного впровадження і по 
схемі "зелених" інвестицій не обмежується 2012 р. 
Термін підписання пост-Кіотського протоколу 
планується на грудень 2009 року в Копенгагені [8]. 

  
Розвиток металургійного комплексу України 

Підвищення енергоефективності та зменшення 
викидів енергоємних галузей є однією з ключових 
задач щорічного моніторингу соціально-економічного 
розвитку нашої країни. Це стосується усіх секторів 
економіки, проте особлива увага звернена на 
енергозберігаючі і екологічні аспекти розвитку 
металургійного комплексу (МК) [9]. 

Пояснення такої ситуації криється за 
показниками енергоспоживання в галузі: за період із 
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2000 р. приведена питома витрата палива на тонну 
виробленого прокату збільшилася з ~ 1,4 до 1,8 т у. п., 
тобто майже на 30%, що цілком кореспондується з 
розміром підвищення питомих викидів шкідливих 
речовин [10, 11]. 

Енергоємність виробництва української продукції 
МК на 20-25% перевищує загальносвітовий рівень 
[12]. 

 
РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Й ОЦІНКА ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО 

КОМПЛЕКСУ 
 

Характеристика показників динаміки 
енергоємності продукції 

Головними узагальнюючими показниками 
розвитку будь-якої галузі є динаміка показників 
питомих витрат енергетичних ресурсів на одиницю 
продукції (енергоємність). 

У 2007 році виробництво чавуну склало 35,6 млн. 
т, сталі – 42,8 млн. т, готового прокату – 36,2 млн. т. 
Перша половина 2008 р. для української металургії, як 
і для металургійного світу в цілому, була дуже 
благополучною. Індекс обсягів виробництва для 
металургів за січень–червень 2008 р. порівняно з 
відповідним періодом 2007-го становив 103,3% (за 
показника для української промисловості загалом 
107,5%). Навіть за дев’ять місяців 2008 р., попри 
ознаки кризових явищ, що проявилися в серпні – 
вересні, галузь спрацювала на рівні 99,97% до 
відповідного періоду 2007 р.  

Оптимізм від успіхів галузі, яка не знала падіння з 
1998 р., був такий, що в підготовленому у липні 2008 
р. проекті нової редакції Державної програми 
розвитку та реформування ГМК на період до 2012 р. 
при підсумовуванні виробничих програм і планів 
підприємств, виконаному Мінпромполітики і 
Металургпромом, ми виходили на перспективний 
обсяг виробництва сталі в 55 – 65 млн. тонн на рік.  

Вже в серпні 2008 р. під впливом внутрішніх і 
зовнішніх чинників (насамперед погіршення 
зовнішньої та внутрішньої цінової кон’юнктури, 
різкого зниження попиту на металургійну продукцію 
практично в усіх основних сегментах) з’явилися 
спочатку локальні ознаки рецесії, котрі у вересні 
набули системного характеру. Однак попри вжиті 
заходи, ситуація в галузі продовжувала 
погіршуватися, що призвело до вимушеної зупинки 
окремих метагрегатів і виробництв. У результаті було 
значно скорочено випуск основних видів метпродукції 
— чавуну, сталі, прокату. Так, якщо в першому 
півріччі 2008 р. середньомісячне виробництво чавуну, 
сталі та готового прокату було відповідно 3,09; 3,71 і 
3,16 млн. тонн, то у вересні воно становило 2,15; 2,48 і 
2,13 млн. тонн відповідно. У жовтні 2008 р. були 
повністю зупинені 16 доменних печей із 43; 24 
сталеплавильні агрегати з 63; дев’ять прокатних станів 
із 64 (через відсутність реалізації продукції). Пік 

кризи припав на листопад 2008 р., коли в Україні 
працювало тільки 18 доменних печей, 20 
сталеплавильних агрегатів і 48 прокатних станів. 
Середньодобове виробництво готового прокату 
знизилося в листопаді 2008 р. до 50,4 тис. тонн; але в 
грудні цей показник уже знову зріс до 61,8 тис. тонн, а 
в січні 2009-го – до 67,1 тис. тонн. Про те, що кризу 
вже почали долати, свідчить таке: в січні 2009 р. 
виплавка сталі порівняно з груднем 2008-го 
збільшилася на 4,5% [14]. 

Металургія – найбільш енергоємна галузь 
промисловості, яка споживає біля 17.5% палива та 
16.7% електроенергії від загального їх споживання в 
економіці України. Критична ситуація з високою 
енергоємністю продукції МК об’єктивно обмежує 
конкурентоспроможність національного виробництва 
і лягає важким тягарем на економіку, тим більше в 
умовах її зовнішньої енергетичної залежності. Тому 
фактор енергозбереження є одним із визначальних для 
енергетичної стратегії України. 

МК є значним джерелом утворення вторинних 
енергетичних ресурсів. Вихід горючих ВЕР становить 
90%, а теплових – біля 60% від загальної кількості їх в 
промисловості. Тому повне використання їх за 
рахунок установки теплових утилізаційних 
електростанцій, газових утилізаційних безкомпре-
сорних турбін, установок сухого гасіння коксу, котлів-
утилізаторів, охолоджувачів конверторних газів, 
утилізаційних турбогенераторів низького тиску, 
теплообмінників на теплових трубах, теплонасосних 
установок, використання низькокиплячих теплоносіїв, 
локальних схем теплофікації, кондиціювання повітря 
та утилізація тепла вентвикидів – все це дозволить 
одержати значну економію ПЕР при відносно низьких 
капітальних витратах, в ряді випадків, до 100-150 дол. 
США на 1 т у.п. 

Реалізація енергозберігаючого потенціалу в МК 
дозволить знизити енергоємність прокату на 20 – 25%. 
Більшість технологічного обладнання галузі працює з 
виходом вторинних енергоресурсів. Тому 
пріоритетним напрямком енергозбереження є 
створення і впровадження в виробництво 
технологічних процесів і агрегатів з повним 
внутрішнім теплообміном, які забезпечують 
мінімальні втрати тепла [15]. 
 
Оцінка ефективності використання паливно-

енергетичних ресурсів 
Проблеми неефективного використання 

енергоресурсів наявні для усіх секторів економіки 
країни, у першу чергу, для МК. Результатом 
нераціонального і надмірного споживання ПЕР в 
умовах пожвавлення економічної активності у країні є 
постійне зростання їх імпорту, підвищення 
собівартості виробленої продукції та зниження 
конкурентоспроможності національної економіки[16]. 

У цілому витрати на енергоресурси становлять 
понад 40 відсотків собівартості металургійної 
продукції, тому енергозбереження МК, зокрема в 
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металургійному, гірничорудному та феросплавному 
виробництвах, є чинником зниження собівартості та 
підвищення конкурентоспроможності продукції [17]. 
Висока енергоємність металургійної продукції є 
наслідком недосконалих технологій, морально та 
фізично застарілого обладнання, недовантаження 
агрегатів, відсутності економічного стимулювання та 
організаційних умов енергозбереження.  
 
Аналіз викидів парникових газів у навколишнє 
середовище підприємствами металургійного 

комплексу 
Проблемі екологічної кризи не приділяється 

належної уваги, більший акцент робиться на 
проблемах економічного характеру, однак важливо 
розуміти, що криза економічна і криза екологічна 
тісно взаємозалежні. Існування прямого зв'язку між 
використанням палива в промислових установках і 
викидом від них у навколишнє середовище шкідливих 
речовин у даний час є безспірним. Весь об'єм оксидів 
азоту, що утворяться в енергетичних установках, і 
монооксиду вуглецю, варто віднести за рахунок 
складу палива і технології його застосування. 
 
Таблиця 1 – Обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферу 
від стаціонарних джерел забруднення МК в Україні, 2000-
2006 р. [18]. 

 
Природно, що при виборі й оцінці технічних 

рішень по енергозбереженню не можна не 
враховувати і їхню екологічну ефективність. 
Реалізація Кіотських механізмів в різних сферах 
економіки України припускає первинний облік та 
оцінку ПГ, а також визначення на цій основі 

потенціалу економіки викидів ПГ з метою їх 
включення в економічні відносини за допомогою 
застосування механізмів компенсації, купівлі–
продажу квот на забруднення та ін. 

В таблиці 1 приведені обсяги викидів ПГ в 
атмосферу від стаціонарних джерел забруднення МК в 
Україні, 2000-2006 р.  

Оцінюючи екологічну ситуацію МК України, 
необхідно відмітити, що протягом 1991-2000 рр. через 
занепад виробництва споживання ПЕР на виробничо-
експлуатаційні потреби МК зменшилося на 44,5%, а 
після подолання кризи (2001 – 2006 рр.) – зросло на 
7,7%. Відповідно змінювалися викиди парникових 
газів.Фактичні викиди ПГ на 2006 р. склали мінус 55% 
від рівня 1990 р., щорічне скорочення емісії СО2 
відбувалося в період загальної економічної кризи в 
Україні за рахунок зменшення обсягів виробництва. 
Поступова стабілізація економіки країни, 
нарощування потужностей виробництва при 
застарілих виробничих і природоохоронних 
технологіях, безперечно, супроводжуватимуться 
зростанням викидів парникових газів. 

Перспективи економічного розвитку України 
мають розроблятися на базі наукового аналізу та 
варіантній основі; прийняття рішень має бути 
"прозорим", а обраний варіант розвитку у вигляді 
угоди повинен бути ухвалений усіма учасниками 
виробничо-господарської діяльності. Що стосується 
викидів забруднюючих речовин, у тому числі ПГ, то 
очевидно, що без належних реструктуризації та 
реконструкції промисловості квоту на емісію СО2 
буде перевищено вже незабаром.  
 
АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
ТА ВИКИДІВ ПГ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ RETSCREEN (ПРОЕКТ СВ НА 

АЛЧЕВСЬКОМУ МЕТАЛУРГІЙНОМУ 
КОМБІНАТІ) 

Програмне забезпечення RETScreen – швидкий та 
зручний інструмент для оцінки потенціалу 
життєздатності проектів з використання чистої енергії, 
аналіз ризику, пов'язаний з інвестиціями проекту. За 
допомогою програмного забезпечення RETScreen 
користувач аналізує ті аспекти, які представляють 
особливий інтерес для нього. RETScreen 
призначається для виконання оцінки проектів 
використання чистої енергії, або оцінки проектів 
раціонального використання енергії, які зменшують 
споживання електроенергії та/або викопного палива. 
RETScreen може управляти проектом, пов’язаним з 
введенням в експлуатацію окремої великої установки 
(як, наприклад, електростанція), а також проектами, 
пов’язаними з багатьма складальними одиницями 
невеликого обладнання [20]. Оцінка стану 
навколишнього середовища – RETScreen розраховує 
викиди CO2 та декількох місцевих забруднювачів 
повітря, яких можна уникнути в результаті виконання 
проекту.  

Аналіз викидів ПГ на основі программного 

Рік 
CO2 CH4 PFCs 

CO2 еквівалент, млн. т 
1990 84 435,56 849,13 203,23 
1991 71 743,53 692,35 162,19 
1992 71 369,99 668,12 122,68 
1993 56 543,18 512,34 123,72 
1994 43 670,87 381,41 138,94 
1995 40 586,08 340,17 153,45 
1996 41 355,70 337,02 123,45 
1997 49 235,93 389,64 126,68 
1998 50 951,81 395,7 103,97 
1999 53 913,12 434,89 87,74 
2000 58686,97 485,71 99,74 
2001 59660,21 498,55 96,59 
2002 59955,88 522,27 85,02 
2003 61001,35 558,1 66,49 
2004 62448,18 585,48 80,44 
2005 60187,68 581,1 122,66 
2006 64557,04 622,32 125,62 
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забезпечення RETScreen включає: 
- ознайомити з методикою розрахунку скорочення 
кількості викидів ПГ; 
- продемонструвати модель аналізу скорочення 
кількості викидів ПГ. 

Проведення аналізу і оцінки енергоефективності 
та викидів ПГ на основі  програмного забезпечення 
RETScreen передбачає розрахунок щорічного 
зменшення викидів ПГ:базовий випадок (звичайна 
технологія) порівнюється з запропонованим 
(технологія з використанням чистої енергії); викиди 
CH4 і N2O конвертуються в еквівалент CO2 в 
перерахунку на їх потенціальний вплив на глобальне 
потепління. RETScreen розраховує, як щорічне 
скорочення викидів впливає на втрати при передачі і 
розподілі енергії і кредити за ПГ: Фінансова оцінка – 
RETScreen розраховує Чисту Поточну Вартість та 
Внутрішню норму прибутку від проекту з точки зору 
інвестора (інвесторів), термін окупності і сукупний 
грошовий потік.  

Аналіз викидів забруднюючих речовин у 
навколишнє середовище підприємствами МК і 
динаміки їх обсягів за останні роки та оцінка 
технічних можливостей енргозберігаючого 
обладнання свідчать, що є реальні передумови для 
зменшення негативного впливу діяльності 
підприємств МК на навколишнє середовище за 
рахунок зниження обсягу викидів в атмосферу . 

Регіональним адміністраціям, бізнесу і 
громадськості має прямий сенс підтримати активну 
участь Україні в Кіотському протоколі і, наскільки це 
можливо, скористатися додатковими можливостями 
даної міжнародної угоди. За статистикою 
Міжнародної Агенції з Енергетики Україна входить в 
двадцятку найбільших забруднювачів планети 
парниковими газами та має найбільший в світі 
потенціал енергозбереження. Отже, необхідно взяти 
на себе зобов'язання не перевищення викидів 
парникових газів на рівні 2007 року, тобто 0% 
збільшення викидів в усі наступні роки до 2020 року в 
рамках переговорів за новою угодою, покликаною 
замінити собою Кіотський протокол.  

 
ВИСНОВКИ 

1. Необхідно комплексно підходити до 
проблеми підвищення енергоефективності з 
врахуванням впливу енергетичного фактору на 
економічну та екологічну безпеку України; 

2. Наочним є необхідність впровадження 
гнучких механізмів Кіотського протоколу для 
вирішення проблеми підвищення енергоефективності 
та зменшення викидів ПГ енергоємних галузей; 

3. Доцільним є  використання методики 
розрахунку щорічного скорочення викидів ПГ та 
аналізу енергозберігаючих проектів на основі 
програмного забезпечення RETScreen;  

4. Необхідно підтримати ініціативу 
Європейського Союзу по розробці угоди пост-
Кіотського періоду, тобто ідею продовження дії 

механізмів Кіотського протоколу на наступний 
звітний період. 
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Широке застосування різноманітних типів 
нелінійних нестаціонарних навантажень 
(перетворювачів електроенергії – ПЕЕ) та збільшення 
кількості різноманітних споживачів електроенергії, 
зумовлює погіршення показників якості 
електроенергії та, як наслідок, значні рівні втрат 
електроенергії, погіршення стану електромагнітної 
сумісності елементів системи електроживлення.  

Оцінка рівнів спотворення енергетичних процесів 
в системах з несинусоїдальними напругами та 
струмами, зокрема за рахунок адекватного 
відображення (вимірювання) реальних процесів в 
системах  

Електоприймачі котрі погіршують якість 
електроенергії: 

• електрифікований транспорт; 
• обладнання для контактної зварки; 
• дугові сталеплавильні печі; 
• керовані випрямлячі; 
• газорозрядні лампи; 
• імпульсні блоки живлення 

Неякісна електроенергія впливає на:  
• роботу силового устаткування; 
• системи релейного захисту; 
• автоматику; 
• системи зв'язку;  
• системи обліку електроенергії.  

Еквівалентна спрощена схема мережі 
електроживлення: 

 
ІНТЕГРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА 

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ 

Для представлення інтегральних характеристик і 

показників оцінки взаємного впливу елементів кіл з 
ключовими елементами розглянемо розклад миттєвих 
функцій i(t), u(t), p(t) на складові. Для цього спочатку 
здійснимо формальну процедуру розкладу функції i(t) 
в системі ортогональних функцій {ϕi(t), i = 1,..., nϕ} 
[16–19]. Оскільки при використанні функцій i(t), u(t) в 
перетині кола електромагнітні процеси розглядаються 
у двовимірній площині, виберемо ортогональну 
систему у вигляді {ϕi(t), i = 1,..., nϕ} при nϕ = 2; ϕ1(t) ≡ 
u(t); ϕ2(t)  ≡ u⊥(t), де  

T 

∫ u(t) u⊥(t) dt = 0. (1) 
   0 

По відношенню до ортогональної системи {u(t), 
u⊥(t)} струм i(t) розкладемо на дві ортогональні 
складові i||(t) та i⊥(t) (i(t) = i||(t) + i⊥(t)), які за 
визначенням дорівнюють відповідно активній та 
реактивній складовим струму: 

i||(t) ≡ iа(t);     i⊥(t) ≡ iр(t); (2) 

i(t) = iа(t) + iр(t). 

Врахувавши, що i⊥(t) = i(t) - iа(t); iа(t) = u(t)/R||, де R|| 
= U2/P, згідно з (7.4) та (7.5) запишемо 

u⊥(t) = R⊥ iр(t) = R⊥ (i(t) - Pu(t)/U2). (3)   

Оскільки потужність Фризе QФ розглядається як 
квадратична нев’язка між величинами S та P, то 
величину R⊥ із (3) по аналогії з R|| = U2/P задамо 
співвідношенням R⊥ = U2/QФ. Величина R⊥  має 
розмірність опору та як і опір R||, відображає 
властивості частини кола відносно виділеного 
перетину і характеризує відхилення процесів від 
оптимальних з точки зору виконання критерію міні-
муму втрат електроенергії. Мають місце 
співвідношення
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Рис.1 

Г – генератор; Rr – опір генератора; Rл – опір лінії електропередачі; Zн – опір навантаження 

 
R⊥ = R||P/QФ; R⊥/R|| = P/QФ; S = U2( R⊥

2 + R||

2)1/2/R⊥R||; (4) 

RЕКВ = U/I = R⊥R||/( R⊥

2 + R||

2)1/2. 

Величину R⊥/R|| = P/QФ можна розглядати як 
показник відносного рівня спотворень сигналів при 
розгляді критерію мінімуму втрат електроенергії. 

Якщо ввести провідності G|| = 1/R||, G⊥ = 1/R⊥, то 
співвідношення (4) можна записати таким чином: 

G⊥ = G||QФ /P;         G⊥/G|| = QФ/P; 

S = U2(G⊥

2 + G||

2)1/2;       RЕКВ = 1/( G⊥

2 + G||

2)1/2. 

 
ОЦІНКА РІВНІВ СПОТВОРЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ 
Часто оцінка рівнів спотворення енергетичних 

процесів у колах з несинусоїдальними сигналами роз-
глядається для усталених режимів відносно критерію 
мінімуму втрат. Цей критерій відображає 
забезпечення точної пропорційності напруги та 
струму 

 u(t)/i(t) = U 2/P = R|| = const, (5) 

що відповідає співпаданню форм u(t) та i(t) і 
призводить до мінімуму втрат електроенергії при її 
передачі від генератора до навантаження. Для даного 
критерію виконуються рівності P = S, де S  – повна 
потужність, та QФ = 0. 

Наведений вираз (5) має місце в колах, коли діючі 
значення струму мінімальні (I = Imin).  

Безпосередньо кількісну оцінку рівнів 
спотворення енергетичних процесів у перетині кола 
здійснюється доцільно здійснювати згідно з 
наступними показниками: 

          T 

ΔВ1 = ∫ (u(t)/i(t) - R||)dt/(TR||); (6) 
          0 

ΔВ2 = QОБ/P;    ΔВ3 = Q/QОБ - π. (7) 

 
Показники ΔВ1 та ΔВ2 відображають відповідно 

критерії мінімуму втрат та усереднення зворотних 
потоків енергії. Показник ΔВ3 є інтегральною 
характеристикою наближення енергетичного процесу 
до синусоїдального. Міру оцінки рівнів спотворення 
енергетичних процесів на основі показників ΔВ1, ΔВ2, 
ΔВ3 можна задати ступенем їх наближенням до нуля. 

При цьому співвідношення між “спотворюючим” 
та “оптимальним” сигналом на елементі характе-
ризуються наступними коефіцієнтами: 

KE1 = R|| /R⊥ = QФ/P;    KE2(t) = iр(t) / iа(t); 

 T 

KE2,Σ = ∫ KE2(t) dt; (7) 
            0 

KE3(t) = |iр(t)| / | iа(t)|; 
  

 T 

KE3,Σ = ∫ KE3(t) dt; 
 0 

KE4 = Iр/Iа, (8) 
       T                               Т                    

де Iр = ( ∫iр2(t)dt/T)1/2;  Iа = ( ∫ iа2(t)dt/T)1/2. 
      0                                0 
Наведені в (6) – (7) показники для критерію 

мінімуму втрат дозволяють оцінити рівні спотворення 
енергетичних процесів при виділенні як обмінних 
процесів, так і при аналізі додаткових втрат 
електроенергії. 

У багатьох випадках як оптимальні процеси 
доцільно вважати синусоїдальними, тобто енергетичні 
процеси при дії перших гармонік напруги u(t) та 
струму i(t). для такого типу оптимальних процесів 
розглянемо характеристики інтегрального впливу 
вищих гармонік та необхідні інтегральні оцінки рівнів 
спотворення енергетичних процесів відносно 
споживання енергії на першій гармоніці. Визначимо 
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співвідношення між інтегральними характеристиками, 
зокрема,  повної потужності загальної S, по першій 
гармоніці S1. Для потужностей S та S1 можна записати 

S2 = P2 + QФ
2; (9) 

S1
2 = P1

2 + Q1
2. (10) 

де P та P1 – загальна активна потужність та 
активна потужність першої гармоніки; Q1 – реактивна 
потужність першої гармоніки. 

Між величинами активної потужності P та P1 – 
зв’язок лінійний. Між реактивними потужностями QФ 
та Q1 зв’язок у більшості випадків розглядають як 
квадратичний, однак при аналізі характеру протікання 
енергетичних процесів в окремих випадках 
представляє інтерес лінійний зв’язок між цими 
величинами. 

При квадратичному зв’язку між QФ та Q1 маємо: 

QФ = Q1
2 + Q∞

2;    P = P1 + P∞. (11) 

Тоді із (9), (10) має місце рівність: 
 

S∞

2 = S2 - S1
2 = (P2 + QФ

 2) - (P1
2 + Q1

2). (12) 
 
Враховуючи формули (11) та (12) можемо 

отримати співвідношення 
 

S∞

2 = 2P∞⋅ P1 + P∞

2 + Q∞

2; 
 

S∞

2 / S1
2 = (2P∞⋅ P1 + P∞

2 + Q∞

2) / (P1
2 + Q1

2). (13) 
 
Оскільки S1 = I1U1, P1 = I1U1cosϕ, де ϕ = ψ1

u - ψ1
i, 

то із співвідношення (13) витікає рівність     

S∞

2 / S1
2 = 2P∞cosϕ/(I1U1)  + (P∞

2 + Q∞

2) / (I1U1)2. 

У випадках Q∞ = 0 чи P∞ = 0 справжнюються 
відповідно наближені рівності S∞

2 ≈ 2P∞⋅P1 + P∞

2 та S∞

2 ≈ 
Q∞

2. Величина S∞ визначає міру зростання усталеної 
потужності за рахунок впливу складових Q∞ та P∞, 
причому цей вплив залежить також від значень 
величини P1. 

При умові QФ = Q1 + Q∞,Л мають місце рівності: 
 

S∞

2  = 2(P∞⋅ P1 + Q∞,Л⋅ Q1) + P∞

2 + Q∞,Л
2; 

 
S∞

2 / S1
2 = (2(P∞⋅ P1 + Q∞,Л⋅ Q1) + P∞

2 + Q∞,Л
2) / (P1

2 + Q1
2).

 (14) 

Із врахуванням S1 = I1U1, P1 = I1U1cosϕ,  Q1 = 
I1U1sinϕ із співвідношення (11) витікає рівність     

S∞

2 / S1
2 = 2(P∞cosϕ + Q∞,Лsinϕ)/(I1U1)  + (P∞

2 + Q∞,Л
2) / 

(I1U1)2. 

У випадках Q∞,Л = 0 чи P∞ = 0 справжнюються 
відповідно наближені рівності S∞

2 ≈ 2P∞⋅P1 + P∞

2 та S∞

2 ≈ 
2Q∞,Л⋅Q1 + Q∞,Л

2. Величина S∞ визначає міру зростання 
усталеної потужності за рахунок впливу складових 

Q∞,Л та P∞, причому цей вплив залежить як від 
величини P1, так і Q1. 

При виділенні активної потужності P1 із повної 
потужності S маємо наступну рівність: 

S2 = P1
2 + QΔ

2. (15) 

Із врахуванням рівності P2 = P1
2 + 2P1P∞ + P∞

2 
вираз (9) приведемо до виду 

S2 = P1
2 + 2P1P∞ + P∞

2 + QФ
 2. (16) 

Величина QΔ

2 згідно (13), (13) набуває вигляду 
 

QΔ

2 = QФ
 2  + 2P1P∞ + P∞

2 = QФ
2 + QΔФ

2, 
 
де QΔФ

2 = 2P1P∞ + P∞

2. Звідки можемо записати: 

S2 = P1
2 + QФ

2 + QΔФ
2. (17) 

Введемо величину ΔP∞ – показник рівня 
спотворення активної потужності по першій гармоніці 
за рахунок споживання активної потужності на вищих 
гармоніках ΔP∞ = P∞/P1. Тоді співвідношення для QΔФ/P1 

має вигляд QΔФ/P1  = (ΔP∞(2 + ΔP∞))1/2, а при виконанні 
нерівності 2P1P∞ >> P∞

2 для величини QΔФ можемо 
записати наближену рівність QΔФ

2 ≅ 2P1P∞. 
Аналіз співвідношення (17) показує, що складова 

QΔФ
 відображає додаткові втрати енергії, зумовлені 

споживанням активної енергії на виділених вищих 
гармоніках, однак її величина залежить від рівня 
споживання активної потужності на першій гармоніці. 

Розглянемо розклад активної та реактивної 
складової миттєвого значення струму i(t) на додаткові 
складові, що відображають дію першої (індекс “1”) та 
вищих (індекс “∞”) гармонік. Покладемо, що iа(t) = 
iа(1)(t)+ iа(∞)(t); iр(t) = iр(1)(t) + iр(∞)(t), тоді 

 
i(t) = iа(1)(t)+ iа(∞)(t) + iр(1)(t) + iр(∞)(t). (18) 

 
Для струму iа(t) можемо записати: 
 

iа(t) = (P1 + P∞)(u1(t) + u∞(t))/(U1
2 + U∞

2) = β1u1(t) + β1u∞(t), 
де iа(1)(t) = β1u1(t); iа(∞)(t) = β1u∞(t); β1 = (P1 + P∞)/( 

U1
2 + U∞

2). 
Оскільки U 2 = U1

2 + U∞

2, то для діючих значень 
Iа(1) та Iа(∞) виконуються рівності: 

I 2 = Iа(1)
2 + Iа(∞)2;     Iа(1) = (P1 + P∞)U1/( U1

2 + U∞

2); 

Iа(∞) = (P1 + P∞)U∞ / ( U1
2 + U∞

2). 

Аналогічно для струму iр(t) справжнюється 
співвідношення 

 
iр(t) = iр(1)(t) + iр(∞)(t) = i1(t) - β1u1(t) + i∞(t) - β1u∞(t), 
 
де iр(1)(t) = i1(t) - β1u1(t); iр(∞)(t) = i∞(t) - β1u∞(t), та 

рівність Iр2 = Iр12 + Iр22. 
Складова β1 при КU = U∞ /U1 набуває вигляду 
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β1 = (I1cosϕ + P∞/U1)/(1 + КU
2). 

Отже, для діючих значень виділених складових 
струму i(t) згідно співвідношення (14) витікає рівність 

I 2 = Iа(1)
2

 + Iа(∞)2 + Iр(1)
2 + Iр(∞)2. (19) 

На основі виразів (15) – (19) установимо зв’язок 
між величинами P1, P∞, S∞, QΔФ та діючими значеннями 
складових активних і реактивних струмів. 

Для установленої потужності S можна записати 
наступне співвідношення 

S2 = P1
2 + QФ

2 + QΔФ
2 = U 2(Iа(1)

2
 + Iа(∞)2 + Iр(1)

2 + Iр(∞)2), 

звідки 

P1
2 + QΔФ

2 = U 2(Iа(1)
2 + Iа(∞)2); 

P1
2 + 2P1P∞ + P∞

2 = U1
2Iа(1)

2 + U1
2Iа(∞)2 + U∞

2Iа(1)
2 + U∞

2Iа(∞)2.
 (20) 

Із виразу (20) можна сформувати наступні 
рівності: 

P1 = U1Iа(1); P∞ = U∞Iа(∞); ΔP∞ = P∞/P1 = U∞Iа(∞)/U1Iа(1) = КU 
КI,а; 

QΔФ
2 = 2P1P∞ + P∞

2 = U1
2Iа(∞)2 + U∞

2Iа(1)
2 + U∞

2Iа(∞)2. 

де КI,а = Iа(∞)/Iа(1) – коефіцієнт пульсацій для 
активної складової струму. 

Враховуючи здійснену декомпозицію діючого 
значення реактивної складової струму, можливими є 
два шляхи декомпозиція потужності Фризе QФ: 

1) QФ
2 = (U1

2 + U∞

2)(Iр(1)
2 + Iр(∞)2) = Q1

2 + Q∞

2, (21) 

де Q1 = U1Iр(1); Q∞

2 = U1
2Iр(1)

2 + U∞

2Iр(1)
2 + U∞

2Iр(∞)2; 

1) QФ
2 = U 2 (Iр(1)

2 + Iр(∞)2) = QФ,1
2 + QФ,2

2, (22) 

де QФ,1 = UIр(1); QФ,2 = UIр(∞). 

 
ВИСНОВКИ 

Наведені два шляхи декомпозиції потужності QФ 
визначають два напрямки трактування виділення 
складових потужності Фризе. 

Співвідношення між наведеними енергетичними 
характеристиками (вирази (15) – (22)) дають 
можливість зі сторони активної та реактивної 
потужності оцінити рівні спотворення енергетичних 
процесів при виділені як оптимальних першої 
гармоніки напруги та струму. Як такі показники 
можна запропонувати: 

KQФ,1 = Q∞ / Q1 =  (U1
2Iр(1)

2 + U∞

2Iр(1)
2 + U∞

2Iр(∞)2)1/2 / U1Iр(1); 

KQФ,2 = QФ,1 / QФ,2 = Iр(1) / Iр(∞). 

Наведені характеристики та показники 
дозволяють досить повно провести оцінку рівнів 
спотворення енергетичних процесів у виділених колах 
при критеріях мінімуму втрат та виділення першої 
гармоніки напруги і струму. 
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Сучасний підхід, шляхи вирішення та алгоритм побудови інтегрованої системи енергозабезпечення 
 

А.В. Праховник, д.т.н., проф., С.К. Демиденко, А.С. Савченко 
Національний Технічний Університет України “Київський політехнічний інститут” 
Кафедра ЕП, ІЕЕ НТУУ “КПІ” 
 
Annotation – In 20th century humanity built an interconnected power system, but according to many factors in 21th century we 
stand in need to gradually building up energy system with the help of distributed energy sources. On the basis of the method 
below is a complex analysis of the alternative ways and directions of designing modern energy supply systems. 
 
Key words – Smart Grid technologies, distributed energy systems, interconnected energy systems, modernization of energy 
supply system. 
 

Вступ 
Відзначаючи початок ХХІ сторіччя, Інженерна 

Національна Академія США поставила перед собою 
ціль визначити найбільш важливе інженерне 
досягнення ХХ сторіччя. В приблизному списку, що 
нараховує 20 досягнень, які тим чи іншим чином 
вплинули на кожного в сучасному розвинутому світі, 
електрофікація знаходиться на передовій позиції, 
завдяки мережам, що і є тим самим “найбільш 
значним інженерним досягненням ХХ-го сторіччя”.  
Протягом багатьох декад мережі залишаються 
двигуном розвитку суспільства світу. Рік за роком 
централізована генерація продовжує поширювати 
серед нас електричну енергію найвищих рівней 
надійності в світі. Це є важливим для нашої 
економіки, нашої національної безпеки, та життів 
мільярдів поселенців світу і не може бути 
перебільшено. Проте людство використовували цю 
дивовижну машину для задоволення своїх потреб 
занадто довго. В результаті перевантажена мережа 
дедалі більше зазнавала ушкоджень та істотних 
ризиків. 

В багатьох значеннях існуюча мережа 
енергозабезпечення працює виключно добре в тому, 
для чого вона була побудована – наприклад, 
притримування низкої вартості енергії. Оскільки 
електрика повинна бути використана в момент її 
генерації, мережі представляють в основному 
моментний продукт доставки. 

Основуючись на потребах ХХ-го сторіччя вимоги 
до конструювання та детальної розробки в ері, коли 
поширення мережі було єдиною опцією та видимість 
в межах системи була обмежена, мережа історично 
переслідувала одну місію - забезпечення освітленням. 

За оцінками експертів, в багатьох регіонах світу 
найбільшу загрозу надійності системи забезпечення 
електроенергією складають перебої в місцевих 
системах електропостачання, що викликані 
пошкодженнями ліній електропередач через погодні 
умови або їх перевантаження внаслідок надлишкового 
споживання [1]. Практичним доказом цього стали 
масові катастрофи в США влітку 1999 року, восени 
2003 року та взимку 2005 року, які окрім 
багатомілійонних збитків призвели до значного 
людського дискомфорту та виявлення факту 

недостатніх інвестицій в підвищення надійності 
місцевих енергетичних мереж енергопостачальними 
компаніями. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що принципи, 
покладені в основу побудови і  функціонування  
енергетики в середині минулого сторіччя (побудова 
єдиної енергетичну системи країни на базі крупних 
теплових та гідроелектростанцій, а пізніше і 
атомних), залишається домінуючим в Україні  і на 
даний час. 

Однак у зв’язку новими тенденціями (підходами) 
у Світі щодо генерації з урахуванням проблем зміни 
клімату відбулися зміни у впровадженні одиничної 
потужності нових енергоблоків в Світі, а саме з 600 
МВт в середині 1980-х р. до 100 МВт в 1992 р. та 21 
МВт в 1998 р [2]. 

 
Сучасні підходи до побудови систем 

енергозабезпечення 
Сьогодні в розвинутих країнах світу широко 

впроваджуються «малі» генеруючі потужності у 
споживачів, що призвело до виникнення протиріч, 
адже протягом кількох десятків років 
енергопостачальні компанії наполягали на тому, що 
надійність енергомережі залежить від 
централізованого керування системою. Вони не могли 
дозволити споживачам приймати участь у керуванні 
тисячами розосереджених генераторів, оскільки були 
переконані, що це є шляхом до хаосу.  

Однак останнім часом все більше аналітиків 
стверджують, що більш децентралізоване, 
розосереджене керування може виявитись набагато 
гнучкішим, аніж централізована ієрархічна система 
керування [2]. Така система дозволяє 
децентралізовано керувати та розподіляти управління 
між багатьма зворотніми зв’язками, не покладаючись 
на централізовану іерархію. 

Тому, в основу принципу енергетичної системи 
ХХІ сторіччя покладене на поступове збільшення 
кількості розосереджених джерел генерації (РГ - 
часом їх називають локальні або персональні), які 
формують децентралізовані системи 
енергозабезпечення, з включенням їх до інтегрованих 
систем енергозабезпечення, які базуються на 
перевагах централізованих та децентралізованих 
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систем. 
Публічним прийняттям такого принципу став 

рейтинг в “Business Week” у 1999 році з назвою “21 
ідея для ХІХ сторіччя” першими в списку якого були 
локальні, або “персональні” електростанції [3]. 

 
Варіанти використання РГ: 

• Базове електропостачання.  
• Когенерація.  
• Покриття пікових навантажень. 
• Забезпечення більш високого рівня 

надійності електропостачання та якості 
електроенергії.  

• Компенсація недостатньої пропускної 
можливості ліній електропередач чи розподільчих 
систем.  

• Генерація допоміжної потужності.  
• Управління реактивною потужністю та 

регулювання напруження.  
 

Потенційні переваги РГ: 

• Підтримка необхідних рівнів напруження та 
частоти. 

• Підвищення надійності. 
• Виключення або відкладання термінів 

реконструкції систем передачі та розподілу енергії. 
• Зниження навантаження ліній. 
• «Зниження» необхідної величини існуючого 

резерву в ОЕС. 
• Зниження витрат палива; 
• Зниження рівня емісії СО2. 
 
В ЄС прийнята нова платформа 

енергозабезпечення European Technology Platform 
SmartGrids [4], яка базується на перевагах 
децентралізованих та централізованих систем 
енергопостачання, які являються найбільш вигідними 
для забезпечення енергопостачання з позицій 
безпеки, надійності, доступності, якості енергії  та 
надання енергетичних послуг, доступних за ціною 
та  привабливим по екологічним наслідкам (в 
першу чергу, по викидах СО2) – інтегрованих систем 
(ІС), з наступним збільшенням частки, основаної на 
розподіленій генерації. 

Вважається, що рішення енергетичних проблем 
на базі такого підходу є фундаментом політичної 
стабільності в світі. Споживач, а не виробник енергії 
поступово стає центральною фігурою у визначенні 
способу енерговикористання. Він має можливість 
обрати для себе спосіб енергопостачання або за 
рахунок створення особистих джерел енергії 
(децентралізоване енергопостачання), або отримуючи 
енергопостачання від централізованої системи, або 
використовуючи комбіноване енергопостачання, 
завдяки перевагам та можливостям ІС. 

Широке впровадження розосередженої генерації 

спонукає створення нової моделі енергетичної 
системи. Вона основується на інтеграції в мережу 
електропостачання мало або середньо потужних 
генераторів, що працюють на нових або 
відновлювальних енергетичних джерелах. Це може 
створити нову еру, де тисячі або мілійони 
користувачів будуть власниками своїх особистих 
генераторів, при цьому одночасно стаючи 
виробниками та споживачами електрики. Недостатня 
пропускна спроможність місцевих систем 
електропередач спричиняє потребу великих витрат на 
модернізацію ліній передачі та трансформаторів і 
вказує на потенційну цінність малих, розосереджених 
генераторів. Виробляючи деяку кількість енергії в 
межах місцевої мережі, малі генератори можуть 
знизити навантаження на обладнання систем 
електропередачі. Всі ці генератори будуть поєднані 
завдяки повністю інтерактивній розумній електричній 
мережі. Ця революція буде потребувати ретельного 
контролю та комунікаційних технологій для 
забезпечення досканалої експлуатації електричних 
мереж, заснування нових моделей для енергетичного 
розподілення, так само як розвиток удосконалених 
технологій енергетичного акумулювання, пристроїв 
силової електроніки та надпровідникових пристроїв 
[5]. 

Найбільш важливими елементами для успіху – 
Інтеграції Джерел Відновлювальної Енергії та 
Розподіленої Генерації у Електричну Мережу є: 

- Систематичний обмін інформацією завдяки 
вдосконаленню зв’язків із  релевантним 
дослідженням, регулятивними органами, та 
політиками і схемами на Європейському, 
національному, регіональному та інтернаціональному 
рівнях. 

- Впровадження стратегічних дій, таких як 
транс-національні взаємодії по Дослідженню та 
Розвитку та спільні ініціативи по стандартам, 
тестовим процедурам та освіті. 

- Визначення найбільш важливого предмету 
дослідження в області інтеграції РДЕ, та застосування 
дій для втілення цього [6]. 

Розглядаючи мережі в режимі реального часу, 
розумні мережі дають можливість знизити високу 
вартість можливого піку навантаження. Вони дають 
оператору набагато більшу видимість системи із 
кращою “деталізацією”, та можливість контролювати 
навантаження шляхом мінімізації потреб традиційних 
пікових потужних навантажень. 

Розумні мережі перетворюють сучасну 
централізовану мережу в таку, яка функціонує більш 
кооперативно, відповідально та органічно [4]. 

Незалежно від того наскільки швидко 
залишиться позаду крупномасштабна централізована 
модель електроенергетики, як безумовний релікт ХХ 
століття, людство вже вступило в період побудови 
децентралізованих систем. Звичайно, найближче 
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майбутнє за інтегрованими системами 
енергопостачання споживачів, оскільки на протязі 
значного періоду часу будуть “співіснувати” як 
централізовані так і децентралізовані системи, із 
поступовим розширенням останніх. І сьогодні 
винятково важливою задачею являється зробити таке 
``співіснування`` безконфліктним, гармонічним і 
максимально ефективним [2]. 

Можна навести декілька прикладів практичного 
застосування у Західній Європі різних методик щодо 
впровадження розосередженої генерації. 

Так, у Данії (м. Риз на острові Єйроє) в 2000 році 
було введено в експлуатацію районну систему 
теплопостачання, що працює на базі розосередженої 
генерації. Забезпечений район містить в собі 115 
будинків, що включають школу, дім для літніх людей, 
церкву, готель, гаражі та приватні будинки.  

Вся система генерації знаходиться безпосередньо 

поблизу будинків та включає - 3600 м2 сонячних 
батарей, бойлер потужністю 800 кВт, що спалює 
біомасу (дерев’яні полети), 
Вся система генерації знаходиться безпосередньо 
поблизу будинків та включає - 3600 м2 сонячних 
батарей, бойлер потужністю 800 кВт, що спалює 
біомасу (дерев’яні полети), та теплоакумулюючі 
установки (сталеві баки) ємністю 4000 м3, що 
забезпечують 25 годин безперервного постачання на 
рівні максимального навантаження бойлеру. 
Механізм роботи такої системи побудований на 
чередуванні в залежності від пори року екплуатації 
сонячної батареї та бойлеру, із частковим 
використанням теплоакумулюючої установки коли це 
необхідно [7]. 

В Німеччині використовують інший варіант 
розосередженої генерації – віртуальну 
електростанцію. 

Класифікація  та формування бази даних існуючого на ринку обладнання для енергозабезпечення

Енергетичний баланс обраної території

Дослідження 
потенціалу 
існуючих 
джерел 
енергозабезпече
ння обраної 
території

Розрахунок
густини попиту на 
теплову  (Qп), 
електричну (Рп) 
енергію та на гаряче 
водопостачання (Qг.п 
- ГВП

Дослідження потенціалу 
використання 
розосередженої 
генерації, а також 
місцевих видів палива 
на обраній території 
(тепловому районі)

Електронна схема 
енергозабезпечення 
обраної території

Мікроклімат 
обраної 
території

Енергетичний аудит системи енергозабезпечення обраної території

Аналіз сценаріїв (альтернатив) щодо використання джерел 
енергозабезпечення та визначення переліку можливих для впровадження 
заходів та технологій з енергозабезпечення та енергозбереження

Декомпозиція систем енерго постачання (кластеризація обраної території за розмірами, густиною попиту на енергію та 
використанням можливих технологій енергозабезпечення)

Кластерний аналіз варіантів енергозабезпечення обраної території на основі використання джерел розосередженої 
генерації

Комплексний аналіз  сценаріїв (альтернатив) енергозабезпечення обраної території на базі:
·∙ 	   поновлювальних джерел енергії
·∙ 	   поновлювальних джерел енергії та джерел розосередженої генерації, що використовують органічне паливо
·∙ 	   поновлювальних джерел енергії та джерел розосередженої генерації, що використовують органічне паливо і 

часткового доповнення централізованою генерацією

Риск менеджмент - виконання  комплексного аналізу  альтернатив, що базується на використанні різних критеріїв 
(технічних, фінансових, екологічних) -  „інструмент”, застосування якого дозволяє виробити оптимальну стратегію 

енергозабезпечення обраної території. 

Визначення ресурсного забезпечення 
впровадження Стратегії

Визначення екологічних аспектів 
реалізації Стратегії

Визначення системи управління 
впровадженням Стратегії

Рис.1
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Для віртуальної електростанції запропоновано 
використовувати когенераційні установки (на базі 
паливних комірок, газових двигунів, газових турбін, 
технологій, що працюють на поновлювальних 
джерелах енергії, а саме вітрові турбіни, 
гідроелектростанції, фотоелектричні елементи), а 
також бойлери для забезпечення попиту в пікові 
періоди. Крім того, віртуальна електростанція 
включає теплоаккумулюючі пристрої та 
охолоджувальну систему, та передбачає, що 
електрична енергія може бути експортована або 
імпортована у централізовану мережу у випадку 
перевищення або неповного забезпечення попиту. 
Особливістю описаної віртуальної електростанції є 
використання оптимізаційного алгоритму на основі 
булевої математики, що дозволяє визначити 
необхідне обладнання, та здійснювати керування 
системою в залежності від потреб [8]. 

Авторами даної роботи пропонується підхід, 
щодо інтегрування розосередженої генерації в 
централізовану. В основу підходу покладено 
комплексний аналіз альтернативних шляхів та 
напрямків проектування систем електро- та 
теплопостачання (або модернізації систем 
енергопостачання районів міст (мікрорайонів)) з 
метою забезпечення електричною та тепловою 
енергією населення міст та усієї системи ЖКГ, 
повноцінно використовуючи потенціал енергосистеми 
України. 

Підхід та алгоритм реалізації стратегії 
модернізації енергозабезпечення регіонів, міст, 
окремих районів в містах, селищ на базі 
розосередженої генерації [9] (рис. 1, де  позначені 
запропоновані авторами етапи підходу та алгоритму, 
що є особливими, і такими, що відрізняють 
запропонований підхід та алгоритм від усіх аналогів, 
що існували раніше). 

Основні етапи підходу та алгоритму полягають в 
наступному: 

1. Проводиться класифікація  існуючого на 
ринку обладнання для енергозабезпечення. 

2. На базі генерального плану будується 
електронна схема обраної території із повною 
інфраструктурою мереж тепло- та електропостачання 
(приклад, рис. 2, де обраною територією є мікрорайон 
міста). 

3. Розробляється ефективна система створення 
мікроклімату будівель обраної території. 

4. Досліджується та визначається 
енергетичний баланс обраної території, який включає 
в себе: 

• Дослідження існуючих джерел 
енергозабезпечення обраної території. 

• Розрахунок густини попиту на теплову 
(Qп), електричну (Рп) енергію та на гаряче 
водопостачання (Qг.п - ГВП). 

• Дослідження потенціалу використання 
розосередженої генерації, а також місцевих видів 
палива в регіоні, місті (обраній території) (наприклад, 
технічно досяжний енергетичний потенціал НВДЕ та 
обсяги заміщення ПЕР обраної території. 

5. Проводиться енергетичний аудит існуючої 
системи енергозабезпечення. 

 

 
Рис. 2 

 
6. За результатами енергетичного аудиту 

існуючої системи енергозабезпечення проводиться 
аналіз сценаріїв (альтернатив) щодо використання 
джерел енергозабезпечення та визначення переліку 
можливих для впровадження заходів та технологій з 
енергозабезпечення та енергозбереження, 
направлених на підвищення ефективності 
використання ТЕР, зниження попиту на теплову та 
електричну енергії та на економію органічного палива 
в системах генерації, розподілу та потреб регіону, 
міста або обраної території. 

7. Проводиться декомпозиція систем 
теплопостачання (кластеризація обраної території за 
розмірами, густиною попиту на енергію та 
використанням можливих технологій 
енергозабезпечення) 

• Вводимо поняття умовного (об’єднаного) 
споживача енергії, який представляє певну територію 
із усіма реальними споживачами, які вона у себе 
включає. Тобто умовно кажучи, тепер обрана 
територія має декілька десятків умовних споживачів, 
які займають приблизно однакову за величиною 
площу (тобто можуть враховуватися, як умовна 
точка), проте розрізняються за величиною 
енергоспоживання. Тим самим, отримуємо  
показники, які характеризують густину 
енергонавантаження (електричного, теплового 
навантаження на ГВП та густину теплового 
навантаження на опалення).  
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• Для різних джерел розосередженої 
генерації розраховуємо інтегральні коефіцієнти 
енергоефективності. 

• Виконуємо порівняння можливих 
сценаріїв впровадження розосередженої генерації на 
базі кластерного аналізу. 

• Розраховуються центри умовного 
споживання як рівновіддалені точки від усіх центрів 
кластерів. Отримуємо повну картину споживання (у 
вигляді певної кількості кластрерів). Цей центр 
споживання, як центр тяжіння має бути точкою в якій 
розташована генеруюча установка, для ефективного 
забезпечення системи теплопостачання при варіанті 
централізованої генерації. 

• В результаті кластерізації, знаходимо 
оптимальне розташування споживачів в групи за 
ознакою густини енергоспоживання при використанні 
певних джерел розосередженої генерації. 

8. Кластерний аналіз варіантів 
енергозабезпечення обраної території на основі 
використання джерел розосередженої генерації. 

Під кластером розуміють групу об’єктів, що 
володіє властивістю густини (густина об’єктів зовні 
кластеру вище, аніж за його межами), дисперсією, 
віддільністю від інших кластерів, формою 
(наприклад, кластер може приймати контур 
гіперсфери або еліпсоїду), розміром. 

Існує велика кількість алгоритмів кластерізації, 
які використовують різні метрики та критерії 
розбиття. При цьому кількість класів (кластерів) або 
задається апріорі, або визначається в процесі роботи 
самого алгоритму.  

Загалом методи кластерізації поділяються на 
агломеративні (від слова агломерат - накоплення), та 
ітеративні дивізійні (від слова division – поділення, 
розділення).  

Ітеративній метод групування працює 
безпосередньо з об’єктами, а не з матрицею 
подібності. 

Для вирішення задачі даного проекту 
використовується метрика евклідової відстані 
(оскільки наші об’єкти розглядаються як умовні точки 
на площині та можуть бути задані двома 
параметрами). Для оцінки міри близькості (метрики) 
евклідового простору використовується формула: 

 
 

(1) 
 

де , i kx x - зразки у N-мірному просторі ознак. 
Оскільки нам необхідно працювати 

безпосередньо з об’єктами, а не з матрицями 
схожості, то використовуємо ітеративний метод 
групування К-середніх (k-means clustering). 

Оскільки метод кластерного аналізу К-середніх 
потребує попереднього завдання кількості кластерів 
для подальшого їх оптимального формування, 

необхідно застосувати схему v-кратної кросс-
перевірки для автоматичного визначення кількості 
кластерів по даних. Основна ідея методу v-кратної 
крос-перевірки розділити вибірку на v частин або 
випадково вилучити (порушивши структуру) 
підвибірки. Потім декількох типів аналізів послідовно 
накладуться на спостереження, що належать до v-1 
частин (навчальна вибірка) та результати аналізів 
накладуться на вибірку v (вибірка або частина, що не 
використовується при обчислені параметрів, побудові 
дерева, визначення кластерів, і т.д.; тобто це – 
текстова вибірка) для обчислення індексу провісників 
точності. Результати для v відповідей зібрані 
(усереднені) для одиночної вибірки стабільності 
відповідної моделі, тобто обумовленості моделі для 
прогнозування нового спостереження [11]. 

 
Алгоритм нечіткого методу К-середніх. 

Припустимо, що в мережі існує К нечітких 
нейронів із центрами в точках ci(I=1, 2, …, K). 
Початкові значення цих центрів можуть бути вибрані 
випадковим чином із областей допустимих значень 
відповідних компонентів векторів xj (j=1,2,…,p), що 
використовуються для навчання. Нехай функція 
фаззифікації задана у формі узагальнюючої функції 
Гауса, вираженої формулою (2). 

Вектор xj, що подається на вхід мережі, буде 
належати до різних груп, із центрами ci, із ступенем 
uij, і при цьому 0 ≤uij≤ 1, а сумарний ступінь 
приналежності до всіх груп, очевидно, дорівнює 1. 
Звідси формула (3). 

 
 

 
(2) 

 
 
 
 

де ( ) ( ) ( ), ,  k k k
j j jc bσ – деякі параметри параметричного 

шару; 
,  1,2,...ix i N= – змінна, що визначає для 

кожного  
k-ого правила функцію приналежності ( ) ( )k

A ixµ ; 
 

(3) 
 

Для j=1, 2, …, p. Функцію похибки, яка 
відповідає такому представленню, можна визначити, 
як суму частих похибок, що належать до центрів ciз 
урахуванням ступеню приналежності mij, а отже, 

 
(4) 

 
де m – це ваговий коефіцієнт, який приймає 
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значення з інтервалу (1, ∞). Ціль навчання із 
самоорганізацією полягає в такому підборі центрів 
ci,який забезпечить досягнення мінімуму функції (4) 
при одночасному виконанні умов обмеження (3) для 
заданої множини навчаючих векторів xj. Таким чином 
виникає задача мінімізації нелінійної функції (4) із р 
обмеженнями типу (3). Рішення цієї задачі можна 
звести до мінімізації функції Лагранжа. 

(5) 
де λj(j=1, 2, …, p) – є множиною Лагранжа. 
Рішення (5) можна представити у вигляді 
 
 
 

(6) 
 

 

 
 

(7) 
 
 
 
 
де dij– є евклідовий простором між центром сi, та 

вектором xj. 
Оскільки точні значення центрів сi, на початку 

процесу не відомі, алгоритм навчання повинен бути 
ітераційним. Його можна сформулювати у 
наступному вигляді: 

a. Виконати випадкову ініціалізацію 
коефіцієнтів uij, вибираючи їх значення з інтервалу [0, 
1] таким чином, щоб виконувалося умова (6). 

b. Визначити К центрів у відповідності з (6). 
c. Розрахувати значення функції похибки 

згідно виразу (4). Якщо її значення вийде нижче 
встановленого порогу, або якщо зменшення цієї 
похибки відносно попередньої ітерації зневажливо 
мале, то обчислення завершується. І при цьому 
останні значення центрів складають необхідне 
рішення. В протилежному випадку переходимо до 
пункту d. 

d. Розрахувати нові значення uijзгідно 
формули (3) та переходимо до пункту b [12]. 

9. Вибір варіанту електро та 
теплопостачання забезпечується завдяки здійсненню 
комплексного аналізу сценаріїв (альтернатив) 
енергозабезпечення обраної території на базі: 

• поновлювальних джерел енергії: 
-‐ Теплові насоси з живленням від 
джерел розосередженої генерації на базі 
відновлюваних джерел енергії (РГ- ВДЕ);  

-‐ Мережеві вітроагрегати; 
-‐ Автономні  вітроагрегати; 
-‐ Фотоелектричні установки; 
-‐ Сонячні колектори; 
-‐ Установки на базі первинної 
енергетичної біосировини; 
-‐ Установки на базі вторинної 
енергетичної біосировини; 
-‐ Установки геотермальної енергії; 
-‐ Установки малих (мікро-, міні-) ГЕС. 

• поновлювальних джерел енергії та джерел 
розосередженої генерації, що використовують 
органічне паливо: 

- Когенераційні установки (КУ); 
- Дизель генератори; 
- Теплозабезпечення об’єктів на базі 
електротеплоакумулюючих технологій 
(ЕТТ); 
- Комбіновані системи 
теплозабезпечення об’єктів з 
використанням КУ и ЕТТ. 
- Теплові насоси з живленням від 
електричної мережі (ТН). 
- Комбіновані системи 
теплозабезпечення об’єктів з 
використанням КУ, ЕТТ та ТН. 

• поновлювальних джерел енергії та джерел 
розосередженої генерації, що використовують 
органічне паливо і з частковим доповненням 
централізованою генерацією, яка має дві складові: 

- Електропостачання від мереж 
обленерго; 
- Теплопостачання від централізованої 
системи. 

10. Розглядаються варіанти повного 
переоснащення системи та впровадження 
розосередженої генерації з частковим або повним 
самостійним забезпеченням електричною та тепловою 
енергією за рахунок їх поєднання  з існуючими  
джерелами електро- та теплопостачання. Для цього 
застосовується риск менеджмент - виконання  
комплексного аналізу альтернатив, що базується на 
використанні різних критеріїв (технічних, фінансових, 
екологічних) - „інструмент”, застосування якого 
дозволяє виробити оптимальну стратегію 
енергозабезпечення обраної території.  

Риск менеджмент складається з наступних етапів: 
• Визначення ресурсного забезпечення 

впровадження Стратегії. 
• Визначення екологічних аспектів реалізації 

Стратегії. 
• Визначення системи управління 

впровадженням Стратегії. 
Підхід, запропонований авторами цієї розробки, 

відрізняється від інших тим, що забезпечує 
оптимальну інтеграцію з об’єднаною енергосистемою, 
в цілому покращуючи її роботу шляхом вирівнювання 
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графіків електричних та теплових навантажень, 
дозволяє об’єктивно визначити для обраної території 
(міста, району) перелік і параметри застосування 
джерел розосередженої генерації з використанням 
різних технологій, має власний алгоритм, який можна 
застосовувати для будь-якого району із його 
особливостями, а отже є унікальним. 
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Аналіз існуючого стану використання диференційованих тарифів на електроенергію та 
їх вплив на режими виробництва і споживання електроенергії 
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Попит споживачів на електричну потужність в 
об’єднаній енергосистемі має нерівномірний характер. 
Це проявляється в добових, тижневих та сезонних 
коливаннях навантаження. Однак виробництво 
електроенергії найбільш ефективне та економічне 
лише у тому випадку, коли такі коливання при 
повному навантаженні системи залишаються якомога 
меншими. Тому в останні роки, в світлі глобального 
зростання енергоспоживання (більше 3 % в рік), 
постає питання більш ефективного використання 
старих енергоустановок, а не будівництво нових зі 
значними капіталовкладеннями. З іншого боку, 
виникає необхідність стимулювати якимось чином 
споживачів до вирівнювання графіків навантаження. 

Так як енергетика є основною галуззю економіки, 
то цінова політика в цій галузі завжди залишалась 
надзвичайно важливою. Тарифи на електричну 
енергію повинні не лише повертати витрати на 
виробництво, передачу та розподіл енергії і 
забезпечувати необхідний рівень прибутку але й бути 
ефективним інструментом регулювання процесу 
електроспоживання. Таким важелем в 1995 році стали 
диференційовані за часом доби тарифи на електричну 
енергію. Вони мають за мету стимулювати споживачів 
до пошуку і використання маневреного електричного 
навантаження, і тим самим зменшення пікового 
навантаження енергосистеми. 

Діючі на даний момент в Україні 
диференційовані за часом доби тарифи на електричну 
енергію мають сприяти саме вирівнюванню добової 
нерівномірності графіків навантаження об’єднаної 
енергосистеми. Таким чином зниження попиту на 
електричну потужність в години пікового 
навантаження та його підвищення в нічні години 
приводить до зменшення використання дорогих в 
експлуатації енергоустановок пікового навантаження 
та більш стабільного використання установок з 
проміжним навантаженням. Наслідком таких більш 

економічних режимів виробництва електроенергії є 
зниження ціни на неї для кінцевих споживачів, 
підвищення надійності та якості енергопостачання. 

Але з іншого боку, методика встановлення 
одноставочних тарифів, диференційованих за 
періодами часу офіційно затверджена 14 років тому 
майже не переглядалась і не змінювалась з того часу. І 
це не зважаючи на те, що за цей час разюче змінилась 
структура та режими споживання електричної енергії. 
Саме тому на наш погляд постала нагальна потреба 
аналізувати вплив диференційованих тарифів на 
режими виробництва та споживання електричної 
енергії. 

При аналізі графіків навантаження об’єднаної 
енергосистеми України 1994 року та 2007 можна 
побачити (рис. 1 та рис. 2) помітне їх вирівнювання. 
Так за ці роки зросло навантаження в нічні години 
доби (приблизно на 2-3%) та відбувся перерозподіл 
ранкового пікового навантаження впродовж доби. Ці 
зміни можна віднести до результатів використання 
диференційованих тарифів на електричну енергію. 
Але їх вплив на сумарний графік навантаження може 
бути згладжений рядом інших більш впливових 
факторів, таких як темпи економічного зростання, 
зміна середньорічної температури, перерозподіл в 
структурі споживання електричної енергії та багато 
інших. Тому було вирішено проводити аналіз лише 
для тієї групи споживачів, які використовують дану 
систему тарифів. Така група в подальшому буде 
називатись «диференційовані споживачі». 

За останні роки для групи споживачів, що 
використовують диференційовані тарифи на 
електричну енергію спостерігалась постійне 
збільшення їх кількості із середнім темпом приросту 
1 336 шт. на рік. При цьому, розглядаючи структуру 
диференційованих споживачів, можна сказати, що 
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Рис. 1 Сумарні графіки навантаження України в % від 

масимальної добової потужності для зимового характерного 
дня 

 

 
Рис. 2 Сумарні графіки навантаження України в % від 
масимальної добової потужності для літнього режимного 

дня 
 

найчисельнішою групою споживачів є населення. Для 
цієї групи характерні споживачі, з невеликими 
обсягами споживання та невеликою встановленою 
потужністю. А ось найбільш впливовою групою є 
промислові споживачі. Їх частка в споживанні 
електроенергії на 2007 рік складала приблизно 93% 
від сумарного споживання всіх споживачів, що 
використовують тарифи диференційовані за 
періодами часу. З 2002 року до 2006 року 
спостерігалося стале зростання обсягів споживання 
електроенергії споживачами, що використовують 
диференційовані трьохзонні тарифи від значення 34 
566 162 тис. кВт год в 2002 році до 45 928 160 тис. 
кВтгод в 2006 році (зміна обсягів споживання за цей 
період часу склала 11 361 998 тис. кВтгод або 32,9%) 

Як видно з рис.3 та рис.4 як для літнього так і для 
зимового режимного графіку профіль графіку 
навантаження для України разюче відрізняється від 
графіку навантаження для споживачів, що 
використовують диференційовані тарифи на 
електричну енергію. Для цих споживачів максимальне 
навантаження спостерігається в години нічного 
провалу та зниження навантаження в години пікового 
навантаження. Ця закономірність використовується 

регулюючими органами енергетики для зниження 
нерівномірності сумарного графіка навантаження 
України. 

Аналіз стану та результатів використання 
диференційованих за зонами доби тарифів на 
електричну енергію в рамках даної статті основуються 
на наступних розрахунках: 

• зміни річного обсягу споживання за зонами 
доби для споживачів, що використовують 
диференційовані тарифи; 

• система коефіцієнтів, що характеризують 
нерівномірність графіку навантаження та їх зміна за 
останні декілька років; 

• стимулу від використання диференційованих 
тарифів до вирівнювання графіку навантаження. 

 
Рис.3 Режимні графіки навантаження станом на 19.12.2007 в 

процентах від максимальної потужності 
 

 
Рис.4 Режимні графіки навантаження станом на 20.06.2007 в 

процентах від максимальної потужності 
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Таблиця 1 Середньодобова нерівномірність попиту 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Середньодобова 
нерівномірність попиту на 
електричну енергію 

𝑘 =
𝑊!

!"#

𝑊!
!"#  0,8 0,79 0,8 0,79 0,79 

 
Рис. 5 Нерівномірність споживання електричної енергії 

споживачами, що використовують диференційовані тарифи 
за зонами доби 

 
Так на рис. 5 зображено структуру річного обсягу 

споживання електричної енергії, впродовж доби. 
Помітне щорічне  незначне зростання обсягу 
електроспоживання диференційованих споживачів для 
кожної зони доби. Це пояснюється загальною 
тенденцією до зростання обсягів споживання 
електроенергії в цей проміжок часу для всієї України. 
Так коефіцієнт варіації для даного статистичного ряду 
складає лише 10%.  Нерівномірність споживання 
електричної енергії в часі є незначною, що підтверджує 
розрахунок коефіцієнту середньодобової 
нерівномірності попиту наведений в табл. 1. Тобто, 
співвідношення в обсягах споживання електроенергії в 
різні зони доби за 5 років майже не змінювалось. 

Загальноприйнятим показником, що визначає 
нерівномірність добового графіка навантаження є 
відношення значення середньодобової потужності до 
пікової потужності. Це відношення називається 
коефіцієнтом нерівномірності. При регулюванні 
навантаження цей коефіцієнт намагаються підвищити і 
наблизити до одиниці. Але у випадку 
диференційованих споживачів вигідне поглиблення  
нерівномірності, тобто зменшення значення 
коефіцієнта нерівномірності. Це пояснюється 
зворотнім впливом нерівномірності графіка 
навантаження диференційованих споживачів на 
сумарний графік навантаження України, тобто чим 
глибша нерівномірність навантаження цієї групи 
споживачів, тим більш рівномірне навантаження для 
всієї України. Нами було розраховано коефіцієнти 

нерівномірності окремо для зимових та літніх 
характерних графіків навантаження України та 
споживачів, що використовують диференційований 
тариф на електричну енергію. Як видно на відповідних 
графіках (рис.6 та рис.7) коливання значення 
коефіцієнту нерівномірності відбувається в достатньо 
вузьких межах. Але тим не менше за розглянутий 
період коефіцієнт нерівномірності України за цей 
період зменшився для зимового режимного заміру з 
0,81 до 0,78, і для літнього з 0,88  до  0,80. Коефіцієнт 
нерівномірності для споживачів, що використовують 
диференційовані тарифи на електроенергію навпаки 
збільшився з 0,67 до 0,82 та з 0,68 до 0,83 для літнього 
та зимового дня відповідно. Таким чином, не перекір 
очікуваним результатам від використання 
одноставочного тарифу на електричну енергію, ми 
бачимо, що ситуація лише погіршується. 
Нерівномірність споживання електричної енергії по 
Україні лише поглибилась за останні 8 років. Крім того 
диференційовані споживачі не використовують увесь 
можливий потенціал для управління маневреним 
навантаженням і від того втрачаються досягнуті 
результати використання диференційованого тарифу за 
попередні 5 років. 

 
Рис. 6 Динаміка зміни коефіцієнта нерівномірності для 

літнього характерного графіка навантаження 

 
Рис. 7 Динаміка зміни коефіцієнта нерівномірності для 

зимового характерного графіка навантаження 
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Рушійною економічною силою, що штовхає 
споживачів змінювати свої звичні графіки 
навантаження є вигода від впровадження 
диференційованого тарифу, тобто економія в ціні на 
електричну енергію, використану в години пікового 
навантаження та вночі. Чисельне значення цього 
показника визначається за формулою (1): 

∆ = tпік-‐tніч ×tax                 (1), 
 
Таблиця 2 Залежність між середньою 
 потужністю зони доби та «стимулом» 

 Літо Зима 
Нічний провал 0,902 0,852 
Напівпік 0,349 0,239 
Ранковий пік 0,889 0,829 
Вечірній пік 0,903 0,832 

 
де     ∆  – «стимул» до переносу навантаження в 

години нічного провалу з зони пікового навантаження, 
грн./МВтгод; 

𝑡пік    та  𝑡ніч – коефіцієнти диференційованого 
тарифу для зони нічного провалу та пікового 
навантаження; 

𝑡𝑎𝑥 – існуюча ціна на електричну енергію, 
грн./МВтгод. 

В ході нашого дослідження був проведений 
кореляційний аналіз впливу «стимулу» від 
впровадження диференційованого тарифу на зміну 
конфігурації графіка навантаження. З цією метою було 
розраховано коефіцієнти кореляції між такими групами 
показників: 

• «стимулом» та середньою потужністю зони 
нічного провалу; 

• «стимулом» та середньою потужністю зони 
ранкового піку; 

• «стимулом» та середньою потужністю зони 
вечірнього піку. 

Результати розрахунків приведені в табл. 2. 
Таким чином згідно до результатів кореляційного 

аналізу, результати якого приведені в табл. 2 зі 
зростанням «стимулу» середня потужність нічного 
провалу, та зон пікового навантаження на протязі 
досліджуваного періоду зростала. Останнє суперечить 
меті диференційованого тарифу, що має навпаки 
сприяти перерозподілу споживання електричної 
потужності у бік нічного провалу із зони пікового 
навантаження. Все сказане вище може свідчити про 
недостатню економічну зацікавленість споживачів у 
використанні тарифів, диференційованих за періодами 
доби.  

В кінці кінців, з усього викладеного вище, можна 
зробити висновок, що незважаючи на постійне 
зростання кількості споживачів, що використовують 
тариф диференційований за періодами доби та 
збільшення їх обсягів споживання протягом останніх 

років, застосування даних тарифів майже не впливало 
на зміну конфігурації характерних графіків 
навантаження України. Тобто, після одержаного 
результату від введення диференційованих тарифів в  
1995 році, протягом періоду з 2000 по 2007 рік 
вирівнювання графіків навантаження майже не 
відбувалось. Це є наслідком недостатньої економічної 
зацікавленості споживачів, що призводить до 
залежності об’єднаної енергосистеми України від 
режимів споживання конкретних крупних підприємств. 
Отже можна стверджувати, що використання 
диференційованих тарифів за часом на протязі 
досліджуваного періоду не впливало на режими 
виробництва електричної енергії в об’єднаній 
енергетичній системі України. Таким чином, виникає 
необхідність в подальшому розвитку діючої системи 
тарифів на електричну енергію та поглиблення їх 
впливу на режими виробництва та споживання 
електричної енергії. 
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Інтелектуальна система прийняття рішень для енергозбереження з урахуванням 
екологокліматичних факторів 
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Annotation – in these materials the expedience of application of fuzzy neuron networks for the decision of tasks of energy 
saving taking into account ecological and climate factors is shown. Recommendations are given on the choice of data for an 
adequate prognosis and approximation. A general network structure is described. 
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Енергозбереження у сучасних умовах глобалізації 
міжнародних економічних і геополітичних відношень 
набуває домінуючого значення, оскільки в умовах дії 
Кіотського протоколу це є найважливішим питанням 
економічного розвитку країни, а також 
найважливішою сферою міжнародного бізнесу, 
значимим предметом та засобом взаємодії між 
країнами. 

Через специфіку свого становища та зважаючи на 
гнучкі механізми Кіотського протоколу Україна має 
змогу використовувати скорочення викидів 
парникових газів не тільки з метою покращання 
екологічної ситуації, а й для поліпшення свого 
економічного стану. 

Підвищення енергоефективності енергоємних 
галузей є однією з ключових задач щорічного 
моніторингу соціально-економічного розвитку нашої 
країни. 

Специфіка проблем енергоефективності та 
енергопостачання вимагає оптимізації роботи 
комплексних споживачів з такою функцією цілі, як 
мінімальні витрати енергоресурсів при виробництві 
необхідного споживачеві обсягу енергії потрібної 
якості при виконанні екологічних обмежень. 

Для вирішення задач підвищення 
енергоефективності з методологічної точки зору 
досліджень системи важливими є адекватний опис 
енергетичних процесів, розробка відповідних 
методологічних основ моделювання, формування 
балансу складових паливно-енергетичних ресурсів. 

Для вирішення задач енергефективності та 
енергозбереження застосовуються як традиційні 
методи прогнозування (регресійний, кореляційний, 
спектральний аналізи, підхід Бокса-Джекінса, 
експоненціальне згладжування, адаптивні предиктори 
тощо), так і пакети прикладних програм. 

Перевагою традиційних підходів є простота 
використання прогнозуючих моделей і наявність 
доступного програмного забезпечення. Однак, 
найчастіше залежність між прогнозним параметром і 
факторами, що на нього впливають носить складний 
нелінійний характер. 

Ефективною альтернативою може бути підхід, 
заснований на використанні методів обчислювального 

інтелекту, зокрема штучних нейронних мереж і 
систем нечіткого виводу. Ефективність цих систем 
пов’язана з їх універсальними апроксимуючими 
можливостями і властивістю навчання безпосередньо 
в процесі прогнозування. На сьогоднішній день ці 
методи підтвердили свою ефективність при 
розв’язанні широкого круга задач, пов’язаних з 
прогнозуванням в енергетиці. 

В задачах енергозбереження дуже часто 
виникають ситуації, коли частина вхідної інформації 
задана не в кількісній, а в порядковій або номінальній 
шкалах. Прийняття рішення в таких ситуаціях 
традиційними методами є дуже складною, 
трудомісткою і в більшості випадків нерозв’язною 
задачею. Однак за допомогою нейро-фазі сітки 
можливо отримати максимально правдоподібну 
апроксимацію і прогноз. 

Для кожної окремої задачі необхідно синтезувати 
максимально адаптовану саме для неї нейронну 
мережу. На сьогоднішній день це не є проблемою, так 
як існує достатня кількість програмних продуктів і 
пакетів прикладних програм, що дозволяють 
створювати неромережі, необхідної архітектури і для 
будь-якої області використання. 

Для задачі енергозбереження з урахуванням 
еколого-кліматичних факторів даного об’єкту 
необхідно задатися максимально точною і повною 
інформацією про вихідні данні і всі можливі фактори, 
які впливають на них. Повнота і достовірність 
інформації – це одна з найважливіших умов 
отримання максимально правдивого результату. 

Важливо здійснювати формування системи 
енергоекологічних критеріїв, їх ієрархію, ранжування, 
згортання, “заморожування” окремих складових – по 
об’єктах, видах енергоносіях. При цьому 
враховуються граничні параметри, характеристики, 
зокрема, лексикографічні критерії, неповнота 
інформації.  

Для реалізації енергоекологічних критеріїв 
досягнення оптимальних рівнів енергоефективності в 
системах енергопостачання важливою задачею є 
відповідне використання системи критеріїв та вибору 
оптимальних рішень. 

При пошуку оптимальної множини 
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енергозберігаючих, екологічно прийнятних заходів 
спочатку бажано оцінити можливість їх ефективної 
технічної реалізації. Потім має проводитись оцінка 
енергозберігаючого ефекту від реалізації кожного 
заходу з урахуванням економічних та екологічних 
обмежень, що дозволяє сформувати сукупність 
(набори) енергозберігаючих заходів, проранжованих 
за наперед заданими критеріями. Слід враховувати, 
що у визначеній сукупності наборів заходи можуть 
бути як незалежні, так і взаємозалежні чи 
взаємовиключаючі. Тому оцінка енергозберігаючих, 
екологічно прийнятних заходів повинна 
здійснюватися згідно з системними критеріями та 
показниками. Для її проведення доцільно 
використовувати системний аналіз, який передбачає 
аналіз загальних вимог до енергозберігаючого 
енергоменеджменту, аналіз кількісних та якісних 
показників ефективності галузі, оцінку базових 
показників ефективності галузі промисловості, 
обґрунтування основних варіантів впровадження 
критеріїв вибору енергозберігаючих заходів, аналіз 
результативності впровадження інноваційних 
проектів, моделювання та прогнозування економічної 
ефективності. 

При аналізі ефективності реалізації 
енергозберігаючих заходів доцільно враховувати як 
системні властивості (наприклад, критеріїв вибору 
енергозберігаючих заходів), у першу чергу 
міжсистемні зв'язки елементів, так і вимоги, що 
висуваються до їх моделей, з точки зору адекватності 
(достовірності) відображення енергетичних та 
інформаційних сигналів. Необхідно враховувати 
множину значимих характеристик відповідної 
системи, сформулювавши при цьому жорстко 
обґрунтовані припущення та вибравши форму 
представлення моделі, рівень її деталізації. 

Базовими елементами в процесі підвищення 
енергоефективності є розробка відповідної системи 
критеріїв оцінки енергоефективності системи 
енергопостачання та її елементів, методик оцінки 
ефективності схем функціонування в режимах 
оптимального споживання енергоносіїв, проведення їх 
енерготехнологічного обстеження та оцінки взаємного 
впливу елементів системи. Щодо процедури 
досягнення ефективності енергоресурсів, то вони 
визначаються багатьма факторами, що обумовлюють 
існування та застосування відносно великої кількості 
показників. Визначення та урахування цих факторів, а 
також у першу чергу їх пріоритетності, обумовило 
необхідність застосування трьох систем показників: 
енергетичних, економічних, екологічних, що 
вважається достатнім для всебічної оцінки 
ефективності нововведень. 

Енергетичні показники дозволяють визначити 
обсяги можливої економії палива і енергії, 
масштабність реалізації енергозберігаючих заходів, а 
також характеризувати рівень їх ефективності. Це 

можуть бути питомі витрати енергетичних ресурсів 
(палива, тепла та електричної енергії) на виробництво 
продукції, коефіцієнти корисного використання 
енергоресурсів, показники втрат енергоресурсів, 
енергоємність основних виробничих фондів, сировина 
та матеріали тощо.  

Якою б архітектурою нейронної мережі не 
задалися при вирішенні задачі енергозбереження, на 
перший (прихований) шар подається інформація про 
вхідні дані. Це можуть бути кількісні змінні 
(температура повітря, кількість викидів парникових 
газів за певний період часу, об’єм споживання 
енергоресурсів і т.п.), порядкові змінні (номер години 
доби, день тижня тощо), або номінальні змінні (тип 
погоди, кліматична зона, тип дня у формі «робочий» 
чи «вихідний» і т.д.). 

Маючи такі різнорідні данні проводиться 
фазифікація даних заданих в якісній формі за 
допомогою функцій приналежності. Це можуть бути 
трикутна, дзвіноподібна, Гаусівська чи інша функція 
приналежності рівномірно розподілені в інтервалі 
[0;1]. Дані, задані у кількісній формі також мають 
бути попередньо закодовані в інтервалі [0;1]. 

Тип, навчаючий алгоритм, кількість шарів 
нейронної мережі, а також кількість нейронів у 
кожному шарі, їх структуру (з послідовними, 
перехресними чи зворотніми зв’язками) і функції 
активації (сигмоїд, релейна функція, пропорційно-
релейна функція та ін.) вибираються в залежності від 
задачі, яка стоїть перед енергоменеджером або 
особою, яка приймає рішення. 

Мірою якості прогнозування як правило 
приймається традиційний для задач 
короткострокового прогнозування показник MAPE 
(Mean Absolute Percentage Error - середня абсолютна 
похибка в процентах), яка розраховується за 
формулою: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1
𝑁

𝑦 𝑘 − 𝑦(𝑘)
𝑦(𝑘)

!

!!!

∙ 100% 

В якій 𝑦(𝑘) , 𝑦 𝑘  відповідно реальне і 
прогнозоване значення вихідної величини. 

На вихідному шарі має відбуватися дефазифікація 
результату одним з методів приведення до чіткості: 
центроїдним, першого максимуму, середнього 
максимуму, критерій максимуму або методом 
висотної дефазифікації.  

На сьогоднішній день існують багато прикладних 
програм, за допомогою яких можна зробити 
розрахунок і аналіз енергозберігаючого проекту, 
отримати вичерпні результати з фінансової, 
енергетичної, екологічної сторони. Більшість з них 
розв’язує широкий спектр задач енергозбереження і 
енергоефективності з урахуванням еколого-
кліматичних факторів. Тому якщо необхідний 
результат можна отримати стандартним шляхом і 
існує адекватна математична модель для 
досліджуваного об’єкту, використовувати систему з 
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нечіткою логікою не доцільно. 
В цілому систему з нечіткою логікою доцільно 

використовувати у таких випадках: 
• Для складних процесів, коли не має 

простої математичної моделі; 
• Якщо експертні знання про об’єкт або 

процес можна сформулювати лише у 

лінгвістичній формі. 
 

Нечіткі системи є універсальними 
апроксиматорами функцій і можуть давати 
максимально точні прогнози, однак їх розробка і 
налаштування вимагає кропіткої роботи і якісні 
експертні знання. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СВІТЛОДІОДІВ 
 

О.І. Соловей, І.С. Смолін  
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра ЕП, НТУУ «КПІ», м. Київ, 03056, пр. Перемоги, 37, корпус 22 
Тел./факс: (044) 241-86-08, 454-93-75, Е-mail: powerled@ukr.net 
 
Annotation – energy and costs saving lighting technology by LED products, advantages and disadvantages, outdoor and 
indoor examples. 
 
Key words – LED, energy, saving, light 
 

ВСТУП 
Світло це найголовніша умова ефективної 

життєдіяльності людини.  Від нього залежить 
продуктивність, якість та безпека праці, комфортність 
існування. Основним джерелом світла, як відомо є 
сонце. Робочий час люди розраховують проводити в 
освітленні сонцем години, а для освітлення свого 
місця роботи в нічний час, чи в місцях куди сонячне 
проміння не проникає, або його недостатньо 
використовували та використовують додаткові 
джерела освітлення. По мірі розвитку людства ці 
джерела постійно удосконалювались – від вогнища, 
смолоскипа, каганця – до електричних джерел світла 
різної конструкції. Найширшого застосування і 
різноманітність форм, потужності і виконуваних 
функцій набули лампи розжарювання – від підсвітки 
шкал приладів до прожекторних установок, від 
кишенькових фонариків до світлового господарства 
маяків, стадіонів, морських портів та залізничних 
станцій. Та найбільше таких ламп використовується 
для освітлення житлових приміщень, шкіл, лікарень, 
цехів та вулиць і площ міст та сіл в нічний, а в 
багатьох випадках і денний час. На його організацію 
витрачається величезна кількість енергії, коштів, 
праці. 
 

СВІТЛОДІОДИ. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ 
Вже давно окрім ламп розжарювання для 

освітлення використовуються люмінесцентні лампи 
денного світла, метало-галогенні, ртутні, 
високовольтні натрієві лампи і хоч вони значно 
економічніші чим лампи розжарення та вони всі 
мають свої недоліки порівняно з відносно новими 
джерелами світла – світлодіодами. 

Світлодіод це напівпровідниковий прилад, який 
перетворює електричний струм, який тече у 
правильному напрямку безпосередньо в світлове 
випромінювання завдяки ефекту 
електролюмінісценції. Світлодіод відомий під 
абревіатурою LED (Light Emitting Diode - діод, 
випромінюючий світло).  

На відміну від ламп розжарювання які 
випромінюють світловий потік широкого спектру 
рівномірно в усіх напрямках, класичні світлодіоди 
випромінюють одноколірне, монохромне світло 

певної довжини хвилі в певному напрямку. При цьому 
колір випромінювання залежить як від 
напівпровідникових матеріалів, так і від легуючих 
домішок. 

Вперше принцип емісії з напівпровідникових 
елементів був відкритий американцем Рубіном 
Браунштейном у 1955 році. Але перший працюючий 
світлодіод, що давав випромінювання на 
напівпровідниковому переході при пропусканні через 
нього струму, як і патент на цей винахід, був 
отриманий в 1961 році Гарі Пітманом та Бобом 
Бярдом з компанії Texas Instruments.  

До початку 90-х років виробники світлодіодів 
випускали лише зелені, жовті та червоного кольорів 
свічення. Ці світлодіоди використовувались для 
індикації різноманітних процесів.  

В 1993 році професор Накамура (Shuji Nakamura) 
представив світу перший яскравий світлодіод, 
базований на нітриді галію. У 2006 році вчений 
отримав  “Премію тисячоліття”, котра вручається за 
винаходи, які зробили вагомий внесок у розвиток 
людства (першим лауреатом був винахідник 
інтернету, Тімоті Джонс Бернерс Лі).  

Основна деталь світлодіода – штучний 
напівпровідниковий кристал поміщений в мідну чи 
алюмінієву поліровану чашку, яка працює одночасно 
як відбивач і як катод, золота нитка приварена до 
кристалу відіграє роль анода. Ця конструкція 
заливається прозорим компаундом, котрому надається 
певна форма, від якої залежить кут випромінювання 
світла. 

Чим менший кут випромінювання, тим більш 
інтенсивний світловий потік, який можна підсилити, 
змінюючи багатошарову структуру компаунду, а 
також вводячи до складу кристала спеціальні добавки 
та присадки. Існують одно, двох та трьох кристальні 
світло діоди. 

На сьогодні ще не знайдено такого 
напівпровідникового матеріалу, який випромінював 
би біле світло. Тому в світлодіоді для отримання 
білого світла використовуються три способи: за 
допомогою фосфорної конверсії ультрафіолетового 
випромінювання, накладання трьох кольорів (черв. 
зел. синій, RGB), конверсії синього світла шляхом 
додавання спеціального фосфору в капсулу світло 
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діода. 
За допомогою методу метал-оксидного хімічного 

парового нанесення КПД світло діодів зріс до 90% 
(тобто 90% електроенергії перетворюється в світло). 
Цей показник залишається недосяжним для 
традиційних ламп, де більше половини енергії 
втрачається у вигляді тепла. 
 

ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СВІТЛОДІОДІВ З ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ СВІТЛА. 

Ми звикли до застосування звичайних 
люмінесцентних, ламп розжарювання, натрієвих, 
ртутних, метало галогенних ламп і вважаємо їх 
певними еталонами до застосування. А насправді це 
досить енергозатратні та недовговічні джерела світла 
порівняно з світлодіодними аналогами. На 1 Вт 
затраченої електроенергії лампи розжарювання дають 
5-16 Лм світлового потоку і мають строк служби 750-
1000 годин. В той же час показники 
енергоефективності інших джерел світла: 

• Галогенна лампа 14 - 27 Лм/Вт, до 10 000 
годин 

• Люмінісцентна лампа 35 - 105 Лм/Вт, 10 000 - 
13 000 годин 

• Натрієва лампа 60 -150 Лм/Вт, до 15 000 
годин 

• Світлодіод 1 - 70 Лм/Вт (160 Лм/Вт Лаб.) 50 
000-100 000 годин безперервної роботи. 

  
Якщо порівняти показники ліхтарів з ртутними і 

світлодіодними лампами матимемо слідуючі 
результати занесені до Таблиці 1. 
 
Таблиця 1 
Модель Ртутна лампа / 

Світлодіоди 
Потужність джерела світла, Вт 250/60 
Світловий потік джерела, Лм 13000/4200 
Світловий потік світильника, 
Лм 4104/3599 

Кут світлового потоку, градуси 150/120 
Колірна температура, К 5100/6500 
Середня освітл. на висоті 7 м, 
Лк 18-19/18-19 

Потужність системи, Вт 266/78 
Ел. енергія спож. за рік, 
кВт*год 1068/313 

Термін служби, тис. годин 15/100 
  

При встановленні вуличних ліхтарів 
взаємозамінність для високовольтної натрієвої лампи 
по освітлюваності приблизно дорівнює результатам 
приведеним в Таблиці 2. 

 
Таблиця 2 

Натрієва лампа Світлодіоди 
70 Вт 30 Вт 

100 Вт 60 Вт 
150 Вт 90 Вт 
250 Вт 120 Вт 

 
Необхідно помітити що при тих самий 

світлотехнічних параметрах потужність світлодіодної 
системи вдвічі менша.  

 
ТИПИ СВІТЛОДІОДІВ 

Світлодіодна продукція розрізняється за типом, 
величиною живильної напруги (струму), кольору 
випромінювання, сфери застосування. 

За типом живлення світлодіодні модулі 
поділяються на ті що живляться від джерела постійної 
напруги 8 В, 12 В, 24 В (конвертер постійного струму 
(25-175 мA) інтегрований в монтажну плату), та від 
джерела постійного струму 350, 700 мА. Для кожного 
типу світлодіода потрібен свій, конкретний блок 
живлення. Такі блоки існують з можливістю 
регулювання або без неї. В першому варіанті блок 
живлення відіграє роль дімера, що контролює 
яскравість світлодіодів за допомогою ШІМ (Широтно 
Імпульсної Модуляції) сигналу автоматично або в 
ручну за допомогою кнопки чи 
потенціометра(реостату). ШІМ сигнал має робочий 
діапазон 125-350 Гц що дає змогу добитись діапазону 
регулювання яскравістю світлодіодних модулів 0.1-
100%.  

Основини типами світлодіодів можна вважати: 
Стандартні світлодіоди такі що 

використовуються переважно для індикації. Вони 
мають низьку світловіддачу. Та існують потужні 
аналоги, що використовуються в світильниках для 
освітлення. 

SMD (surface mounted device) - 
використовуються переважно для декоративного 
освітлення, мають компактну форму, ідеально 
підходять для автоматичного монтажу. 

CoB (chip on board) – технологія має найкращий 
термо баланс, сама мініатюрна LED технологія, 
досягається висока щільність монтажу світлодіодів, 
більший кут поширення світла. Використовуються 
практично для будь-якого застосування. 

Основними перевагами світлодіодів є зручні 
форми та плоскі конструкції, що відкривають нові 
можливості в проектуванні світильників, працюють 
при низькій робочій напрузі, LED модулі можуть 
живитись від батарей в тому числі і сонячних. Такі 
джерела світла не дають ультрафіолетового 
випромінювання та ІЧ променів, радіації, відсутність 
пульсацій. Термін служби самий високий із всіх 
штучних джерел світла – 100 000 годин, рідко 



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ	  

	  

 
Енергетика. Екологія. Людина 

65 

відмовляють в роботі, зручні для використання в 
важкодоступних місцях. Мають велику стійкість до 
вібрацій. Температурна поведінка LED протилежна 
поведінці люмінесцентних ламп. Зі зменшенням 
температури – світловий потік росте! Цю перевагу 
можна використати саме для зовнішніх застосувань. 
LED модулі це специфічні джерела світла котрі 
можуть випромінювати конкретну довжину хвилі в 
залежності від потреби. Регулювання яскравості 
здійснюється в широкому діапазоні від 0,1-100%. А 
також відсутність скляної колби (визначає дуже 
високу механічну міцність і надійність), мала 
інерційність включення/виключення (реакція < 100 
нс), вбудований світлорозподіл, ефект засліплення 
менше виражений ніж в лампах розжарення, повна 
відсутність мерехтіння, компактність і зручність в 
установці, простота в монтажі і експлуатації. 

Недоліки світлодіодів полягають, в першу чергу, 
в високій вартості продукту. Світлодіоди можуть 
виходити з ладу із-за перегріву (якщо температура 
навколишнього середовище вище 70ºC). Світлодіоди 
мають живитися конкретним струмом та напругою (а 
це додаткові блоки живлення), зберігаючи правильну 
полярність, мають малий кут поширення в порівнянні 
з лампою розжарювання (люм. лампою). 
 

ОСНОВНЕ ОСВІТЛЕННЯ 
В сегменті основного освітлення світлодіодна 

продукція лише починає розвиватись належним 
чином, але на даному етапі ми вже бачимо хорошу 
альтернативу і прекрасну перспективу 
енергоефективного використання світлодіодної 
продукції. Відмітимо, що на освітлення припадає 
близько 16% всієї вироблюваної в Україні 
електроенергії. Можна виділити 3 основних сектори 
споживачів електроенергії: промисловий сектор, 
комерційний (суспільний) сектор і житловий сектор. 
Потреби кожного з секторів в освітленні наведені в 
Таблиці 3. 
 
Таблиця 3 
Сектор Частка 

освітлення в 
споживаній 
сектором 

електроенергії 
% 

Щорічне 
збільшення 
споживання 
електроенергії 
на освітлення, % 

Промисловий  6,3 0,9 
Комерційний 28,6 0,1 
Житловий 11,4 1,5 

 
Сьогодні на світлодіодному ринку існують лампи 

котрі є аналогами лінійних люмінесцентних ламп 
(Т12) по світлотехнічним параметрам. Вони 
забезпечують таку ж освітленість, що й традиційні 
люмінесцентні лампи денного світла. Однак їх 
споживання електроенергії щонайменше в 2 рази 

нижче. Такі трубки мають довжину 60 см і 120 см (тип 
Т12, цоколь G13) і встановлюються в ті ж світильники 
(ЛПО, ЛВО), що и лінійні люмінесцентні. 
Світлодіодні лампи підключаються через вмонтовані 
трансформатори напряму до мережі 220 В/50 Гц і 
працюють без баластів, «стартерів», ЕПРА, 
завдячуючи чому функціонують за низьких 
температур. Світлодіодна лампа потужністю 8 Вт 
замінює ЛЛ потужністю 18-20 Вт. Лампа потужністю 
16 Вт замінює аналог 40 Вт люм. лампи.. 

Також широко застосовується збірна система 
освітлення, котра має різні типи лінз та будь яку 
довжину виконання.  Нижче приведені типові 
значення світлового потоку та потужність. 

600 мм  420 Лм/14 Вт 
1000 мм  700 Лм/21 Вт 
1200 мм  840 Лм/25 Вт 
1500 мм 1050 Лм/32 Вт 

На даний момент з об'єктів житлово-
комунального господарства перспективними та 
ідеальними з погляду використання світильників з 
світлодіодами в даний час можуть бути ті, в яких 
нормативними документами, що діють, встановлені 
порівняно низькі рівні освітленості за відсутності 
вимог до якості перенесення кольорів або невисокому 
рівні цих вимог. До таких об'єктів можна віднести:  

• сходові клітки (майданчики, прольоти,марші); 
• ліфти; 
• номерні знаки будинків і покажчики назв 

вулиць; 
• освітлення технічних поверхів і подполій, 

підвалів, горищ, колясок, кубових, комор, 
машинних приміщень ліфтів, насосних, 
теплових пунктів, електрощитових, 
вентиляційних і сміття збірних камер, що 
рекомендується виконувати лампами 
розжарювання. 

 
ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ 

Світлодіодні ліхтарі для освітлення вулиць – це 
революційно новий продукт, в котрому в якості 
джерела світла використовується високо потужні 
світлодіоди. Ресурс такого світлодіодного модуля не 
менше 12 років, при використанні його по 12 годин на 
добу. Площа освітлення складає від 6,5 до 19 метрів 
кв.. Такі ліхтарі ідеально підходять для використання 
в громадських місцях таких як відкриті площі, вулиці, 
дороги, повноцінне освітлення приватних жилих 
секторів і т. д. 

Наприклад, якщо в Києві замінити старі натрієві 
лампи кількістю лише в 1000 шт (потужністю 150-400 
Вт), на світлодіодні ліхтарі ми отримаємо щомісячну 
економію електроенергії 110 000 кВт*год а це в свою 
чергу економія 30-80 тис. гривень що місяця лише на 
електроенергії. Ціна даного проекту складає 
приблизно 5-6 млн. грн.. Термін окупності складатиме 
4-6 років. А кошти котрі збережуться за рахунок 
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енергоефективності системи та економії за 10 років 
складатимуть 2-10 млн. грн.. Ці гроші вам потрібно 
було б витратити на купівлю ламп, баластів, зарплату 
робітникам якби ви мали старі натрієві лампи.  

 
ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ ТА РЕКЛАМНІ 
ВИВІСКИ, СВІТЛОДІОДНІ СВІТЛОФОРИ. 
Завдяки економічності і малим розмірам – 

товщина близько 5 мм, ширина приблизно 20 мм, - 
світлодіодні модулі все частіше використовуються для 
ефектної кольорової підсвітки архітектурних 
пам’яток, окремих дерев, стендів, тротуарів та 
рекламних вивісок. 

Там, де для освітлення 1 м2 вивіски потрібно 
встановити 5 люмінесцентних ламп потужністю по 50-
60 Вт, їх можна замінити на 100 світлодіодних 
модулів по 0,5 Вт. Економія в такому випадку 
становить 5×50 - 100×0,5 = 250 – 50 = 200 Вт. Якщо 
світлодіодна вивіска працюватиме 12 годин на добу, 
то за рік вона використає 50×12×365 = 219 кВт*год 
електроенергії проти 1095 кВт*год люмінесцентної 
вивіски такої ж яскравості. 

Скільки це буде у грошах? За роздрібними 
тарифами для споживачів електричної енергії, з 
урахуванням ПДВ, які вводяться в дію з 1 травня 2009 
року з ціною на електроенергію 70,15 коп/кВт*год 
різниця в оплаті становитиме (1095 – 219) × 70,15 = 
61451 коп., тобто 615  грн за м2 вивіски в рік. Для 
великих споживачів ставка є трохи нижчою - 52 
коп/кВт*год, і економія відповідно 455 грн. Отже, 
можна припустити, що за великої площі освітлення 
перехід зі звичайних ламп на діодні матиме 
позитивний економічний ефект. Особливо, якщо 
врахувати перспективу подальшого зростання цін на 
електроенергію. 

Найбільш перспективним і економічно вигідними 
можуть стати світлофори, оснащені світлодіодними 
джерелами світла, для організації дорожнього руху, в 
першу чергу в м. Києві. За даними «Київдорсервіс» на 
даний момент у Києві близько 40 тисяч старих 
лампових світлофорів котрі потихеньку замінюються 
на нові аналоги. 

Потужність однієї лампи в світлофорі становить 
30-75 Вт. В кожному такому світлофорі по 2-3 лампи, 
тобто сумарна потужність 40 000 світлофорів складає 
2,4-9 МВт. А якщо вважати що світлофори працюють 
20 годин на добу з 6 ранку і до 2 ночі то спожита 
електроенергія за місяць складатиме 20×30×2.4×1000= 
1 440 000 кВт*год та 5 400 000 кВт*год відповідно. 
Ціна за спожиту електроенергію за місяць буде 
коливатись (якщо кВт*год коштує 70,15 коп.) від 
1 209 600 - 4 536 000 грн. 

Світлодіодні світлофори-аналоги мають 
потужність 12-15 Вт кожний, в залежності від 
модифікації. Тобто замість 2,4-9 МВт отримаємо 
максимум 0,48-0,6 МВт потужності, це в 5-15 разів 
менше! Ціна за електроенергію в місяць складатиме 

241 920 – 302 400 грн. Виходить що світлодіодні 
світлофори будуть економити по 1 – 4 млн. грн. в 
місяць і це стосується лише електроенергії. Якщо 
враховувати що термін служби лампи розжарювання 
складає приблизно 3 місяці, то світлодіоди мають 
термін служби 10-15 років. За 1 рік всі лампочки 
будуть замінені 4 рази, тоді вартість самих лампочок 
складатиме приблизно 480 000 – 720 000 грн. (ціна 
однієї лампочки становить 1,5 грн) а це 40 000 - 60 000 
грн. на місяць. А якщо врахувати ще плату робітникам 
котрі міняють лампочки з заробітною платою 3000 грн 
на місяць то на заміну ламп необхідно виділяти по 
32 000 гривень що місяця. Термін окупності проекту 
становить 2-5 років. 
 

ВИСНОВКИ 
Нові світлодіоди підвищеної яскравості 

відкривають прекрасні можливості по заміні існуючих 
ламп розжарювання і люмінесцентного освітлення 
світлодіодними аналогами в найрізноманітніших 
застосуваннях. Остаточний успіх суперяскравих 
світлодіодів наступить в процесі дорожчання 
електроенергії та за підтримки законодавчих та 
урядових рішень про перехід на більш 
енергоефективні джерела світла. По світловидатності 
на одиницю споживаної енергії (100 Лм/Вт.) 
світлодіоди давно обігнали лампи розжарювання ( 10 
Лм/Вт) і стрімко наздоганяють люмінесцентні і 
газорозрядні лампи ( 70-100 Лм/Вт). Теоретично 
світлодіоди можуть видати до 200 Лм/Вт. І таким 
чином стати найекономічнішими джерелами світла. 

Світлодіодні джерела світла ведуть до значного 
зменшення енергетичних та економічних затрат на 
освітлення. Енергоекономічність їх в 5 разів, а 
довговічність в 70 разів перевищують лампи 
розжарення. При цьому термін служби сягає 15 років 
не вимагаючи постійного догляду. 

До недоліків слід віднести порівняно високу ціну, 
чутливість до високих температур (вище 70ºC). 
Світлодіоди мають живитись певним струмом та 
напругою, що вимагає додаткової апаратури. 
Світлодіодні модулі екологічно чисті та вібростійкі. 
Завдяки різноколірності світіння, різним 
потужностям, малим розмірам та економічності 
світлодіодні модулі використовуються для підсвітки 
як робочих місць так і для ефективної підсвітки 
архітектурних памяток, вивісок, рекламних щитів, 
різних сигнальних знаків в приладобудуванні та 
техніці, світлофорах на міських вулицях.  

Судячи з усього цього, вже найближчим часом 
світлодіоди в освітленні здатні перевершити решту 
всіх джерел світла, оскільки по-перше світлодіоди 
споживають на багато менше електричної енергії, по-
друге – самі практично не нагріваються, що робить їх 
абсолютно безпечними у використанні. Окрім цього 
вони дуже мініатюрні. Такий недолік, як невеликий 
світловий потік, судячи по вищевикладеній інформації 
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йде в минуле. Якщо ж виробникам світлодіодів 
вдасться з часом зменшити їх вартість, то за 
прогнозами вже в самий найближчий час все 
освітлення навколо буде світлодіодним. 
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОКЛИМАТА НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА 
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Annotation – Over the past decade many models have been developped to analyse thermal behaviour of buildings, but thermal 
comfort of occupants, which should never be forgotten, is seldom treated. The aim of this paper is to present models created to 
get a complete tool to simulate thermal behaviour  of a man in a real environment.  

Energy savings and thermal comfort are important to both facility manages and building occupants.  The performance 
with respect to energy saving and comfort improvement is demonstrated by simulation and experimental results.  Those 
models will be shortly described and their use will be discussed. Examples are given pointing out the usefullness of such 
models to find the best solutions to reach optimal envoronmental conditions for comfort of the inhabitant. 

Concept presented here has a generic character. It can be applied also to completely different complex industrial plants 
which are characterized by a manifold of different partly contradictory performance and quality requirements and industrial 
building. 
 
Keywords – air-conditioning, thermal comfort, criterion of influence, predictive.  
 

ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье, работоспособность, и самочувствие 
человека в значительной степени определяются 
условиями микроклимата и воздушной среды в жилых 
и общественных помещениях, где он проводит 
значительную часть своего времени [1]. Непрерывное 
повышение требований к состоянию воздушной среды 
производственных помещений связано с 
совершенствованием систем промышленной 
вентиляции (СВ) и кондиционирования воздуха, 
повышением эффективности их работы при 
одновременном снижении материальных, 
энергетических и трудовых затрат [2]. Наблюдаются и 
прогнозируются на перспективу устойчивые 
тенденции как к росту общего объема затрат на 
улучшение микроклимата, так и доли в них систем 
кондиционирования воздуха (СКВ). СКВ являются 
достаточно сложными, дорогостоящими и 
энергоемкими устройствами, поэтому необходимо 
еще на стадии проектирования для выбора наиболее 
рационального технического решения и правильной 
оценки социально-экономической эффективности 
систем целенаправленно подходить к выбору 
исходных данных. Такой подход в наибольшей 
степени будет способствовать повышению 
работоспособности и сохранению здоровья людей при 
минимальных энергетических и трудовых затратах. 
Эти проблемы выдвигаются сегодня в качестве 
основных в новой строительной науке, базирующейся 
на достижениях в области теплотехники, 
строительной физики, физиологии человека и 
экономики. 
 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
МИКРОКЛИМАТА 

Трудовая деятельность человека всегда протекает в 
определенных метеорологических условиях, которые 

определяются следующими параметрами: t – 
температура воздуха, °C; v – скорость движения 
воздуха, м/сек; φ – относительная влажность воздуха, 
%; p – барометрическое давление воздуха, Па; q – 
тепловое излучение от нагретых поверхностей, Вт/м2. 

Микроклимат производственных помещений – 
это климат внутренней среды этих помещений, 
который определяется действующими на организм 
сочетаниями указанных параметров [3]. Если работы 
выполняются на открытых площадках, то 
метеорологические условия определяются 
климатическим поясом и сезоном года и в этом случае 
в рабочей зоне создается определенный микроклимат. 

Работа организма человека всегда 
сопровождается образованием тепла (в состоянии 
покоя – 4 … 6 кДж/мин до 33 … 46 кДж/мин при 
очень тяжелой работе). При этом избыток тепла 
должен постоянно уходить в окружающую среду. 
Параметры микроклимата могут изменяться в 
достаточно широких пределах, но необходимым 
условием жизнедеятельности человека является 
сохранение постоянства температуры тела. 

При благоприятном сочетании параметров 
микроклимата человек испытывает состояние 
теплового комфорта, что является важным условием 
высокой производительности труда и предупреждения 
заболеваний [4]. 

При отклонении параметров микроклимата от 
оптимальных, в организме человека для поддержания 
постоянства температуры тела начинают происходить 
процессы, направленные на регулирование 
тепловыделения и теплоотдачи. Эта способность 
человеческого организма называется терморегуляцией 
[5].  

При температуре воздуха в пределах 15 … 25 °С 
теплопродукция организма человека находится на 
приблизительно постоянном уровне (зона 
безразличия). 
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 По мере понижения температуры воздуха 
теплопродукция повышается за счет усиления обмена 
веществ и увеличения мышечной активности 
(например, дрожь). По мере повышения температуры 
воздуха усиливаются процессы теплоотдачи. 

Отдача избыточной теплоты во внешнюю среду 
происходит тремя основными способами: конвекцией; 
излучением; испарением. 

При комфортных условиях (температура воздуха 
около 20 °С, человек не испытывает никаких 
неприятных ощущений) теплоотдача конвекцией 
составляет 25 … 30 %, излучением 40 … 45 %, 
остальное испарением. Изменение параметров воздуха 
и характера выполняемой работы существенно влияет 
на соотношение этих способов теплоотдачи.  

Человек начинает ощущать движение воздуха 
при его скорости примерно 0,1 м/с. Легкое движение 
воздуха при обычных температурах способствует 
хорошему самочувствию, сдувая обволакивающий 
человека насыщенный водяными парами и 
перегретый слой воздуха. В то же время большая 
скорость движения воздуха, особенно в условиях 
низких температур, вызывает увеличение теплопотерь 
конвекцией и испарением и ведет к сильному 
охлаждению организма. Влажность воздуха 
определяется содержанием в нем водяных паров. 
Различают абсолютную, относительную и 
максимальную влажность воздуха. Физиологически 
оптимальной является относительная влажность в 
пределах 40 … 60 %.  

Человек ощущает воздействие параметров 
микроклимата комплексно. На этом явлении основано 
введение так называемых эффективной и эффективно-
эквивалентной температур. Эффективная температура 
характеризует ощущения человека при 
одновременном воздействии температуры и движения 
воздуха. Эффективно-эквивалентная температура 
учитывает влажность воздуха. Эти температуры 
определяют по номограммам, построенным опытным 
путем [6]. 

 
СИСТЕМА «РАБОТАЮЩИЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
МИКРОКЛИМАТ» 

Нормативные материалы по установлению 
микроклимата создавались и развивались в нашей 
стране по мере становления промышленности. 
Существенным вкладом в улучшение условий труда 
явились "Санитарные нормы проектирования 
промышленных предприятий" (СН 245-71). В 
настоящее время основным нормативным документом 
является ГОСТ 12.1.005-76 "ССБТ. Воздух рабочей 
зоны. Общие санитарно-гигиенические требования". 

По действующим нормативным положениям 
комплекс микроклиматических условий в помещениях 
различного назначения оценивается сочетанием 
значений температуры, скорости и относительной 

влажности воздуха, выбираемых в зависимости от 
категории физической тяжести выполняемой в этих 
условиях работы, интенсивности теплового 
облучения, времени года, величины избытков 
теплоты. 

Определенному сочетанию всех упомянутых 
параметров должно соответствовать определенное 
физиологическое состояние работающего человека 
(оптимальное или допустимое). В основу принципа 
нормирования положена дифференцированная оценка 
оптимальных и допустимых метеорологических 
условий в рабочей зоне в зависимости от тепловой 
характеристики производственного помещения, 
категории работ по тяжести и времени года. 

Величина, однозначно характеризующая 
сочетание таких параметров, могла бы 
рассматриваться как некоторый обобщенный 
показатель воздействия тепловой среды на организм 
работающего человека, с которым находятся в 
функциональной связи физиологические, 
медицинские, социально-экономические и другие 
показатели состояния организма, проявляющиеся во 
время трудовой деятельности. В более общем случае 
условия производственного микроклимата влияют на 
работающего человека и зависят также от характера 
одежды и привычки людей, динамики изменения всех 
параметров и факторов как в течение трудового дня, 
так и по сезонам года. 

Для проектирования и для оценки искусственно 
создаваемых в помещениях условий микроклимата 
необходимо не только знать закономерности 
воздействия всех названных параметров и факторов в 
их комплексе, но и уметь объективно оценивать 
возможности взаимной компенсации одних влияний 
другими при равном (или близком) суммарном 
воздействии на человека. Анализ принципиальных 
подходов, форм и методов обработки выявляемых 
закономерностей, а также вытекающих из них 
практических рекомендаций, позволяет выделить три 
основные направления: 

• создание физических приборов 
комплексной оценки среды; 

• разработку индексов, шкал и 
расчетных показателей микроклимата; 

• разработку аналитических методов, 
основанных на использовании полного 
уравнения теплового баланса человеческого 
организма. 

Наиболее перспективными для нужд 
вентиляционной техники являются аналитические 
методы, которые служат основой для взаимоувязки 
инженерных решений и физиолого-гигиенических 
рекомендаций, а также для разработки оценочных 
методик различного назначения. 

Исходя из такого подхода разрабатывались 
теплофизические модели тепломассообмена в системе 
"работающий человек – производственный 
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микроклимат". Учитывая все воздействующие на 
состояние человека метеорологические параметры и 
другие факторы внешней среды, теплофизические 
модели обеспечивают достаточно четкое разделение 
условий микроклимата на оптимальные и 
допустимые.  

В целях сравнения любых условий, т.е. любых 
сочетаний параметров и факторов, которые могут 
формироваться в помещениях, необходимо 
совершенствование теплофизических моделей для 
расширения диапазонов сочетаний, а также введения 
фактора времени.  

При разработке теплофизических моделей 
тепломассообмена в системе "работающий человек – 
производственный микроклимат" использованы 
общие закономерности тепломассопереноса 
применительно к живому человеческому организму с 
целью обобщения накопленных знаний относительно 
его ответных реакций на суммарное воздействие 
тепловых и физических нагрузок [7]. Таким образом 
возможно выявить объективные взаимосвязи 
воздействий и влияние условий микроклимата на 
человека на различных уровнях и по большинству 
значимых показателей, включая социальные. 

Использование этих взаимосвязей позволило 
подойти к созданию системы оценок улучшения 
условий микроклимата, с помощью которой удается 
анализировать и обосновывать целесообразность 
затрат на СВ и СКВ в зависимости от их реальной 
пользы до того, как в их сооружение будут вложены 
значительные средства. 

 
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ 

«РАБОТАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК – 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МИКРОКЛИМАТ» 

Основным принципом построения 
теплофизических моделей системы является 
рассмотрение человека в качестве биологически 
регулируемого объекта, в котором формирование 
граничных условий тепломассообмена 
предопределяется свойственными человеку 
биологическими закономерностями, а внешняя 
тепломассоотдача подчиняется физическим законам 
тепломассопереноса и может быть описана с их 
помощью. 

В связи с этим все происходящие явления и 
процессы в системе рассматриваются в двух 
аспектах: 

• внутреннем – взаимодействие 
процессов теплообразования и теплопереноса 
в тканях, органах и крови, обусловливающих 
параметры граничного слоя – температуру 
кожи, степень ее увлажнения и расход 
теплоты через поверхность тела; 

• внешнем - взаимосвязанные процессы 
отдачи теплоты различными путями во 
внешнюю среду, описываемые основными 

закономерностями теории тепломассообмена, 
если они и вытекающие из них расчетные 
связи учитывают граничные условия, как 
совокупный результат внутренних процессов, 
происходящих в организме человека. 

Такая постановка задачи дает исчерпывающую 
характеристику условий внешней среды по их 
влиянию на человека и позволяет поэтапно связать ее 
воздействие с любыми изменениями в организме 
человека, т.е. система человек – среда оказывается 
замкнутой. 

В общей форме модель явлений представлена в 
виде зависимости, связывающей в едином комплексе 
и теплофизические и физиологические 
закономерности влияния условий среды на организм 
работающего человека: 

(1) 
 

 
где U – показатель, связывающий обе стороны 

изучаемого явления; ФП – физиологические 
показатели; СП – параметры окружающей среды. 

Анализ зависимости (1) на базе многочисленных 
экспериментов оценки условий микроклимата привел 
к заключению о том, что наиболее правильно 
описывать рассматриваемые закономерности через 
уравнения теплового баланса человека, но при этом 
значения показателя U должны опираться на 
физиолого-гигиенические данные теплового 
состояния организма, а граничные условия 
тепломассопереноса - отражать реальные параметры, 
свойственные человеческому организму. 

В общем виде тепловой поток от человека равен: 
                                                          

             (2) 
 
  
На первом этапе разработки теплофизических 

моделей применительно к задачам нормирования 
микроклимата были рассмотрены характерные случаи 
теплоотдачи в помещениях: 

а) на значительном удалении от наружных и 
внутренних ограждений и предметов, температура 
которых существенно отличается от температуры 
внутреннего воздуха; 

б) вблизи ограждений и предметов, температура 
на поверхности которых отличается от температуры 
воздуха, но эти различия невелики и относительно 
человека распределены равномерно; 

в) при действии потока лучистой теплоты, 
распределенного относительно человека 
неравномерно как по площади и направлению, так и 
по интенсивности. 

Введением закономерностей, описывающих 
изменение температуры поверхности тела человека от 
температуры окружающего воздуха и его скорости с 
учетом типа одежды человека и характера .T k l и

Qq q q q U
F
Δ

= = ± ± + =
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выполняемой работы для условий нормальной 
относительной влажности воздуха (φ = 40 … 60 %) 
получена зависимость: 

 
                                                                                                                                          (3) 
 

 
где A, k – эмпирические коэффициенты. 
 При явной величине терморадиационной 

составляющей поток от человека равен: 
 
 

                                                              (4) 
 
 
                                                               (5)  

 
При наличии значительных поверхностей, 

которые окружают человека, с температурой, 
отличающейся от температуры воздуха, учитывается 
радиационная температура tR: 

                                                                   
                                                           (6)    

 
где коэффициент n учитывает расположение 

поверхностей относительно человека. 
Расчетная величина теплового потока от человека 

приобретает значение некоторого обобщающего 
показателя, связывающего температуру воздуха ta, ta

l, 
его скорость (через коэффициент к), 
терморадиационную обстановку (через tR), вид 
одежды человека (через коэффициент k), физическую 
нагрузку (категорию тяжести через коэффициент А) 
при относительной влажности воздуха в пределах 40 
… 60 % без учета продолжительности воздействия 
сочетаний тепловой и физической нагрузок. 

Обобщающим характер расчетной величины qT 
может стать лишь после тщательного анализа его 
взаимосвязи с ответными реакциями организма и 
общим тепловым состоянием человека. 

Исследование влияния относительной влажности 
воздуха на величину теплового потока qт позволило 
получить обобщенную зависимость: 

 
(7) 

                                                                                
 
 
где qφT – величина теплового потока при 

конкретной относительной влажности воздуха φа. 
.При φа=50% зависимость (7) превращается в qT, 

т.е. сохраняется преемственность с ранее изученными 
взаимосвязями (3) и (4). Правомочность 
практического использования формулы (7) была 
обоснована анализом результатов многочисленных 
экспериментальных исследований отечественных и 
зарубежных авторов. 

Вопросы теплообмена человека с окружающей 
средой неразрывно связаны с проблемами 
динамических изменений состояния организма под 
влиянием изменения во времени как тепловых, так и 
физических нагрузок. При этом могут изменяться 
либо физическая нагрузка при сохранении всех 
параметров воздушной среды на одинаковом уровне, 
либо одновременно и тепловая и физическая нагрузки, 
либо только условия внешней среды при постоянной 
физической нагрузке. В первых двух случаях 
воздействие носит скачкообразный характер, в 
последнем постепенный. Во всех случаях происходят 
изменения состояния организма человека. 

Принципиальная схема происходящих явлений 
показывает, что степень изменения функционального 
состояния организма является следствием изменения 
как продолжительности воздействия, так и его 
интенсивности. При оптимальном уровне нагрузок 
практически не происходит изменений в организме, 
при увеличении их интенсивности показатели 
состояния организма возрастают до некоторого 
уровня. С прекращением нагрузок наступает 
восстановительный период, продолжительность 
которого также связана с интенсивностью 
предшествующего воздействия и его временем. 

Учет продолжительности воздействия 
целесообразно рассматривать лишь применительно к 
уровням, превышающим оптимально-допустимые для 
продолжительного воздействия. 

Для введения в расчетные зависимости фактора 
времени чаще всего используют следующую 
зависимость: 

                                                                (8) 
    

 
где τн – продолжительность воздействия условий 

микроклимата при параметрах, отличающихся от 
оптимальных по отношению к исходным условиям 
при допустимом уровне нагрузок; Z – эмпирический 
коэффициент, характеризующий вид зависимости 
функционального состояния человека от 
продолжительности интенсивных нагрузок; ∆Qт – 
прирост теплонакоплений в организме человека. 

Из рассмотрения (8) следует, что правомерность 
ее использования и границы применимости 
определяются в первую очередь возможностями 
выявления значений Z в формуле (8) При этом 
необходимо проанализировать экспериментальные 
данные по такого рода изменениям. 

В частности, такой широко используемый в 
физиолого-гигиенической практике показатель, как 
величина теплонакоплений в организме Qт, 
вычисляется исходя из изменения температуры тела 
человека tт за промежуток времени τн: 

          
                                                              (9)  
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где Ст – средняя теплоемкость тела, кДж/(кг • 
°С). 

Из (9) вытекает линейный характер изменений во 
времени как величины теплонакоплений, так и 
температуры тела. На линейный характер изменений 
показателей теплового состояния организма 
указывают многие авторы. При этом достаточно 
убедительно показано, что изменения основных 
физиологических показателей (температура кожи, 
ректальная температура, частота пульса, 
интенсивность влаговыделения и др.) можно считать 
линейными в течение первого часа в условиях 
изменившегося микроклимата. Такое положение 
следует отнести к допущениям, т.к. строгой 
линейности в отдельных случаях не наблюдается 
(например, при скачкообразном изменении 
температуры наблюдается инерционность 
потоотделения, в тоже время как частота пульса за 
этот же период времени возрастает более 
интенсивно). 

Учитывая явления такого рода, можно при 
умеренных воздействиях микроклимата без резких 
холодовых раздражителей (qт <44) считать изменения 
терморегуляционных механизмов линейными в 
течение первого часа работы и постоянно 
установившимися в остальной период работы. 

Отмеченное обстоятельство является 
принципиально важным, т.к. оно позволяет 
утверждать, что при нагрузках, интенсивность 
которых в течение часа оценивается комплексом 
параметров и условий 30<qт<44 (Вт/м2), состояние 
организма не превысит допустимых уровней в 
течение часа и более. Когда же интенсивность 
нагрузок qт<30 Вт/м2, продолжительность их 
допустимого воздействия должна быть менее одного 
часа, причем интенсивность связана со временем с 
учетом принятых допущений 

 
                                                               (10) 
 
 

где qTτ – условная интенсивность воздействия, 
оцениваемая по изменениям функционального 
состояния организма 

                                                                               
 

(11) 
 

 
где индексы "н" и "к" относятся к значениям 

величин А, tа, и k в начальный и конечный периоды 
изменения нагрузок. 

Такой вид записи необходим для анализа тех 
случаев, когда исходный уровень теплонакоплений 
не соответствует нулевому (комфортному). 

При комфортный условиях: 
 

 
                                                                   (12)

 Завершающим этапом анализа является 
определение периода восстановления 
физиологических функций. Необходимо учитывать, 
что продолжительность работы связана с исходным 
состоянием организма, а продолжительность 
восстановления зависит от параметров воздуха и 
характера труда. Установлено, что показатель 
частоты пульса, не является достаточно надежным, 
так как он в большей мере реагирует на тяжесть, чем 
на продолжительность нагрузки. Такие показатели, 
как температура тела и интенсивность 
потоотделения, достаточно равнозначно, 
откликаются на оба фактора [7]. При анализе 
продолжительности восстановления следует, 
прежде всего, выяснить, какой из физиологических 
показателей наиболее целесообразно принимать в 
качестве определяющего в тех случаях, когда и 
физическая и тепловая нагрузка изменяются 
одновременно. Учитывая сложность происходящих 
процессов, достаточную неопределенность и 
разноречивость практических рекомендаций по 
режимам труда и отдыха вопросы регламентации 
продолжительности восстановления решаются по 
результатам специального эксперимента, при 
котором предварительно определена минимальная 
продолжительность восстановления: 20 мин – для 
работ легкой и средней тяжести и 25 мин – для 
тяжелой работы. 

Анализ многочисленных экспериментов 
показал, что в расчетных режимах не происходит 
изменений физиологических показателей, 
превышающих допустимые, а также не наблюдается 
постепенного ухудшения этих показателей по ходу 
эксперимента. В расчетные периоды времени 
значения этих показателей восстанавливаются до 
исходного уровня, а общая нагрузка на организм за 
весь цикл работы и перерывов не превышает 
допустимой. 

Комплекс расчетных связей (1 – 12) 
представляет собой полную теплофизическую 
модель системы "работающий человек – 
производственный микроклимат" и обеспечивает 
необходимую объективную базу для сравнения 
влияния условий микроклимата на организм 
человека. 

Как показано ранее, за обобщающий показатель 
принята величина теплового потока от тела 
работающего человека в условиях конкретного 
микроклимата – qт. 
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КРИТЕРИАЛЬНАЯ ФОРМА ОЦЕНКИ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УЛУЧШЕНИЯ 

МИКРОКЛИМАТА 

Имея математический аппарат сравнения условий 
микроклимата по степени воздействия их на организм 
человека, можно поэтапно рассматривать 
разнообразные изменения в организме, происходящие 
в результате этих воздействий. Такое рассмотрение 
должно базироваться на ряде общих представлений 
качественного характера, исходя из биосоциальной 
природы человека. Так, переход от оптимальных 
условий микроклимата, при которых наблюдается 
оптимальное функционирование органов и систем 
организма и, как следствие, максимальная свобода 
жизнедеятельности и социальная отдача личности, к 
иным условиям, отклоняющимся от оптимума, 
неминуемо сопровождается нежелательными 
изменениями в функциональных системах. 

Между оптимумом и пределом возможностей 
организма существует переходное состояние, 
характеризующееся как относительно постепенными 
изменениями реакций и функций основных систем, 
так и резкими скачкообразными изменениями при 
переходе количества в качество. Градация переходных 
состояний (как качественная, так и количественная) 
должна являться непременным условием изучения 
рассматриваемого перехода, позволяя связывать 
уровни ответных реакций организма [8]. 

Как показывает практика, обобщающий 
показатель, характеризующий силу воздействия среды 
на организм человека, целесообразно выразить в 
относительной форме. В соответствии с этим примем 
за базовую основу величину теплового потока qт на 
пределе человеческого организма. 

 
Величины тепловых потоков от тела человека: 
• предельный тепловой поток qT = 88 Вт/м2; 
• тепловой поток для оптимальных условий 

микроклимата qT = 44 Вт/м2; 
• предельно допустимый уровень qT = 0. 

С учетом этого вводится относительный критерий Кср: 
 
 

                                                                                   (13) 
 
 

Тогда: 
для предельных условий Кср=0; 
для оптимальных условий Кср=0,5; 
для допустимых условий Кср=0,67; 
для предельно допустимых условий Кср=1; 
для предельно переносимых условий 

Кср=1,3. 
Таким образом, выведена определенная шкала 

силы воздействия среды на организм человека в 
условиях нагревающего микроклимата с учетом всех 
определяющих параметров. 

Предлагаемые методы оценки влияния условий 
микроклимата по степени их воздействия на организм 
человека при практическом использовании требуют 
только простейших приборов для определения 
температуры воздуха и окружающих поверхностей, 
относительной влажности и скорости движения 
воздуха.  

Для практической оценки микроклимата не 
требуются никакие специально сконструированные 
приборы, отмечающие, например, "уровень теплового 
стресса". 

Т.к. все функциональные сдвиги в организме 
человека непосредственно связаны с силой 
воздействия, то в функции Кср должен находиться 
некоторый критерий физиологического влияния, или 
эффективности, который обозначим Кф: 

 
                                                                  (14) 

 
Критерий Кф связан с физиолого-

гигиеническими показателями (ФП): 
 

                                                                         (15) 
 
К наиболее важным показателям относятся: 

• средняя температура кожи tk, ºC; 
• средняя температура тела tT, ºC; 
• ректальная (внутренняя) температура 

тела tр, ºC; 
• частота сердечных сокращений PS, 

уд/мин; 
• потеря влаги П, г/час; 
• субъективная оценка теплоощущений 

СО. 
Эти показатели являются наиболее 

информативными, ими оперирует подавляющее 
большинство исследователей. Обработка 
значительного объема экспериментальных данных 
позволила получить взаимосвязь критериев Кср и Кф: 

 
                                              (16) 

 
При оптимальных условиях микроклимата 

Кср=0,5 получен Кф=1. 
С учетом допущений, принятых ранее, изменение 

показателей к концу первого часа работы в условиях 
конкретного микроклимата могут быть описаны 
линейной зависимостью вида: 

 
                                                                           (17) 

 
где W и F – эмпирические коэффициенты, 

приведенные, представлены как по усредненным 
значениям, так и по их крайним значениям, за 
исключением субъективных оценок теплоощущений 
(СО), которые будут анализироваться отдельно. 
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исследованиях, особенно прошлых лет, температура 
тела выступала в качестве измеряемой в эксперименте 
величины либо под языком (to), либо подмышечная 
(tм). Выявлены связи этих температур с ректальной 
(внутренней) температурой. Исходя из этих данных 
определяются величины теплосодержания, 
теплонакопления или дефицита теплоты, но при 
расчетах вносится большая погрешность из-за 
разницы в массе испытуемых людей. Следовательно, 
показатели теплового состояния организма человека, 
связанные с вычислением средней температуры, не 
следует рассматривать в качестве основных, а 
использовать в качестве контрольных [9]. 

Наиболее информативными в условиях 
нагревающего микроклимата являются показатели 
потери влаги и температуры кожи, так как они 
обладают наибольшей изменчивостью в зависимости 
от изменений тепловых нагрузок. 

К сильно зависимым параметрам можно отнести 
и значение PS, но они обладают наибольшей 
индивидуальной вариабельностью, сильно зависят от 
физической нагрузки, и поэтому, в целом, менее 
информативны. 

Информативность показателя tк, в наименьшей 
степени зависит от физической нагрузки. 

Существует  взаимосвязь обобщающего критерия 
Кф с субъективными оценками теплоощущений, 
служащими некоторыми комплексными показателями 
состояния организма.  

Необходимо учитывать, что информационная 
слабость этого показателя заключается именно в 
субъективности оценки, связанной с предварительной 
психологической установкой, особенностями 
инструктажа опрашиваемых, параллельными 
влияниями, выбором шкал и узостью диапазона 
оценок. Рассматриваемый показатель должен 
учитываться при исследованиях микроклимата, так 
как он нередко позволяет дополнять оценки по другим 
показателям. 

Широкое применение имеет пятибалльная шкала 
зависимости СО от Кф. 

В физиологической практике, а в последние годы 
и в инженерной, часто прибегают к методике оценки 
СО через процент неудовлетворенных микроклиматом 
лиц. В зарубежной литературе этот показатель 
обозначен РРD (процент неудовлетворенных лиц) по 
кривой Фангера.  

Показателем по Франгеру является предсказание 
среднего цикла, обозначенного PMV. Этот показатель 
условно выражает меру удовлетворенности 
работающих условиями своего труда и позволяет 
обоснованно подойти к определению связанного с 
ним показателя текучести кадров. PMV, в отличие от 
PPD, находится в линейной зависимости от Кф: 

 
                                                                     (18) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Хорошая согласуемость критериальной оценки 
микроклимата с многочисленными 
экспериментальными данными отечественных и 
зарубежных исследователей служит наглядным 
подтверждением правомерности практического 
использования разработанных теплофизических 
моделей, с помощью которых можно поэтапно 
рассматривать изменения в организме человека, 
происходящие в результате воздействий различных 
сочетаний тепловой и физической нагрузок 
всевозможных интенсивностей и длительностей. 
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Анотації – Розглядається питання використання нейронних мереж при моделюванні енергозберігаючих режимів 
електротермічних установок, використовуючи реальний графік навантаження індукційної тигельної печі, 
розглядаються методи та алгоритми синтезу структури нейронних мереж і настроювання їхніх параметрів для 
знаходження функціональної залежності між компонентами, що відображають модель процесу. 
 
Ключові слова – індукційна тигельна піч, нейронна мережа, генетичний алгоритм. 
 

Вступ. Розглянувши структуру споживання 
електроенергії галузями України, можна відзначити, 
що найбільшими споживачами є металургійна та 
машинобудівна промисловості. Вагомою складовою 
машинобудівної промисловості є чавунні відливки, 
частка яких в загальній масі сягає 80%, тому розвиток 
і удосконалювання чавуноливарної промисловості є 
однією з найбільш суттєвих задач енергозбереження. 

В цілому найбільш розповсюдженими печами для 
плавки чавуну є доменні печі, ливарні печі (вагранки), 
дугові електропечі та індукційні тигельні печі (ІТП). 

Прийнято вважати, що собівартість плавки 
чавуну в коксогазових вагранках найбільш низька. 
Але з огляду на не досить стабільне положення в 
газовому секторі економіки України ми звернули 
увагу на електричні плавильні печі: дугову та 
індукційну тигельну. У порівнянні з вагранками та 
дуговими печами індукційна тигельна піч має такі 
переваги [1, 4]:   

а) більш висока якість чавуну; 
б) наявність так званого «болота» в печах 

промислової частоти дозволяє застосовувати в якості 
металозавалки будь-які металеві відходи; 

в) кращі санітарно-гігієнічні умови праці; 
г) витримка розплаву в широкому діапазоні 

температур і часу. 
Однак, фактичні техніко-економічні показники 

індукційної плавки в ливарному виробництві далекі 
від граничних: продуктивність печей в 1,5-2 рази 
нижче паспортної; питома витрата електроенергії 
досягає 600-700 кВт·год/т при паспортних значеннях 
490-550 кВт·год/т; має місце брак лиття через 
порушення температурних режимів і хімічного складу 
металу. Причинами є порушення технологічної 
дисципліни, простої обладнання, нераціональні 
режими роботи плавильних печей. 

Суттєво підвищити ефективність використання 
електричної енергії при індукційній плавці можливо 
за рахунок реалізації наступних заходів [3]: 

а) зниження енергоємності і металоємності 
виробництва; 

б) оптимальне використання електроенергії: 

• скорочення часу споживання потужності; 
• зниження питомих витрат електроенергії на 

плавку; 
в) підтримання оптимальних температурних 

режимів; 
г) використання плавильних агрегатів з повним 

завантаженням. 
Однак підвищення ефективності індукційної 

плавки не може бути досягнуто лише за рахунок 
окремих організаційних і технічних заходів, 
удосконалювання технології, використання локальних 
засобів контролю та управління. Тут потрібен 
комплексний підхід, заснований на вирішенні різних 
задач [2]: контролю, координації роботи 
технологічного обладнання і персоналу, управління 
механізмами і агрегатами, а також найбільш важливим 
- оптимізація (прогнозу) параметрів при плавці 
чавуну. Ця проблема може бути вирішена шляхом 
створення штучної нейронної мережі індукційної 
плавки чавуну.  

В цілому процес ІПЧТ, що розглядається як 
енергетичний об’єкт керування, характеризується не 
стаціонарністю, недоступністю основних параметрів 
(температура розплаву, електричний і тепловий ККД) 
для безпосереднього виміру, обмеженим числом 
керуючих впливів (напруга на виході пічного 
трансформатору, ємність конденсаторної батареї). Не 
стаціонарність обумовлена дією неконтрольованих 
технологічних збурень, таких як невизначеність 
конфігурації шматків шихти і їх розташуванню по 
об’єму тиглю; зношування футерівки; зміна умов 
водопостачання індуктора і теплообміну з 
середовищем. 

Висока енергоємність процесу ІПЧТ і значне 
перевищення фактичних витрат електроенергії над 
паспортними значеннями, вказують на необхідність 
скорочення енергоспоживання за рахунок оптимізації 
енергетичних режимів плавки. В той же час 
можливості підвищення продуктивності ІТП в умовах 
діючого виробництва за рахунок керування 
електричними режимами ІТП обмежені, оскільки 
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плавка ведеться як правило при максимально 
можливій потужності. 

У зв'язку з підвищенням вимог до якості продукції, 
що випускається, інтенсифікації чавуноливарної 
промисловості важливого значення набувають питання 
подальшого вдосконалення технологічних процесів, а 
також питання по розробці і впровадженню систем 
автоматичного управління окремими технологічними 
ланками і стадіями процесів керування. Створення 
таких систем, а тим більше автоматичних систем 
керування процесом в цілому важко здійснити без 
розробки математичних моделей технологічних 
процесів, визначення критеріїв, способів і пристроїв їх 
регулювання, а також без створення аналітичного 
програмного середовища із зв'язками між початковими 
параметрами і кінцевими техніко-економічними 
показниками. 

Вдосконалення управління технологічними 
процесами, в якому все більшою мірою 
використовується мікропроцесорна техніка, 
дозволяє підвищити ступінь автоматизації 
електротермічних установок, поліпшити якість і 
збільшити кількість вироблюваної продукції, 
зменшити кількість обслуговуючого персоналу, 
понизити витрати електричної енергії і матеріалів. 

Відзначимо також, що при сучасному розвитку 
обчислювальної техніки вдалося вирішити багато 
завдань створення режимів роботи 
електротермічних установок. Застосування 
обчислювальних машин дозволяє оптимізувати 
конструктивні параметри, знайти якнайкращі 
варіанти технологічних процесів, знизити енергетичні 
витрати і т.д. Накопичений великий досвід 
застосування розроблених алгоритмів, який 
продовжує поповнюватися. 

У свою чергу, рішення комплексної задачі 
реалізації в промислових умовах електротермічних 
процесів виробництва якісного конкурентоздатного 
чавуну з меншими ресурсо-енергетичними витратами 
неможливе без оперативного аналізу поточних 
виробничих завдань, конкретних технологічних 
ситуацій і створення гнучкої системи прогнозування 
кінцевих результатів.  

Однією з основних умов отримання надійної і 
критерійно точної предикції є здатність такої системи, 
що прогнозує, виявляти закономірності в поведінці 
прогнозованого об'єкту, засновані на знанні його 
математичної моделі. При цьому мета прогнозування 
виявляється тісно пов'язаній із завданнями 
оптимізації параметрів і ідентифікації стану системи 
в цілому. 

На сьогоднішній день найбільш розповсюдженими 
системами, які здатні спрогнозувати кінцеві результати, 
є штучні нейронні мережі (НМ). 

У разі достатньо точної НМ можна підвищити 
точність прогнозування витрат енергії в 
електротермічних процесах. 

Мета роботи. Основне завдання роботи - 
дослідження структури, параметрів,  алгоритмів 
навчання нейронної мережі для максимальної адаптації 
при відтворенні складної зміни електричних 
навантажень. 

Матеріал і результати дослідження. 
Використання електричної енергії в металургійній 
промисловості залежить від багатьох виробничих та 
технологічних факторів, більшість з яких в даний час 
не враховуються при аналізі, плануванні та керуванні 
на всіх рівнях. У зв’язку з цим необхідне вивчання 
взаємозв’язків між технологічними та енергетичними 
режимами виробничих процесів, що можливе тільки 
за допомогою сучасного математичного апарату і 
методів, що відображають конкретні вимоги й 
особливості експлуатації обладнання. Тому з великої 
кількості підходів до економії енергоресурсів 
великими потенційними можливостями володіє 
підхід, пов'язаний з оптимізацією технологічних 
режимів в діючих виробництвах по енергетичним 
критеріям. Ця постановка питання приводить до 
часної задачі – задачі оптимізації енерговитрат.  

На основі вивчення технологічного процесу 
індукційної плавки була виконана його декомпозиція 
та побудована базова математична модель 
енергетичного процесу плавки чавуну, яка включає: 
диференціальне рівняння енергетично-матеріального 
балансу розплаву (1), одномірну крайову задачу 
нестаціонарної теплопровідності, що характеризує 
динаміку плавлення шихти (2), одномірну крайову 
задачу нестаціонарної теплопровідності через 
футерівку печі (3). 
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Вирішення задачі оптимального керування 
електротермічним процесом плавки чавуну в 
індукційних тигельних печах промислової частоти по 
критерію мінімум витрат електроенергії реалізується за 
допомогою багатошарової нейромережі, яка навчається 
і настроюється за допомогою генетичного алгоритму 
[6], що включає в себе як класичний варіант, так і 
розроблену мережну модифікацію. 

Математична модель нейрона [5]: 

1

n

i i
i

s w x b
=

= ⋅ +∑ , (11) 

( )y f s= , (12) 

де iw  - вага (weight) синапсу, 1...i n= ; b - 
значення зсуву (bias); s - результат підсумовування 
(sum); ix  - компонент вхідного вектора (вхідний 

сигнал), 1...i n= ; у - вихідний сигнал нейрона;    п 
- число входів нейрона; f - нелінійне перетворення 
(функція активації). 

Зокрема в роботі використовується узагальнена 
регресійна мережа або мережа GRNN (Generalized 
Regression Neural Network) призначена для розв’язку 
задач узагальненої регресії (лінійного й нелінійної), 
аналізу часових рядів і апроксимації функцій [8, 9]. 
Архітектура мережі GRNN аналогічна архітектурі 
радіально-базисної нейронної мережі, але 
відрізняється структурою другого шару (рис. 1), у 
якому використовується блок normprog для 
обчислення нормованого скалярного добутку рядка 
масиву ваг iw  і вектора ( ) , 1,...,i i nφ − =x c  у 
відповідності з наступним співвідношенням: 
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1

1

n

i i
i
n

i
i

w
y f

φ

φ

Δ
=

=

−
= =

−

∑

∑

x c
x

x c
.     (13) 

 
Рис. 1. Архітектура мережі GRNN 

 
Прогнозування енергетичних процесів зводиться 

до побудови моделей, що описують зміну значення 
вихідних змінних й прогнозування цього значення за 
межами навчальної вибірки. Для розв’язку даної 
задачі були розроблені дві схеми, що описують 
порядок побудови таких моделей.  

Нейронна мережа (рис. 1) є сукупністю 
нейроподібних елементів, певним чином сполучених 
один з одним і з зовнішнім середовищем за допомогою 
зв'язків, які називаються ваговими коефіцієнтами.  
Особливості застосування нейронних мереж 

обумовлюються загальними та конкретними 
перевагами та властивостями НМ порівняно з іншими 
класичними підходами [7]: 
• здатність вирішувати неформалізовані завдання; 
• паралелізм обробки інформації; 
• єдиний і ефективний принцип навчання; 
• гнучкість моделі для нелінійної апроксимації 
багатовимірних функцій; 
• засіб прогнозування в часі для процесів, які 
залежать від багатьох змінних. 

Генетичний алгоритм використовується для 
рішення задачі вибору оптимальної архітектури 
радіально-базисної нейронної мережі (кількість 
нейронів схованого шару), а також оптимізації ваг і 
параметрів радіально-базисних функцій. Мережна 
модифікація генетичного алгоритму використовується 
для ідентифікації центрів радіально-базисних функцій, 
тобто вирішує задачі розпізнавання й кластеризації. 

Блок-діаграма класичного генетичного алгоритму 
представлена на рис. 2. 
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Рис. 2  Блок-діаграма класичного генетичного алгоритму 

 
Формально генетичний алгоритм можна 

представити в такий спосіб: 

 0( , , , , , , , )GA L N n dβ ε= Ch Ob             (14) 
де  Ch0 – вихідна популяція індивідуумів;  

Ob – зовнішнє середовище (популяція 
розпізнаваних об'єктів); 

N – кількість індивідуумів у популяції; 
L – довжина індивідуума;  
n – кількість індивідуумів, що відбираються 

для копіювання (з найвищою придатністю); 
β - множний фактор, що регулює кількість 
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копій відібраних індивідуумів;  
d - кількість індивідуумів, що підлягають 

заміні новими (тобто ті що мають найнижчу 
придатність);  

ε - критерій зупинки. 
 

Якщо генетичний алгоритм використовується для 
рішення задач оптимізації, а не розпізнавання, то як 
зовнішнє середовище використовується функція, що 
підлягає оптимізації – цільова функція (f). У цьому 
випадку формальне подання алгоритму виглядає так: 

0( , , , , , , , )GA L N n dβ ε= Ch f  (15) 

Оптимізація архітектури й настроювання 
параметрів регресійної нейронної мережі зводиться до 
задачі перебору всіх можливих наборів керуючих 
параметрів і тестування нейронної мережі на 
навчальній вибірці даних при підстановці кожного з 
наборів. Мережна модифікація генетичного алгоритму 
трохи ускладнена за рахунок існування складних 
зв'язків параметрів процесу один з одним. З погляду 
удосконалення такі зв'язки можуть розглядатися як 
відносини конкуренції близьких за структурою 
параметрів. Такі параметри займають одну й ту ж 
нішу на множині рішень і, вступаючи у відносини 
конкуренції, намагаються витиснути з її один одного. 
Метою такої конкуренції є створення групи ніш у 
множині рішень, розташованих досить далеко одина 
від одної, у кожній з яких перебувало б по одному 
параметру. Подібна топологічна реструктуризація 
параметрів вирішує задачу кластеризації й 
стискування даних. Тут кожна ніша або група 
близьких друг до друга ніш є одним кластером даних, 
а кількість параметрів, що займають ніші одного 
кластера набагато менше кількості даних, що утворять 
цей кластер. 

На рис. 3 представлена блок-діаграма мережної 
модифікації генетичного алгоритму. 
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Рис. 3. Блок-діаграма мережної модифікації генетичного 
алгоритму 

 
Для моделювання використовувались данні 

плавлення шихти, що занурена в розплав, а саме:  
• Т, хв. - час плавки чавуну;  
• М20, кг  - маса розплаву перед завантаженням 

шихти;  
• Uтр, кВ - напруга на виході пічного 

трансформатора; 
• W, МВт·год – витрати електроенергії.  
Залежність параметрів розплаву шихти 

представлені графічно на рис. 4 – 6. 

 
Рис. 4. Залежність W, МВт·год від часу плавки (Т, хв.)  

 
Рис. 5.  Залежність W, МВт·год від маси розплаву перед 

завантаженням шихти (М20, кг) 

 
Рис. 6.  Залежність W, МВт·год  від напруги на вході 

пічного трансформатору (Uтр, кВ)  

 
Вибірка містить 100 спостережень, для навчання 

використовувалось 60 перших спостережень, останні 
40 використовувались для тестування. 

Перед моделюваннями данні були пронормовані 
згідно формули: 

( )( )
( )

min

max min

x x b a
p a

x x
− −

= +
−
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де [ ],a b – діапазон вхідних сигналів; [ ]maxmin , xx – 
діапазон зміни значень вхідної змінної x ; p – вхідний 
сигнал який подається на вхід нейронної мережі. 

Для навчання нейтронної мережі було виконано 
1000 ітерацій. 

 
Рис. 7. Результат тестування нейтронної мережі 

(точність моделі RMSE: 0,037496) 

 
Рис. 8. Динаміка зміни мінімальної помилки в процесі 

навчання 

 
Рис.9. Динаміка зміни середньої помилки в процесі 

навчання 

 
Оцінка отриманої моделі відбувалась за 

допомогою множини статистичних параметрів. 
Вони дозволяють оцінити окрему значущість, 
визначити інтегральну погрішність моделі щодо 
початкових даних, встановити наявність корекції 
між значеннями помилки моделі, а також 
визначити ступінь адекватності моделі фізичному 
процесу в цілому. У цю множину входять такі 
параметри: 
1. Коефіцієнт детермінації R2; 
2. Сума квадратів помилок моделі 2 ( )e k∑ ; 
3. Седньоквадратична помилка  

2
N

t
t

yt
RMSE

N

y
∧⎛ ⎞
−⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠=
∑

; 

4. Критерій Колмогорова-Смирнова. 
Як показник ефективності прийнята 

середньоквадратична помилка стеження. Аналіз 
результатів експерименту показав, що використання 
отриманої нейромережевої моделі дозволяє її 
використовувати для вирішення поставленої задачі. 

 
Таблиця 1  Точність отриманої моделі нейронної  
                    мережі: аналіз залишків, коефіцієнт  
                    детермінації 

№ Статистичні параметри Значення 

1 RMSE 0,037496 

2 Тест Колмогорова -
Смирнова 

0,070 (при p-
значінні 0.010) 

3 Сума квадратів 
помилок 

7,995 

4 Коефіцієнт 
детермінації 

0.992 

 
Висновки: 1) Побудована модель нейронної 

мережі, при достатньо якісному процесі навчання, 
дозволяє спрогнозувати без специфічних знань, як в 
області енергетики, так і в області знань 
електротермічних установок, витрати електроенергії, 
тому що при якісному навчанні нейромережі відсоток 
прогнозу складає більше 90%. 

2) Постановка та рішення задачі оптимального 
керування теплоенергетичним процесом плавки 
чавуну в ІТП промислової частоти по критерію 
мінімуму витрат електричної енергії з використанням 
нейронної мережі може привести до зниження витрат 
електроенергії на плавку до 15%.  

3) Необхідність використання нейронних мереж 
для моделювання енерозберіаючих режимів 
електротермічних установок зумовлено тим, що 
зростаючий об’єм вихідних даних необхідно 
аналізувати з позиції уявлень людини про їх 
інформативність. Якщо за допомогою стандартних 
математичних методів і є можливість аналізувати 
електротермічні процеси, то це передбачає побудову 
громіздкого математичного процесу, що 
безпосередньо збільшує як витрати часу, так і 
необхідність в експерті зі спеціальними знаннями 
вищої математики і окремих галузей енергетики. 
Застосування нейронної мережі з багатошаровою 
структурою зумовлено тим, що навіть в процесі 
навчання нейромережа майже повністю функції 
експерта бере на себе, а для застосування в робочому 
режимі достатньо лише навичок користувача. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

Д.Г. Деревянко 
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» 
Кафедра ЭС, НТУУ «КПИ», ул. Борщаговская 115, г. Киев, 03056, Украина 

 
Annotation – in this report new methods of analysis of energy consumption are represented 

 
Key words – new methods, analysis, represent 
 

В последние пять лет проблема учета 
потребления энергии в Украине стала особо важной. 
Цены на энергоресурсы растут из года в год и вместе с 
ними растут потребности в энергии как в 
промышленном так и в бытовом секторах. В связи с 
этим разработка новых программных продуктов 
позволяющих путем анализа энергопотребления на 
предприятиях судить о эффективности потребления 
энергии и ресурсов очень важна. Мое исследование 
посвящено этим новым методам анализа. 

При выполнении анализа потребления энергии 
для здания наиболее плодотворным является 
применение методов сравнительного анализа. 
Существует несколько стандартных подходов к 
выбору схем сравнительного анализа и 
соответствующих сравнительных показателей, 
позволяющих оценить эффективность потребления 
энергии бюджетным зданием. Каждый из этих 
подходов требует меньшего или большего числа 
собранных данных, основным источником которых 
являются ежемесячные счета поставщиков за энергию, 
которая была употреблена на бюджетных объектах. 
Поскольку, при выставлении ежемесячных счетов за 
потребленную энергию энергоснабжающими 
предприятиями считывания показаний приборов учета 
может осуществляться в различные дни месяца, то для 
всех этих методов анализа необходима 
предварительная коррекция данных относительно 
фактического числа дней между датами выставления 
счетов за энергию. Для получения обоснованного 
сравнения между соответствующими календарными 
месяцами в году следует объемы энергии, которые 
были потребленные в течение каждого промежутка 
времени между датами снятия показаний приборов 
учета энергии, пропорционально распределить между 
месяцами года. Необходимость такого 
перераспределения данных объясняется тем, что дата 
снятия показаний не обязательно совпадает с началом 
календарного месяца.  

В зависимости от того, насколько полным 
является контроль над основными факторами, 
которые влияют на объем начислений за 
потребленные энергоресурсы в системе 
энергетического мониторинга объекта, настолько же 
сложным может быть метод анализа эффективности 
потребления энергоресурсов объекта. Объектами 
энергетического анализа являются, в основном здания, 

а не учреждения. Выбор объекта является 
существенным для четкой идентификации проблем с 
энергопотреблением и быстрой разработки 
рекомендаций по устранению таких проблем на 
основании результатов анализа. 

Разница между стандартными подходами, 
которые часто используются за рубежом, заключается 
в способах учета влияния внешней температуры 
воздуха на интенсивность потребления энергии в 
здании. Исследователи подают три метода 
существенно различаются в этом компоненте между 
собой. Каждый из этих трех базовых методов анализа 
может подлежать дальнейшему совершенствованию 
путем учета изменений в размерах используемых 
площадей, расписания работы, состава используемого 
оборудования в зданиях.  

Одним из них является метод сравнения 
ежемесячных объемов потребления энергии в 
настоящем и прошлом годах. Это простейший метод 
анализа, который основывается на помесячно 
сравнении абсолютных объемов потребления энергии 
по отдельным видам или в пересчете на единый 
энергетический эквивалент (например, тонну 
условного топлива). 

Этот метод не принимает во внимание различий в 
погодных условиях, которые могут существовать в 
разные годы. Он хорошо работает только для зданий, 
которые используют преимущественно электричество 
для освещения и питания электрических приборов, но 
не имеют систем отопления или охлаждения. 

Для вычисления сбережений или перерасхода 
средств в платежах за энергию след от объема 
потребления энергии за определенный период 
текущего года вычесть объем потребления энергии за 
аналогичный период предыдущего года (или года, 
который выбран за базовый), а полученную разность 
умножить на нынешнюю стоимость единицы энергии. 
Полученная величина как раз и будет эквивалентом 
сбережений или перерасхода средств за энергию.  

Второй по счету - метод сравнения ежемесячного 
объема потребления энергии в текущем году по 
средней величине ежемесячного потребления энергии 
за несколько предыдущих лет. Этот метод дает более 
точное понимание той части данных, которые 
характеризуют потребление энергии на обогрев и 
охлаждение, чем предыдущий. Особенно, если такие 
параметры как отопительная или охладительную 



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ	  

	  

 
Енергетика. Екологія. Людина 

82 

площадь, режим и продолжительность использования 
оборудования в здании остаются постоянными. 

Для этого подхода характерно то, что 
использование энергии за тот же период времени за 
несколько лет усредняется, чтобы определить базовую 
линию потребления. Например, использование 
энергии в январе 2006 может сравниваться с 
усредненной величине энергии в январе 2003, 2004 и 
2005. Таким образом, отклонения в погодных 
условиях будут сглажены и эксперт, который будет 
оценивать эффективность использования энергии, 
получит более реальную базу для сравнения.  

Основной недостаток этого подхода в том, что он 
не учитывает необычно высокие уровни отклонения 
температуры наружного воздуха в течение текущего 
года. Если зима значительно холоднее или лето жарче 
чем это бывает обычно, то расчетное сбережения 
может оказаться заниженным.  

Третьим является - метод сравнения 
ежемесячного потребления энергии после 
соответствующего корректировки потребления в 
предыдущие годы за температурой текущего года. 
Поскольку большая часть энергии, которая 
используется в здании, зависит от погоды, то этот 
метод позволяет наиболее точно отразить сбережения 
энергии, которые произошли в результате изменений 
в составе оборудования или были вызваны мерами 
управления энергией.  

Этот метод требует сбора погодных данных так 
же как и информации о выставленные счета. 
Применение метода требует использования 
статистических моделей для определения базовой 
линии потребления энергии. В этом методе для учета 
влияния погодных факторов используют понятие 
количества градусо-дней для выбранного промежутка 
времени или же для целого отопительного и 
охлаждающей сезонов (ОПГД и ОХГД). Количество 
градусо-дней для выбранного промежутка времени 
является сумма разниц между среднесуточной 
температурой наружного воздуха и среднесуточной 
температурой внутреннего воздуха в учреждении, 
которая исчисляется за все дни в заданном 
промежутке времени.  

Использование градусо-дней позволяет 
скорректировать данные о потреблении энергии перед 
тем, как исчислять сбережения энергии. Такое 
корректировки должно быть сделано лишь в случае, 
если обнаружено внятную статистическую 
корреляцию между ОПГД (или ОХГД) и 
потреблением конкретного вида энергии или 
конкретного вида топлива.  

Корректировка данных происходит в три этапа:  
1. Сначала следует определить суммарное 

количество тепловой энергии, которую потребляет 
здание с целью компенсации влияния погодных 
условий за выбранный период времени в году, 
который выбран за базовый. Для этого следует 

рассчитать, какой объем электрической энергии 
превращается в тепловую энергию, а также какой 
объем тепловой энергии было получено в результате 
такого преобразования. Эту величину следует 
прибавить к объему тепловой энергии, которая 
получена из других источников.  

2. Поделив суммарное количество потребленной 
тепловой энергии за определенный период на 
количество градуса-дней за этот же период базового 
года, Вы получите величину (приведены потребления 
энергии), которая отражает эффективность 
потребления энергии в течение выбранного 
промежутка времени. Эта характеристика здания уже 
не зависит от погодных условий. Она остается 
постоянной, если состояние здания и систем 
отопления в этом здании не претерпит изменений.  

3. Умножив величину приведенного потребления 
энергии за определенный период базового года на 
количество градуса-дней за этот же период текущего 
года, получаем расчетную величину потребления в 
базовом году для сравнения с текущим годом.  

Разница между расчетной величиной потребления 
базового года и величиной потребления текущего года 
определяет объем сбережений или перезатраченной 
энергии, если другие факторы, которые влияют на 
потребление в текущем и базовом году (размер 
используемых площадей, состав оборудования, число 
посетителей и т.п.), были идентичными.  

Для того, чтобы представить каким образом 
можно учесть другие факторы на пути 
совершенствования алгоритмов сравнительного 
анализа для каждого из вышеописанных методов 
рассмотрим пример корректировки данных в связи с 
изменением используемой площади здания.  

   Корректировка сравнительных характеристик 
энергопотребления здания на величину изменения 
площади. Для внесения поправок в расчет в случае 
изменения используемой площади здания между 
текущим годом и годом, с которым сравнивается 
потребления, необходимо иметь четкое представление 
о характере связи между изменением площади и 
изменениями в объемах потребления.  

Наиболее часто используют предположение, что 
изменения в потреблении энергии является 
пропорциональны изменениям площади. В отдельных 
случаях (например, когда пристройка к основному 
помещения выполнена из специальных 
теплоизолирующих материалов) целесообразно 
пользоваться гипотезой о непропорционально 
изменения в потреблении. Для нужд сравнительного 
анализа непропорционально изменения в потреблении 
заставляют придется непропорционально коррекции 
нынешней величины потребления энергии. В ходе 
такой коррекции от каждого значения ежемесячного 
объема потребления энергии в отопительный период 
можно, например, отнять некоторое фиксированное 
значение, рассчитанное теоретически, или же 
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определенный процент от базового потребления 
энергии, обсчет которого может быть выполнен на 
основе эмпирических методов.  

Учитывая, что значительная часть расходов 
любого бюджетного учреждения в Украине 
приходится на тепло, потребленное зданием в 
отопительный период, то метод сравнения 
показателей потребления энергии для нынешнего и 
прошлого года нельзя применять для оценки 
эффективности потребления энергии бюджетным 
учреждением. Этот метод анализа будет давать 
значительные ошибки в расчетах поскольку он не 
учитывает различий в погоде для разных лет. 
Следовательно остается две альтернативы или взять 
на вооружение метод расчета средних величин 
ежемесячного потребления за предыдущие годы, или 
же применить метод корректировки сезонного 
потребления энергии за температурой. Хотя метода 
расчета средних величин потребления для нескольких 
лет является гораздо более точным, чем метод 
сравнения нынешнего и прошлого года, тем не менее 
применять его тоже следует с осторожностью. 
Например, в Украине на протяжении 1995-2007 годов 
каждая следующая зима была теплее предыдущей, 
поэтому метод расчета средних величин ежемесячного 
потребления для четырех и менее лет давать 
заниженные усредненные уровне потребления. 
Конечно, можно было бы собрать данные для шести-
семи лет, но в нынешних условиях это выглядит не 
слишком реальным. Из сказанного можно сделать 
вывод о том, что для условий сегодняшнего дня 
наиболее приемлемым с точки зрения достоверности 
результатов анализа является сравнительный метод 
анализа, который предусматривает корректировку 
данных предыдущих лет относительно температурных 
условий текущего года.  

Также многие компании занимаются разработкой 
программных продуктов. Эти программы позволяют 
во много раз сократить время расчетов, свести 
человеческий фактор к минимуму и получить 
высокую точность расчетов. Их вэб сайты (www.omni-
comp.com, www.src-systems.com, www.it-
management.ho.com.ua) предлагают достаточно 
широкий спектр их программной продукции, среди 
них: 

• Программа FASER  
• Программа Metrix  
• Программа Менеджер Коммунальных 

Услуг  
• Программа ЕНЕРГОПЛАН  

Рассмотрим некоторые из приведенных выше 
программных оболочек. 

 
Программа Metrix:  
 
SRC Systems International  
2855 Tlegraph Avenue  

Berkley, CA, 94705  
USA  
 
Metrix доступен с 1996 года. Существует около 

700 пользователей программы в США и в других 
странах. Основными пользователями являются 
менеджеры объектов, перформанс контракторы, 
енергоменеджеры и консультанты, представители 
отделов работы с покупателями компаний, 
предоставляющих коммунальные услуги, 
енегоинженеры.  

Программа работает в среде Windows. Metrix 
разбивает внесение данных об энергопотреблении на 
период настройки, установочный период проекта и 
эксплуатационный период проекта. Приод настройки 
используется длятого чтобы установить отношения 
между энергопотреблением, погодой и другими 
факторами. Процесс настройки позволяет внести 
поправки для зданий, характеризующихся сезонными 
изменениями в потреблении энергии. Сбережения 
энергии отслеживается в течение периода 
эксплуатации, который начинается сразу после 
завершения периода инсталляции проекта. Программа 
проектирует базовое потребление и ожидаемый ход 
энергопотребление для всего периода эксплуатации. 
Реальное использование энергии сравнивается с двумя 
вышеупомянутыми проекции.  

Данная программа позволяет пользователю 
самостоятельно выбирать опции погодно 
корректировку и вносить поправки относительно 
отапливаемых градуса-дней, охлаждаемые градуса-
дней, или относительно производственных 
показателей, определенных пользователем для 
конкретноголичильника. Проектные данные 
можутьбуты перенесены в эту программу прямо из 
программы Market Manager, позволяющая установить 
ожидаемый уровень энергопотребления в ходе 
выполнения энергетического анализа дома. Metrix 
имеет большое количество вариантов электронного 
ввода данных через форматы ASCII или EDI.  

Минимальные требования к компьютеры 
включают:  

§ MS Windows (version 3.1, Windows for 
Workgroups, Windows 95, Windows NT)  

§ 8 MB оперативной памяти  
§ 12 MB свободного места на жестком диске  
Пользователю с опытом в энергоменеджмента 

пользоваться программой будет легче. Существуют 
региональных и частные программы обучения.  

Пробные компию Метрикс можно получить на 
сайте: www.metrixcentral.com / Metrix / 
metrix_info.htm.  

 
Программа ЕНЕРГОПЛАН: 
Фирма "ИТ-Менеджмент"  
ул. Венецианова 15 / 4,  
79000 Львов, Украина  
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Компьютерная программа "ЕнергоПлан" 
разработана с целью налаживания оперативного учета 
потребляемых энергоресурсов, контроля за качеством 
условий комфорта, проверки правильности 
начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, 
а также для проведения комплексного анализа 
эффективности использования энергоресурсов в 
процессе эксплуатации зданий, содержание которых 
финансируется из бюджета. Программа позволяет 
организовать учет энергоресурсов и услуг в 
учреждениях любого назначения, например: в школах, 
детских садах, больницах, библиотеках, 
административных зданиях и т.д.  

"ЕнергоПлан" позволяет выполнить электронную 
инвентаризацию (провести паспортизацию) основных 
експлуптацийних и энергетических характеристик 
зданий и организовать учет энергоресурсов 
послуговуючись следующими источниками 
информации:  

• юридические и нормативно-распорядительные 
документы;  

• техническая документация на сооружения, 
энергосистемы и приборы;  

• счета за коммунальные услуги, выставленных 
поставщиками;  

• показания приборов учета энергоресурсов и 
термометров, установленных на объекте.  

Гибкие функции импорта и экспорта данных 
позволяют эффективно организовать обмен данными 
между различными субъектам, которые работают с 
программой "ЕнергоПлан", а также распределить 
задачу по сбору данных между многими 
исполнителями. Программа имеет в своем 
распоряжении анализы и отчеты, которые позволяют: 
1) оценить эффективность использования 
энергоресурсов в каждой сооружении и определить 
дома с сверхурочных потреблением энергоресурсов; 
3) выявить здания, в которых условия теплового 
комфорта не соответствуют государственным 
санитарным нормам; 4) проконтролировать 
соблюдение лимитов на потребление коммунальных 
услуг как для каждого отдельно взятого дома так и 
для города в целом. Специальные режимы вывода 
заданных элементов базы данных в форме таблиц 
Excel делают ее незаменимой при подготовке 
технических отчетов и специальных баз данных для 
других программных продуктов - в частности, таких 
как "BEEP 1.0", которое относится к категории 
программ моделирования процессов теплопереносу в 
зданиях. В 2005 году программа "ЕнергоПлан" 
впервые была применена для создания общегородских 
систем компютеризованого мониторинга и 
нормирования использования энергоресурсов в 
бюджетных учреждениях городов Ивано-Франковск, 
Луцк, Ужгород, Бердянск. В частности, в городе 
Ивано-Франковске программа была использована для 
организации синхронизированной сбора данных на 

уровне городского отдела рационального 
использования энергоресурсов, управление 
образования и всех школ города. В процессе 
проработки базовых алгоритмов программы было 
проанализировано методики сбора информация и 
представление данных в коммерческих продуктах, 
которые применяются в странах Европы и США - в 
частности, Metrix (создана Abraxas Energy Consulting), 
Energy Watchdog (Utilivision), Inc. KULU (VTT).  

Системные требования к компьютерному 
оборудованию, которое может быть использовано для 
установки программы и организации рабочего места 
енергоменеджера:  

Процессор Pentium 133  
Оперативная память: 48 MB  
Свободное место на диске: 40 MB *  
4 MB видеопамяти, разрешение монитора 

800х600  
Операционная система: Windows 98 и выше  
* 40 MB-это минимальное свободное 

пространство диска для установки программы. 
Необходимый объем свободного пространства на 
жестком диске, который поддерживает 
соответствующую базу данных пользователя, зависит 
от количества зданий, привлеченных к учету, и от 
частоты сбора данных. Для начинающий 
енергоменеджера достаточно 20 MB дополнительно. 

 
Программа FASER : 
Корпорация Omnicomp  
200, Regent Court St,  
State College, PN, 16801  
USA  
 
FASER с "появился на рынке в 1980 году. Это 

сложная программа, которая имеет большую гибкость 
в оформлении отчетов и приспособлении 
энергетической информации к потребностям 
пользователя программы. Сейчас насчитывается более 
чем 1500 пользователей этой программы как внутри 
Соединенных Штатов так и за рубежом. Среди 
пользователей программы FASER является 
унфверситеты, колледжи, школьные округа, 
корпорации, агентства по продаже недвижимого 
имущества, органы государственной и местной 
власти, фирмы-исполнители энергосберегающих 
контрактов, военные базы сети медицинских 
учреждений.  

FASER состоит из отдельных модульных блоков. 
К числу цихблоки ввходять: внесения данных счетов 
за энергию, сбережения средств, показания счетчиков, 
накопления информации о погоде, библиотека 
тарифов на энергию, накопления информациипро 
оплату счетов, подготовка отчета. Эти блоки 
помогают визявиты ошибки в выставленных 
рахункахзаенергию, проблемы с функционированием 
енергоспоживаючих систем, сформировать бюджет на 
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энергию, определить влияние конкретных видов 
деятельности на использование энергии в здании.  

FASER имеет возможности для прямого 
считывания данных щодоенергоспоживання в 
формате электронных данных для взаимного обмена 
(EDI).  

Программный продукт позволяет пользователю 
изменять параметры энергопотребления и погоды для 
базового года в рамках программного блока 
"экономии средств". Это позволяет значительно 
увеличить точность в расчетах заощоджень енергиита 
коштив.До услуг пользователя история изменения 
тарифов на энергию и числденни стандартные пакеты 
звитивта графиков. Корпорация Omnicomp предлагает 
дополнительные услуги, такие как тарифы для 
конкретноиенергопостачаючои компании, 
периодические данные о погоде, набор 
сопровождающих программ, якиедоступниза 

дополнительное плату.  
Минимальные требования к компьютеры 

являются следующими:  
§ Windows 98 или более поздняя версия  
§ 133 MHz Pentium процессор  
§ 32 MB RAM  
§ 31 MB места на жестком диске для программы. 

Объем места для данных зависит от числа счетчиков и 
лицевых счетов, числа розрахунковихрахункив, 
сложности процедуры начисления средств. По 
общему правилу нужно 1 MB для початковихданих и 
5 К на один счетчик на год.  

Как мы видим развитие IT технологий 
сопутствует разработке программных продуктов 
позволяющих существенно увеличить точность 
расчетов и их скорость при анализе 
энергопотребления, почти полностью исключив 
человеческий фактор. 
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ОЦІНКА ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ПРИ ЗМІЩЕННІ ОКРЕМИХ 
ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОТЯГОМ ДОБИ 

 
М.М. Федосенко, А.І. Козубець  
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра електропостачання, НТУУ «КПІ», вул. Борщагівська, 115, м.Київ, 03056, Україна 

 
Annotation – the management of processes of fracturing at the concern with consideration of differential by the time of the 
day fare. 

 
Key words – optimization of the diagram, differentiated by the time of the day fare, peak, half peak, crawling. 
 

Керування попитом на електричну енергію 
завжди було і залишається актуальним для 
енергетичної галузі України. Якщо до створення 
енергоринку можна було застосовувати для вирішення 
даної задачі адміністративні методи керування 
електроспоживанням, то ринкові принципи 
господарювання виключають дану можливість і 
вимагають застосування економічних механізмів 
керування. Одним з таких механізмів у енергетиці є 
тарифи на електричну енергію. 

Значна увага економії електроенергії 
підприємством приділяється не випадково, оскільки 
протягом усього існування електроенергетичної галузі 
проблема собівартості продукції підприємства є 
найбільш гостра і часто обговорювана на семінарах та 
конференціях. Собівартість продукції підприємства 
може бути знижена за рахунок зменшення 
енергоємності процесу виробництва даної продукції. 

Вирішенням даної проблеми може бути 
застосування диференційованих за періодами часу 
тарифів, що економічно стимулює споживачів до 
полегшення режимів роботи електроенергетичної 
системи і до участі споживачів в зниженні дефіциту 
електричної потужності в енергосистемі, економічно 
стимулює енергозбереження у споживачів. 

В роботі проведено розрахунок зменшення витрат 
на спожиту електроенергію підприємства на основі 
розробленого алгоритму оптимізації.  

Суть оптимізації графіків споживання 
електричної енергії підприємства полягає в переносі 
роботи кожного окремого процесу виробництва на 
підприємстві з годин піку навантаження в години 
напівпіку або в години нічного провалу. В процесі 
оптимізації сумарна кількість спожитої електроенергії 
підприємством залишається незмінною. Потрібно 
враховувати можливість зміщення процесів 
виробництва впродовж доби, та їх необхідну 
черговість. 

Цільовою функцією є плата підприємством за 
спожиту електроенергію, яку мінімізують, а 
обмеженнями можуть бути пропускна здатність ліній 
електропередач, навантаження в період максимуму 
енергосистеми, заявлена підприємством потужність, 
та ін. 

Даний алгоритм є універсальним для будь-яких 

графіків споживання підприємств та будь-яких 
процесів виробництва на підприємстві.  

Блок-схема процесу оптимізації представлена на 
рис. 1. 

 

Розраховуємо плату за 
спожиту електроенергію 
підприємством згідно 
оптимізованого графіка	  

навантаження

Чи є ще процеси 
виробництва?

Обирається наступне 
оптимальне значення	  
різниці оплат за 
електроенергію

Переходимо до 
наступного процесу 
виробництва

Чи виконуються обмеження за 
сумарним графіком навантаження?

Формується сумарний графік навантаження з 
врахуванням оптимального варіанту початку і-того 

процесу виробництва

Обирається оптимальний варіант початку і-того 
процесу виробництва, що відповідає максимальній 

різниці оплат за спожиту електроенергію 

Здійснюється зміщення початку і-того процесу 
виробництва впродовж доби з інтервалом в 1 годину 
та розраховується плата за спожиту електроенергію і-

тим процесом для кожного зміщення

Здійснюється розрахунок плати 
за спожиту електроенергію і-тим 

процесу

Виділяється 1-ий 
процесу виробництва 
підприємства (і=1)

Здійснюється розрахунок 
плати за електроенергію 
відповідно до заданого 

добового графіка споживання

Задається добовий графік 
споживання електроенергії 
підприємством розбитий на  
окремі процеси виробництва

Задаються тарифні 
коефіцієнти погодинного 

тарифу

Порівнюється плата за спожиту електроенергію і-
тим процесом до оптимізації з оплатою кожного 

варіанту зміщення процесу виробництва

ні

так
так

ні

 
Рис. 1 – Блок-схема алгоритму оптимізації графіка 

підприємства 
 
Розглянемо однозмінне підприємство з графіком 

навантаження, зображеним на рис.2, розбитим на 
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окремі процеси виробництва. 

 
Рис.2 

 
Як видно з графіку навантаження, 0-й процес 

постійний (аварійне освітлення, пожежна сигналізація, 
тощо), тому його оптимізація не має сенсу. Інші 
окремі процеси виробництва вибрані умовно, 
враховуючи неможливість виконання деяких процесів 
окремо один від одного. 

Розраховуємо плату за електроенергію 
підприємством згідно графіка добового навантаження, 
враховуючи тарифні коефіцієнти диференційованого 
за періодами доби тарифу: 

 ,
24

1
∑
=

⋅=
і

іібаз kWC  (1) 

де Wі – кількість споживаної електроенергії всіма 
процесами виробництва в і-ту годину доби, відносні 
одиниці,  

ki – тарифний коефіцієнт диференційованого за 
періодами доби тарифу. 
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     (2) 

 
Як бачимо, підприємство заплатить за 

електроенергію 14,582 відносних грошових одиниць. 
Проведемо оптимізацію за алгоритмом та 

отримаємо в результаті новий оптимізований графік 
добового навантаження підприємства по окремим 
процесам виробництва представлений на рис.3 

 

 
Рис.3 

 
Розрахуємо плату за електроенергію за 

оптимізованим графіком споживання електроенергії 
підприємством та порівняємо її з базовим значенням. 

862,8)2,02,02,0
2,02,04,0(8,1)8,02,02,02,0
2,02,02,08,08,04,06,0(02,1
)9,09,01119,09,0(25,0

=+++

+++⋅+++++

+++++++⋅+

+++++++⋅=оптC

(3) 

 Розрахуємо загальну економію: 

 %100
)(
⋅

−
=Δ

баз

оптбаз

С
СC

C  (4) 
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)862,8582,14(
=⋅

−
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Отже, можна побачити, що підприємство буде 
щодоби заощаджувати 40% грошових відносних 
одиниць на оплаті за електроенергію, сплачуючи лише 
8,862 відносні грошові одиниці порівняно з 14,582 за 
неоптимізованим графіком. 

При рівні споживання електричної енергії на 
рівні 1500 кВт·год електроенергії за добу,  за тарифом 
58,46 коп.⁄кВт·год, підприємство сплачує 870 грн. за 
спожиту електроенергію щодобово. Це становить 
приблизно 26300 грн. щомісячно, а економія в 40% 
складатиме 10520 грн. на місяць. 

Для впровадження даного методу оптимізації 
підприємству необхідно встановити лічильники 
обліку електроенергії за диференційованим за 
періодами доби тарифом, та технічно зробити 
можливим переведення процесів виробництва в 
напівпік та ніч. Слід враховувати також, що 
підприємство понесе витрати, пов’язані з роботою 
виробничого персоналу в нічні години. 
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ВИКОРИСТАННЯ РОЗОСЕРЕДЖЕНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ХАРЧОВІЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
В.П. Калінчик, М.Т. Кокоріна  
Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут» 
Кафедра ЕП, ІЕЕ, НТУУ «КПІ». 
 
Annotation – according to the National energy program of Ukraine was planned the wide usage of non-conventional energy 
sources. Authors introduced combined electric system for a food industry which respectively use integrated power grid, 
cogeneration, wind-power stations and biomass. For effective utilization of the proposed system was developed math model of 
operative control of electricity consumption. 
 
Key words – food industry, integrated power grid, cogeneration installation, wind-power station, biomass. 
 

ВСТУП 
Сучасна харчова промисловість в основному 

забезпечується централізованим електропостачанням 
від електричних мереж напругою 10-35 кВ. 
Національною енергетичною програмою (НЕП) 
України до 2010 року намічене широке використання 
не тільки традиційних, а і нетрадиційних джерел у 
тому числі вітрових електростанцій, сонячних 
електричних установок, гідроелектростанцій,  
використання  альтернативних (місцевих)  видів 
палива[1]. 

 
СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
Системи електропостачання формуються на 

основі мереж високої, середньої і низької напруги. 
Електричні мережі складаються в основному з ліній 
електропередач 35; 10; 0,38 кВ.  

Добовий графік навантаження об'єднаної 
енергосистеми України має яскраво виражені ранкові і 
вечірні максимуми і зону зниження навантаження на 
2-3 години в середині дня і глибокий провал 
навантаження на протязі 6-7 годин уночі. 
Навантаження уночі складають лише 50-60% від 
максимального значення.  
Графіки навантаження енергосистем можуть бути 
значно вирівняні за допомогою регулювання добових 
графіків електричних навантажень промислових 
підприємств та сільськогосподарського виробництва. 
Тоді б знизилася необхідна потужність електростанцій 
і капітальні витрати на енергетику України. 
Практично управління електроспоживанням потребує 
менших коштів ніж будівництво нових енергоблоків, 
та може забезпечити зниження генеруючих 
потужностей на 10-15%[2]. 

Це забезпечить достатньо велику економію 
капітальних витрат в енергосистемі України із за 
можливості зменшення вводу нових потужностей на 
електростанціях. Крім того, вирівняння графіка 
навантаження електростанцій приводить до  
зменшення питомих витрат палива і підвищенню 
терміну експлуатації основного обладнання 
електростанцій. 

Інтенсивність технологічних процесів на 
виробництві змінила вимоги до надійності та якості 
централізованого електропостачання. Висока 
щільність розміщення агрегатів, потребує 
безперервної роботи установок. Порушення 
електропостачання в таких умовах приводить до 
тяжких наслідків для харчового виробництва. 

 
ДИЗЕЛЬНІ ТА БЕНЗИНОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ 

СТАНЦІЇ 
У дизельних електричних станціях 

використовують переважно чотиритактні дизелі із 
числом циліндрів від 2 до 12 і з різноманітними 
системами охолодження: повітряною, 
водоповітряною. Такі ДЕС комплектуються 
синхронними трифазними генераторами на напругу 
0,23; 0,4; 6,3; 15 кВ. 

Задачі зміни режимів роботи і найбільш 
економічного використання дизель-електричних 
генераторів вирішуються за допомогою їхньої 
автоматизації. Розрізняють три ступені автоматизації 
дизель-електричних агрегатів. 

Перший ступінь автоматизації забезпечує 
автоматичну підтримку заданої частоти обертання 
двигуна, температури охолоджувальної води й 
мастила, а також автоматичну сигналізацію і зупинку 
агрегатів. 

Другий ступінь автоматизації, крім зазначених 
вище операцій, забезпечує автоматичний або 
дистанційний пуск двигуна від зовнішнього імпульсу, 
автоматичне підготування до прийому навантаження, 
а також розподіл навантаження між паралельно 
працюючими агрегатами. 

Третій ступінь автоматизації, на додаток до 
операцій, указаних для першої і другої ступенів, 
забезпечує автоматичне наповнення паливних, 
масляних, водяних баків і повітряних балонів, 
підзаряд акумуляторних батарей, автоматизацію 
допоміжних процесів і операцій. 

Дизельні агрегати промислового призначення 
випускаються з потужністю від 5 до 500 кВт і 
більше[3]. 
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ВІТРОЕЛЕКТРОГЕНЕРУЮЧІ УСТАНОВКИ 
Вітроенергетичні установки (ВЕУ) досягли 

сьогодні рівня комерційної зрілості й у місцях зі 
сприятливими швидкостями вітру можуть 
конкурувати з традиційними джерелами 
електропостачання.  

Для сучасного технічного рівня ВЕУ 
використовуються райони з середньорічною 
швидкістю вітру 5 м/с та більше на висоті флюгера 10 
м.  

Загальна потужність перспективних 
вітроелектростанцій в Україні оцінюється в 16000 
МВт з можливістю річного виробітку електроенергії 
близько 30 млрд.квт/час. При цьому потужність ВЕС у 
складі енергетичної системи не повинна 
перевищувати величини генерую чого резерву, 
приблизно 7500 МВт. 

По середньорічним швидкостям вітру більше 5 
м/с можна виділити сім регіонів та дві зони. До 
регіонів відноситься Карпатський, Приазовський, 
Донбаський, Західно-Кримський, Східно-Кримський, 
до зон – Харківська та Полтавська. 

Найбільше поширення з установок, що 
приєднуються до мережі, сьогодні одержали 
вітроенергетичні установки (ВЕУ) з одиничною 
потужністю від 100 до 500 кВт.  

При використанні вітроелектричних установок 
(ВЕУ) основною проблемою є низька якість 
вироблюваної електроенергії, обумовлена 
нерівномірністю вітрового напору як за короткі 
проміжки часу, так і за тривалі, обчислюванні добами 
і місяцями, що спричиняє за собою необхідність 
накопичення енергії в періоди затишку[4]. 

 
КОГЕНЕРАЦІЙНІ УСТАНОВКИ 

Для харчової промисловості характерно те, що 
електрична і теплова енергія споживаються 
одночасно. При цьому до 60% електроенергії йде на 
виробництво холоду. Питоме споживання енергії 
відрізняється значною мірою серед різних 
підприємств і залежить від асортименту продукції, 
завантаженості підприємства, ефективності і 
технічного стану устаткування. У виробничих 
витратах молокозаводів витрати на енергоресурси в 
Україні становлять 10%, а в країнах-членах ЄС лише 
0,8–2%.  

Когенерація – це термодинамічне виробництво 
двох або більше форм корисної енергії з єдиного 
первинного джерела енергії, що являється 
найефективнішою паливозберігаючою технологією в 
енергетиці.  

Суть нового підходу до енергозабезпечення 
харчових підприємств – використання когенераційних 
технологій і технологій тригенерації для власного 
комбінованого виробництва дешевої електроенергії і 
теплової енергії при спалюванні природного газу з 
максимальною ефективністю в когенераційних 

газопоршневих установках, а також перетворення 
теплової енергії в холодоносій для використання в 
технологічних виробничих процесах молокозаводу.  

Конкретні і незаперечні конкурентні переваги 
власної когенераційної електростанції: 

- більш ефективне використання дорогого палива 
(загальний коефіцієнт використання палива в 
установках досягає 90%); 

- можливість одержання дешевої електроенергії 
для споживачів молокозаводу; 

- одержання необхідної кількості дешевого 
теплоносія для технології тригенерації; 

- зниження рівня викидів шкідливих речовин і 
парникових газів; 

- впровадження передової високоефективної 
технології тригенерації в технологічний цикл 
підприємств [5]. 

 
ЕЛЕКТРИЧНІ УСТАНОВКИ НА БІОГАЗІ 

Однією з основних шляхів скорочення 
споживання природного газу в Україні може стати 
широке вживання технологій виробництва енергії з 
місцевих видів палива, таких як біомаса і торф, а 
також використання біогазових технологій. Ці 
технології включають отримання біогазу шляхом 
анаеробної ферментації відходів тваринництва (гній, 
послід), рослинництва і видобуток біогазу на 
полігонах твердих побутових відходів.  

Біогаз на 50-60% складається з метану і може 
використовуватися в адаптованих двигунах для 
виробництва електроенергії або застосовуватися 
замість природного газу в промисловому виробництві 
(наприклад, на цементних заводах). Теплота згорання 
1 м3 газу досягає 25 МДж, що еквівалентно згоранню 
0,6 л бензину, 0,85 л спирту, 1,7 кг дров або 
використанню 1,4 кВт*год електроенергії. 

Для використання біогазу з виділенням 
необхідної для використання теплової енергії 
застосовуються, залежно від розмірів установки, різні 
види двигунів і різні способи згорання (бензин, 
дизель, двигун змішаного палива), які істотно 
відрізняються по своїй ефективності, термінам 
функціонування і інвестиційним витратам. Для 
використання теплової енергії від двигуна служить, як 
правило, холодна вода або гарячий відпрацьований 
газ.  
При комбінуванні енергії в даний час може бути 
досягнута найвища ефективність перетворення енергії 
біогазу. Загальний КПД знаходиться в межах 85-90% 
використаної енергії [6]. 
 

КОМПЛЕКСНІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ 
СИСТЕМИ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
Для стабільного і надійного електропостачання 

від відновлюваних джерел енергії розроблено, ряд 
електроенергетичних систем з використанням 
акумуляторів електричної та теплової енергії. 
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Комплексний підхід до використання поновлюваних 
джерел забезпечує найбільш повну реалізацію 
забезпечення виробництва електричною енергією [7]. 

Комплексна електроенергетична система з 
накопичувачем електричної енергії (рис. 1) 
розроблена на основі ВЕУ, КЕУ, ДЕС і 
централізованого електропостачання з використанням 
накопичувачів електричної енергії. 

Блок автоматичного управління

ДЕС

Споживачі енергії

Блок інверторів та 
перетворювачів

ВЕУ КЕУ

Акумуляторна 
батарея

Інформаційні та 
керуючі сигнали

Перетоки енергії

Енерго-
система

Рис.1 

Умови оптимального використання різних джерел 
енергії визначається сукупністю критеріїв 
оптимальності та системи обмежень (низька якість 
електроенергії, собівартість електроенергії та інш.). 

Схема передбачає отримання електричної енергії 
протягом доби від різних джерел живлення (ВЕУ, 
КЕУ, ДЕС та енергосистема). 

Акумуляторна батарея акумулює головним чином 
пікову електроенергію, що виробляється ВЕУ і КЕУ, і 
яку неможливо подати в загальну енергосистему. 
Автоматична система управління забезпечує 
оптимальні режими роботи блока інвертування і 
розрядки (зарядки) акумуляторів. 

 
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯМ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

Створення енергозберігаючих технологій на базі 
системи автоматичного контролю, управління 
виробленням та споживанням електроенергії 
основними і допоміжними технологічними процесами, 
потребує розробки та використання у контурі 
управління адекватних об'єктам інформаційних та 
математичних моделей [2]. 

Комплексна електроенергетична система 
харчового виробництва (рис. 1) використовує 
централізоване електропостачання від енергосистеми, 
вітроенергетичні установки (ВЕУ), когенераційні 
енергетичні установки на біогазі  (КЕУ), дизельні 
електричні станції (ДЕС), та накопичувачі електричної 
енергії. 

ВЕУ, КЕУ, працюють у паралельному, 
послідовному або послідовно-паралельних режимах 
[8]. При паралельному режимі електроенергію 
виробляють одночасно ВЕУ, КЕУ та ДЕС. При 
послідовному режимі електроенергію виробляють 
поперемінно ВЕУ, КЕУ та ДЕС. 

Умови оптимального використання в харчовому 
виробництві різних джерел енергії (нетрадиційних, 
відновлюваних) визначаються сукупністю критеріїв 
оптимальності та системи обмежень (якість та 
собівартість електричної енергії, собівартість 
використання додаткових джерел енергії та інш.) [9]. 

Для постановки математичної задачі для системи 
АСКУЕ в КЕЕС з накопичувачами електричної 
енергії, використаємо метод змінних стану з позицій 
системного аналізу та теорії автоматичного 
управління. 

Для забезпечення класифікації, всі основні змінні 
розділимо по наступним групам: 

1. Простір вхідних сигналів: 

))()...(),(()( 21 txtxtxtx n=  (1) 

2. Простір вихідних сигналів: 
 

))()...(),(()( 21 tytytyty n=  (2) 

3. Простір керуючих дій: 

))()...(),(()( 21 tttt nαααα =  (3) 

4. Параметри системи управління активністю і-
го елемента: 

 

(4) 

 
- параметри системи управління взаємозв'язком 

між елементами i та j.  
Структуру управління КЕЕС за допомогою 

АСКУЕ при використанні зазначеної класифікації, 
можна представити у вигляді (рис. 2): 
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Споживання енергії

w2,p2 w3,p3 w4,p4

w5,p5

i=1
Енергосистема

i=2
ДЕС

i=3
ВЕУ

i=4
КЕУ

α1(t) α2(t) α3(t) α4(t)

y1(t) y2(t) y3(t) y4(t)

x2(t) x3(t) x4(t)

i=5
Акум. батар.

y5(t)
β35(t)

β45(t)

β36(t) β46(t) β56(t)

 

Рис. 2 
 
Елементи КЕЕС, та їх позначення: 
i=1 – енергосистема, i=2 – ДЕС, i=3 – ВЕУ, i=4 – 

КЕУ, i=5 – акумуляторна батарея, i=6 – споживання 
енергії; 

xi(t) – вхідний сигнал i-го елементу; 
    yi(t) – вхідний сигнал i-го елементу i; 
pi  - конструктивні та експлуатаційні параметри 

елемента i; 
wi – функція-перетворювач між входом і виходом 

елемента i; 
αі(t) – параметри системи управління активністю 

входу елемента і (αі(t)=1 – активізувати вхід, αі(t)=0 – 
зробити вхід не активним); 

βij(t) – параметри системи управління 
взаємозв’язком між елементами і та j (βij(t)=1 – 
активізувати зв’язок, βij(t)=0 – зробити зв’язок не 
активним); 

z5(t) – запаси енергії в елементі і=5. 
Для реалізації можливостей побудови 

математичної моделі КЕЕС вважаємо відомими: 
а) зв’язок між конструктивними та 

експлуатаційними параметрами елементів системи, 
їхніми системними входами та системними виходами: 

( ) ( ( ), ) ( )i i i i iy t w x t p tα= ⋅  і= 2,3,4; (5) 

35 36( ) ( ) 1t tβ β+ = ;  (6) 

45 46( ) ( ) 1t tβ β+ = ;  (7) 

б) величину потреби зовнішнього середовища в 
електроенергії – S(t); 

в) баланс енергії в елементі і=5: 

5min 5 5max( )z z t z≤ ≤ ,  (8) 

0

5 50 35 3( ) ( ( ) ( )
T

t

z t z t y tβ= + ⋅ +∫  

0

45 4 56 5( ) ( )) ( ) ( )
T

t

t y t dt t y t dtβ β+ ⋅ − ⋅∫ . (9) 

Визначаємо умову детермінованості інформації 
щодо системних входів елементів і=2,3,4: x2(t)=q(t) – 
інтенсивність споживання палива, необхідного для 
забезпечення роботи ДЕС; х3(t)=v(t) – швидкість 
потоку вітру в місці розміщення ВЕУ; х4(t)=q(t) – 
інтенсивність споживання палива, необхідного для 
забезпечення роботи КЕУ. 

Системний вихід КЕЕС описуємо адитивною 
функцією F(t): 

2 36 3( ) ( ) ( ) ( )F t y t t y tβ= + ⋅ +
46 4 56 5( ) ( ) ( ) ( )t y t t y tβ β+ ⋅ + ⋅ . (10) 

Функціонування КЕЕС як відкритої системи 
спрямоване на задоволення потреби зовнішнього 
середовища, яка задана функцією S(t). Враховуючи, 
що наявність керуючих впливів та дрейф вхідних 
характеристик обумовлює відхилення F(t) від S(t) як у 
варіанті F(t) < S(t), так і варіанті F(t) > S(t), правомірно 
вимагати від системи такого результату, при якому 
відхилення F(t) від S(t) впродовж інтервалу 
функціонування було б мінімальним, тобто: 

0

2( ( ) ( )) min
T

t

F t S t dt− →∫ . (11) 

Доповнюємо систему співвідношень, вводячи 
вартісні оцінки: 

( )ic t  – вартість одиниці ресурсу, який 
витрачається на забезпечення функціонування 
елементу і; 

( )ic tʹ′  – приведена вартість обслуговування і-
того елемента під час його роботи, 

( )ic tʹ′ʹ′  – приведена вартість обслуговування і-
того елемента у проміжках між його роботою. 

Вартісна оцінка електроенергії від 
енергосистеми: 

1

,      якщо     
( ) ,    якщо     

,      якщо    

П П

ПП ПП

Н Н

C K t T
c t C K t T

C K t T

ʹ′ ⋅ ∈⎧
⎪ ʹ′= ⋅ ∈ =⎨
⎪ ʹ′⋅ ∈⎩
( )

П ПП Н

П ПП Н
i T i T i T

C K K K
∀ ∈ ∀ ∈ ∀ ∈

ʹ′= ⋅ + +    (12) 

де Cʹ′  – тарифна ставка, KП – тарифний 
коефіцієнт в піковій часовій зоні ТП, KПП – тарифний 
коефіцієнт в полу піковій часовій зоні ТПП, KН – 
тарифний коефіцієнт в часовій зоні ТН. 

З урахуванням вартісних оцінок, а також 
виходячи з того, що ресурс для елементів і=3 (вітер), 
і=4 (біогаз) можна вважати позбавленим вартості 
(с3(t)=0, с4(t)=0), описуємо загальні витрати v1(T), 
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v2(T), v3(T), v4(T), на організацію роботи від 
енергосистеми, ДЕС, ВЕУ та КЕУ протягом інтервалу 

[ ]0 ,t T  як таких елементів, які вартісно найбільше 
впливають на роботу КЕЕС в цілому. Сукупні 
витрати: 

1 2 3 4( ) ( ) ( ) ( ) ( ) minV T v T v T v T v T= + + + →  (13) 

Отримано систему співвідношень, яка являє 
собою математичну модель, що відображає динаміку 
КЕЕС як відкритої системи, керованої за рахунок 
наявності параметрів αі(t) та βij(t). 

Для оптимізації багатокритеріального 
розподілення ресурсу виробленої електроенергії від 
різних джерел живлення (енергосистема, ДЕС, ВЕУ, 
КЕУ) проведемо порівняльний аналіз собівартості 
електроенергії (Рис. 3). 
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Рис. 3 

де 1 – вартість електроенергії виробленої ВЕУ; 2 – вартість 
електроенергії виробленою КЕС; 3 – вартість електроенергії 
виробленою КЕУ; 3,4 – вартість електроенергії виробленої 
від енергосистеми за одноставочним тарифом та тарифами 

реального часу для промислових споживачів. 
 

При паралельній роботі ВЕУ, КЕУ, ДЕС, та 
енергосистеми, алгоритм системи управління в 
залежності від вітрових умов в регіоні розташування 
КЕЕС, вартості виробленої електроенергії з біогазу та 
тарифів реального часу виконує перерозподіл 
електроспоживання харчового виробництва протягом 
доби від різних джерел живлення. Графік виробництва 
та споживання енергії технологічним процесом 
харчового виробництва (рис. 4). 

 
ВИСНОВКИ 

Результати моделювання показали, при 
запропонованих параметрах КЕЕС, найбільша частка 
електроенергії надходить від електросистеми. Але 
КЕУ та ВЕУ забезпечують значну частку  

 

 
 

Рис. 4 
 
електроенергії в піковій та напівпікових зонах з 
високим тарифним коефіцієнтом, що значною мірою 
зменшує величину оплати енергосистемі за спожиту 
електроенергію. Вартість електроенергії, виробленою 
ДЕС коштує дорожче ніж від інших джерел живлення, 
тому використовуються лише в аварійних ситуаціях.  
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АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СКЛОВАРЕНИХ ПЕЧЕЙ ТА 
МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 

 
Н.В. Глущик, І.Л. Шилович, А.Я. Карвацький, Г.М. Васильченко, І.В. Пулінець 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування, ІХФ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. 
19, Київ, 03056, Україна  
E-mail: admin@rst.kiev.ua, bubenya@gala.net 

 
Annotation – Possibilities of increase of power efficiency of regenerators of stoves are considered due to the change of 
regulation of their work. It is shown with the use of experimental information and mathematical design of process, that the 
translation of the mode of operations of regenerators on the shortened time of cycle allows to economize a to 0,5 % fuel 
without additional capital costs. 
 
Key words – Regenerator, to economize, stove. 
 

Виробництво скла – високотемпературний і 
енергоємний процес. Основний тепловий і 
технологічний агрегат у виробництві скла –скловарна 
піч безперервної дії. В Україні скловарні печі 
працюють на природному газі (рис.1). Зростання цін 
на природний газ і електроенергію робить проблему 
енергозбереження завданням державної ваги.  

Роботи по модернізації і тепловій ізоляції 
скловарних печей включають: зміна конструктивних 
елементів печі; установку пристроїв по інтенсифікації 
технологічних процесів; ізоляцію кладки стін з 
використанням вогнетривких теплоізоляційних 
матеріалів. При тепловій ізоляції печі сумарні втрати 
тепла через захисні поверхні зменшуються в 
середньому в 2,5–3 рази. Це дозволяє скоротити 
втрати тепла на 15–20%. Витрати на впровадження 
теплоізоляції скловарної печі окупаються протягом 
року. Але всі ці заходи не повинні призвести до 
пошкодження футерівки печі та порушення 
технологічного процесу. Збільшення теплової ізоляції 
підвищує перепад температур в футерівці і 
теплоізоляції, в наслідок чого з’являються 
термомеханічні напруження, зміщення слоїв 
футерівки і теплової ізоляції, збільшується зношення 
конструкцій, які огороджують ванну. 

При модернізації скловарних печей по 
виробництву листового скла і скляної тари різної 
продуктивності тепловий коефіцієнт корисної дії 
(ККД) підвищується до 30–50% за рахунок 
збільшення питомого знімання скломаси в 1,5–2 разу 
(1500–2500 кг/м за добу). 

По всіх печах, що діють, вже визначені технічні 
характеристики, розраховані теплові баланси, ККД; 
проведено обстеження конструктивних елементів і 
розроблені заходи щодо модернізації печей в період 
проведення холодних ремонтів. 

Аналіз дослідженої конструкції печі показав, що 
виконання їх основних елементів (регенераторів, 
пальникових пристроїв, варильного і виробіточного 
басейнів) не відповідає уявленням про сучасні 
високопродуктивні печі. Для підвищення їх 
ефективності пропонуються різні технічні рішення. 

Дно варильного басейну виконується 
багатошаровим – з двох рядів   шамотних брусів 
марки ШСУ-33 завтовшки 600 мм. Для захисту 
шамотних брусів від корозії застосовуються два ряди 
цільнонаповненої бакорової плитки марки БК-33 
завтовшки 100 мм. 

Така ізоляція дна знижує теплові втрати 
(приблизно у 2,5 рази), повністю виключається 
утворення придонного переохолодженого шару 
скломаси, що істотно покращує якість скла, що 
виробляється. 

Основні проблеми функціонування скловарних 
печей пов’язані з тепловими втратами в навколишнє 
середовище та роботою повітряних регенераторів. У 
скловарних печах використовується регенеративний 
підігрів повітря. В залежності від напряму руху газів 
розрізняють вертикальні і горизонтальні 
регенератори; зазвичай використовують вертикальні 
регенератори (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1 – Схеми регенераторів 
а – вертикальний одноходовий; б – вертикальний секційний; 
в – вертикальний з пиловловлюючою камерою; г – 
горизонтальний одноходовий; д – горизонтальний 
двоходовий.   

 
Перевагою горизонтальних рекуператорів 

являється мала необхідна висота, а недоліком – 
великий опір і легка забрудненість. 

Насадка регенераторів поперемінно акумулює, 
чи віддає тепло. У нагріту газами, що відходять, 
насадку подають повітря шляхом відповідного 
переключення повітряного клапана. Повітря 
нагрівається спочатку інтенсивно, потім усе менше, 
тому що насадка поступово охолоджується. Цей цикл 
триває 30 хвилин. На рис.2 показана зміна середньої 
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по об’єму температури насадочної цегли в 
залежності від часу для  двох періодів циклу 
роботи регенератору [1]. 

 
Рис. 2 – Зміна температури цегли в часі 

 
При модернізації печей найбільш 

проблематичною виявилася конструкція 
регенераторів, розміри яких обмежують можливість 
збільшення об'єму насадки до значень, що 
характеризують сучасні високопродуктивні печі – 2,5–
3,0 м3 насадки на 1 м2 площі варильного басейну. Для 
інтенсифікації роботи регенераторів при модернізації 
печей виконана низка технічних заходів. Насадка 
Ліхте із стаціонарної шамотних цегли замінена 
насадкою з фасонних виробів чашкового типу.  

Теплова і технічна ефективність модернізованих 
печей в цілому підвищилася за рахунок збільшення 
висоти насадок до 8–9 м.  

Аналіз конструкції регенераторів, результатів 
вимірювань технологічних параметрів і додаткових 
вимірювань температур дозволили встановити 
технічні проблеми і напрямки їх рішень: 

1 – не досить обґрунтовані часові режими роботи 
регенераторів; 

2 – великі теплові втрати з зовнішньої поверхні 
регенераторів.  

Нижче розглянуто обґрунтування часових 
режимів роботи регенераторів [2].  

Теплообмін між насадками і газами визначається 
рівнянням Ньютона-Ріхмана: 

де Q  – тепловий потік, Вт; eα  – середній 
ефективний коефіцієнт тепловіддачі, який враховує 
конвективну та променеву складову теплового потоку, 
Вт/(м2К); gH TTT −ʹ′=Δ  – середня температурна 

різниці газів (Tg) і зовнішньої поверхні насадок (T’
H) , 

К; F – площа зовнішньої поверхні насадок, м2.  
Збільшення інтенсивності теплового потоку 

можливо за рахунок збільшення коефіцієнту 

тепловіддачі (збільшення швидкості руху, турбулізації 
потоку) і площі поверхні насадок (використання 
фасонних насадок). Але ж з умов теплового балансу: 

ggg
H

HH Tcm
d
dT

cMQ Δ⋅⋅=⋅⋅=
τ

,        (2) 

де HHH TcM ,, , відповідно, – маса, кг; питома 

теплоємність, 
Ккг

Дж
⋅

; середня по об’єму температура 

насадок, К; τ, с – час; ggg Tcm Δ,, , відповідно, – 

масові витрати, кг/с; питома теплоємність , 
Ккг

Дж
⋅

; 

зміна температури г ggg
H

HH Tcm
d
dT

cMQ Δ⋅⋅=⋅⋅=
τ

,           

газів до і після насадок, К. Але збільшення 
інтенсивності теплообміну викликає збільшення 
темпу зміни температури насадок:  
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FT
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⋅

⋅Δ⋅
=

)(α
τ
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Це приводить до скорочення часу переключення 
режимів роботи регенератора, який залежить також 
від маси насадок та її питомої теплоємності. З метою 
аналізу впливу часу переключення режимів був 
проведений чисельний розрахунок для часу 
переключення режимів 30 хвилин (діючий режим) і 20 
хвилин (запропонований режим). 

Провівши моніторинг теплоенергетичного 
обладнання цеху основного виробництва 
підприємства були запропоновані такі заходи щодо 
зменшення теплоенергетичних витрат: 

1. Скоротити цикл роботи регенераторів з 30-ти 
хвилин до 20-ти. Для проведення аналізу ефективності 
дії регенераторів було проведено математичне 
моделювання теплових процесів в регенераторі. З 
цією метою була побудована розрахункова комірка 
регенератора і результати розрахунків приведені на 
рис. 5,6. В наслідок зменшення часу циклу 
збільшилась середня температура насадок, що 
дозволяє зменшити витрати палива на  0,4…0,5%.  
Усереднені температури нагрівання в циклі для 30-и і 
20-и хвилинних  інтервалів показані у вигляді 
узагальнюючих кривих  (рис.3) [2]. 

 
 

Рис. 3 – Порівняння середніх  температур насадка в 30-и і  

,)( FTQ e ⋅Δ⋅= α  (1) 
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20-и хв. циклах 
ΔТ20, ΔТ30 – відповідно, зміни температури насадок при 20-и 

та 30-и хв. циклах. 
 
2. З метою визначення теплових втрат з зовнішньої 

поверхні регенераторів були проведені вимірювання 
на промислових установках. Виконувались 
вимірювання температур зовнішніх поверхонь 
повітряних регенераторів скловарної печі з 
використанням безконтактних оптичних пірометрів, а 
також результати вимірювань технологічних 
параметрів системою контролю даних заводу 
(температура повітря, газів, витрати палива і повітря). 
Як приклад покажемо лише одну стінку. Схема 
вимірювань температури стінки регенератора 
скловарної печі показана на рис. 4, а результати 
вимірювань приведені в таблиці 1 і на рис. 5. 

 
Рис. 4 – Схема  точок вимірів на стінці регенератора 
 

Таблиця 1. 
Температури стінки регенератора  в даних точках у 

фіксований час 

Точки t, ºC 
1 71,8 
2 86,1 
3 95,0 
4 95,4 
5 72,9 
6 101 
7 88,1 
8 74 
9 104,3 
10 120,1 
11 103,9 
12 123,5 
13 119 
14 98,4 
15 118,8 

 
Рис. 5 – Розподіл температури по зовнішній поверхні 

регенератора 
 
Результати вимірів показали, що максимальна 

температура повітря під дахом на 10…15 С вище, ніж 
на нульовій відмітці. Це дозволяє підвищити 
ефективність регенераторів: проводити забір повітря 
до регенераторів з верхньої частини цеху з подальшим 
підігрівом. 

В результаті проведених робіт показано, що 
використання науково обґрунтованого технологічного 
регламенту роботи енергетичного обладнання (в 
даному випадку регенераторів скловарних печей) 
дозволяє зекономити до 0,5% палива без додаткових 
капітальних затрат. Енергетичний ефект для одної 
печі складає 70000м3 газу в рік. Достовірність 
отриманих результатів підтверджується промисловим 
випробуванням. 

[1]  Гінзбург Д. Б. Стекловаренные печи. М. 1967. 
[2] Левченко П. В. Расчеты печей и сушил 

силикатной промышленности. «Высшая школа», 1968. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

500 1000 1500 2000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ	  

	  

 
Енергетика. Екологія. Людина 

96 

УДК 621.365.32.621.3.024 
 
Дослідження впливу властивостей коксової пересипки для ефективної роботи печі 

графітації Ачесона  
 

І.Ю. Федорчук, І.Л. Шилович  
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування, ІХФ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. 
19, Київ, 03056, Україна  
E-mail: shil@rst.kiev.ua, ira_fedorchuk@ukr.net 

 
Annotation – Working conditions of coke filling are considered at allocation of  Joule heat  in technological process of 
graphitization in Acheson’s furnace. It is shown to increase the process efficiency it is necessary to take into account a 
mechanical condition of a granular material (coke filling). To estimate of granular materials conditions a corner of a natural 
slope of coke filling and its dependence on unloading height were investigated experimentally. 
 
Key words – coke filling, Acheson’s furnace, natural slope 

 
У промисловості дуже часто виникає 

необхідність у виробах що можуть працювати при 
високих температурах та у агресивних середовищах і 
при цьому бути хімічно нейтральними, тобто не 
вступати у хімічну взаємодію з середовищем (рис 1). 
Найчастіше у таких умовах працюють струмопровідні 
електроди, які використовують для підведення струму 
у агресивне середовище, тому такі вироби повинні 
мати ще й і високу електропровідність. Найбільше 
таким вимогам відповідають графітові електроди 
(рис.2) 

 
Рис. 1 – Підведення електричного струму до розжареного 

металу (електролізер) 
 

 
Рис. 2 – Графітові електроди для електролізерів 

 
Виготовляють такі електроди шляхом впливу 

високої температури, що може досягати 3000° С на 
пресовані заготовки, які представляють собою 
подрібнену суміш графіту, вуглецевих матеріалів та 
в’яжучої речовини (завдяки якій і надається потрібна 
форма майбутнім виробам). Для обробки заготовок, 
при такій температурі використовують печі 
графітування, які дозволяють нагріти масивні 
графітові заготовки до потрібної температури 
непрямим способом, за рахунок пропускання великого 
струму через електропровідний вміст печі (самі 
електроди та пересипочний матеріал). 

Піч представляє собою прямокутну конструкцію 
(рис 3) з вмонтованими графітовими електродами у 
торцеві стінки (для підведення робочого струму). 
Внутрішній об’єм печі заповнюється електродами та 
пересипочним матеріалом. Пересипочний матеріал 
призначений для заповнення порожнин між 
заготовками та забезпечує протікання електричного 
струму. З зв’язку з тим, що питомий опір пересипки 
помітно вищий, ніж у електродів, то основна частина 
тепла виділяється в ній і передається електродам за 
рахунок теплопередачі. 

 
Рис. 3 – Зовнішній вигляд печі графітування 

1 – електроди; 2 – торцеві стінки; 3 – бічні стінки 
 
Процес графітації відноситься до числа 

енергоємних виробництв і в залежності від виду 
виробів складає близько 3000...6000 кВт⋅год на 1 тону 
виробів. 

Враховуючи те, що під час графітації виникає 
значне зниження електричного опору керна, потрібне  
джерело струму, яке має можливість змінювати 
потужність, що підводиться до робочого об’єму в 
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широких межах. Тому організація технологічного 
процесу повинна бути в першу чергу направлена на 
раціональне зниження енергоємності. 

Печі для графітації відносяться до однофазних 
печей прямого нагрівання. В якості нагрівного 
елементу слугує сам графітаційний матеріал, через 
який і протікає робочий струм. Це дає змогу при 
порівняно малих габаритах печі сконцентрувати 
високотемпературне поле на самих заготовках, яке 
може досягати 3000°С. 

Під конструкцією печі розуміють не лише саму 
піч, а й систему електропостачання: трансформатор, 
систему мереж підводу робочого струму (“коротка 
мережа”) та інше обладнання. 

На сучасних підприємствах завантаження печі 
виконують виходячи зі способу Ачесона, який полягає 
у введенні у між електродний простір (тобто між 
заготовками) струмопровідних високоомних 
матеріалів (пересипки). Введення такого матеріалу в 
керн печі призводить до різкого збільшення  (у 
декілька раз) його електричного опору і зменшенню 
корисного об’єму, але це призводить до зменшення 
робочого струму і як результат – зменшення витрат 
енергії на “короткій електромережі” та у самому 
трансформаторі, що позитивно сприяє на загальну 
енергоємність процесу. 

При формуванні керна використовують вуглецеві 
матеріали (які називають пересипкою) для фіксування 
у просторі заготовок, створення електричного 
контакту між ними та рівномірний розподіл тепла по 
поперечному перерізу керна. Крім того, пересипка 
повинна витримувати температури графітації, при 
цьому не вносити в заготовки шкідливі домішки. 
Пересипка становить близько 20% об’єму керна.  

Пересипка має дуже високий електричний опір 
(200…300 кОм), що значно підвищує активний 
електричний опір керна. Електричний опір самих 
заготовок (які завантажуються у керн) становить 
близько 20⋅10-3 Ом, що становить лише 1…2%, що вже 
близько до електричного опору шин 
електропостачання. Тому практична все тепло 
виділяється в пересипці і передається до заготовок. Це 
призводить до того, що нагрівається лише поверхня 
електродів, а до серцевини тепло передається лише за 
рахунок теплопровідності заготовок. 

Використання пересипки збільшує електричний 
опір печі, що дозволяє при однаковому робочому 
струмі збільшити потужність, що виділяється в печі за 
рахунок збільшення напруги на виході 
трансформатора. Це призводить до підвищення к.к.д. 
за рахунок зменшення відносного відсотка втрат у 
струмоведучих частинах “короткої” електромережі. 
Крім того, підвищення активного опору сприяє 
підвищенню cosϕ ( 22cos XRR +=ϕ ) сприяє 
підвищенню продуктивності печі та зменшення 
питомих витрат електроенергії Для приготування 
пересипки використовують відходи металургійного 

коксу (її дрібної фракції, яка не використовується у 
доменному виробництві). Зазвичай ці матеріали 
носять назву “коксовый орешек”. Для цих матеріалів 
характерний високий вміст домішок окислів Si, Al, Fe, 
Ca, Mg та інших. Під час нагрівання вони 
відновлюються і утворюють карбідні зв’язки з 
вуглецем, які в свою чергу дисоціюють при дуже 
високих температурах і у вигляді парів залишають 
робочий об’єм керна. На проходження цієї операції 
затрачається велика кількість тепла, а значить і 
електроенергії (близько 10% від витрат на всю 
компанію графітації). Крім того, на відновлення 
окислів витрачається близько 300 кг вуглецю на 
кожну тону попілу. 

Металургійні кокси, які знайшли широке 
використання в якості пересипки підходять по 
електричному опорі, але достатньо далекі від 
оптимальних, так як вони добре графітуються і з 
підвищенням температури різко зменшують свій 
електричний опір. Але доступність та дешевизна 
цього матеріалу пересипки визначили перевагу їх 
використання. 

Під час впливу високих температур пересипка 
ущільнюється і її електричний опір різко зменшується. 
Нажаль це відбувається нерівномірно, за рахунок 
висоти стовпа керна та теплоізоляції найбільше 
ущільнюються нижні шари, опір яких знижується і 
більша частина струму починає протікати через нижні 
шари, що викликає градієнт температур по перерізу 
керна і до погіршення якості процесу графітації. На 
протязі процесу графітації електричний опір 
пересипки зменшується в 20…40 раз. 

Для доцільного застосування пересипки, а саме 
заповнення простору між заготовками виникає 
необхідність дослідження її механічних властивостей. 
Серед основних властивостей сипучого матеріалу 
можна виділити такі: кут внутрішнього тертя та 
коефіцієнт бічного тиску. 

Загальний вигляд коксової пересипки, яка 
досліджувалась показаний на рис. 4. 

 
Рис. 4 – Загальний вигляд плоского шару коксової 

пересипки ( mm25dmax = ). 

h 
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Порядок проведення дослідів прийнятий за 
методикою, яка описана у літературі [1], [3]. 
Визначення кута природного відкосу проводиться на 
установці, яка показана на рис. 5. Показана на рис.5 
циліндрична ємність 1 заповнюється коксовою 
пересипкою. Нижній торець циліндра закривається 
рухомою засувкою 2. 

 
Рис. 5 – Схема приладу для визначення кута природного 

відкосу: 
1 – циліндрична ємність; 2 – засувка; 3 – горизонтальна 
площина, що містить горизонтальну та вертикальну лінійки. 

 
Була проведена серія дослідів, в якій об’єм порції 

коксової пересипки був однаковий. Методика досліду 
була такою. Для отримання конуса сипучого 
матеріалу з кутом природного відкосу при основі, 
циліндрична ємність встановлюється у строго 
вертикальному положенні на певній висоті від 
горизонтальної площини. При дослідах вимірювалися 
висота конусу та радіус при основі. В дослідах 
відзначено, що при збільшенні висоти падіння, а 
значить і швидкості частинок, висота конуса 
зменшувалась, а радіус збільшувався.  

 Після встановлення циліндричної ємності на 
заданій висоті, засувка  видалялась, в результаті чого, 
коксова пересипка висипалась на площину, 
утворюючи конус, як показано на рис. 6. 

 
Рис. 6 – Схема вимірювання кута природного відкосу. 

 

Кут природного відкосу визначаємо за формулою 
(1), відомої з літератури [3]. 

 
harctg
r

α = , (1) 

 де h – висота конусу; r – радіус основи конусу.  
 
Результати проведеного експерименту показані 

на графіку рис.7. 

 
Рис.7 – Графік залежності радіусу основи конуса, 
утвореного матеріалом від кута природного відкосу. 
 
Детальні розрахунки похибки результатів 

вимірювань виконані за встановленим порядком, 
дають значення максимальної відносної похибки 
близько 16%. 

 
Висновки 

1. Експериментально встановлені величини кута 
природного відкосу для металургійного коксу, 
стосовно технологічного процесу заповнення 
тепловиділяючої ділянки печі Ачесона. Отримані 
результати (φ=10-36°) уточнюють літературні дані для 
коксів. 

2. Проаналізовано вплив висоти розвантаження 
коксової пересипки на кут природного відкосу за 
допомогою параметру сипучості (рухомості) m. 

3. Найменший кут відкосу φ~10° отриманий при 
висоті розвантаження 300 мм. 

 
[1] Клейн Г.К. Строительная механика сыпучих 

тел. – М.: Стройиздат, 1977. – 256с. 
[2] Андрианов Е.И. Методы определения 

структурно-механических характеристик 
порошкообразных материалов. – М.: Химия, 1982. – 
256 с. 

[3] Шубин И.Н., Свиридов М.М., Таров В.П. 
Технологические машины и оборудование. Сыпучие 
материалы и их свойства: Учеб. пособие. - Тамбов: 
Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,  2005. –  76 с. 
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Вступ 

За даними  досліджень [1] серед усіх відмов 
транспортних і технологічних машин до 15% 
складають відмови гідроприводів. При чому від 50% 
до 85% відмов гідроприводів  прямо чи 
опосередковано пов’язані зі станом робочої рідини 
(для кар’єрних машин – приблизно 70%) [2]. 
Наприклад, для екскаваторів РС5500 і Komatsu, які 
експлуатуються на підприємстві «Якутуголь», доля 
втрати робочого часу через відмови агрегатів 
гідросистеми складає відповідно 54,06% і 20,32%, 
причому найбільшу частину в цьому займають 
відмови гідромашин і гідроліній, а найменшу – 
відмови системи керування [3]. 

Основною задачею робочих рідин є передача 
тиску (тобто механічної енергії [4]), а однією з 
допоміжних – захист від корозії циліндрів, клапанів та 
інших елементів гідросистем. Тому важливим 
питанням є покращення параметрів робочої рідини 
(наприклад, водяної емульсії) зменшенням її 
жорсткості та кількості розчинених в ній  іонів, що 
критично впливає на обсяги корозії в гідросистемі [5].  

Підвищення  чистоти робочої рідини 
гідросистеми дозволяє в 3-5 разів збільшити ресурс 
агрегатів гідросистем, 50-70% знизити кількість 
відмов у них, а також в 2-7 разів зменшити витрати на 
запасні запчастини при їх ремонті [6]. 

 Актуальним є підвищення якості робочої рідини 
шляхом введення в гідросистему мобільних 
фільтрувальних установок і проведення безперервного 
моніторингу її стану. 

Для видалення іонів домішок з робочої рідини 
використовуються численні способи очищення, більш 
детально розглянуті в [7]. Серед них магнітні способи 
очищення рідинного середовища, які відносяться до 
безреагентих та безвідходних. Магнітна обробка  
водного середовища  діє на всі групи домішок 
відповідно до їх фазово-дисперсного стану, впливає як 
на хімічні, так і на фізичні процеси в рідинному 
середовищі [7].  

  
Постановка задачі 

У попередніх дослідженнях [8, 9], які відносяться 
до обробки рідинного (водного) середовища, як 
результат обробки розглядається зменшення 
накипоутворення, зміна його провідності, жорсткості 
без пояснення  зумовлюючих фізичних процесів. 

Використання повздовжнього аксіально-симетричного 
магнітного поля з використанням принципу 
«магнітної пастки» дозволяє керувати рухом іонів в 
магнітному полі. Отже надає можливість 
безпосереднього видалення іонів домішок з потоку, 
перейти від магнітної обробки середовища до 
магнітного очищення середовища. 

Завдання дослідження: 
- встановити закономірності руху заряджених 

часточок в повздовжньому аксіально-симетричному 
магнітному полі з урахуванням впливу середовища; 

- визначити закон розподілу індукції магнітного 
поля, необхідний для створення «магнітної пастки» 
для заряджених часточок в напірному трубопроводі з 
урахуванням впливу середовища; 

- розробити конструктивні рішення магнітного 
уловлювача іонів домішок у рідинному середовищі 
(робочій рідині гідросистеми гірничої машини). 

 
Закономірності руху іонів домішок у рідинному 

середовищі під впливом повздовжнього магнітного 
поля 

Потік в’язкої рідини з молекулярно-кінетичної 
точки зору представлено як трансляційний рух іонів 
та молекул рідини в напрямку прикладеної сили. 
Розглянемо рух зарядженої частинки в постійному 
аксіально-cиметричному магнітному полі. Індукція 
магнітного поля збільшується вздовж осі напірного 
трубопроводу – осі z (рис. 1). Внаслідок 
непаралельності силових ліній магнітного поля з 
вектором швидкості зарядженої частинки, на неї 
діятиме сила Лоренца, яка закручуватиме частинку в 
площині, перпендикулярній осі z.  

 
Рис. 1. Векторна схема дії сил на заряджену частинку в 

магнітному полі 
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Заряджена частинка, яка рухається по 
Ларморовому колу, еквівалентна магнітному диполю з 
моментом  µ. Проекція сили Fz,  яка діє на магнітний 
диполь в магнітному полі, на вісь z, Н [10]: 

BFz z
µ
∂

= −
∂

, (1) 

де B
z
∂
∂

 – зміна  індукції магнітного поля вздовж 

осі z, Тл/м . 
Проекція сили  Fz  (рис.1) направлена  

протилежно руху частинки, що визначається знаком 
“–“ у (1), тобто сповільнює її рух вздовж осі  z. 

Крім сили, описаної вище, на частинку діє також 
сила, зумовлена напірними характеристиками потоку 
рідини Fn, Н [11]: 

150
4
QVFn d

η

π
= , (2) 

де η – динамічна в’язкість середовища (у даному 
випадку води), Па.с; 

    Q – витрата рідини, м3/с; 
    V –  об’єм  частинки, м3; 
    d – діаметр трубопроводу, м. 

Для затримання іонів домішок в напірному 
трубопроводі повздовжня складова сили взаємодії 
зарядженої частинки з магнітним полем Fz  (1) 
повинна бути більша, ніж сила, з якою діє на частинку 
потік Fn  (2). Розподіл значень магнітної індукції B для 
кожної точки трубопроводу в залежності від 
координати Z: 

2
0

18,75 1
sin

0( )
V Z

mQB Z B e
η

α

⋅ ⋅
⋅ ⋅

⋅= ⋅  (3) 
 
де α0 – початковий кут між напрямком силових 

ліній магнітного поля і вектором повної швидкості, 
град.; 

m – маса частинки, кг. 

Отже, для затримання іонів домішок у рідинному 
середовищі, що проходить крізь «магнітну пастку» 
необхідно створити в ній постійне аксіально-
симетричне магнітне поле з індукцією, що змінюється 
за експоненціальним законом, відповідно (3). 
Швидкість зростання індукції магнітного поля 
обернено пропорційна витраті рідини і залежить від 
щільності домішок. 

Для розрахунку індукції магнітного поля  
необхідно знати мінімальний з кутів α0 для всіх 
заряджених  частинок, які рухаються в магнітному 
полі. В практичних розрахунках вводиться поняття 
«конус втрат», тобто приймається кут α0, 
усвідомлюючи, що певна частина заряджених 
частинок не буде відбиватись від області з більш 
високою індукцією магнітного поля, а проходитиме 

крізь неї. 
Розподіл індукції магнітного поля, необхідної для 

створення «магнітної пастки» для іонів кальцію в 
напірному трубопроводі приведено на рисунку 2. 

 
Рис. 2. Розподіл магнітної індукції вздовж осі z, необхідний 
для створення «магнітної пастки» для іонів кальцію в 

водному середовищі 
 
При довжині магнітної пастки 1 м, магнітна 

індукція вздовж осі z має змінитись від 0,020 Тл до 
0,038 Тл за експоненціальним законом. 

 
Практичні рекомендації 

Використання для реалізації експоненціального 
розподілу індукції магнітного поля  пристроїв з 
постійними магнітами є досить ускладненим. Для 
розрахунку індукції магнітного поля, створеного 
постійним магнітом кільцевої форми 
використовуються спеціальні чисельні методи та 
ЕОМ. Тому більш раціонально використовувати 
електромагніт, у якому вздовж осі буде змінюватися 
відношення кількості витків до довжини ділянки 
котушки. Таким чином, можна досягнути 
експоненціального розподілу магнітної індукції.  

За описаним вище принципом розроблено 
магнітний уловлювач іонів домішок, який складається 
з секційованої котушки індуктивності, встановленої 
на трубі з немагнітного матеріалу, з різним числом 
витків на кожній з секцій. Кількість витків визначають 
з урахуванням кривої розподілу необхідної магнітної 
індукції вздовж осі трубопроводу. 

 
Висновки 

1. Запропоновано аналітичний вираз для 
розрахунку магнітної індукції необхідної для 
очищення рідини магнітним полем з використанням 
принципу «магнітної пастки» відрізняється від 
існуючих тим, що ураховано вплив на частинку 
середовища, в якому вона рухається.  
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2. Для затримання іонів домішок в водному 
середовищі, що проходить крізь «магнітну пастку», 
необхідно створити в ній постійне аксіально-
симетричне магнітне поле з магнітною індукцією, що 
змінюється за експоненціальним законом. При цьому 
ключову роль відіграє саме зміна значення магнітної 
індукції на елементарному відрізку осі трубопроводу. 
Швидкість зростання індукції магнітного поля  вздовж 
осі трубопроводу прямо пропорційна в’язкості рідини, 
а також обернено пропорційна витраті рідини і 
щільності домішок. При довжині магнітної пастки 1 м, 
магнітна індукція вздовж осі z має змінитись від 0,020 
Тл до 0,038 Тл за експоненціальним законом. 

3. Розроблено магнітний уловлювач іонів 
домішок у водному середовищі, який відрізняється від 
існуючих тим, що в якості джерела магнітної індукції 
використано котушку індуктивності, розділену на 
секції з різною кількістю витків в кожній. Кількість 
витків визначають з урахуванням кривої розподілу 
необхідної магнітної індукції вздовж осі 
трубопроводу. 

 
[1] Тойгамбаев С.К., Усов Н.И. Некоторые 

способы повышения надежности гидросистем 
транспортных и технологических машин // 
Международная научно-практическая конференция 
«Роль природообустройства сельских территорий в 
обеспечении устойчивого развития АПК», г.Москва, 
2007. 

[2] Бродский Г. С., Слесарев Б. В. Повышение 
надежности гидропривода – средство эффективного 
внедрения гидравлических экскаваторов на горных 
предприятиях СНГ [Текст]/ Г.С. Бродский , Б.В. 
Слесарев // «Горный журнал». – 2002. – №4 – С. 54-57. 

[3] Бродский Г. С., Слесарев Б. В. Повышение 
надежности гидропривода и совершенствование 

управления эксплуатацией мощных экскаваторов с 
использованием измерительно-информационных 
комплексов [Текст]/ Г.С. Бродский , Б.В. Слесарев // 
«Горный журнал». – 2006. – №1 – С. 66-75. 

[4] Астахов А.В., Пономаренко Ю.Ф. 
Гидропривод рудничных машин [Текст]  / А.В. 
Астахов ,  Ю.Ф.Пономаренко – 2-е изд., М: «Недра», 
1981. – 197 с. 

[5] Хертель Г. Современные гидравлические 
жидкости для украинской промышленности [Текст] /  
Г.  Хертель // «Бизнес-мост». – 2007. – №3 – С. 34-35. 

[6] Бербер В.А. Современное состояние в области 
исследования по обеспечению и контролю 
промышленной чистоты гидросистем / Промышлення 
чистота рабочих жидкостей гидросистем и 
фильтрация. Тез. докл. – Челябинск, 1983. С. 20-21. 

[7] Терентьєв О.М. Способи і засоби обробки 
робочої рідини гідросистем гірничих машин [Текст] /  
О.М. Терентьєв, О.А. Можаровська, А.В. 
Ворфоломеєв // Вісник НТУУ «КПІ» серія 
«Гірництво». – 2008. – № 16 –  С. 73-79. 

[8] Классен В.И. Омагничивание водных систем 
[Текст] / В.И. Классен – М.: Химия, 1982. – 296 с. 

[9] Присяжнюк В.А. Физико-химические основы 
предотвращения кристаллизации солей на 
теплообменных поверхностяx [Электронный ресурс] // 
Электронные данные (1 файл) –  «C.O.K.»  № 10, 
2003г. – Режим доступа: http://c-o-
k.ru/showtext/?id=448. – название с экрана. 

[10] Арцимович Л.А., Лукьянов С.Ю. Движение 
заряженных частиц в электрических и магнитных 
полях [Текст]: Учеб. пособ. / Л.А. Арцимович ,  С.Ю. 
Лукьянов  –  М.: Наука, 1972. – 224с. 
[11]  Хорин В.Н.  Объемный гидропривод забойного 
оборудования [Текст] / В.Н. Хорин  – М.: «Недра», 
1980. – 415 с. 

 



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ	  

	  

 
Енергетика. Екологія. Людина 

102 

УДК 621.316.9 
Шляхи забезпечення достовірності даних комерційного обліку в АСКОЕ оптового ринку 

електричної енергії України 
 
О.В. Коцар, доц., канд. техн. наук, К.О. Павленко, студ. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
 
Annotation – Authenticity of commercial account data of electrical energy is an inalienable condition of energy market 
operating. In the article the ways of providing of authenticity of commercial account data of electrical energy are analysed in 
the countries of the CIS and European concord and as an analysis results directions of researches for providing authenticity 
of commercial account data of electrical energy in ASKOE of members  energy market of Ukraine are formulated. 
 
Key words – commercial account, measuring instruments, metrology, verification. 
 

Перехід економіки України до ринкових умов 
одним з найважливіших ставить питання забезпечення 
достовірності даних комерційного обліку 
енергоресурсів, в т.ч. електричної енергії на всіх 
ділянках й рівнях її виробництва, передачі та 
споживання. Але існуючий стан комерційного обліку 
електроенергії не є задовільним в більшості через 
недосконалий стан та експлуатацію засобів 
вимірювальної техніки (ЗВТ), що були спроектовані 
без врахування технічних вимог до обліку електричної 
енергії в умовах функціонування оптового ринку 
електроенергії (ОРЕ) України. Одним з наслідків цієї 
ситуації є недостовірність обліку електричної енергії, 
а відповідно й розрахунків за електроенергетичні 
ресурси. Виходом з цієї ситуації є використання 
автоматизованого енергообліку, який зводить участь 
людини у процесах збору, обробки та передачі 
інформації до мінімуму. З цією метою суб’єкти ОРЕ 
створюють на своїх об’єктах автоматизовані системи 
комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ). 

АСКОЕ – це сукупність вимірювальних 
комплексів встановлених на об’єкті та об’єднаних 
відповідним обладнанням збору, передачі та обробки 
даних локального, регіонального і центрального рівня 
для визначення точного обсягу виробленої, 
відпущеної, переданої, поставленої та спожитої 
електричної енергії з метою забезпечення проведення 
розрахунків в ОРЕ України [1]. Процес впровадження 
АСКОЕ можна рахувати вдалим за умови перспективи 
створення єдиної АСКОЕ України, що складається з 
АСКОЕ суб’єктів енергоринку України (оптового і 
роздрібного), які створюються за єдиними 
принципами, на основі єдиної нормативної бази й 
ефективно взаємодіють між собою шляхом обміну 
достовірними даними комерційного обліку 
електроенергії та забезпечення взаємного 
рівноправного доступу суб’єктів енергоринку до 
приладів комерційного обліку електроенергії, що 
розташовані на межі балансової належності 
електричних мереж цих суб’єктів. 

Достовірність даних комерційного обліку в 
АСКОЕ повинна забезпечуватися в два етапи (рис.1): 
визначення метрологічних характеристик (МХ) 
АСКОЕ, як ЗВТ, на етапі розробки, впровадження і в 

експлуатації та верифікація даних комерційного 
обліку під час застосування АСКОЕ. Перший етап 
включає: 

- Державні приймальні випробування ЗВТ на 
етапі запровадження їх у серійне виробництво та 
періодичні державні контрольні випробування ЗВТ у 
виробництві. Метою державних випробувань є 
занесення ЗВТ до Державного реєстру засобів 
вимірювальної техніки, допущених до застосування в 
Україні, та періодична перевірка метрологічних та 
експлуатаційних характеристик ЗВТ, що 
випускаються серійно, технічним умовам та чинним 
стандартам; 

- Державну метрологічну атестацію АСКОЕ на 
етапі впровадження системи в промислову 
експлуатацію, метою якої є визначення МХ АСКОЕ, 
встановлення відповідності значень цих МХ чинним 
нормам, визначення міжповірочного інтервалу 
вимірювальних каналів (ВК) АСКОЕ, апробація 
методики повірки ВК і, за отриманими результатами, 
визначення придатності АСКОЕ до застосування і 
подальшої експлуатації; 

- Державну повірку ВК АСКОЕ в експлуатації. 

Другим етапом забезпечення достовірності даних 
є верифікація даних комерційного обліку під час 
застосування АСКОЕ. Контроль достовірності 
вимірювальної інформації АСКОЕ суб'єкта ОРЕ 
обов’язково повинен передбачати виконання 
комплексу процедур верифікації даних комерційного 
обліку під час їхнього формування, оброблення, 
передавання та відображення, визначення показників 
достовірності даних комерційного обліку, виявлення 
джерел спотворення інформації, формування ознак та 
протоколів контролю достовірності вимірювальної 
інформації АСКОЕ. Для забезпечення контролю 
достовірності вимірювальної інформації в АСКОЕ 
кожного суб'єкта ОРЕ повинен бути реалізований 
програмно-технічний комплекс контролю 
достовірності вимірювальної інформації, що 
функціонує в режимі реального часу. 

Багаторівнева ієрархічна структура АСКОЕ 
відповідно до функціонального призначення під час 
формування вимірювальної інформації повинна 
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розглядатися як така, що складається з двох 
функціональних частин. Частина АСКОЕ, що 
забезпечує формування і збереження первинних даних 
повинна класифікуватися як вимірювальна частина 
АСКОЕ. В основі класифікації вимірювальної 
інформації АСКОЕ повинен полягати принцип поділу 
її на первинні дані та інформацію, що здобута в 
результаті оброблення первинних даних технічними 
та програмними засобами. Джерелом первинних 
даних повинні бути тільки прилади обліку (ПО) - ЗВТ, 
що занесені до Державного реєстру ЗВТ, допущених 
до застосування в Україні. Первинні дані разом із 
результатами контролю їхньої достовірності повинні 
зберігатися в необробленому вигляді в ПБД і мати 
надійний захист від несанкціонованого доступу [2]. 

 
Рис. 1 – Забезпечення достовірності даних комерційного 

обліку в АСКОЕ 
 
Відповідно до принципів системної побудови 

АСКОЕ суб'єкта ОРЕ всі вимірювальні операції, що 
пов'язані із формуванням вимірювальної інформації, 
повинні здійснюватись вимірювальною частиною. 
Інша частина АСКОЕ суб'єкта ОРЕ є системою 
оброблення даних (СОД), яка вимірювальних операцій 
не виконує. В процесі свого функціонування система 
оброблення даних одержує від вимірювальної частини 
первинні дані і піддає їх обробленню, під час якого 
похибки результатів мають визначатися тільки 
похибками первинних даних. Вимірювальну частину 
АСКОЕ суб'єкта ОРЕ формують АСКОЕ об'єктів 
обліку, які побудовані на базі занесених до 
Держреєстру або метрологічно атестованих ЗВТ, 
виконують завершену функцію вимірювань і мають 
нормовані МХ [2]. 

Загальна структурна схема організації збору та 
обробки даних комерційного обліку в АСКОЕ ОРЕ 
України наведена на рис.2 і має такі рівні: рівень 
вимірювальних комплексів,  рівень об’єктів обліку, 
локальний , регіональний і центральний рівень. 

До складу вимірювального комплексу входять 
вимірювальні трансформатори струму та напруги і 
лічильники електроенергії – в загальному випадку 
основний та дублюючий. Інформація з лічильників 
передається на наступний рівень – рівень об’єкту 

обліку – це генеруючі компанії (ГК), промислові 
підприємства (ПП), побут та сфера послуг. До складу 
локального рівня входять ГК, районні електричні 
мережі (РЕМ), ПП, тобто на цьому рівні зберігаються 
дані з усіх об’єктів міської мережі. Далі слідує 
регіональний рівень – електроенергетичні системи 
(ЕС), обласні електроенергетичні компанії 
(Обленерго). Останнім етапом збору всіх даних країни 
є центральний рівень – це ДП «Енергоринок», НЕК 
Укренерго та НКРЕ. 

 

 

Рис. 2 – Основні принципи організації збору  та обробки 
даних  комерційного обліку в АСКОЕ в умовах енергоринку 

України 
 

Одна з головних проблем застосування АСКОЕ в 
Україні (і не тільки в Україні) пов'язана із 
визначенням практичних границь застосування 
метрологічного забезпечення АСКОЕ, тобто розумних 
меж, що обмежують її необґрунтовану експансію [3]. 
У теоретичній, законодавчій і практичній метрології 
необхідно чітко вказати границю, за якої закінчуються 
процеси вимірювання й починаються інші процеси, 
що не є вимірюваннями й не вимагають атестації 
технічних засобів, що реалізують ці процеси. 

Сьогодні в Україні існує кілька поглядів стосовно 
обсягів метрологічної атестації АСКОЕ. Мінімальна 
«теорія» передбачає державну метрологічну атестацію 
(ДМА) АСКОЕ в обсязі вимірювальних комплексів. 
Під вимірювальним комплексом в [1] розуміється 
сукупність обладнання та засобів обліку, з’єднаних 
між собою за встановленою схемою для вимірювання 
та обліку електроенергії (трансформатори напруги та 
струму, їхні вторинні кола, лічильники електроенергії, 
перетворювачі імпульсів) в точці обліку. Наступна 
«теорія» передбачає ДМА АСКОЕ в обсязі об’єктів 
обліку. Під об’єктом обліку в [4] розуміється 
сукупність функціонально чи територіально 
об’єднаних точок обліку. Ну а наймаксимальніша 
«теорія» передбачає ДМА АСКОЕ в повному обсязі, 
включаючи сервери, автоматизовані робочі місця, 
інформаційні мережі тощо [5]. 

Ще однією проблемою забезпечення 
достовірності даних комерційного обліку є обмін 
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даними між АСКОЕ суб’єктів ОРЕ, який на 
сьогоднішній день здійснюється за допомогою 
текстових файлів-макетів. Не говорючі про те, що 
обмін даними в такий спосіб між двома 
автоматизованими системами, що базуються на 
реляційних базах даних, не відповідає сучасності, 
такий обмін взагалі не здатен забезпечити своєчасний 
обмін даними під час запровадження перспективних 
моделей енергоринку України, в першу чергу 
балансуючого ринку електричної енергії України [5]. 

Ускладнює ситуацію в галузі створення і 
експлуатації АСКОЕ в Україні і те, що за п’ятнадцять 
минулих років в Україні не прийнято жодного 
нормативного документу (НД) щодо уніфікації вимог 
до багатофункціональних електронних лічильників та 
інших приладів комерційного обліку електроенергії 
(наприклад ПО та пристроїв збирання та передавання 
даних (ПЗПД), застосування яких в АСКОЕ пов’язане 
з аналогічними проблемами). Оскільки в Україні не 
існує вимог щодо уніфікації параметрів приладів 
обліку електроенергії, будь-яке програмне 
забезпечення (ПЗ) АСКОЕ слід розглядати як таке, що 
розроблюється на вимогу споживача, а відтак вартість 
його метрологічної атестації буде значно більшою 
вартості метрологічної атестації масового ПЗ. Інший 
аспект пов’язаний із тим, що за практикою, яка 
склалася в Україні, під час ДМА АСКОЕ 
досліджуються МХ вимірювальних каналів АСКОЕ та 
перевіряється їхня відповідність чинним нормативним 
вимогам. Питання захисту ПЗ та даних від 
несанкціонованого втручання або спотворення, 
документування та специфікування ПЗ тощо під час 
проведення ДМА не перевіряються. Питання 
електронного підпису взагалі лежать поза межами 
компетенції Держспоживстандарту України [5]. 

Напрямки роботи із забезпечення достовірності 
даних комерційного обліку в АСКОЕ в Україні можна 
визначити, скориставшись досвідом інших країн світу, 
в першу чергу країн СНД та європейських країн. 

В Росії сьогодні існує Федеральний оптовий 
ринок електричної енергії (потужності) – ФОРЕП, 
який у найближчий час буде перетворений у 
конкурентний оптовий ринок електроенергії [6].  

Для організації торгівлі на оптовому ринку 
електроенергії, забезпечення розрахунків за 
електроенергію і послуги, що поставляються, надання 
рівних умов для всіх учасників оптового ринку 
електроенергії, для розробки правил оптового ринку й 
контролю за їхнім дотриманням буде створений 
адміністратор торгівельної системи (АТС). Основним 
завданням ЗАТ "ЦДР ФОРЕП" і РАО "ЄЕС Росії" є 
забезпечення точного й достовірного комерційного 
обліку на оптовому ринку електроенергії, у зв’язку з 
чим ринок висуває високі вимоги до сучасних систем 

комерційного обліку, що визначає великий обсяг 
роботи із створення й модернізації АСКОЕ. 

Для виходу на ФОРЕП потужному споживачу, 
електростанції або АО- Енерго необхідно встановити 
багатотарифні мікропроцесорні лічильники високого 
класу точності, створити АСКОЕ і організувати 
передачу інформації про закупівлю або поставку 
електроенергії й потужності за правилами, що 
визначені у договорі. Встановлене устаткування 
обліку електричної енергії повинне бути метрологічно 
атестоване, сертифіковане органами Держстандарту і 
забезпечувати необхідний захист комерційної 
інформації. Одним з основних пунктів технічних умов 
на створення АСКОЕ є проведення ревізії 
вимірювальних комплексів і захист від 
несанкціонованого доступу до вимірювальних 
ланцюгів обліку електроенергії [6]. 

В РАО «ЄЕС Росії» розробляється концепція 
створення єдиної мережі зв'язку електроенергетики. У 
деяких енергосистемах вже використовують для 
передачі даних комерційного обліку канали 
супутникового й сотового зв'язку, що також 
позитивно впливає на достовірність обліку 
електроенергії. Що стосується програмного 
забезпечення, то Федеральним Державним Унітарним 
Підприємством «ВНІІ метрологічної служби» (ФДУП 
«ВНІІМС») у відповідності до Закону РФ «Про 
технічне регулювання» була створена і зареєстрована 
в Федеральному агентстві з технічного регулювання і 
метрології система добровільної сертифікації ПЗ 
засобів вимірювань та інформаційно-вимірювальних 
систем (СДС ЗВІВС). До складу СДС ЗВІВС окрім 
організації, що створила систему, входять Орган з 
сертифікації СДС ЗВІВС (Автономна некомерційна 
організація «Міжрегіональний дослідний центр» 
(АНО «МДЦ») та дослідні лабораторії. За 
результатами позитивних досліджень програмних 
продуктів видаються сертифікати відповідності. 
Об’єктами добровільної сертифікації ПЗ відповідно 
«Правил функціонування» є: 

- ПЗ засобів вимірювань як автономне, так і 
вбудоване; 

- ПЗ вимірювальних та інформаційно-
вимірювальних систем; 

- ПЗ контролерів і обчислювальних блоків, що 
не входять до складу інформаційно-вимірювальних 
систем. 

В країнах Європейського Союзу структуру ринку 
електричної енергії контролює Директива 2003/54/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради Європейського 
Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього 
ринку електроенергії [7]. Директива встановлює 
спільні правила для генерування, передачі, розподілу 
та постачання електроенергії. 

Створення єдиної енергосистеми ЄС та єдиного 
енергорегулятора, створення умов для становлення 
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конкурентних ринків та право споживачів вільно 
обирати енергопостачальника обов’язково 
відбуваються із впровадженням АСКОЕ. В країнах ЄС 
задачі модернізації систем обліку вирішуються за 
допомогою PLC-технологій, тобто передачі даних 
силовою мережею. Країни ЄС приводять свої 
законодавчі акти у галузі електроенергетики у 
відповідність до вимог Директиви 2004/22/ЄС 
Європейського парламенту і Ради Європи від 
31.03.2004р. на засоби вимірювальної техніки – 
Measuring Instrument Directive ( Директиви MID) [8]. 
Загальними принциповими вимогами [8] є: 

- визначеність, вірогідність, незмінність 
вимірів; 

- стабільність при впливі механічних, 
кліматичних, електромагнітних перешкодах; 

- придатність для мети вимірів, 
відтворюваність; 

- можливість перевірки правильності вимірів 
без додаткового спеціального оснащення; 

- можливість ідентифікації програмного 
забезпечення; 

- поділ програмного забезпечення; 
- захист від випадкових і навмисних змін 

апаратних засобів, інтерфейсу, програми, 
вимірювальних даних і т.д. 

Основними документами в галузі метрології в 
Європі є Welmec 7.1 [9], Welmec 7.2 [10], які 
рекомендовано до застосування під час розроблення, 
перевірки та затвердження ПЗ ЗВТ. Welmec – це 
Європейська організація з співпраці у галузі 
законодавчої  метрології – регіональна організація, що 
об’єднує промислово розвинуті країни Західної 
Європи. Ці Керівництва є похідними від Директиви 
MID. Вони мають рекомендаційний характер. Увага 
акцентується на тому, що нормування лише 
метрологічних характеристик засобів ЗВ без уваги до 
ПЗ, що в них використовуються, на сьогодні зовсім 
недостатньо, адже для більшості сучасних приладів, 
які керуються мікропроцесорами, або приладів на базі 
персональних комп’ютерів ПЗ і його цілісність є 
суттєвими факторами, що визначають метрологічні 
властивості і надійність таких приладів. Також 
зауважено, що використання ПЗ може призвести до 
виникнення додаткових похибок вимірювань, 
зумовлених невірним функціонуванням ПЗ ЗВТ, 
застосуванням помилкових алгоритмів оброблення 
даних вимірювань, невірною взаємодією різних 
частин ПЗ тощо, і на підставі таких зауважень 
зроблено висновок щодо необхідності метрологічної 
атестації ПЗ. Під час МА ПЗ повинна бути здійснена 
оцінка похибки, що привноситься ПЗ в загальну 
похибку вимірювань, здійснена перевірка ПЗ на 
предмет його захисту від несанкціонованого 

втручання або спотворення, документування, 
специфікування тощо. При цьому, під час вибору 
методів та глибини досліджень, запропоновано 
відрізняти масове (комерційне) ПЗ, модифіковане 
масове ПЗ та ПЗ, що розроблюється на вимогу 
споживача. 

В [9] запроваджено визначення критичності ПО, 
як показника ступеню його впливу на метрологічні 
характеристики ЗВТ. Крім того, в [9] вперше була 
сформована ідея поділу ПЗ на частини, що підлягають 
та не підлягають метрологічному контролю, адже 
воно постійно вдосконалюється. Також розглядаються 
дві основні структури ЗВТ: вимірювальні прилади з 
інтегрованим ПЗ та вимірювальні інформаційні 
системи (ВІС), побудовані на базі комп’ютерної 
техніки. Під ЗВТ першого типу підпадають прилади 
обліку електроенергії з функціями програмного 
оброблення вимірювальної інформації 
(багатофункціональні електронні лічильники 
електроенергії, ПО та ПЗПД. Під ЗВТ другого типу 
підпадають АСКОЕ. Відповідно, в [10] передбачені 
загальні вимоги до ПЗ всіх типів, а також окремі 
додаткові вимоги до ПЗ ВІС, в яких передбачені 
функції довготривалого зберігання даних вимірювань, 
передавання даних вимірювань інформаційними 
мережами, програмного завантаження та програмного 
розподілення даних. В [10] передбачені також 
додаткові спеціальні вимоги до ЗВТ, а також вперше 
зроблено висновок щодо необхідності аналізу 
первинного програмного коду під час дослідження ПЗ, 
звичайно на умовах конфіденційності та захисту 
авторських прав. Керівництво [10] є логічним 
розвитком Керівництва [9] і рекомендується при 
розробці, повірці та упровадженні ПО.  

Аналізуючи досвід Росії та країн ЄС, цілком 
зрозуміло, що Україні терміново потрібно розробити і 
прийняти низку НД, в яких були б визначені шляхи 
вирішення найбільш болючих проблем, під час 
побудови, впровадження в експлуатацію АСКОЕ 
суб’єктів ОРЕ та забезпечення достовірності даних 
комерційного обліку в АСКОЕ. 

А саме, необхідно: 
- розробити вимоги до ЗВТ, які можуть 

застосовуватись для комерційного обліку електричної 
енергії на різних рівнях енергоринку України; 

- розробити методи забезпечення та контролю 
достовірності вимірювальної інформації на різних 
рівнях АСКОЕ суб’єктів енергоринку та на рівні 
взаємодії АСКОЕ суміжних суб’єктів та Головного 
оператора ОРЕ; 

- розробити та уніфікувати вимоги до 
інформаційного забезпечення АСКОЕ суб’єктів 
енергоринку; 

- розробити вимоги до метрологічного 
забезпечення АСКОЕ суб’єктів енергоринку, в т.ч 
визначити обсяг державної метрологічної атестації 
АСКОЕ; 
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- розробити вимоги щодо міжсистемної 
взаємодії АСКОЕ суб’єктів енергоринку. 

Також обов’язково потрібно розробити НД, які б 
містили деталізовані технічні вимоги щодо уніфікації 
на різних рівнях розподіленої АСКОЕ енергоринку. 
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Annotation- Offered methods of clusterization of the electric loadings on the basis of wavelet – coefficients of charts intended 
for simplification of method of processing of basic data. The considered types of clusterization suppose optimization of going 
near a choice for the decision of the put tasks. These methods are based on the construction of models, which allow estimating 
the quickness of decision and informing of results. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время одним из важных способов 

обработки измерительной информации является 
кластеризация. Это связано с возможностью 
автоматического формирования результатов с учетом 
степени сжатия первоначальных данных. Методами 
кластерного анализа решается задача разбиения 
(классификации, кластеризации) множества объектов 
таким образом, чтобы все объекты, принадлежащие 
одному кластеру (классу, группе) были более похожи 
друг на друга, чем объекты других кластеров [1]. 

В данной работе рассматривается сравнительный 
анализ применения различных методов кластеризации 
графиков электрических нагрузок на основе вектор 
признаков, сформированного с помощью вейвлет – 
преобразования [2]. При данном методе в вейвлет – 
спектре, сформированном на основе  вейвлет – 
пакетов, формируется вектор – признаков из 
усредненных мощностей вейвлет – коэффициентов 
[3]. То есть, в качестве первичных признаков 
кластеризации выступает упорядоченная 
последовательность средних мощностей вейвлет – 
коэффициентов по субполосам разложения.   

Для проведения сравнительного анализа методов 
кластеризации вначале определим вид закона 
распределения вектора – признаков 
(последовательности средних мощностей его членов).   

Для проверки закона распределения данных 
случайных величин рассчитывается математическое 
ожидание (среднее значение ряда) и разброс (среднее 
отклонение) по известным формулам:  

               
n

nm,P

ciP
∑

=
,                                (1) 

    
1n

2)ciPnm,P(

ciδ −

∑ −

= ,                        (2) 

где n – количество значений; 
Pci и ciδ  - среднее значение и среднее 

отклонение соответственно выборки данных ряда. 
 Результаты вычисления сведем в Табл. 1. 

Таблица 1 Средние значения и средние  
                      отклонения для рассматриваемых суток 

№ суток Pci ciδ  

1 2943,848 14031,542 
2 2274,796 8013,179 
3 1914,709 6168,584 
4 2603,249 13912,409 
5 3040,636 14552,2 
6 2921,272 14172,124 
7 2865,889 13847,83 

 

Величины из Табл. 1 будем принимать как 
базисные (для их расчета используются реальные 
графики электрических нагрузок в течение семи 
суток) в последующем сравнительном анализе. 

В качестве методов кластеризации для анализа 
были выбраны следующие: 

•     кластеризация на основании максимумов 
плотности вероятности; 

• кластеризация графиков плотности 
вероятности по касательным; 

• кластеризация с учетом адаптивного 
коэффициента отклонения относительно общей 
выборки значений; 

• кластеризация с учетом вариации 
полиномов. 

Для проведения сравнения рассматриваемых 
методов необходимо учитывать ряд показателей, а 
именно: быстроту установления пределов, простоту 
описания функций, оптимальный класс точности в 
соответствии с поставленными задачами. Первый 
метод из выше приведенного перечня принимается  
сравнительным критерием так, как он разработан и 
достаточно широко применяется в вычислительной 
практике. На основании количественного описания 
данных методов и математического представления 
пределов осуществляется кластеризация и 
устанавливаются пределы  по следующим формулам 
Табл. 2: 
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Таблица 2                                                                       Методы кластеризации

 Кластеризация на основании максимумов 
плотности вероятности 

Кластеризация графиков плотности 
вероятности по касательным 

Закон 
распределения ciδπ2

1
max)nm,Pf(

⋅⋅
=  

ciδπ2

1
max)nm,Pf(

⋅⋅
=  

Расчет 
пределов 2

maxв)nm,Pf(maxp)nm,Pf(
max)nm,Pf(

+
=  

 

2

maxв)nm,Pf(maxp)nm,Pf(
max)nm,Pf(

+
=
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[ ]max)nm,P(f0;max)nm,Pf( ∈  и 

[ ]∞∈ ;max)nm,P(fmax)nm,Pf(  

[ ]max)nm,P(f0;max)nm,Pf( ∈  и 

[ ]∞∈ ;max)nm,P(fmax)nm,Pf(  

 Кластеризация с учетом адаптивного 
коэффициента отклонения относительно 

общей выборки значений 

Кластеризация с учетом вариации 
полиномов 

Закон 
распределения ∑

=
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Определяется по графику 
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где pmax)nm,Pf(  – максимальное значение 

плотности вероятности соответствующее 
максимальному значению для выборки первой 
группы; 

maxв)nm,Pf(  – максимальное значение 
плотности вероятности соответствующее 
минимальному значению для выборки второй группы; 

вmaxD  и pminD  – дисперсия соответственно 

максимального потребления выходного дня и 
минимального потребления рабочего дня; 

∑
=

nm,

1ji, n.Bmaxm,P  и ∑
=

nm,

1ji, n.p.minm,P  – сумма 

средних значений мощности соответственно 

максимального потребления выходного дня и 
минимального потребления рабочего дня. 

Используя выражения Табл. 2,  проводится 
расчет применительно к исходным данным Табл. 1. 
При осуществлении кластеризации устанавливаются 
пределы, которые соответствуют рабочему и 
выходному дню. Применительно к новой выборки 
данных определяется выполнение проверки условий 
кластеризации.  

Все вышеперечисленные методы представлены в 
виде сравнительного отображения (Рис. 1) с 
необходимой проверкой. Данное графическое 
построение позволяет оценить не только степень 
расхождения, но и рационально выбрать метод 
кластеризации для решения задач планирования и 
управления электропотреблением. 
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Определения пределов кластеризации плотности 
вероятности нормального закона распределения 

 
Проверка выполнения условий кластеризации 
плотности вероятности    нормального закона 
распределения на основании реальных данных 

 
Установление пределов кластеризации плотности 
вероятности нормального закона распределения по 
касательным 

 
Проверка выполнения условий кластеризации по 
касательным плотности вероятности нормального 
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      Кластеризация с использованием вариации угла      Проверка кластеризации с использованием 
вариации угла 

Рис. 1 – Виды и проверки кластеризаций 
 

Таблица 3 Преимущества и недостатки сравниваемых методов кластеризации 

Методы кластеризации Быстрота обработки 
исходных данных 

Информативность 
результирующих данных 

Обратимость 
исчислений 

Кластеризация максимум 
плотности вероятности 

Быстрая сходимость, 
но необходимо 
задавать пределы 

Определение группы Восстановление 
степени отклонения 

Кластеризация графиков 
плотности вероятности по 
касательным 

Быстрая сходимость, 
но необходимо 
задавать пределы 

Определение группы, 
взаимозаменяемость 
функций распределения 

 
Восстановление 

степени отклонения 
 

Кластеризация с учетом 
адаптивного 
коэффициента 
отклонения относительно 
общей выборки значений 

Наиболее простой 
Определение группы, 
вычисляется степень 
вариации данных 

При нормировании 
среднего потребления 
можно установить 
степень отклонения 

Кластеризация с учетом 
вариации полиномов 

Средняя скорость 
сходимости, простота 
определения предела 

Определение степени 
равномерности сигналов 

Можно только 
восстановить точное 
среднее значение 

 
В процессе сравнительного анализа при 

определении пределов кластеризации проводилось 
контрольное сравнение нормированных и текущих 
значений графиков с заданными допустимыми 
значениями.  

Результат проведенного сравнительного анализа 
наведены в Табл. 3. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В результате проведенных исследований 
необходимо определить следующее. Во – первых, 
формирование вектора – признаков  на основе вейвлет 
– преобразования графиков электрической нагрузки 
является вполне обоснованным.  

Во – вторых, в зависимости от поставленных 
задач, которые решаются с применением графиков 

электрических нагрузок (его отдельных характеристик  
– показателей), необходимо применение того или 
иного метода кластеризации. Данные методы 
различаются информативностью результирующих 
данных, применимостью к последующей их 
обработки, обратимостью вычислений. 

 
[1] Гайдышев И. Анализ и обработка данных: 

специальный справочник – СПб: Питер. 2001 – 752 с. 
[2] Волошко А.В. Метод формирования 

признаков классификации графиков электрических 
нагрузок на основе вейвлет - преобразования. // 
ПРОМЕЛЕКТРО, 2009, № 1. с. 39 - 43. 

[3] Дворников С.В., Сауков А.М. Метод 
распознавания на основе вейвлет – пакетов // Научное 
приборостроение. – 2004. – т. 14, № 1 – с. 57…65.
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Анотація – У даній статті дано визначення систем енергопостачання  з розподіленими об’єктами (СЕПРО) та 
розглянуто актуальність існування таких систем; наведені умови оптимального енерговикористання та основні 
схеми їх підключення. 
 
Ключові слова – СЕПРО, надійність, економічність, екологічність, критерії оптимального енергопостачання СЕП, 
схеми підключення та фактори стимулювання розвитку СЕПРО. 
 

У зв’язку з досить швидкими темпами 
нарощування генеруючих та передаючих 
потужностей, в Україні останнім часом все більшої 
актуальності набуває питання про перегляд 
співвідношення централізованих і розподілених 
джерел енергії, що впливає на економію 
енергоресурсів, а відповідно на вироблення власної 
електричної енергії та підтримання системи 
електропостачання на досить високому                   
рівні [1, 3, 5-12]. 

Оскільки попит на електроенергію значно 
випереджає приріст генеруючих потужностей, а 
будівництво великих електростанцій, крім того, що  
триває багато років ще й вимагає значних засобів на 
будівництво нових ліній електропередачі та їх 
обслуговування як в мегаполісах, так і на територіях 
не охоплених раніше енергомережами [4]. А якщо 
врахувати ще й застарілий стан електромережі, який в 
наслідок призводить до перебоїв електропостачання, 
так і до випадків аварійного відключення споживачів 
від електромережі, оскільки ні трансформаторна 
підстанція, ні лінії електроживлення не розраховані на 
зростаючу кількість енергоємних споживачів, стає 
зрозумілим причини виникнення проблем із 
забезпеченням електроенергією не тільки існуючих 
споживачів, але й нині активно розвиваючої великої 
кількості систем електроживлення з розподіленими 
об’єктами.  

Під системою електропостачання з 
розподіленими об’єктами (СЕПРО) розуміємо 
систему, якій притаманні можливості (при 
функціонуванні) взаємозаміни видів паливно-
енергетичних ресурсів та які можна розділити за 
територією охоплення постачання енергії у 
відповідності з наступною градацією: регіон-район-
мікрорайон, промисловий чи агропромисловий вузол 
– група споживачів – абонент, субабонент – різні типи 
об’єктів (споживачів, навантажень)[2]. СЕПРО - це 
сукупність рівномірно-розподілених вузлів 

споживання електричної енергії сполучених між 
собою рівномірно-завантаженими лініями однакового 
перетину; універсальна архітектура такої мережі може 
мати будь-яку конфігурацію, залежно від топології 
електроприймачів; розподілені мережі повинні 
класифікуватися по потужності вузлів і плечу 
(відстані між вузлами); СЕПРО є багаторівневими, 
залежно від потужності та напруги, що   
розподіляється [14].  

Об’єктами СЕПРО можуть бути: в першу чергу – 
це споживачі, що потребують безперервного 
електроживлення (наприклад, великі медицинські 
центри, або підприємства з непереривним циклом 
роботи для яких відключення електроенергії може 
призвести до масштабних аварій або до великих 
фінансових втрат); по друге – це підприємства, які 
мають велику енергетичну складову у структурі 
собівартості (в цьому випадку грамотно спроектоване 
та побудоване енергоджерело може суттєві знизити 
собівартість продукції, а відповідно – забезпечити 
надійність підприємства у ринкових відносинах), по 
третє – житлові будинки та готельні комплекси, які 
насичені різнотипними електротехнічними 
обладнаннями (системи охорони та сигналізації, 
кухонне обладнання, системи мікроклімату, побутові 
електроприлади і т.д.), фермерські господарства, 
незалежні виробники електроенергії. 

СЕПРО можуть контролюватися та 
діагностуватися централізовано за допомогою мережі 
інтернет/інтранет; розташовуватися в безпосередній 
близькості до споживачів та вже зараз відіграють 
важливу роль в майбутньому розвитку ринку 
електроенергії. СЕПРО дозволяють максимально 
уникнути втрат та додаткових інвестицій, пов'язаних з 
передачею і розподілом електроенергії.  

Слід зауважити, що при використанні СЕПРО 
знижуються втрати електроенергії при 
транспортуванні із-за максимального наближення 
електрогенераторів до споживачів електроенергії, аж 
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до розташування їх в одній будівлі [15]. Такий підхід 
також веде до зменшення числа та протяжності ліній 
електропередач, які необхідно побудувати. Типове 
розподілене виробництво електроенергії 
характеризується низькими витратами на 
обслуговування, низьким забрудненням довкілля та 
високою ефективністю.  

У минулому для цього були потрібні оператори 
та великі комплексні заводи. В даний час завдяки 
автоматизації, використанню чистих джерел енергії, 
таких як сонячне світло, вітер і природний газ розміри 
економічно ефективних енергоустановок зменшилися. 

СЕПРО являються передовим напрямком 
сучасної енергетики та можуть забезпечувати 
максимальне виконання таких вимог як: надійність, 
економічність, екологічність [5]. 

З вище сказаного випливає, що ефективність 
роботи СЕПРО має визначатися інтегрованими 
критеріями До інтегральних критеріїв відносяться 
критерій екологічно-економічної ефективності, який 
слугує для порівняння різних енерготехнологій за 
економічними, екологічними та технічними 
параметрами. Він розраховується за наступною 
формулою[2]: 

321 EEEE ⋅⋅= , 

де 321 ,, EEE  – відповідно параметри екологічності, 
економічності, ефективності. 

Слід зазначити, що в СЕПРО умови 
оптимального енерговикористання визначаються, в 
першу чергу, рівнем енергоефективності видобування, 
збагачення, розподілу, перетворення та використання 
видів ПЕР [3]. У кожному конкретному випадку 
умови оптимальності доцільно ранжувати за ступенем 
значимості, що передбачає у подальшому розв’язання 
скалярної чи векторної задачі оптимізації. 
Враховуючи різноманітність лише енергетичних 
показників та характеристик енергозбереження, 
алгоритми оптимізації відповідних задач 
енергозбереження є досить різноплановими, що не 
дозволяє запропонувати для них стандартні 
процедури. 

Системи обмежень визначаються за умовами 
технічної та економічної реалізації конкретного 
енергозберігаючого заходу, так і низкою 
територіальних, техногенних та соціальних факторів. 
Для прикладу наведемо деякі критерії оптимальності 
при оптимізації енергетичних процесів в системах 
енергопостачання (СЕП). До СЕП у загальному 
випадку можуть пред’являтися різні, часто 
протилежні критерії. Так, до критеріїв оптимального 
енергопостачання, які обумовлюють обмеження на 
форму миттєвих сигналів належать: мінімум втрат, 
мінімізація миттєвих значень струму, рівномірне 
споживання енергії, усунення зворотніх потоків 
енергії [3]. Опис наведених критеріїв, їх вихідні 
незмінні величини та формули наведені в табл. 1. 

Існують наступні умови підключення СЕПРО: 
• автономне – забезпечує різні об'єкти 

електроенергією при цьому не пов'язаний з лініями 
електропередачі (допускає сумарну кількість 
навантажень не більше декілька кВт). 
Використовується в якості постійних джерел 
живлення електроенергії в районах, де відсутнє 
централізоване електропостачання або в якості 
резервного джерела електропостачання; 

• підключення до мережі;  
• комбіноване (автономне + підключення до 

мережі (рис.1)). 

СЕПРО

СЕПРО
Авт

електрична 
мережа

1

2

3

+1 2

Рис. 1.	  Умови підключення СЕПРО 

Розглянемо більш детально структуру 
автономного електропостачання (табл. 2) та наведемо 
структурні схеми умов підключення СЕПРО: 

Слід зауважити, що генератори, що входять до 
складу СЕПРО на основі відновлювальних джерел 
енергії є взаємозаміняючими або 
взаємодоповнюючими.  

Структурні схеми умов підключень 
навантажень СЕПРО від комбінованого (з 
використанням сонячної батареї та/або вітрової 
установки), автономного типів джерел живлення та 
від централізованої електричної мережі наведені на 
відповідно на рис. 2–5, на яких слід відзначити такі 
позначення:  

вхідний мережевий фільтр – це пристрій, що 
забезпечує подавлення викидів напруги при 
перехідних процесах в мережі та здійснює фільтрацію 
високочастотних завад; 

байпас – пристрій, що автоматично забезпечує 
альтернативний шлях для підключення навантаження 
безпосередньо до мережі при анормальних режимах 
роботи ДБЖ (при перевантаженні, перегріві, виходу з 
ладу одного з вузлів ДБЖ). При роботі в режимі 
байпас навантаження не буде захищене від спотворень 
та відключень напруги, що притаманні в мережі;  

випрямляч – це пристрій, що забезпечує 
перетворення напруги мережі змінного струму 
стабілізовану напругу постійного струму, 
забезпечуючи при цьому практично синусоїдальну 
форму струму, що споживається з мережі; 

інвертор – це пристрій, що перетворює напругу  
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Таблиця 1 

№ Критерій Опис критерію 
Вихідні 
незмінні 
величини 

Формула 

1 Мінімум втрат Відображає забезпечення точної 
пропорційної напруги та струму 

constPUtitu == /)(/)( 2 , що 
відповідає спів паданню форм )(tu  та 

)(ti і призводить до виконання закону 
Ома при дійсному та незалежному від 
частоти і часу опору, тобто до мінімуму 
втрат енергії при її передачі від 
генератора до навантаження. 

)(tu , P  constPUtitu == /)(/)( 2

 

2 Мінімізація 
миттєвих 
значень струму 

Критерій накладає обмеження на 
максимальні (пікові) значення миттєвого 
струму в СЕП. Його виконання 
забезпечує захист електротехнічного 
обладнання систем від перевищення 
сигналами заданих рівнів. 

)(tu , P  )min( ],0[max, →∈ Ttti  

))(( , constIti rpm =≤  

3 Рівномірне 
споживання 
енергії 

Критерій забезпечує рівномірне 
споживання енергії від генератора 
впродовж періоду роботи СЕП і може 
використовуватись у системах, для 
вхідних зажимів навантажень яких є 
необхідною сталість у часі функції 
миттєвої потужності. 

)(tu , P  ],0[,)( TtPtp ∈=  

4 Усунення 
зворотніх 
потоків енергії 

Критерій відображає умови усунення 
зворотніх потоків енергії у системі та 
необхідність перетворення всієї 
отриманої на періоді Т електромагнітної 
енергії від генератора в інші види. Його 
виконання забезпечує оптимізацію 
електроспоживання у системах, де 
необхідно виключити зворотні потоки 
енергії від навантаження у генератор. 

)(tu , +W  constTWP == + /  

 
постійного струму в синусоїдальну напругу з 
частотою 50 Гц; 

перетворювач DC/DC – пристрій, що забезпечує 
підвищення напруги АБ до рівня, необхідного для 
надійної роботи інвертора; 

зарядний пристрій(ЗП) – пристрій, що забезпечує 
підзаряд АБ при роботі ДБЖ в мережному режимі; 

ВГ – вітрогенератор; 
СФБ – сонячна фото батарея; 
Н – навантаження. 
 

Принцип роботи  
комбінованої схеми підключення СЕПРО 
Нормальний режим підключення (мережевий 

режим) – це режим живлення навантаження енергією 
мережі. При наявності мережевої напруги в рамках 
допустимого відхилення та навантаження, що не 
перевищує максимально допустиме, ДБЖ працює в 
мережевому режимі. 

 
При цьому здійснюється: 
- фільтрація імпульсних та високочастотних 

мережевих завад; 
- перетворення енергії змінного струму мережі 

в енергію постійного струму за допомогою 
випрямляча; 

- перетворення з допомогою інвертора енергії 
постійного струму в енергію змінного струму з 
стабільними параметрами; 

- підзаряд АБ з допомогою ЗП. 
 
Аварійний режим підключення (автономний) – 

режим живлення навантаження енергією АБ. При 
відхиленні параметрів мережевої напруги за 
допустимі межі або при повному зникненню 
живлення мережі, ДБЖ миттєво переходить на 
автономний режим живлення навантаження енергією 
від АБ (або/та від ВДЕ) через підвищуючий 
перетворювач DC/DC та інвертор. 
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Таблиця 2 
№ Структурна одиниця Опис 

1 

Джерело живлення  
(бензоелектричний та дизель (на солярці)-
електричний агрегати; СФБ, ВЕУ, мікроГЕС, 
термоелектричні генератори та інші) 

Призначене для генерації необхідної електричної потужності 
при підключенні навантаження 

2 
Джерело безперервного живлення (ДБЖ): 
 

Пристрій, що підтримує задану якість вихU  при наявності 

неполадок у вхU  вхідній напрузі за рахунок використання 
енергії акумуляторних батарей (АБ) або без них. Забезпечує 
також захист від будь-яких неполадок живильної енергомережі 
(провалу, спотворення форми і т.д.). 

3 Акумуляторна батарея 
Джерело енергії для ДБЖ / UPS на випадок відсутності або 
незадовільної якості живильної мережі. Повинна містити 
зарядний пристрій (ЗП)  

 зарядний пристрій 

Частина ДБЖ, що забезпечує підтримку АБ  в зарядженому 
стані. У сучасних ДБЖ ЗП працює по складному алгоритмі, що 
забезпечує максимальний термін експлуатації АБ ДБЖ,                                               
за умови рекомендованого діапазону температури 
навколишнього середовища, і швидкий                                                                                                                                                                                                                                                       
термокомпенсуючий заряд. 

 
інвертор 
 

Перетворює постійний струм від акумуляторів в змінний 220 В 
частотою 50 Гц та захищає АБ від глибокого розряду. 

 мікропроцесор 
Вбудований в інвертор мікропроцесор контролює 
навантаження й зарядний струм акумулятора так, що генератор 
завжди працює в оптимальному режимі.  

 контролер заряду АБ 

Необхідний для запобігання перезаряду й перерозряду АБ. 
Дуже часто буває вбудований в інвертор. Також слідкує за 
напругою в зовнішній мережі. Якщо величина напруги 
виходить за допустимі межі (або напруга пропадає), контролер 
дає команду системі перемкнутися на живлення від АБ         
через інвертор. 

4 Електротехнічне обладнання Щити, вимикачі, запобіжники, кабелі, система заземлення і т.д. 

5 Енергоефективне навантаження 
постійного або змінного струму 

Сума потужностей одиниць устаткування, підключених                   
до ДБЖ. 

 

Принцип роботи 
автономної схеми відключення СЕПРО 

Вітер повертає вітроколесо, генератор виробляє 
електроенергію. Енергія через випрямно-зарядний 
пристрій заряджає АБ. Постійний струм з АБ через 
інвертор потрапляє до споживачів змінного струму; у 
випадку постійних навантажень – постійний струм до 
споживачів потрапляє від АБ потрапляє через 
підвищуючий перетворювач DC/DC. 

	  

Вітрогенератор

ІнветорЗарядний пристрій

Споживачі

Акамулятори

	  
Рис. 3. Наглядна схема СЕПРО на прикладі ВГ 
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Рис.2. Комбінована схема підключення СЕПРО 
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 Рис. 4. Структурна схема СЕПРО на прикладі ВГ 
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Рис. 5. Структурна схема підключення СЕПРО до електричної мережі (без ДБЖ) 
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Властивості системи СЕПРО найбільш повно 
проявляються в системах комбінованого типу 
підключення, оскільки лише вона може надійно 
забезпечувати споживача електроенергією від 
електричної мережі, а в випадках її відмови (збою) 
миттєво та без перебоїв (за допомогою ДБЖ) 
переключати її на роботу генераторів від ВДЕ 
(резервних генераторів).  

Крім того, використання комбінованих систем з 
розподіленими об’єктами є одним з ефективних 
засобів забезпечення електроенергією споживачів з 
дотриманням параметрів стабільної частоти та 
напруги. 

На останок  наведемо головні фактори, що 
стимулюють розвиток СЕПРО [1]: 

– адаптація споживачів до ринкової 
невизначеності в розвитку електроенергетики та в в 
цінах на електроенергію; це сприяє зниженню рисок 
дефіциту потужності і підвищенню енергетичної 
безпеки; 

– підвищення адаптаційних можливостей самих 
електроенергетичних систем  до невизначеності 
ринкових умов розвитку економіки і зниження тим 
самим інвестиційних ризків;  

– поява нових високоефективних енергетичних 
технологій (ГТУ і ПГУ); 

– зростання частки газу в паливопостачанні 
електростанцій;  

– посилювання екологічних вимог, що 
стимулюють використання відновлювальних джерел 
енергії (гідроенергії, вітру, біомаси і ін.). 

 
Висновок 

Тенденції розвитку електроенергетики в світі 
пов'язані не лише із зростанням масштабів 
виробництва електроенергії на традиційних 
електростанціях, але і із збільшенням частки 
розподіленої генерації. Ці тенденції визначаються 
необхідністю адаптації споживачів і розвитку ЕЕС до 
ринкової невизначеності, появи нових 
високоефективних енергетичних технологій, 
зростанням частки високоякісних видів палива, 
посилюванням екологічних вимог, що стимулюють 
використання відновлювальних джерел енергії 
(гідроенергії, вітру, біомаси і ін.). Але слід відмітити, 
що зростання частки розподіленої генерації в ЕЕС не 
лише має позитивні сторони, але і створює певні 
технічні проблеми, які пов'язані із зміною 
властивостей систем, можливостей управління ними в 
нормальних та аварійних умовах. Це проблеми, що 
можна вирішити, проте при цьому ускладнюється 
диспетчерське і автоматичне управління ЕЕС, 
потрібна розробка нових математичних моделей по 
обгрунтуванню розвитку ЕЕС та систем 
електропостачання, аналізу їх режимів та             

управлінню ними. 
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Вступ. Проблема енергозбереження, що є 
ключовою при вирішенні довгострокових питань 
розвитку енергетики, безпосередньо пов'язана з 
оцінкою якості електроенергії [1 – 4]. 

Тому, для оцінки ефективності її 
енергозберігаючих заходів з урахуванням якості 
електроенергії і концентрації її в енергопотоці 
виникають задачі підведення балансів енергій. 
Зокрема, важливим є підведення балансу енергії, яка 
витрачається на виробництво продукції, та енергії, що 
зберігається при її використанні. Тому при оптимізації 
електроспоживання необхідним є аналіз балансів 
енергій як окремих видів електроустаткування, так і 
систем їх електроживлення. Його основні етапи – 
підведення ексергетичних балансів, виявлення втрат 
енергії (що безпосередньо виникають як при її 
перетворенні та розподіленні, так і тих (додаткові 
втрати), що обумовленні технічним станом агрегатів, 
експлуатацією їх в неоптимальних режимах роботи і т. 
д.) і сировини, пошук резервів енергозбереження. 

Таким чином, баланс енергій доцільно розглядати 
не тільки як вирази кількісних відповідностей між 
витратною та приходною енергіями, але й врахувати 
ширше визначення поняття балансу – побудову 
системи показників, які характеризують 
співвідношення або рівновагу в якому-небудь явищі, 
що змінюється. 

Існуючі методи підвення балансів орієнтовані на 
системи з синусоїдальними формами струму та 
напруги, і не завжди адекватні процесам, що 
протікають в системах енергопостачання з 
нестаціонарними, нелінійними навантаженнями та 
вентильними перетворювачами. 

В даний час можна виділити два явно виражених 
підходи до підведення балансу енергій в електричних 
ланцюгах. Перший грунтується на розрахунку 
інтегральних характеристик, а другий – на розрахунку 
миттєвих значень струму та напруги. Математично 
задачу першого підходу можна сформулювати в 

поняттях проблеми моментів безперервних функцій, а 
другого – дискретних моментів. 

 
Аналіз енергетичних процесів в системах 

енергопостачання (СЕП) 
Вихідні дані аналізу – миттєві значення струмів і 

напруги. Аналіз енергетичних процесів в СЕП 
дозволяє [1]: 

– виявити навантаження, робота яких приводить 
до перешкод і додаткових втрат в активних елементах; 

– підрахувати реальний збиток (зокрема 
економічний), що наноситься як групою таких 
навантажень, так і кожним навантаженням окремо; 

– знайти шляхи зменшення негативного впливу 
навантаження на СЕП. 

Можливість оцінки вказаних факторів ЕМС 
базується на виконанні для миттєвих значень струмів 
(𝑖 𝑡 ), напруги (𝑢 𝑡 ) та активної потужності (𝑝 𝑡 ) 
балансів 

                                                                    𝑖 𝑡 = 𝑖! 𝑡
!

!!!

;                                                                     (1) 

                                                                  𝑢 𝑡 = 𝑢! 𝑡
!

!!!

;                                                                   (2) 

                                                                    𝑝 𝑡 = 𝑝! 𝑡
!

!!!

,                                                                    (3) 

де 𝑖 – порядковий номер гармоники 
Інтегруючи (3) на періоді Т, отримуємо  

                                                                              𝑃 = 𝑃!

!

!!!

,                                                                                (4) 

звідки з врахуванням (1) записуємо баланси активного 
(𝑖! 𝑡 ) і реактивного (𝑖! 𝑡 ) струмів у вузлі 

                  𝑖! 𝑡 =
𝑃
𝑈!

𝑢 𝑡 =
𝑃!
𝑈!

!

!!!

𝑢 𝑡 = 𝑖!! 𝑡
!

!!!

;                   (5) 
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𝑖! 𝑡 = 𝑖 𝑡 − 𝑖! 𝑡 = 𝑖! 𝑡
!

!!!

− 𝑖!! 𝑡
!

!!!

= 𝑖! 𝑡 − 𝑖!! 𝑡 =
!

!!!

𝑖!! 𝑡
!

!!!

. 

Виконуючи математичні операції над функціями 
миттєвих струмів, напруги і потужностей, визначаємо 
величини складових втрат, якість живлячої напруги, 
характер обміну енергією між генераторами і 
навантаженнями, струми компенсуючих пристроїв і 
т.д. Основний недолік аналізу – його трудомісткість, 
необхідність оперування із значними масивами даних. 

Можливе також представлення вихідних даних 
для аналізу у вигляді спектрів розкладу миттєвих 
значень сигналів по відповідним чином вибраної 
послідовності ортонормованих функцій. Розглянемо 
деякі особливості спектрального аналізу. 
Найпоширенішим розкладом, використовуваним в 
електротехніці, є ряди Фурье [2]. Якщо функції 
струму і напруги періодичні з періодом Т та їх 
значення обмежені, то справедливе представлення 

𝑖 𝑡 = 2   𝐹! 𝑡 𝐼 !
! + 2   𝐹! 𝑡 𝐼 !

! ;       

 (6) 

𝑢 𝑡 = 2   𝐹! 𝑡 𝑈 !
! + 2   𝐹! 𝑡 𝑈 !

! , 

де 𝐹! 𝑡 , 𝐹! 𝑡  – вектори строки базисних функцій 
𝐹! 𝑡 = sin𝜔𝑡,   sin 2𝜔𝑡,… , sin 𝑘𝜔𝑡,… ; 𝐹! 𝑡 =
cos𝜔𝑡, cos 2𝜔𝑡,… , cos 𝑘𝜔𝑡,… ; 𝐼 !

! , 𝑈 !
!  – 

вектори-столбці діючих значень синусних та 
косинусних складових струму і напруги 𝐼 !

! = 𝑆!
! , 

𝑈 !
! = 𝑆!

! ; 

𝑆!
! =

𝐼 !
!

𝐼 !
!

⋮
      𝐼 !       

!

⋮

;       𝑆!
! =

𝑈 !
!

𝑈 !
!

⋮
      𝑈 !       

!

⋮

,      𝑖 = 1, 2. 

Умовно назвемо 𝑆!
!  синусним, 𝑆!

!  – 
косинусним спектром напруги 𝑢 𝑡 . При цьому 𝑈(!)

!  – 

діюче значення k-ї синусної, a 𝑈(!)
!  – k-ї косинусної 

складової напруги. Повні спектри струму і напруги 
позначимо 

𝑆! =

𝐼 !
!

𝐼 !
!

⋮
      𝐼 !       

!

⋮

  

𝐼 !
!

𝐼 !
!

⋮
      𝐼 !       

!

⋮

;       𝑆! =

𝑈 !
!

𝑈 !
!

⋮
      𝑈 !       

!

⋮

    

𝑈 !
!

𝑈 !
!

⋮
      𝑈 !       

!

⋮

. 

 
Відзначимо, що величини 𝐼 !

!  та 𝑈 !
!  змінюються 

при зсуві інтервалу розкладу, незмінними 

залишаються діючі значення 𝐼(!) = 𝐼 !
! !

+ 𝐼 !
! ! !/!

 та 

𝑈(!) = 𝑈 !
! !

+ 𝑈 !
! ! !/!

. Тому для знаходження 
спектрів 𝑆! и 𝑆! потрібно наперед вказати інтервал 
розкладу. Доцільно зафіксувати його в СЕС і 
прийняти за початок точку перетину з нульовою віссю 
першої гармоніки напруги при зростанні її значення 
(рис. 1). 

t
T0

u(1)(t)

u

 
Рис. 1 

Отже, знаючи 𝑆! та 𝑆!, неважко відтворити за 
допомогою (6) функції миттєвих значень струму і 
напруги, а значить, спектральний аналіз практично 
має ті ж можливості, що, і аналіз на базі миттєвих 
характеристик. Покажемо це. 

Діючі значення струму та напруги визначаються 
як евклідові норми матриць [2] 

𝐼 = 𝑆! ! = 𝐼 !
! !

!

!!!

!

!!!

!
!

= 

= 𝐼 !
! !

   𝐼 !
! + 𝐼 !

! !
   𝐼 !

!
!/!

; 

𝑈 = 𝑆! ! = 𝑈 !
! !

!

!!!

!

!!!

!
!

= 

= 𝑈 !
! !

   𝑈 !
! + 𝑈 !

! !
   𝑈 !

!
!/!
. (7) 

Активна потужність, що перетворюється в 
навантаженні з струмом 𝑖 𝑡 : 

𝑃 = 𝑈 !
! !

   𝐼 !
! + 𝑈 !

! !
   𝐼 !

! = 𝑆!
! !
  𝑆!

! + 

+𝑆!
! !
  𝑆!

! .   (8) 
Спектр 𝑖 𝑡  можна представити у вигляді суми 

спектрів активної і пасивної складових 

𝑆! = 𝑆!а + 𝑆!р, (9) 

де 𝑆!а = 𝑃𝑆!/𝑈!. 

Для спектрів (9) виконується умова балансу у 
вузлі, подібно до того як виконується дана умова для 
струмів (1), (5). Справедливо також рівність для 
квадратів евклідових норм 

𝑆! !
! = 𝑆!а !

!
+ 𝑆!р !

!
. (10) 

Вираз (10) представляє собою спектральний запис 
інтегральної тотожності 𝐼! = 𝐼а! + 𝐼р!. 

Помноживши обидві частини (10) на 𝑈!, 
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отримаємо спектральний запис декомпозиції повної 
потужності на активну і реактивну за Фризе 

𝑆! !
! = 𝑆! !

! + 𝑆!ф !

!
, (11) 

де 𝑆! = 𝑈𝑆!; 𝑆! = 𝑈𝑆!а; 𝑆!ф = 𝑈𝑆!р. 
Крім того, спектр повної потужності можна 

представити у вигляді 

𝑆! = 𝑆! + 𝑆!ф.  (12) 

 
Підведення балансу для спектрів активної та 

реактивної для Фризе потужностей 

Система один генератор – два навантаження. 
При підведенні балансу енергії в такій системі (рис. 2) 
можна виділити три характерні розрізи А – А, В1 – В1, 
В2 – В2, 

Г

Н2

Н11В

1В

2В

!"#$Г

!"#$ 2Н

!"#$ 1НA

A
2В

 
Рис. 2 

Вихідні данні: 
1). Активна потужність 

 𝑃Г = 𝑃н! + 𝑃н!; (13) 

2). Діючі значення напруги приймаємо рівним 
(однаковим) у вузлах схеми, що розглядається 

𝑈Г = 𝑈н! = 𝑈н! = 𝑈; 

3). Миттєві значення струмів в розрізі А–А згідно 
1-го закону Кирхгофа 

 𝑖Г 𝑡 = 𝑖н! 𝑡 + 𝑖н! 𝑡 . (14) 

Квадрати діючих значень струмів для системи 1 
генератор – 2 навантаження мають вигляд 

𝐼Г! =
1
Т

𝑖Г!
Т

!

𝑡 𝑑𝑡 =
1
Т

𝑖н! 𝑡 + 𝑖н! 𝑡
!

Т

!

𝑑𝑡; 

𝐼н!! =
1
Т

𝑖н!!
Т

!

𝑡 𝑑𝑡; 

𝐼н!! =
1
Т

𝑖н!!
Т

!

𝑡 𝑑𝑡. 

Праву та ліву частини формули (14) підведемо до 
квадрату в результаті отримаємо 

𝑖Г! 𝑡 = 𝑖н! 𝑡 + 𝑖н! 𝑡
!
= 𝑖н!! 𝑡 + 2 ∙ 𝑖н! 𝑡 ∙ 𝑖н! 𝑡 +

+𝑖н!! 𝑡 . 

Проінтегруємо обидві частини вище 

представленого виразу  

𝑖Г!
Т

!

𝑡 𝑑𝑡 = 𝑖н!!
Т

!

𝑡 𝑑𝑡 + 2 ∙ 𝑖н! 𝑡 ∙ 𝑖н! 𝑡
Т

!

𝑑𝑡 + 

                                                + 𝑖н!!
Т

!

𝑡 𝑑𝑡.                                                                  (15) 

З виразу (15) видно, що миттєві значення струмів 
кожного навантаження (Н1 та Н2) визначаються 
квадратами їх власних миттєвих значень, а також 
частково спільним значенням їх миттєвих струмів. В 
подальшому будемо цей добуток розглядати як 
«нев’язку» (позначимо її як ∆). 

Знайдемо її: 

  ∆  = 2 ∙ 𝑖н! 𝑡 ∙ 𝑖н! 𝑡
Т

!

𝑑𝑡. 

Розкладемо такі величини як 𝑖н! 𝑡  та 𝑖н! 𝑡  за 
формулою (6).  

Для спрощення задачі розглянемо значення 
тільки двох гармонік 

𝑖н! 𝑡 = 2
𝐼!,н!! ∙ sin𝜔𝑡 𝐼!,н!! ∙ cos𝜔𝑡
𝐼!,н!! ∙ sin 2𝜔𝑡 𝐼!,н!! ∙ cos 2𝜔𝑡

= 

= 2 𝐼!,н!! ∙ sin𝜔𝑡 + 𝐼!,н!! ∙ sin 2𝜔𝑡 + 𝐼!,н!! ∙ cos𝜔𝑡 +
𝐼!,н!! ∙ cos 2𝜔𝑡 ; 

 

𝑖н! 𝑡 = 2
𝐼!,н!! ∙ sin𝜔𝑡 𝐼!,н!! ∙ cos𝜔𝑡
𝐼!,н!! ∙ sin 2𝜔𝑡 𝐼!,н!! ∙ cos 2𝜔𝑡

= 

= 2 𝐼!,н!! ∙ sin𝜔𝑡 + 𝐼!,н!! ∙ sin 2𝜔𝑡 + 𝐼!,н!! ∙ cos𝜔𝑡 +
𝐼!,н!! ∙ cos 2𝜔𝑡 . 

 
Поелементно перемножимо матриці, візьмемо 

інтеграл від результуючої матриці, інтеграл 
розглядається з періодом від 0 до Т, а також 
враховуючи, що 

sin!𝜔𝑡 = !!!"#!!!
!

= !
!
− !"#!!!

!
, 

cos!𝜔𝑡 = !!!"#!!!
!

= !
!
+ !"#!!!

!
, 

𝜔 =
2𝜋
𝑇
, 

отримаємо значення «нев’язки» 
 

 ∆= 2𝑇
𝐼!,н!! ∙ 𝐼!,н!! 𝐼!,н!! ∙ 𝐼!,н!!

𝐼!,н!! ∙ 𝐼!,н!! 𝐼!,н!! ∙ 𝐼!,н!! .   (16) 

 
Слід виконати перевірку правильності 

визначення «нев’язки» в ланцюгах з 
несинусоїдальними формами струмів та напруги. 

Перевірка виконується шляхом перемноження 
двох миттєвих значень струмів (𝑖н! 𝑡 ,   𝑖н! 𝑡 ), які 
представленні у вигляді розкладу в ряди Фурье та 
інтегрування їх добутку по періоду Т. 

Кінцевий результат отримаємо у вигляді: 
 

∆= 2𝑇 ∙ 𝐼!,н!! ∙ 𝐼!,н!! + 2𝑇 ∙ 𝐼!,н!! ∙ 𝐼!,н!! + 2𝑇 ∙ 𝐼!,н!! ∙
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∙ 𝐼!,н!! + 2𝑇 ∙ 𝐼!,н!! ∙ 𝐼!,н!! . 
 
Знаючи, що: 

𝑖н!!
Т

!

𝑡 𝑑𝑡 = 

=

  2 ∙ 𝐼!,н!! !
sin!𝜔𝑡

Т

!

𝑑𝑡 2 ∙ 𝐼!,н!! !
cos!𝜔𝑡

Т

!

𝑑𝑡

  2 ∙ 𝐼!,н!! !
sin! 2𝜔𝑡

Т

!

𝑑𝑡 2 ∙ 𝐼!,н!! !
cos! 2𝜔𝑡

Т

!

𝑑𝑡

 

= 𝑇
   𝐼!,н!! !

𝐼!,н!! !

   𝐼!,н!! !
𝐼!,н!! ! . (17) 

𝑖н!!
Т

!

𝑡 𝑑𝑡 =

=

  2 ∙ 𝐼!,н!! !
sin!𝜔𝑡

Т

!

𝑑𝑡 2 ∙ 𝐼!,н!! !
𝑐𝑜𝑠!𝜔𝑡

Т

!

𝑑𝑡

  2 ∙ 𝐼!,н!! !
sin! 2𝜔𝑡

Т

!

𝑑𝑡 2 ∙ 𝐼!,н!! !
cos! 2𝜔𝑡

Т

!

𝑑𝑡

 

= 𝑇
   𝐼!,н!! !

𝐼!,н!! !

   𝐼!,н!! !
𝐼!,н!! ! .  (18) 

та відповідно 

𝑖Г!
Т

!

𝑡 𝑑𝑡 = 𝑖н!!
Т

!

𝑡 𝑑𝑡 + ∆ + 𝑖н!!
Т

!

𝑡 𝑑𝑡 = 

= 𝑇
   𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! !

𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! !

   𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! !
𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! ! .  (19) 

 
Підведемо (складемо) баланс квадратів діючих 

значень струмів для системи 1 генератор – 2 
навантаження, при цьому помножити вирази (16) – 
(19) на !

!
.  

𝐼Г! =
1
Т

𝑖Г!
Т

!

𝑡 𝑑𝑡 =
1
Т

𝑖н! 𝑡 + 𝑖н! 𝑡
!

Т

!

𝑑𝑡 = 

=
𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! !

𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! !

𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! !
𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! ! ; 

𝐼н!! =
1
Т

𝑖н!!
Т

!

𝑡 𝑑𝑡 =
   𝐼!,н!! !

𝐼!,н!! !

   𝐼!,н!! !
𝐼!,н!! ! ; 

𝐼н!! =
1
Т

𝑖н!!
Т

!

𝑡 𝑑𝑡 =
   𝐼!,н!! !

𝐼!,н!! !

   𝐼!,н!! !
𝐼!,н!! ! . 

𝐼Г! = 𝐼н!! + !
Т
∙ ∆ + 𝐼н!! ; 

𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! !
𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! !

𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! !
𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! ! = 

   𝐼!,н!! !
𝐼!,н!! !

   𝐼!,н!! !
𝐼!,н!! ! + 2

𝐼!,н!! ∙ 𝐼!,н!! 𝐼!,н!! ∙ 𝐼!,н!!

𝐼!,н!! ∙ 𝐼!,н!! 𝐼!,н!! ∙ 𝐼!,н!! +

   𝐼!,н!! !
𝐼!,н!! !

   𝐼!,н!! !
𝐼!,н!! ! . 

 
Баланс сходиться, але з’являється «нев’язка», яка 

вказує на взаємну сумісність навантажень.  
Перевіримо збіжність балансу струмів, які 

представленні у вигляді 
 𝐼Г = 𝐼н! + 𝐼н! (20) 

або 
 𝑆!Г = 𝑆!н! + 𝑆!н!. (21) 

𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! 𝐼!,н!! + 𝐼!,н!!

𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! 𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! = 

=
  𝐼!,н!! 𝐼!,н!!

  𝐼!,н!! 𝐼!,н!! +
  𝐼!,н!! 𝐼!,н!!

  𝐼!,н!! 𝐼!,н!! = 

=
𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! 𝐼!,н!! + 𝐼!,н!!

𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! 𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! ; 

Баланс струмів складений вірно. 
Помноживши обидві частини (21) на 𝑈, 

отримаємо 

𝑈𝑆!Г = 𝑈𝑆!н! + 𝑈𝑆!н!, 

 𝑆!Г = 𝑆!н! + 𝑆!н!, (22) 

де 𝑆!Г, 𝑆!н!, 𝑆!н! – спектри повних потужностей  
відповідно в розрізах А – А, В1 – В1, В2 – В2, 𝑆!Г = 𝑈𝑆!Г, 
𝑆!н! = 𝑈𝑆!н!, 𝑆!н! = 𝑈𝑆!н!. 

Покажемо підведення балансу для спектрів 
реактивних потужностей за Фризе для системи 1 
генератор – 2 навантаження. 

Застосуємо формулу (12) відповідно до нашої 
системи та отримаємо наступне 

𝑆!Г = 𝑆!Г + 𝑆!фГ; (23) 

𝑆!н! = 𝑆!н! + 𝑆!фн!; (24) 

𝑆!н! = 𝑆!н! + 𝑆!фн!; (25) 

підставивши в формулу (18) отримаємо 

𝑆!Г + 𝑆!фГ = 𝑆!н! + 𝑆!фн! + 𝑆!н! + 𝑆!фн!. 

Беручи до уваги вираз (13) отримаємо баланс 
спектрів реактивних потужностей за Фризе 

𝑆!фГ = 𝑆!фн! + 𝑆!фн! 
або  

𝑄фГ = 𝑄ф,н! + 𝑄ф,н!. 
Виконаємо перевірку збіжності балансу 

𝑄фГ = 𝑆!фГ = 𝑈Г ∙ 𝑆!Г − 𝑃Г =
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𝑈Г ∙
𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! 𝐼!,н!! + 𝐼!,н!!

𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! 𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! − 𝑃н! + 𝑃н! ; 

𝑄ф,н! = 𝑆!фн! = 𝑈н! ∙ 𝑆!н! − 𝑃н! = 𝑈н! ∙
  𝐼!,н!! 𝐼!,н!!

  𝐼!,н!! 𝐼!,н!! −

𝑃н!; 
𝑄ф,н! = 𝑆!фн! = 𝑈н! ∙ 𝑆!н! − 𝑃н! = 

= 𝑈н! ∙
  𝐼!,н!! 𝐼!,н!!

  𝐼!,н!! 𝐼!,н!! − 𝑃н!. 

 

𝑈 ∙
𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! 𝐼!,н!! + 𝐼!,н!!

𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! 𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! = 

= 𝑈 ∙
  𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! 𝐼!,н!! + 𝐼!,н!!

  𝐼!,н!! + 𝐼!,н!! 𝐼!,н!! + 𝐼!,н!!  

Баланс виконується. 
Знаючи спектри струму на напруги можливо 

визначити реактивну потужність k-ї гармоніки 
𝑄! = 𝑈(!)𝐼(!) sin𝜑! =𝑈 !

! 𝐼 !
! − 𝑈 !

! 𝐼 !
! , (26) 

та спектр струму, котрий її викликає, 𝐼 ! !!

! =
!! !!!! !

!!!

! !
! 𝑄!, а також активну потужність k-ї 

гармоніки 𝑃! = 𝑈 !
! 𝐼 !

! + 𝑈 !
! 𝐼 !

! = 𝑈 !
! 𝐼 !

!!
!!! . 

 
ПРИКЛАД 

Дано. Підвести баланс для діючих значень активної та 
реактивної за Фризе потужностей: 

𝑄ф,Г = 𝑄ф,н! + 𝑄ф,н!; 𝑃  Г = 𝑃н! + 𝑃н!. 

Нехай напруга у вузлах 

𝑈Г = 𝑈н! = 𝑈н! = 𝑈; 

Напруга задається спектром 𝑆! =
6 5
4 2 , В ; 

Спектри струмів навантажень Н1 та Н2 рівні 

𝑆!,н! =
3 2
1 −1 , А ; 

𝑆!,н! =
4 2
1 −1 , А . 

Розв’язок. Підставляючи дані в формулу (21) визначаємо значення 
спектра струму генератора 

𝑆!,Г =
7 4
2 −2 , А . 

Переведемо спектр напруги в його діюче значення 𝑈 = 9 В. 
Діючі значення активних потужностей за Фризе визначаються 

за формулою (8).  

𝑃Г = 66 Вт; 𝑃н! = 30 Вт; 𝑃н! = 36 Вт.  

Перевіримо за формулою (13) на збіжність баланс 

66 = 30 + 36; 

Баланс визначений вірно. 
Тоді спектри активного та реактивного струмів відповідно 

𝑆!,н!а =
!"
!"

!"
!"

!"
!"

!"
!"

, А , 𝑆!,н!р =
!"
!"

!
!"

− !"

!"
− !"

!"

, А ,  

𝑆!,н!а =
!"
!"

!"
!"

!"

!"

!"

!"

, А , 𝑆!,н!р =
!"
!"

− !
!"

− !"
!"

− !"
!"

, А ,  

𝑆!,Га =
!"#
!"

!!"
!"

!!

!"

!!

!"

, А , 𝑆!,Гр =
!"
!"

− !
!"

− !"
!"

− !"
!"

, А ,  

Підставляючи данні в формули (26) отримаємо діючі значення 
реактивних потужностей за Фризе  

𝑄ф,Г = 5 ∙ 7 − 6 ∙ 4 + 2 ∙ 2 + 4 ∙ 2 = 23   вар ; 

𝑄ф,н! = 5 ∙ 3 − 6 ∙ 2 + 2 ∙ 1 + 4 ∙ 1 = 9 вар ; 

𝑄ф,н! = 5 ∙ 4 − 6 ∙ 2 + 2 ∙ 1 + 4 ∙ 1 = 14   вар . 

Перевірка балансу 

23 = 9 + 14 = 23. 

Баланс визначений вірно. Розрахунки збігаються. 
Виконаємо ще одну перевірку за допомогою нище приведеного 

виразу.  
𝑆Г = 𝑆н! + 𝑆н!, 

Підставимо дані 
66! + 23! = 30! + 9! + 36! + 14!; 

69,893 = 31,321 + 38,626 = 69,947. 

Перевірка балансу виконана вірно, а вказує на рівномірний 
розподіл потужності (електричної енергії) між генератором та 2-ма 
навантаженням в розглянутій системі. 

 
Висновки. Аналіз енергетичних процесів в СЕП 

на базі представлених спектрів дозволяє знаходити 
складові втрат, підводити баланси потужностей, а 
також аналізувати складний розгалужений ланцюг за 
допомогою аналізу процесів в окремих її ланках. 

Поза сумнівом, баланс електричної енергії – 
необхідний інструмент для вирішення цілого 
комплексу задач в електроенергетиці. Правильне його 
використання дозволить справедливо компенсувати 
витрати та скоротити втрати електроенергії в 
електричних мережах, що в перспективі приведе до 
зниження тарифу на передачу, отже, і до зниження 
тарифів для споживачів електричної енергії. 
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[4] Методические указания по контролю и 
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Анализ качества электрической энергии РД 153-34.0-
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СПІВСТАВНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ДОДАТКОВИХ ВТРАТ В СИСТЕМІ 
1  ГЕНЕРАТОР – 2 НАВАНТАЖЕННЯ 

 
О.О. Шатан, магістрант 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра ЕП, ІЕЕ, НТУУ «КПІ», вул. Борщагівська, 115, корп. 22, м. Київ, 03056, Україна 
 
В.О. Кравцов, магістрант 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра ПЕ, ФЕЛ, НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 16, корп. 12, м. Київ, 03056, Україна 
 
Анотація – Розглянуто складові додаткових втрат в системі 1 генератор – 2 навантаження. Проведено аналіз впливу 
елементів системи на появу додаткових втрат електроенергії. Проаналізовано залежність питомих додаткових втрат 
між навантаженнями. 
 

Важливою задачею підвищення 
енергоефективності роботи системи з 
перетворювачами електроенергії є спільний аналіз 
проблем: зниження втрат в лініях електропередачі, 
усунення взаємного негативного впливу як генератор 
на навантаження так і навантажень між собою. 
Доцільно здійснювати аналіз складових втрат в лініях 
електропередач. При аналізі необхідно враховувати не 
тільки параметри лінії її довжину, щільність та 
перетин лінії, але й вплив зміни режимів кожного із 
навантажень. При зміні режимів навантажень 
змінюється складова реактивного струму, яка 
обумовлює появу додаткових втрат як в лінії 
живлення конкретного навантаження так і загальної 
лінії живлення в генераторі. Для аналізу впливу 
режимів роботи навантажень на втрати, які надалі ми 
будемо розглядати як питомі, приведені до одиниці 
довжини, проаналізуємо систему 1 генератор – 2 
навантаження.   

Проаналізуємо складові додаткових втрат 
електроенергії в системі 1 генератор – 2 навантаження 
(див. рис. 1). Для оцінки впливу елементів системи на 
появу додаткових втрат електроенергії (за рахунок 
зміни реактивного струму 𝑖р(𝑡) в лінії) введемо 
поняття питомих додаткових втрат електроенергії в 
лінії 𝑃норм,!,! за період основної гармоніки T 
відповідно для 1-го навантаження (індекс «Н1»), 2-го 
навантаження (індекс «Н2») та генератора (індекс 
«Г»). 

 
Рис. 1 Система 1 генератор – 2 навантаження 

 
Зазначені питомі додаткові втрати електроенергії 

в лінії електропередачі визначаються із 

співвідношень: 

𝑃норм,!!,!! (𝐼!,! sin 𝜔𝑡 +𝐾!𝐼!,! sin 3𝜔𝑡 + 𝜑!,! )!𝑑𝑡
!

!

∙ 𝑙!; 

𝑃норм,!!,!! (𝐼!,! sin 𝜔 ∙ 𝑡 + 𝜑!,! +
!

!

+ 𝐾!𝐼!,! sin 3𝜔𝑡 + 𝜑!,! )!𝑑𝑡 ∙ 𝑙!; 

𝑃норм,Г,!! (𝐼!,! sin 𝜔𝑡 + 𝐾!𝐼!,! sin 3𝜔𝑡 + 𝜑!,! ) +
!

!
+ (𝐼!,! sin 𝜔 ∙ 𝑡 + 𝜑!,! +

+ 𝐾!𝐼!,! sin 3𝜔𝑡 + 𝜑!,! )
!
𝑑𝑡 ∙ 𝑙!; 

𝐾! =
!!
!!

, де n – номер гармоніки, n=1; 3; 5. 
Врахування 𝑙!, 𝑙!  та 𝑙! впливає на вид сумарних 

співвідношень і для заданої конфігурації схеми є 
постійною величиною. 

Співставлення додаткових втрат електроенергії в 
лініях системи можна здійснити за допомогою 
коефіцієнтів Δ1 та Δ2: 

∆!=
!норм,!!,!
!норм,Г,!

; ∆!=
!норм,!!,!
!норм,Г,!

. 

Величини Δ1 та Δ2 залежать від: 𝐾!; 𝐼!,!; 𝐼!,!; 𝜑!,!; 
𝜑!,!; 𝜔; 𝑡;  

Розрахуємо коефіцієнти Δ1 та Δ2 та побудуємо 
сімейство кривих (параметр 𝜑!,!) для трьох значень 
кута 𝜑!,!, котрі ілюструють залежності ∆! 𝐾! , 
∆! 𝐾! . 

Вихідні дані для розрахунку: 𝐼!,! = 1; 𝐼!,! =
1,5;  𝐼!,! = 𝐾! ∙ 𝐼!,!; 𝐼!,! = 𝐾! ∙ 𝐼!,!  ; 𝜑!,! = 0; кут 𝜑!,!

 

змінюється в інтервалі від 0 до !
!
, кут на інтервалі 

змінюється з кроком 15°; 𝜑!,! = 0;   !
!
;   !
!
;   𝐾! 

змінюється на інтервалі від 0 до 2. 𝑇 = 0,02; ω = 2πf;  f 
= 50. 

Н2 

2 

Н1 
 

Г 

2l  

1l  

3l  
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Рис. 2 

 

а 
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Рис. 3 
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∆!=
𝑃норм,!!,!
𝑃норм,Г,!

= 

=
(𝐼!,! sin 𝜔𝑡
Т
! +

[(𝐼!,! sin 𝜔𝑡 + 𝐾!𝐼!,! sin 3𝜔𝑡 + 𝜑!,! )
Т
!

 

+𝐾!𝐼!,! sin 3𝜔𝑡 + 𝜑!,! )!𝑑𝑡
+(𝐼!,! sin 𝜔 ∙ 𝑡 + 𝜑!,! + 𝐾!𝐼!,! sin 3𝜔𝑡 + 𝜑!,! )]!𝑑𝑡

; 

∆!=
𝑃норм,!!,!
𝑃норм,Г,!

= 

=
(𝐼!,! sin 𝜔𝑡 + 𝜑!,!
Т
! +

[(𝐼!,! sin 𝜔𝑡 + 𝐾!𝐼!,! sin 3𝜔𝑡 + 𝜑!,! )
Т
!

 

+𝐾!𝐼!,! sin 3𝜔𝑡 + 𝜑!,! )!𝑑𝑡
+(𝐼!,! sin 𝜔 ∙ 𝑡 + 𝜑!,! + 𝐾!𝐼!,! sin 3𝜔𝑡 + 𝜑!,! )]!𝑑𝑡

; 

Приведена залежність ∆! ілюструє зміну 
додаткових втрат при зміні кутів фази φ2,1 від 0 до π/2, 
φ2,3 приймає значення 0; π/6; π/3. На графіку рис. 2,а, 
при 𝜑!,! = 0, для малих значень 𝐾! від 0 до 1, при 
зростанні 𝜑!,! спостерігається ріст значення ∆!. Після 
збільшення значення 𝐾! до інтервалу від 1 до 2, при 
збільшенні 𝜑!,!, величина ∆! буде зменшуватись зі 
збільшенням 𝐾!  і прийме значення на рівні 0,16~0,17. 

На графіку рис. 2,б, при 𝜑!,! =
!
!
, для малих 

значень 𝐾!  від 0 до 1, при зростанні φ2,1 
спостерігається ріст значення ∆!. Після збільшення 
значення 𝐾!  до інтервалу від 1 до 2, при збільшенні 
φ2,1, значення ∆!  зменшується і приймає значення на 
рівні 0,17~0,19. 

На графіку рис. 2,в, при 𝜑!,! =
!
!
, для малих 

значень 𝐾!  від 0 до 1, при зростанні 
𝜑!,!  спостерігається ріст значення ∆!. Після 
збільшення значення 𝐾!  до інтервалу від 1 до 2, при 
збільшенні φ2,1, величина ∆! приймає значення на 
рівні 0,20~0,22. 

На рис. 3 наведено графіки залежності  ∆!=
!норм,!!,!
!норм,Г,!

 
при: 

𝑃норм,!!,! = (𝐼!,! sin 𝜔 ∙ 𝑡 + 𝜑!,! +
!

!
+ 𝐾!𝐼!,! sin 3𝜔𝑡 + 𝜑!,! )!𝑑𝑡 ; 

𝑃норм,Г,! = (𝐼!,! sin 𝜔𝑡 + 𝐾!𝐼!,! sin 3𝜔𝑡 + 𝜑!,! ) +
!

!
+ (𝐼!,! sin 𝜔 ∙ 𝑡 + 𝜑!,! +
+ 𝐾!𝐼!,! sin 3𝜔𝑡 + 𝜑!,! )

!
𝑑𝑡 ; 

Зазначені залежності ілюструють на рис. 3 зміну 
додаткових втрат при зміні кутів фази φ2,1 від 0 до π/2, 
φ2,3 приймає значення 0; π/6; π/3. 

З графіків рис. 3 видно, що при збільшенні кута 
𝜑!,! сильно зростає значення ∆! при малих значеннях 
𝐾!. Чим більше зростає 𝐾!, тим менше змінюється ∆! 
при зростанні кута φ2,1. Коли збільшується кут  𝜑!,!, а 

𝐾! приймає значення від 1 до 2, числове значення ∆! 
зростає, але різниця між кривими залишається сталою 
при зміні кута 𝜑!,!. 

Являється доцільним представити у 
тривимірному просторі графіки відображення  
∆! 𝐾!,𝜑!" , ∆! 𝐾!,𝜑!"  для параметрів: 𝐼!,! = 1; 
𝐼!,! = 1,5;  𝐼!,! = 𝐾! ∙ 𝐼!,!; 𝐼!,! = 𝐾! ∙ 𝐼!,!  ; 𝜑!,! =

!
!
; кут 

𝜑!,!
 змінюється в інтервалі від 0 до 𝜋; 𝜑!,! =

!
!
;   𝐾! 

змінюється на інтервалі від 0 до 2. 𝑇 = 0,02; ω = 2π·f;  
f = 50 Гц. 

 
a 

 
б 

Рис. 4 
Зі збільшенні коефіцієнта 𝐾! → 2, при збільшенні 

кута 𝜑!,! в проміжку від 0 до 𝜋, значення ∆! та ∆! 
майже не змінюється, а при 𝐾! → 0, при наближенні 
𝜑!,! → 𝜋 амплітуда ∆! та ∆! різко збільшується до 
максимального значення. 

У тривимірному просторі побудуємо 
характеристики екстремальних величин залежності 
∆! 𝐾!,𝜑!" , ∆! 𝐾!,𝜑!"  для параметрів: 𝐼!,! = 1; 
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𝐼!,! = 1,5;  𝐼!,! = 𝐾! ∙ 𝐼!,!; 𝐼!,! = 𝐾! ∙ 𝐼!,!  ; 𝜑!,! =
!
!
; кут 

𝜑!,!
 змінюється в інтервалі від 0 до 𝜋; 𝜑!,! =

!
!
;   𝜑!,! =

!
!
;   𝐾! змінюється на інтервалі від 0 до 2. 𝑇 = 0,02. 

 
Рис. 5, а 

 
Рис. 5, б Проекція залежності ∆! 𝐾!,𝜑!"  

 
Аналізуючи рис. 5 спостерігаємо наступне: при 

𝜑!,! = 0,𝜋,∆! та ∆! приймає максимальне значення, а 
при 𝜑!,! =

!
!
,∆! та ∆!  – мінімальне значення 

проілюстроване лініями еквіпотенціального рівня рис. 
5 б, г. 

Висновки 
Графіки (рис. 2 – 5) ілюструють залежність ∆! та 

∆! від: 𝐾!; 𝜑!,!; 𝜑!,!; в системі 1 генератор – 2 
навантаження, можна зробити висновок, що 
співвідношення питомих додаткових втрат 
електроенергії залежить від струмів, котрі протікають 
в гілках Н1 та Н2. При цьому виконується баланс 
струмів який впливає на значення  ∆! та ∆!, тобто при 
збільшенні ∆! пропорційно зменшується ∆! та 
навпаки. Коефіцієнти  𝐾!; 𝜑!,!; 𝜑!,!; впливають на 

величину ∆! та ∆!, але не змінюють співвідношення 
між ними. Довжини ліній 𝑙!, 𝑙!  та 𝑙! майже не 
впливають на значення ∆! і ∆!, та не впливають на 
вище розглянуті залежності. 

 
Рис. 5, в 

 
Рис. 5, г Проекція залежності ∆! 𝐾!,𝜑!"  
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Основні принципи побудови систем керування для локальних об’єктів 
електроживлення 

 
І.В.Бурлака, С.П. Денисюк 
Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра електропостачання, ІЕЕ, НТУУ «КПІ», вул. Борщагівська, 115, м. Київ, 03056, Україна 
Тел./факс: (044) 241-70-38  
 

Локальна система являє собою нищу ланку 
управління в ієрархічній системі, яка оперує з 
фізичними сигналами в реальному часі. Вхідні 
сигнали локальної системи – сигнали датчиків та 
установок, а також управляючі сигнали вищих рівнів 
ієрархії.  

Створення системи оптимального керування 
енергетичними потоками та створення систем 
ефективного використання електричної енергії в 
локальних об’єктах є актуальною задачею, розв’язок 
якої дає змогу покращити характеристики 
використання генераторів, накопичувачів та 
навантажень електротехнічних комплексів та систем, 
а також мінімізувати вартісні витрати та втрати енергії 
для функціонування локальних об’єктів. 

Особливістю роботи системи електроживлення з 
відновлюваними джерелами енергії є те, що для 
забезпечення найбільш ефективного повного 
використання енергії, що виробляється, вона повинна 
генеруватися кількома різними джерелами одночасно. 
Найбільш поширеними є системи в яких в кожний 
момент часу в навантаження віддає енергію кілька 
наявних генераторів. Інші генератори в цей час 
відключені або працюють на інше відокремлене 
навантаження. При цьому зростає споживання від 
мережі, що зменшує ефективність використання 
енергії. Тому важливим є забезпечення одночасного 
віддавання енергії в навантаження. 

Локальний об’єкт має нелінійні, нестаціонарні 
елементи. Це приводить до збільшення втрат 
електричної енергії (додаткових втрат), порушення 
магнітної сумісності, тобто до неоптимальних 
режимів електроспоживання.  

Для того щоб оптимізувати процеси , тобто 
отримати оптимальне споживання має бути: 

1) Оптимальна структура системи; 
2) Оптимальні параметри генераторів та 

навантажень; 
3) Оптимальні режими роботи системи. 
В даному докладі представлені результати щодо 

оцінки напрямків, вибору оптимальних режимів 
роботи системи (зниження втрат, забезпечення ЕМС, 
покращення якості електроенергії) Пропонується 
розглянути такі критерії: 

Критерій №1. Критерій відображає забезпечення 
точної пропорційності напруги та струму 
u(t)/i(t)=U2/P=const, що відповідає співпадінню форм  
u(t) та i(t) і приводить до виконання закону Ома при  

 

Таблиця 1. Критерії оптимального енергопостачання СЕП 

№ 
п/п 

Критерій 
Вихідні 
незмінні 
величини 

Формула 

1. Мінімум 
втрат u(t), P u(t)/i(t)=U2/P=const 

2. 

Мінімізація 
миттєвих 
значень 
струму 

u(t), P i(t)|max, t∈[0,T]→min 
(i(t)≤Im,гр.=const) 

3. 
Рівномірне 
споживання 
енергії 

u(t), P p(t)=P, t ϵ [0,T] 

4. 

Усунення 
зворотніх 
потоків 
енергії 

u(t), W+ P=W+/T=const 

 
дійсному та незалежному від частоти і часу опору, 
тобто до мінімуму втрат енергії при її передачі від 
генератора до навантаження. Наведений вираз має 
місце, коли діючі значення струму в системі 
мінімальні. 

Для данного критерію P=S. 
Введемо узагальненні фази та амплітуди функцій 

u(t) та i(t): 
 

                                                                        (1) 
 
 

                                                                            (2) 
 
 

                                                                       (3) 
 
                                                                       

                                                                       (4) 
 
де М1,u, M1,I та М0,u, M0,I – моменти першого та 

нульового порядків; узагальнена амплітуда 
визначаеться як подвоєна координата центра ваги 
площі, обмеженої видом даної функції та віссю абсцис 
(вісь t) на інтервалі [0,T]. Тоді процеси можна описати 
узагальненим кутом зсуву фаз , ,уз уз u уз iϕ ϕ ϕΔ = −  та 
узагальненим еквівалентним опором 

, ,/A уз u уз iR A A= . При виконанні данного критерію 

2
,

0 0

( ) / ( )
T T

уз uA u t dt u t dt= ∫ ∫

, 1, 0,
0 0

/ ( ) / ( )
T T

уз u u uM M tu t dt u t dtϕ = = ∫ ∫

, 1, 0,
0 0

/ ( ) / ( )
T T

уз i i iM M ti t dt i t dtϕ = = ∫ ∫

2
,

0 0

( ) / ( )
T T

уз iA i t dt i t dt= ∫ ∫
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0узϕΔ = ; 2 /AR R U P= = . Ступінь виконання 
цього критерію оцінюється коефіцієнтами 

, ,/уз уз u уз iδ ϕ ϕ= ; /A AR Rδ = . 
Критерій №2. Критерій накладає обмеження на 

максимальні (пікові) значення миттєвого струму в 
СЕП. Його виконання забезпечує захист 
електротехнічного обладнання систем від 
перевищення сигналами заданих рівнів. Він може 
співпадати з попереднім за умовами 

2
, max( ) /т грI u t P U≤ , де max( )u t  – максимальне 

значення напруги на періоді T , та виконання вимог 
мінімізації втрат у системі. У протилежному випадку 
має місце нерівність P S< . 

Припустимо, що *( )i t - миттєві значення струму 
в системі, для яких виконуються вимоги 

*
max( ) |i t , *

max[0, ]t T I∈ = ; *

0

( ) ( )
T

u t i t dt P=∫   (5), 

де *
maxI  – мінімально можливі значення 

максимального миттєвого струму в системі. При 
цьому в електромережі існує струм, для якого 
виконуеться рівність max, [0, ] max( ) | t Ti t I∈ = . Тоді 
коефіцієнт оцінки наближення до необхідної форми 
струму *

max max/I I Iδ = . 
Критерій №3. Критерій забезпечує рівномірне 

споживання енергії від генератора впродовж періоду 
роботи СЕП і може використовуватись у системах для 
вхідних і вихідних зажимів навантажень яких є 
необхідною сталість у часі функції миттєвої 
потужності. Його виконання пов`язано з умовою 
P S<  та появою інтервалів часу на періоді T , де 
миттєві значення струму ( )i t  різко зростають. 

Ступінь рівномірності оцінюється інтегральними 
та миттєвими характеристиками. Для побудови 
перших вводяться складові миттєвої потужності: 

Енергія точки системи, яка коливається навколо 
рівня середнього значення,  

 
                                                                       (6) 

 
Енергія активного елемента споживача, що 

коливається навколо рівня середнього значення,  
 

                                                                       (7) 
 
де ( )ap t  - миттєва потужність на активному 

елементі. Вони характеризуються мірою 
урівноваженості коливань енергії у системі та 
активною енергією у споживача: 

 
                                                                       (8) 

 
                                                                       (9) 

 
Можна ввести і миттєву характеристику 

max, [0, ]| ( ) |p t Tp t Pδ ∈= − , яка відображає максимальне 
відхилення миттєвої потужності від середнього 
значення. 

Критерій №4. Критерій відображає умови 
усунення зворотніх потоків енергії у системі та 
необхідність перетворення всієї отриманої на періоді 
T  електромагнітної енергії від генератора в інші 
види. Його виконання забезпечує оптимізацію 
електроспоживання у системах, де необхідно 
виключити зворотні потоки енергії від навантаження у 
генератор. Критерій може бути виконаний різними 
способами, зокрема, з урахуванням критерію №1. 

Ступінь виконання визначається показником 
/I Iω ωδ = , де / ( )I W TUω

+= , який при 
2( ) / ( ) /u t i t U P=  дорівнює 1. Величина Iω  

дорівнює мінімальному значенню діючого струму, 
при якому вся енергія генератора W +  перетворюється 
у інші види. 

Наприклад, для виконання критерію №2 
максимальне зниження діючого струму генератора 
при паралельній компенсації досягається, якщо 
ємність компенсую чого конденсатора вибирається з 
умови ' 2/ ( )пC Q Uϖ= , де 

 
                                                                      (10) 

 
Із умови мінімуму діючого струму генератора 

величина індуктивності при попередній індуктивній 
компенсації визначається співвідношенням 

''( ) / IL U Qω= − , де 
 

                                                                     (11) 
 
Рівність нулю потужності ( )n IQ Q  однозначно 

показує на неможливість зниження у електромережі 
діючого значення струму генератора підключенням до 
вихідних зажимів навантаження конденсатора 
(індуктивності). 

Вибір конкретного критерію при вирішенні 
завдань енергозбереження залежить від вимог, які 
пред’являються до виду перетворення енергії системи. 
Для практичної реалізації поданих умов оптимального 
енергопостачання у СЕП необхідно використовувати 
спеціальні пристрої, які називаються вентильними 
перетворювачами оптимального електроспоживання. 
До таких пристроїв, зокрема, належать компенсатори 
спотворень струму та напруги.  

Всі основні показники, характеристики та 
критерії оптимізації електроспоживання отримані при 

/2

0

| | ( ) |
Т

ксW p t P dt= −∫

/2

0

| ( ) |
Т

ка aW p t P dt= −∫

/ ( ) 1/ (1 / )
кскс ксPT PT W W PTψ = + = +

/ ( ) 1/ (1 / )кa a кaPT PT W W PTψ = + = +

' 2 1/2

0

((1/ ) [ ( ) / ] )
T

U T du t dt dt= ∫

'' 2 1/2

0

((1/ ) [ ( ) ] )
T

U T u t dt dt= ∫
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припущенні ідеальних властивостей генераторів 
(джерел живлення) і ліній електропередач. Проте 
внутрішні параметри генераторів та розподілені 
параметри ліній електропередач. Проте внутрішні 
параметри генераторів та розподілені параметри ліній 
електропередач можуть суттєво впливати на ЕМС в 
СЕП з нелінійними навантаженнями, особливо в 
автономних та розподілених СЕП. У цьому випадку 
критерії, показники та характеристики бажано 
визначити на початку та в кінці ліній електропередач, 
або ж у раніше знайдені співвідношення необхідно 
вводити зазначені параметри. Оптимізація 
електроспоживання за кожним із виділених критеріїв 
повинна проводитись з їх урахуванням.  

Для оптимального регулювання процесами 
необхідно формувати адекватні баланси споживання 
та генерації електричної енергії. (на основі ЕНС 
енергетично незмінних станів). 

Для відображення реальних фізичних процесів у 
СЕП, поряд з властивостями вентилів та інших 
нелінійних елементів, будемо враховувати напрямки 
потоків енергії в перетинах системи, що 
контролюються. 

Припустимо, що ЕНС системи – стан, котрий 
характеризується інтервалом роботи 1( )it t −− , для 
якого є незмінними номер інтервалу сталості 
структури та напрямки потоків миттєвих значень 
енергії через перетини, що контролюються. Введемо 
позначення: ,гг гсn n  – число генераторів; ,нг нсn n  – 
число навантажень, які працюють відповідно у 
режимах генерації та споживання електроенергії; 
( ), ( )гг гс нг нсW W W W  – енергія, що генерується 

(споживається) навантаженнями. 
Баланс енергій у СЕП для множини перетинів, що 

контролюються, у відповідності до  

1 1
[ ' ' ] 0,

j вjm n

k k j
j k

u i
= =

⋅ =∑ ∑                   (12) 

і при врахуванні потоків енергії 
, ,

1 2, ( , ) , ( , )
1 1 1
[[ | |

гг i нг ic n nn

гг f i j нг f i k
i f k

W W
= = =

+ −∑ ∑ ∑
 

,

3 4

,

, ( , ) , ( , )
1 1

[ | |]] 0,
нс in nнг i

нс f i l гп f i m
l m
W W

= =

− + =∑ ∑      (13) 

де 1 4f f−  – функції цілочисленних змінних, які 
встановлюють зв’язок між порядковим номером 
генератора чи навантаження, ЕНС системи та 
індексами , , , .j k l m    

Величини , , , ,, , , ,с гг i нг i нс i гс in n n n n , складові 

енергії, вигляд функції 1 4f f−  визначаються на 
основі розрахунків чи вимірювання струмів та напруг 
в перетинах, що контролюються, з подальшою 

ідентифікацією параметрів СЕП. У () всі складові 
суми по i  дорівнюють нулю, тому баланс () має місце 
і для кожного ЕНС системи. 

Для регулювання пропонується наступна схема: 

 
Рис. 1 

УП – керовані перетини; ДСКП – датчики сигналів 
керованих перетинів; БКН – блок керування навантаженням; 
БКГ – блок керування генераторами; 
ЗП – запам’ятовуючий пристрій; БККП – блок керування 
керованими пристроями; ДСГ – датчик сигналів генератора; 
Н – навантаження; К – комператор (порівн.сигналів); ФІ – 
формувач імпульсів 

 
У відповідності з рис.1 інформація про миттєві 

значення струму, напруги, а також інших 
контролюючих параметрів з Н, Г, управляючих 
перерізів УС з допомогою датчиків сигналів ДСН, 
ДСГ, ДСУС вступає до вхідного блоку ВБ. В цьому 
блоці вся інформація ранжирується, розділяється у 
відповідності з підмножинами 

      (1) (1) (1) sin / 2;Q U I ϕ=                  (14) 
0

1 1 ( ) / ( ))обQ Q P P I I I Iπ π + − + + −= = − + + (15) 
0

2 2 ( ( )( ) /обQ Q P P P I Iπ π + + − += = − + +  
0/( )).I I I+ −+ +                        (16) 

і поступає в мікроЄВМ, за допомогою ЗП реалізує 
виконання перших чотирьох етапів приведеного вище 
алгоритму. Сигнали мікроЄВМ на К зрівнюються з 
миттєвими значеннями сигналів ВБ. На виході К 
формуються сигнали, пропорційні різності між 
опорними значеннями контролюючих величин 
(струмів, напруг, енергій, длительностей ЕНС і т.п.) та 
їх текучими значеннями. Блок ФИ формує множину 
сигналів 

1 1( ) ( ) / ( ) ( )
в вL vs н н Li t R R R L L i t= − + + + +  

1 2( ) / ( );e t L L+ +                          (17) 

2 22 2 2 2( ) ( ) / ( ) / ( ) / ;L L Ci t R i t L u t L e t L= − − +  (18) 

2
( ) ( ) / ;C Lu t i t C=                      (19) 
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тобто визначає елементи вектора , , ,|| ||вкл выкл гнt t P Θ . 

Сигнали 2 2 2
, ,' , ' ' , ,г н c г н сC C С C С С  у відповідності з 

синхронізуючими імпульсами від мікроЄВМ 
поступають на блоки управління БКН, БКГ, БККС, які 
безпосередньо виробляють управляючі діяння на Н, Г, 
КП.
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Просторовий аналіз характеристик для систем адаптивного керування оптимізацією 
електропостачання 

 
С.П. Денисюк, Є.В. Сафроненко  
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра електропостачання 
 
Анотація: в роботі приведено просторовий аналіз характеристик для систем адаптивного керування оптимізацією 
електропостачання. 
Ключові слова: когнітивна графіка, системи підтримки прийняття рішень, енергетичні характеристики. 
 

В сучасній інженерній практиці для оцінки 
деякого складного процесу чи явища та для 
вироблення і прийняття рішення необхідно одночасно 
оцінювати декілька параметрів різних за своєю суттю, 
розмірністю, шкалою виміру властивостей, іноді в 
умовах суперечливості та невизначеності відносин 
між параметрами, у випадку не співмірності 
кількісних та якісних показників. 

Сучасні тенденції в електроенергетиці вказують 
на доцільність модернізації та розвитку 
розосередженої генерації, що також призводить до 
виникнення низки задач для вирішення яких 
необхідно застосовувати графічну інтерпретацію 
енергетичних процесів. 

Тому застосування спеціального графічного 
представлення рішень, наприклад, когнітивних 
графічних моделей, які інтерпретують складні 
об’єкти, процеси та явища за допомогою абстрактних 
образів, що дозволяють особі, що приймає 
рішення(ОПР) провести однозначну оцінку їхнього 
стану. 

Завдання таких моделей – забезпечити подання 
характеру явища чи події, сформувати гіпотези і 
допомогти ОПР виконати відповідні дії. 

Виділяють три аспекти застосування методів 
когнітивної графіки: 

− Образ-розв’язок – графічний образ веде до 
вирішення задачі або розуміння ситуації (1); 

− розв’язок-образ – рішення, отримане за 
допомогою компьютера, відображається у вигляді 
деякого образу (2); 

− образ-задача – графічне відображення образу 
з якого користувач може сфрмулювати задачу (3). 

Вихідні дані для синтезу графічних образів (ГО) 
можуть вводитись в обчислювальне середовище за 
допомогою спеціальних датчиків, користувачем або 
генеруватися електронно-обчислювалбною машиною 
(ЕОМ), а синтез ГО і його аналіз може здійснюватися 
(в інтерактивному режимі) під керуванням 
користувача. 

Типи графічних засобів подання інформації [3] :  
− лаконічність; 
− узагальнення й уніфікація; 
− акцент на основних елементах; 
− автономність, структурність; 
− використання звичних асоціацій і стереотипів; 

− строге співвіднесення композиційного 
рішення його функціональному призначенню; 

− зміст відображуваної інформації.  
Як базовий засіб синтезу графічних образів 

складних об'єктів використаються графічні метафори 
(модельне подання, що переносить властивості одного 
предмета або явища на іншій на підставі ознаки, 
загального для обох). 

Метафора може використовуватися у двох 
напрямках: 

− визначення методу графічної редукції; 
− визначення методу графічного представлення 

інформації. 
Очевидно, що редукція інформації може 

відбуватися за двома напрямками: 
− редукція даних за часом; 
− редукція даних за кількістю параметрів. 
Редукція даних за часом застосовується до 

високочастотних процесів, причому в результаті 
редукування залишаються деякі порогові значення 
величин. 

При цьому застосовують евристичні й 
алгоритмічні процедури згортки нескінченного ряду 
значень, наприклад, у просторовий графічний образ. 
Виділяють п'ять типів таких когнітивних графічних 
образів [2]:  

⎯ спіральна ритмограма; 
⎯ лінійна динамічна ритмограма; 
⎯ матрична ритмограма; 
⎯ гармонійна ритмограма; 
⎯ віялова динамічна ритмограма.  
Метод редукції даних за кількістю параметрів 

застосовується у випадку коли аналізу підлягає велика 
кількість властивостей об’єкту. 

В якості прикладу розглянемо дані представлені в 
табл. 1 де наведено значення виміряних величин для 
мережі 0,38 кВ, нормально та гранично допустимих 
значень показників якості електроенергії (ПЯЕ) 
вказаних у ГОСТ 13109-97 

Для побудови пропонуємо значення виміряної 
величини до ГД величини по ГОСТ 13109-97. 

Щоб не перевантажувати рисунок даними 
відобразимо виміряні дані лише по відношенню до 
гранично допустимих значень по ГОСТ 13109-97. 
 
 



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ	  

	  

 
Енергетика. Екологія. Людина 

131 

Таблиця 1 

№ Парамет
р 

Виміря
ні 

значен
ня 

У 
відносних 
одиницях 

Нормальн
о 

допустимі 

по ГОСТ 

Гранично 
допустим
і по 

ГОСТ або 
ном. 

1 
UK ,%  5,2 0,43 8 12 

2 
2UK ,%  2,4 0,60 2 4 

3 
0UK ,%  4,7 1,18 2 4 

4 stP  0,2 0,14 - 1,38 

5 ItP  0,15 0,15 - 1 

6 
импU ,кВ  0,39 1,03 - 0,38 

7 
Пt ,сΔ  9 0,30 - 30 

8 перUК  1,42 1,09 - 1,3 

 
На рис. 1 відображено побудову кругової 

діаграми за даними табл. 1. 

 
Рис. 1 – Кругова діаграма значень ПЯЕ 

 
Проведемо аналіз малюнку. Очевидно, що вихід 

будь-якого параметру за одиничне коло гранично 
допустимих значень є недопустимим відповідно до 
нормативно-методичних матеріалів, тому слід 
приділити увагу параметрам що відкладені по осям 
3 6 8y , y , y  та прийняти відповідні міри щодо усунення 

порушення режиму.  
Для параметрів, відкладених по осях 1 2 3y , y , y  

ГОСТ 13109-97 нормуює також нормально допустимі 
значення. На круговій діаграмі можна чітко визначити 
чи порушує якийсь з параметрів норми встановлені 
[4]. 

Модифікацією такого способу представлення 
інформації є введення більш широкої оцінки значень, 
яка виходить за рамки оцінювання «Задовільно» чи 
«Не задовільно» 

Введення такої шкали оцінювання доцільно 
проводити методом експертних оцінок. 

На рис. 2 представлений той самий процес, але з 
розширеною шкалою оцінювання. 

Методом експертних оцінок можна встановити, 
що:  

− Область на діаграмі 0 - 0,3 відносних одиниць 
(в.о.) відповідає оцінці «Дуже добре» 

− Область на діаграмі 0,3 - 0,6 в.о. відповідає 
оцінці «Добре» 

− Область на діаграмі 0 - 0,3 в.о. відповідає 
оцінці «Нормально» 

− Область на діаграмі 0 - 0,3 в.о. відповідає 
оцінці «Погано» 

 
Рис. 2 – Кругова діаграма значень ПЯЕ 

 
Зазначимо, що на одному графіку можна 

поєднувати енергетичні характеристики процесів, їх 
приростів і т.д. 

Питання щодо доцільності об’єднання 
відображення ПЯЕ і енергетичних характеристик 
процесі слід розглядати в кожному випадку окремо 
щоб не перевантажувати графіки інформацією. 

Необхідно звернути увагу на те, що використання 
гармонічних рядів Фур'є для визначення реактивної 
потужності в електропостачальній системі (ЕПС) з 
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нелінійними, нестаціонарними елементами згідно зі 
спектральним методом призвело до появи досить 
багатьох визначень реактивної потужності, які 
описують різні сторони енергетичних процесів в ЕПС.  

Використаємо графічну модель для 
представлення на одному графіку восьми показників 
енергетичних процесів в залежності від кута між 
струмом та напругою: 

1) реактивну потужність за першою гармонікою 
Q1: 

1 1 1 1sin= ϕQ   U I  (1) 

2) реактивну потужність Фризе QФ: 

( )2 2
Ф = −Q   S   P  (2) 

3) реактивну потужність Будеану QB: 
г г

sin= = ϕ∑ ∑
N N

B k k k k
k k

Q Q U I  (3) 

4) диференційну реактивну потужність: 
г г

sin= = ϕ∑ ∑
N N

D k k k k
k k

Q kQ kU I  (4) 

5) інтегральну реактивну потужність QI: 
г г sinϕ

= =∑ ∑
N N

k k k k
I

k k

Q U I
Q

k k
 (5) 

6) еквівалентну реактивну потужність: 

ЕКВ (׀ ׀ ׀· =(׀ D I Q Q  Q  (6) 

7) активну потужність: 
г г

1cos ∞= = ϕ = +∑ ∑
N N

k k k k
k k

P P U I P P  (7) 

8) повну потужність 
г

=∑
N

k k
k

P U I  (8) 

Для прикладу візьмемо такі вихідні дані: 
1 3 1 3

1 3 1 3

100B, 30B, ( ) ;
10A; 4A, ( ) ;

; ; .
6 4 3

= = = +

= = = +

π π π
ϕ =

U U u t u u
I I i t i i  

На рис.3 представлено гармонійний склад 
сигналу, на рис. 4, 5, 6 відображені енергетичні 

процеси при відповідному значені кута ; ;
6 4 3
π π π

ϕ = . 

 
Рис. 3 – Гармонійний склад сигналу 

 

 
Рис. 4 – Відображення енергетичних процесів при 

6
π

ϕ =
 

 

 
Рис. 5 – Відображення енергетичних процесів при 

4
π
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Рис. 6 – Відображення енергетичних процесів при 

3
π

ϕ =

 

 
Рис. 7 – Прирости значень енергетичних процесів при зміні 

кута ; ;
6 4 3
π π π

ϕ =

 
Аналізуючи отримані графіки можна зробити 

висновок, що при заданій зміні кута ϕ  прирости 
функцій є додатні окрім активної потужності (вона 
зменшується) та повної потужності (залишається 
незмінною). 

Моделі, розглянуті вище, представляють 
енергетичні процеси різні за своєю суттю на одному 
графіку, що підвищує інформативність їхнього 
відображення та полегшує вироблення і прийняття 
рішень. 

 

[1] А.А. Башликов, А.П. Вайншток, А.Н. 
Ильинский Разработка когнитивно-графических 
методов и моделей для образного анализа данных 

[2] Боумен У. Графическое представление 
информации М.: Мир.- 1971.-228с 

[3] Ракчеева Т.А. Анализ ритмической структуры 
данных методами когнитивной графики. // Изв. АН 
СССР, серия "Техническая кибернетика". М. 1992. № 
5. с. 35-49. 

[4] ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. 
Совместимость технических средств электромагнитная. 
Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения. 

 
 



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ	  

	  

 
Енергетика. Екологія. Людина 

134 

УДК 621.385:06 

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ СОВРЕМЕННЫХ БИЗНЕС-

ЦЕНТРОВ 
 
В.П. Розен, канд. техн. наук, А.И. Соловей, канд. техн. наук, А.В. Чернявский, инженер, И.С. Пищенюк, студент 
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» 
Кафедра ЕП, НТУУ «КПИ», ИЭЭ, пр. Победы 37, г. Киев, 03056, Украина 
Тел./факс: (044) 241-86-08, 454-93-75 
 

Введение 
По данным компании Соцмарт [1] в Киеве 

насчитывается более 62 бизнес-центров. Вновь 
строящиеся бизнес-центры, как правило, являются 
многофункциональными с точки зрения наличия 
помимо офисных помещений, также торговых, 
спортивных и развлекательных площадей, гаражей-
автостоянок и т. д. Современная технология 
строительства зданий такого типа вызывает 
необходимость наличия большого количества 
инженерных систем. Возрастают и требования к 
потребительским качествам строений. Эти 
обстоятельства вынуждают застройщиков 
использовать достаточно сложные системы 
электроснабжения, вентиляции, отопления и 
кондиционирования воздуха. Помимо выше 
перечисленных систем на подобных объектах 
функционирует целый ряд других систем, таких как 
освещение, противопожарные системы, система 
безопасности и видеонаблюдения и др. 
 

Постановка задачи 
Анализируя финансовые расходы на протяжении 

всего жизненного цикла функционирования здания 
[2], можно сделать вывод, что эксплуатационные 
затраты занимают наибольшую часть общих расходов, 
около 50 %. Оставшиеся расходы распределяются 
следующим образом: расходы на строительство 
составляют 10 %, на обеспечение – 15 %, а на 
техобслуживание – 25 %. Для сокращения 
эксплуатационных расходов за счет уменьшения 
энергопотребления и повышения эффективности 
работы инженерного оборудования за рубежом 
широкое распространение получили системы 
автоматизации и диспетчеризации бизнес-центров. 
Опыт показывает, что расходы на внедрение такого 
рода систем составляют лишь 1–2 % от общих 
расходов на строительство, но позволяют сократить 
эксплуатационные затраты, по меньшей мере, на 20 %. 
Кроме того системы автоматизации и 
диспетчеризации обеспечивают надежную и 
безотказную работу всех инженерных систем 
современных бизнес-центров. 

 
Описание концепции построения системы 

автоматизации и диспетчеризации бизнес-центров 

Традиционные решения по инженерному 
оборудованию бизнес-центров представляют собой 
совокупность отдельных, не взаимодействующих 
между собой систем. Здание, в котором эти системы 
объединены в интегрированный комплекс и 
правильно организованы уже на этапе проектирования 
(с учетом возможных будущих изменений), имеет 
право называться «интеллектуальным» [3]. 

«Интеллектуальный» бизнес-центр является 
продуктом современного развития существующих 
систем автоматизации в зданиях в направлении: 

- комплексной оптимизации использования 
энергоресурсов; 

- повышения гибкости конфигурирования; 
- интеграции с широким спектром 

технологического и телекоммуникационного 
оборудования; 

- упрощения взаимодействия с пользователем 
системы. 

По сравнению с автономными системами 
комплексная система автоматизации бизнес-центров 
имеет следующие преимущества: 

- существенная экономия на кабельных сетях и 
сетевом оборудовании; 

- снижение энергопотребления и повышение 
уровня надежности всей системы; 

- повышение оперативности управления 
объектом; 

- информирование пользователя о состоянии 
систем и оборудования на различных уровнях 
(объектовом, зональном, адресном); 

- снижение трудозатрат эксплуатационных и 
диспетчерских служб; 

- обеспечение необходимого взаимодействия 
систем; 

- снижение вероятности возникновения 
аварийных ситуаций; 

- «открытость» комплекса, обеспечивающая 
возможность его наращивания и использования 
оборудования разных производителей. 

Также к основным особенностям бизнес-центров 
с комплексной системой автоматизации можно 
отнести: 
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- способность оптимально реагировать на 
изменения в процессах, происходящих в здании; 

- сочетание децентрализованных 
(распределенных) принципов построения систем с 
централизацией функции мониторинга; 

- структурированный подход к построению 
инженерных систем здания; 

- возможность внесения изменений с 
минимальными затратами; 

- предоставление определенного набора услуг 
обитателям здания. 

При интеграции в единую структуру 
интеллектуальные здания становятся участниками 
единой системы, поэтому особое значение придается 
возможности гибкого взаимодействия с другими 
подсистемами. На рис. 1 показаны основные 
подсистемы «интеллектуальных» бизнес центров. 

Управление зданием с комплексной системой 
автоматизации выполняется по сценариям. Сценарии 
разделяются на две основные группы:  

- технологические, которые определяют работу 
инженерных систем с целью создания безопасных (с 
точки зрения техники, санитарных норм, экологии) 
условий функционирования; 

- пользовательские, которые определяют 
комфортные условия функционирования, 
максимально адаптированные к индивидуальным 
характеристикам.  

В основе построения комплексной системы 
автоматизации здания лежат принципы «открытой 
архитектуры». Под открытостью понимается наличие 
единого протокола взаимодействия оборудования 
разных производителей. При оснащении здания 
системами и оборудованием от разных 
производителей важно, чтобы технические устройства 
не «конфликтовали» между собой, были бы 
совместимы и представляли единое целое. Для того 
чтобы системы «понимали» друг друга, они должны 
использовать одни и те же правила – стандарты – при 
обмене данными. В области телекоммуникаций такие 
правила называют протоколами. 

В настоящее время широкое распространение в 
области систем автоматизации управления зданиями 
получили стандарты BACnet, LonWorks, EIB и др [4]. 

Стандарт BACnet (Building Automation Control 
Network – сетевой протокол для автоматизации 
зданий) был разработан Американским обществом 
инженеров по отоплению, охлаждению и 
кондиционированию воздуха (ASHRAE). Это 
независимый стандарт протокола передачи данных 
для сетей управления и автоматизации зданий. 

Стандарт EIB (European Installation Bus – 
европейская инсталляционная шина) предназначен 
для управления энергопотреблением, освещением, 
жалюзи, микроклиматом и для контроля доступа. 
Технология KNX/EIB возникла в результате слияния 

3-х ведущих европейских систем для автоматизации 
зданий (BatiBUS, EIB и EHS) в новую Ассоциацию 
Konnex. 

На рис. 2 показаны основные особенности 
стандартов автоматизации и диспетчеризации, 
которые могут использоваться в современных бизнес-
центрах. 

Реализация проекта интеллектуального здания 
существенным образом отличается от традиционной 
схемы построения здания. При проектировании 
«интеллектуального» здания определяющим 
принципом является формирование единого подхода 
при построении всех систем автоматизированных 
комплексов. 

Главной и определяющей составляющей 
организационно-технических мероприятий, 
проводимых проектировщиком на этапе принятия 
решения о концепции «интеллектуального» здания, 
является выбор стандарта системы автоматизации и 
диспетчеризации.  

Поскольку для установки системы автоматизации 
требуются значительные финансовые затраты, 
необходимо проводить оценку стандартов на 
экономическую целесообразность для практической 
реализации, т.е. автоматизация должна быть не только 
технически возможной, но и экономически 
целесообразной [5]. 

Традиционно вопросы сравнительной оценки 
приоритетности выбора стандарта автоматизации 
разрабатывались с использованием финансового 
анализа, в соответствии с которым выбор наиболее 
эффективного варианта должен осуществляться на 
основе экономических критериев [6]. 

Выбор стандарта автоматизации не вызывает 
принципиальных сложностей, когда решаемая задача 
является однокритериальной. Однако во многих 
случаях, реализация различных вариантов может 
сопровождаться получением дополнительных 
эффектов не экономического характера (например, 
упрощение системы, повышение надежности, 
снижение ущерба, улучшение комфорта и др.). В этом 
случае мы имеем дело с задачей многокритериального 
выбора. Наиболее доступным и простым из, 
используемых в таких случаях способов, может 
являться ранжирование стандартов автоматизации по 
какому-то набору показателей, принятых в качестве 
критериев, с последующим выбором по этим 
критериям наиболее эффективного стандарта 
автоматизации в границах заданных условий по 
затратам и результатам [6].  

Для формирования набора критериев выбора 
стандарта автоматизации наиболее предпочтительным 
является применение метода последовательной 
многоуровневой декомпозиции (разбиения), который 
предполагает разбиение сложных критериев на набор 
более простых (например, критерии качества, 
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подсистема управления 
тепло- и водоснабжением 

(ТВС) 

подсистема управления 
электроснабжением (ЭС) 

подсистема управления 
освещением (УО) 

 
подсистема управления 
возобновляемыми 

источниками энергии (ВИЭ) 
 

контроль и управление 
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подсистема пожарной 
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подсистема охранной 
сигнализации 
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система радиофикации 

средства оперативной 
радиосвязи персонала и 

другие системы 

 
Рис. 1 Основные подсистемы «интеллектуальных» бизнес центров 
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абсолютное упрощение 
силовых сетей - вся силовая 
сеть выполняется простым 
параллельным подключением 
потребителей, а управление 

(коммутация) нагрузками 
осуществляется по заданной 
программе устройствами 

шины 

децентрализованное 
управление - отсутствует 
центральный управляющий 

компьютер 

изменение функций системы 
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устройств 
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в основе каждого из узлов в 
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данных, двунаправленную 
связь и управление 

обеспечивается возможность 
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единая физическая среда 
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него любых систем 

 
Рис. 2 Особенности основных стандартов автоматизации зданий
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стоимости, надежности и безопасности 
оборудования). 

В этой ситуации задача многокритериального 
выбора стандарта автоматизации можно 
сформулировать так. Необходимо выбрать наилучшее 

решение *F  (наилучший стандарт автоматизации), 
т.е. такое подмножество на множестве возможных 
решений F  (множестве стандартов автоматизации), 
которое доставляет наибольшее возможное значение 
линейной аддитивной свертки критериев 

( )
1

P
*

p p

p

w K F
=

∑ , т.е. такое решение *F F∈ , для 

которого выполняется равенство: 

( ) ( )
*

*

1 1

max
P P

p p p p
F Fp p

w K F w K F
∈

= =

=∑ ∑ . 

где  { }
1 2
, , ...,

P
K K K  – множеством критериев 

выбора стандарта автоматизации; 

p
w  – положительные весовые коэффициенты 

линейной свертки, 1,p P= .  
Для решения этой задачи наиболее 

аргументированным является использование метода 
анализа иерархий (МАИ), предложенного Т. Саати [7], 
алгоритм которого подробно рассмотрен в [8, 9].  

 
Выводы 

1. В данной работе показано, что для построения 
эффективно функционирующей системы 
автоматизации и диспетчеризации современных 
бизнес-центров необходимо прежде всего выбрать 
наиболее целесообразный стандарт автоматизации. 

2. При выборе стандарта должна учитываться не 
только экономическая целесообразность, но 
получением дополнительного эффекта не 
экономического характера (например, упрощение 
системы, повышение надежности, снижение ущерба, 
улучшение комфорта и др.). То есть задача выбора 

стандарта автоматизации является 
многокритериальной и может быть решена с 
применением метода анализа иерархий. 
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РОЗРОБЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ МОТИВУВАННЯ КЕРІВНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ЕНЕРГОРЕСУРСІВ 

 
В.П. Розен, канд. техн. наук, А.В. Чернявский, О.О. Тарасова 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра електропостачання, ІЕЕ, НТУУ «КПІ», вул. Борщагівська, 115, корп.22, г. Киев, 03056, Україна 
Тел./факс: (044) 241-70-38. 
 

Вступ 
Актуальність проблеми енергозбереження 

обумовлюється значною залежністю України від 
імпорту енергоносіїв, а також високою енергоємністю 
економіки, житлово-комунального сектора та установ 
бюджетної сфери. Рівень енергоємності ВВП - у 3,2 
рази вищою порівняно з розвиненими країнами, у 3,6 
рази - порівняно з країнами ЄС та на 9 % - порівняно з 
Російською Федерацією. Причиною високої 
енергоємності є застаріле та високоенерговитратне 
обладнання значної частини вітчизняних підприємств 
та відсутність достатніх фінансових ресурсів для 
модернізації обладнання.  

Зниження енергоємності може бути досягнуто за 
рахунок впровадження енергозберігаючих заходів. 
Так, дослідження, що були проведені в рамках 
програми ТАСІS в Україні, показали, що за рахунок 
впровадження організаційних маловитратних 
енергозберігаючих заходів досягається річна економія 
енергетичних ресурсів 10-15% [1]. Енергозбереження 
на промисловому підприємстві повинне досягатися, 
насамперед , за рахунок удосконалення технології 
виробництва, створення й впровадження 
енергозберігаючого устаткування, раціонального 
використання ПЕР, навчання персоналу в області 
енергозбереження, стимулювання персоналу до 
підвищення ефективності використання ПЕР. 

Державні органи влади мають достатньо 
механізмів і важелів впливу на стимулювання 
енергозбереження суб’єктами підприємницької 
діяльності, які широко використовуються у світовій 
системі господарювання, включаючи пільги в 
оподаткуванні прибутку, який використовується на 
придбання і використання енергозберігаючих 
технологій, прискорену амортизацію цих технологій 
тощо. Ці та ряд інших важливих принципів покладено 
в основу Закону України "Про енергозбереження" [2] 
та наказі Держкоменергозбереження України [3]. 

Аналіз існуючих механізмів стимулювання 
енергозбереження [3]-[7] вказує на те, що 
запропоновані механізми стимулювання здебільшого 
стосуються працівників підприємств загалом, без 
урахування особливостей керівників як суб’єктів 
мотивування і стимулювання. 

 
Постановка задачі 

Використання тих чи інших теорій мотивування 

або їх елементів для побудови ефективної моделі 
мотивування визначається станом внутрішнього і 
зовнішнього середовища організації, рівнем 
підготовки працівників, їх індивідуальними 
потребами та цілями організації. Дослідження 
показали, що для побудови ефективної моделі 
мотивування необхідними є знання потреб 
працівників і їх реагування на різні методи 
мотивування. Володіння такою інформацією є 
передумовою раціональності управлінських дій щодо 
реалізації цілей організації через задоволення потреб 
працівників. Проведені в [8] дослідження показали, 
що найбільш дискусійними питаннями теорій 
мотивування є проблема обґрунтованого вибору 
методів мотивування для впливу на конкретного 
працівника, прийняття рішення про термін їх 
використання в різних виробничих умовах з метою 
недопущення зниження рівня продуктивності, 
погіршення емоційно-психологічного стану 
працівника тощо. 

До принципів мотивування керівників 
підприємства запропоновано віднести: узгодженість 
цілей підприємства із цілями керівників підприємства; 
економічну ефективність; морально-етичну і 
соціально-економічну спрямованість заходів щодо 
мотивування керівників підприємства; системність. 
Прикладне значення цих принципів полягає у тому, 
що вони є передумовою раціоналізації управлінських 
дій щодо формування і реалізації на практиці 
ефективної системи мотивування керівників різних 
рівнів управління підприємства. 

 
Опис запропонованого механізму 

стимулювання 
На результативність використання методів 

мотивування керівників підприємств впливають такі 
фактори: використовуваний підхід у мотивуванні; 
наявність зворотного зв’язку при застосуванні методів 
мотивування; узгодженість цілей керівників 
підприємства із цілями організації; морально-
психологічний клімат в організації; динамічність 
процесу комбінування різних методів мотивування; 
розмір підприємства і наявність факту управління 
організацією її власником. 

За допомогою методу експертних оцінок було 
встановлено коефіцієнти вагомості впливу 
вищевказаних факторів на результативність 
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використання методів мотивування. Найбільші 
значення інтегральним коефіцієнтам вагомості 
експерти групи малих підприємств присвоїли такому 
фактору як використовуваний підхід у мотивуванні 
(6,5), середніх підприємств – узгодженість цілей 
керівників підприємства із цілями організації (7,5), 
великих – динамічність процесу комбінування різних 
методів мотивування (7). 

Таким чином, одним з важливих завдань, яке слід 
виконати для інформаційного забезпечення процесу 
вибору методів мотивування керівників підприємств, 
є групування факторів, що впливають на 
результативність застосування методів мотивування, а 
також дослідження закономірностей їх зміни у різних 
економіко-соціальних умовах. Для виконання цього 
завдання використано інструментарій кластерного 
аналізу. Утворені кластери відображають щільність 
зв’язку між факторами, які впливають на 
результативність застосування методів мотивування. 
Результати проведеного аналізу слід застосовувати 
при формуванні і ухваленні управлінських рішень 
щодо вибору методів мотивування керівників 
підприємств. 

 
Таблиця 1 Показники, які характеризують 

результативність роботи керівників підприємств 

Назви 
показників 

Формули для розрахунку 
показників 

Показник 
своєчасності 
виконання 
керівником 
завдань 

,ss
v

ZP
Z

=  

де Zs – кількість своєчасно 
виконаних завдань; 

Zv – кількість виконуваних 
керівником завдань. 

Показник 
повноти 
виконання 
 керівником 
завдань 

,pp
v

Z
P

Z
=  

де Zp – кількість повністю 
виконаних завдань. 

Показник 
раціональності 
прийнятих 
керівником 
управлінських 
рішень 

,rr
p

RP
R

=  

де Rr – кількість раціональних 
управлінських рішень, 
прийнятих керівником; 

Rp – загальна кількість прийнятих 
керівником рішень.  

Узагальнюючи
й показник 
результативнос
ті роботи 
керівників 
підприємства 

,u s s p p i i r rP P k P k P k P k= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
де ks – коефіцієнт вагомості 
показника своєчасності виконання 
керівником завдань; 
kp – коефіцієнт вагомості 
показника повноти виконання 
керівником завдань; 

ki – коефіцієнт вагомості 
показника ініціативності  

керівника; 
 kr – коефіцієнт вагомості 
показника раціональності 
прийнятих керівником 
управлінських рішень. 

 
Для визначення значень коефіцієнтів вагомості 

показників, що характеризують результативність 
роботи керівників підприємства проведено експертне 
опитування на діючих підприємствах. Внаслідок 
обробки експертної інформації виявлено, що 
найбільше значення коефіцієнта вагомості отримав 
показник раціональності прийнятих керівником 
управлінських рішень (0,38). Практично однакові 
значення одержали коефіцієнти вагомості показників 
своєчасності (0,22) і повноти (0,23) виконання 
керівником завдань. Найнижче значення коефіцієнта 
вагомості у показника ініціативності керівника (0,17). 
Під час обробки експертної інформації виявлено, що 
на досліджуваних підприємствах середні значення 
показника своєчасності виконання керівником завдань 
коливається у межах від 0,300278 до 0,695, показника 
повноти виконання керівником завдань – від 0,507778 
до 0,809722, показника ініціативності керівника – від 
0,2975 до 0,899444, показника раціональності 
прийнятих керівником управлінських рішень – від 
0,504722 до 0,7275. Таким чином, середнє значення 
узагальнюючого показника результативності роботи 
керівників підприємств коливається в межах від 
0,08482 до 0,470496. На підставі результатів обробки 
експертної інформації побудовано шкалу оцінювання 
результативності роботи керівників підприємств 
(табл. 2). 

В результаті досліджень сучасної практики 
преміювання [8] побудована шкала визначення 
винагороди за результативність роботи керівників 
залежно від значення узагальнюючого показника 
результативності керівників (див. табл. 2) і рівня 
управління. Для інституційного рівня управління 
доцільно встановити винагороду в межах 30-50% до 
посадового окладу, для управлінського рівня − 20-
40%, для технічного рівня − 10-30% в залежності від 
значення узагальнюючого показника результативності 
керівників (див. табл. 2). 
 
Таблиця 2 Шкала оцінювання 
 результативності роботи керівників підприємств 

Градація 
результативності 
роботи керівників 
підприємств 

Числові інтервали 
узагальнюючого 
показника 

результативності роботи 
керівників 

Низька 0 – 0,084819 
Середня 0,084820 – 0,470496 
Висока 0,470497 – 1 
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Таблиця 3 Відповідність методів мотивування характеристикам керівників 

Групи методів 
мотивування 

Характеристики керівників 

М
ат
ер
іа
лі
ст

 

К
ар

’є
ри
ст

 

Н
ей
тр
ал
іс
т 

П
оз
ит
ив
но

 
ди
сц
ип
лі
но
ва
ни
й 

ке
рі
вн
ик

 

Н
ег
ат
ив
но

 
ди
сц
ип
лі
но
ва
ни
й 

ке
рі
вн
ик

 

Н
ед
ис
ци
пл
ін
ов
ан
ий

 
ке
рі
вн
ик

 

А
кт
ив
ни
й 
чл
ен

 к
ол
ек
ти
ву

 

П
ас
ив
ни
й 
чл
ен

 к
ол
ек
ти
ву

 

Ф
ор
м
ал
ьн
ий

 ч
ле
н 

ко
ле
кт
ив
у 

Економічні + - + - - - - - - 
Соціально-психологічні - + + - - - - - - 

Постійні - - - - + + - - - 
Тимчасові - - - + - - - - - 
Особисті - - - - - - + - + 
Публічні - - - - - - + + - 

Примітки: “+” – вказує на доцільність застосування певної групи методів мотивування; “-” – на недоцільність застосування певної 
групи методів мотивування. 

 
Таблиця 4 Відповідність методів мотивування типам керівників 

№ з/п Типи керівників Методи мотивування 
1 МПА Економічні, тимчасові, особисті і публічні 
2 МПТ Економічні, тимчасові, публічні 
3 МПФ Економічні, тимчасові, особисті 
4 МСА Економічні, постійні, особисті і публічні 
5 МСТ Економічні, постійні, публічні  
6 МСФ Економічні, постійні, особисті 
7 МРА Економічні, постійні, особисті і публічні 
8 МРТ Економічні, постійні, публічні 
9 МРФ Економічні, постійні, особисті  

10 КПА Соціально-психологічні, тимчасові, особисті і публічні 
11 КПТ Соціально-психологічні, тимчасові, публічні 
12 КПФ Соціально-психологічні, тимчасові, особисті 
13 КСА Соціально-психологічні, постійні, особисті і публічні 
14 КСТ Соціально-психологічні, постійні, публічні  
15 КСФ Соціально-психологічні, постійні, особисті 
16 КРА Соціально-психологічні, постійні, особисті і публічні 
17 КРТ Соціально-психологічні, постійні, публічні 
18 КРФ Соціально-психологічні, постійні, особисті  
19 НПА Економічні, соціально-психологічні, тимчасові, особисті і публічні 
20 НПТ Економічні, соціально-психологічні, тимчасові, публічні 
21 НПФ Економічні, соціально-психологічні, тимчасові, особисті 
22 НСА Економічні, соціально-психологічні, постійні, особисті і публічні 
23 НСТ Економічні, соціально-психологічні, постійні, публічні  
24 НСФ Економічні, соціально-психологічні, постійні, особисті 
25 НРА Економічні, соціально-психологічні, постійні, особисті і публічні 
26 НРТ Економічні, соціально-психологічні, постійні, публічні 
27 НРФ Економічні, соціально-психологічні, постійні, особисті  

Примітки: матеріаліст (М), кар’єрист (К), нейтраліст (Н), позитивно дисциплінований керівник (П), негативно дисциплінований 
керівник (С), недисциплінований керівник (Р), активний члени колективу (А), пасивний член колективу (Т), формальний член колективу 
(Ф). 
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Класифікація керівників за групами потреб, 
професійними і особистими якостями дозволяє 
визначити характеристики керівників, які є суттєвими 
при виборі методів впливу на них. У процесі 
проведених досліджень для виявлення характеристик 
керівників застосовувався метод експертних оцінок. У 
результаті опрацювання експертної інформації 
виявлено такі характеристики керівників (табл.3). 

З огляду на визначені характеристики керівників, 
а також сутність виокремлених груп методів 
мотивування, встановлено відповідність методів 
мотивування характеристикам типів керівників (табл. 
3). 

На засадах синтезу характеристик керівників, а 
також встановленої відповідності методів 
мотивування цим характеристикам виділено 27 типів 
керівників і узгоджено методи мотивування з типами 
керівників (табл. 4). 

Встановлена відповідність не передбачає 
ідентифікації конкретних методів впливу на 
керівників, а лише групи методів, оскільки прийняття 
рішення про вибір конкретного методу залежить від 
наявних ресурсів, традицій, що склалися на 
підприємстві, від досвіду у застосуванні конкретних 
методів мотивування тощо. Наприклад, керівник 
підприємства належить до типу МПА, тобто є 
матеріалістом, позитивно дисциплінованим 
керівником, активним членом колективу. 
Найдоцільнішими групами методів впливу на цей тип 
керівника є економічні, тимчасові, особисті і публічні. 
Для мотивування керівника серед економічних 
методів впливу можна вибрати премію у розмірі 
одного посадового окладу. Оскільки керівник є 
позитивно дисциплінованим і активним членом 
колективу, то в особистій розмові з керівниками 
вищого рівня або власниками підприємства, а також 
при членах трудового колективу треба наголосити про 
причину винагороди і умови її подальшого отримання. 
Це посилить відчуття відповідальності керівника за 
виконувану роботу перед трудовим колективом і 
стимулюватиме його до удосконалення методів 
роботи. 
 

Висновки 
З розглянутого вище матеріалу можна зробити 

наступні висновки: 

1. Необхідність реалізації політики 
енергозбереження в Україні потребує розробки 
дієвого механізму державного стимулювання 
енергозбереження на промислових підприємствах.  

2. Встановлена відповідність методів 
мотивування типам керівників сприятиме економії 
витрат часу на формування, вибір і реалізацію 
управлінських рішень у сфері мотивування керівників 
в системі управління підприємством, а також 
прогнозованості результатів мотивування, зокрема, в 

умовах перманентного ретельного дослідження 
характеру мотивів і цілей діяльності керівників та їх 
відповідності цілям підприємства у сфері 
енергозбереження. 
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Особливості використання методів аналізу роботи систем з перетворювачами 
електричної енергії для оцінки енергоефективності технологічних систем 
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Annotation – Considered features of cоnstruction of model of power system from transformers of electric energy and 
application of methods of calculation of the systems with cyclic changeable parameters for the estimation of their power 
efficiency. The construction of models a «equivalent generator – equivalent loading» for the most widespread types of 
transformers of electric energy is considered in detail. 
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methods of calculation. 
 

ВСТУП 
Важливим напрямом вдосконалення 

енергетичних систем, підвищення їх 
енергоефективності, розвитку систем локального 
енергопостачання є широке використання 
перетворювачів електричної енергії (ПЕЕ) [1, 3, 13].  

Це зумовлює подальше вдосконалення і, 
відповідно, ускладнення конструкції ПЕЕ, збільшення 
кількості їх типів, ускладнення форми (виду) 
електричних сигналів, систем керування, потребу в 
розширенні можливостей адаптації електричних 
сигналів до миттєвих параметрів локальної або 
загальної енергетичної системи, зумовлених зміною 
режимів роботи генераторів електричної енергії та 
особливостями технологічних процесів [4]. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ 
ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ З ПЕЕ 

Застосування енергетичних комплексів із 
змінною структурою зумовлює прискіпливу увагу до 
аналізу перехідних, у тому числі й модульованих, 
режимів, у випадку формування різноманітних 
графіків протікання енерготехнологічних та 
технологічних процесів, електропостачання 
різноманітних типів навантажень тощо. Різні типи 
перетворювачів та навантажень мають різкозмінний 
характер споживання електроенергії. Вони 
обумовлюють режими, яким відповідають 
модульовані по амплітуді та фазі напруга і струм. 

Як наслідок, виникає необхідність моделювання 
електромагнітних процесів в електричних колах з 
циклічно змінюваними параметрами на інтервалі часу, 
який перевищує періоди роботи генераторів і 
перетворювачів (далі цей інтервал часу назвемо 
періодом технологічного процесу TТ), врахування при 
цьому різних типів модуляції діючих сигналів та 
функцій зміни параметрів елементів, врахування 
нелінійностей та параметричних залежностей окремих 
елементів, які є суттєвими для функціонування ПЕЕ. 

Розглянемо модель, представлену системою 
генератор – перетворювач – навантаження (система 
{Г}–{ПЕЕ}–{Н}), де періоди роботи елементів 

множин генераторів {Г}, власне перетворювачів 
{ПЕЕ} та навантажень {Н} дорівнюють відповідно TГ, 
TПР та TН. У табл. 1 систематизовано можливі 
співвідношення між періодом TТ та періодами TГ, TПР і 
TН роботи виділених елементів системи. Кожне таке 
співвідношення характеризує типи режимів за № 1 – 9 
роботи системи {Г}–{ПЕЕ}–{Н}. 

Величини nГ, nПР, nН ∈ N (натуральні числа), які 
задаються зараннє або визначаються роботою системи 
управління чи процесами в схемі; nНСК – найменше 
спільне кратне трьох чисел nГ, nПР, nН. Зазначимо, що 
у випадку постійної напруги генератора чи постійних 
параметрів навантаження тривалість TГ  та TН може 
вибиратися  довільною. Коли nГ, nПР, nН ∉ N , маємо 
змінну  тривалість періоду ТТ. Тобто, якщо періоди TГ, 
TПР чи TН неспівмірні, то на практиці можуть бути 
виділені "квазіусталені" режими роботи системи {Г}–
{ПЕЕ}–{Н}. 

Вихідні напруги генератора uГ(t) чи навантаження 
uН(t) на періоді ТТ у загальному випадку 
розглядаються як промодульовані відповідною 
функцією модуляції fГ,M(t, ПГ,М, ωГ,M) та fН,M(t, ПН,М, 
ωН,M), де ωГ,M та ωН,M – частота модуляції для 
генератора та навантаження; ПГ,M та ПН,M – множина 
параметрів модуляції для генератора та навантаження. 
Аналіз роботи конкретних типів системи {Г}–{ПЕЕ}–
{Н} показав, що багато енерготехнологічних і 
енергетичних процесів в її елементах відбуваються 
при синусоїдальній з амплітудою UM,Г (UM,Н)  або  
постійній  UГ (UН) напрузі генератора чи 
навантаження, що  змінюються  згідно  з  відповідною  
функцією  модуляції fГ,M(t, ПГ,М, ωГ,M) чи fН,M(t, ПН,М, 
ωН,M) [2, 6]. 

Функції модуляції fГ,M(t, ПГ,М, ωГ,M) і fН,M(t, ПН,М, 
ωН,M) можуть бути як заздалегідь відомі, так і 
задаватися в реальному масштабі часу системою 
управління чи визначатися характером протікання 
енерготехнологічних чи/та технологічних процесів.  

З іншого боку, моделі навантаження у загальному 
випадку представляються сукупністю пасивних R-, L-, 
C-елементів (для спрощення викладу вважається, що 
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протиЕРС відсутні), параметри яких також 
модулюються функціями модуляції: R(t) = R(t, fR,M(t, 
ПR,М, ωR,M)); L(t) = L(t, fL,M(t, ПL,М, ωL,M)); C(t) = C(t, 
fC,M(t, ПC,М, ωC,M)), де ωR,M, ωL,M, ωC,M – частота 
модуляції відповідно для R-, L-, C-елементів; ПR,M, 
ПL,M, ПC,M – множини параметрів модуляції відповідно 
для R-, L-, C-елементів. Часто навантаження 
моделюється RL-навантаженням при нестаціонарному 
активному опорі R(t). 

 
Таблиця 1 
№ Значення 

коефіцієнтів 
повторюваності 

періоду 

 
Визначення періоду TТ 

nГ nПР nН 
1 1 1 1 TГ  = TПР  = TН =  TТ 
2 nГ 1 1 NГTГ  = TПР  = TН =  TТ 
3 1 nПР 1 TГ  = nПРTПР  = TН =  TТ 
4 1 1 nН TГ  = TПР  = nНTН =  TТ 
5 1 nПР nН TГ  = nПРTПР  = nНTН =  TТ 
6 nГ 1 nН nГTГ  = TПР  = nНTН =  TТ 
7 nГ nПР 1 nГTГ  = nПРTПР  = TН =  TТ 
8 nГ nПР nН nГTГ  = nПРTПР  = nНTН =  TТ = 

= nНСК(nГ, nПР, nН)T 
(nГ, nПР, nН ∈ N) 

9 nГ nПР nН nГTГ  ≈ TТ;  nПРTПР  ≈ TТ;  
nНTН ≈  TТ 

(nГ, nПР, nН ∉ N) 
 
Для переважаючої більшості режимів роботи 

генераторів, перетворювачів та навантажень період ТТ 
зображається наступним чином:  
 
                                              nГ,M                            nГ,M               nГ,M 

               ТТ = Σ nГ,jTГ = TГ Σ nГ,j = Σ tГ,j ;                 (1) 
                                   j = 1                            j = 1             j = 1 
                           
                                            nПР,M                                   nПР,M               nПР,M 

              ТТ = Σ nПР,jTПР = TПР Σ nПР,j = Σ tПР,j ;         (2) 
                                              j =1                                    j = 1                 j = 1 
                           
                                             nН,M                             nН,M              nН,M 

              ТТ = Σ nН,jTН = TН Σ nН,j = Σ tН,j .                (3) 
                                             j = 1                             j = 1              j = 1 

 
Якщо для функцій зміни напруги генератора 

uГ(t) чи навантаження uН(t) на періоді ТТ згідно (1–3) 
ввести базові функції fБ,Г(t) та fБ,Н(t) (синусоїдальну, 
постійно ступінчасту, експоненціальну тощо), а 
пасивним R-, L-, C-елементам поставити у 
відповідність базові константи R0, L0, C0, то можна 
записати співвідношення 
 
         uГ(t) = ∪j [uГ,j(t) | t ∈ [0, tГ,i),  j = 1, …, nГ,M] =   
          =uГ(t, UM,Г, fБ,Г(t), fГ,M(t, ПГ,М, ωГ,M));                 (4) 
 
         uН(t) = ∪j [uН,j(t)| t ∈ [0, tН,i), j = 1, …, nН,M] =  
        =uН(t, UM,Н, fБ,Н(t), fН,M(t, ПН,М, ωН,M));                 (5) 
 
              R(t) = R(t, R0, fR,M(t, ПR,М, ωR,M));   

              L(t) = L(t, L0, fL,M(t, ПL,М, ωL,M)); 
              C(t) = C(t, C0, fC,M(t, ПC,М, ωC,M)).         (6) 
 

Із множини нелінійних елементів кіл, які 
вміщують ПЕЕ, виділимо підмножину вентильних 
елементів, які надалі будемо моделювати ключовими 
елементами (наприклад, S- чи RS-моделями). Схеми 
ПЕЕ характеризуються процесами безперервного (на 
інтервалах сталості структури) та дискретного (при 
переході між інтервалами сталості структури) 
характеру процесів щодо ключових елементів.  

Розглянемо окремі види схемних моделей, які 
можна отримати при використанні ключових моделей 
вентилів для перетворювачів основних простих класів: 
випрямлячів, автономних інверторів, широтно-
імпульсних перетворювачів. Для прикладу розглянемо 
однофазний мостовий керований випрямляч (рис. 1 у в 
табл.2), мостовий інвертор (рис. 2 у в табл.2) та 
широтно-імпульсний перетворювач, виконаний за 
чоперною схемою (рис. 3 у в табл.2) при роботі на 

−RL навантаження. 
Як видно з табл. 2, основні типи перетворювачів 

при застосуванні простих ключових моделей вентилів 
можна представити у вигляді “еквівалентний 
генератор” – “навантаження”. У окремих випадках, 
коли необхідно врахувати опори вентилів, 
застосовуються RS-моделі; у такому разі активний 
опір моделі вентиля відносимо до навантаження, тоді 
модель схеми має вигляд “еквівалентний генератор” – 
“еквівалентне навантаження”. Якщо електричний 
ланцюг містить кілька однотипних елементів, 
з’єднаних послідовно чи паралельно, то такий ланцюг 
зводиться до ланцюга першого порядку, оскільки 
послідовно або паралельно з’єднані елементи можна 
замінити одним еквівалентним елементом. 

 
МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ПРИ АНАЛІЗІ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  
У СИСТЕМАХ З ПЕЕ 

Для аналізу нелінійних ланцюгів використовують 
графічні, аналітичні або чисельні методи, а також їх 
комбінації [8]. Графічні методи мають вузьку сферу 
застосування, увага приділяється чисельним та 
аналітичним [12, 15]. Чисельні та чисельно-аналітичні 
методи мають суттєвий  недолік – отриманий 
розвʹ′язок відповідає конкретному випадку, для якого 
задані конкретні значення параметрів та початкові 
умови [17]. 

Аналітичні методи, на відміну від розглянутих 
вище чисельних, дозволяють проводити аналіз 
нелінійного ланцюга в загальному виді, а не для 
визначених значень параметрів елементів схеми. У 
цьому полягає їхня головна перевага. Однак 
апроксимація нелінійної характеристики, що лежить в 
основі даних методів, обумовлює внесення в 
розрахунки більшої або меншої похибки.  

Практично всі відомі методи аналізу та  
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Таблиця 2 
№ Принципова схема Принцип дії Схемна модель  

ЕКВE  
1 

 

Працюють позмінно пари 
тиристорів 4,1VSVS  та 

3,2 VSVS  

 
 

2 

 

Працюють позмінно пари 
транзисторів 4,1VTVT  
та 3,2 VTVT  

 
 

3 

 

За наявності імпульсу 
керу-вання працює 
тиристор VT , за 
відсутності – зворотній 
діод VD .  

 

розрахунку електромагнітних процесів у вентильних 
ланцюгах, які найбільш характерні для 
перетворювачів, включають в себе припущення, що 
характеристика вентилів ідеальна. При цьому як 
правила приймається, що всі елементи електричного 
ланцюга, окрім вентилів є лінійними. Якщо метод 
містить переважно тільки ці припущення, то він 
вважається точним. 

Якщо крім цих припущень метод містить і інші 
суттєві  припущення чи обмеження, то він вважається 
наближеним.  

Схеми з циклічно змінюваними параметрами при 
різних співвідношеннях між періодами напруги 
генератора та зміни параметрів нестаціонарного 
навантаження є доволі розповсюдженим об’єктом 
досліджень. Це викликано насамперед все більшим 
розповсюдженням приладів та систем, де 
використовуються такі режими роботи. 

Основним при виборі методів розрахунку таких 
перетворювачів є співвідношення між періодами 
функції напруги генератора TГ та функції зміни 
параметрів навантаження TН. Найбільш простим є 
випадок спів падіння цих періодів, більш складними – 
коли один з періодів містить декілька інших або існує 
найменше спільне кратне для періодів роботи 
генератора та навантаження (коли nГTГ = nН TН = TТ, де 
TТ  – період роботи системи, nГ , nН – цілі числа). 
Найбільші складнощі виникають при розрахунку 
таких систем, коли неможливо знайти такі цілі числа , 
nГ , nН, тобто, відсутній квазістаціонарний процес. У 
такому випадку електромагнітні процеси слід 
розраховувати за методиками розрахунку перехідних 
процесів [ст 2]. 

Випадок, коли період роботи генератора та 
навантаження співпадає, є найпростішим і 

розглянутий у багатьох роботах [11]. Інші випадки 
співвідношень між періодами роботи генератора та 
навантаження, представлені у роботах [1, 7, 9, 11]. У 
[4–6] наведено методику розрахунку кіл з 
синусоїдальним генератором та нестаціонарним 
циклічно змінюваним активно-індуктивним 
навантаженням, де змінюється активний опір. 

У деяких випадках для аналізу електромагнітних 
процесів у енергетичних системах з ПЕЕ здійснюють 
шляхом лінеаризації характеристик, однак прагнення 
лінеаризувати всі суттєво нелінійні процеси в багатьох 
випадках не дозволяє вирішити поставлені задачі [10]. 
Цілий ряд важливих та принципових задач 
електротехніки та електроніки неможливо вирішити 
без врахування нелінійних залежностей, оскільки 
лінеаризація або не здатна дати відповідь на 
поставлені питання, або дає незадовільну відповідь, 
спотворюючи фізичну сутність  явищ, які 
відбуваються в ланцюгах окремих кіл [16]. До таких 
випадків, наприклад, відносять кусочно-постійні 
ступеневі зміни амплітуди коливань, збудження в 
генераторах вищих гармонік, захват частоти 
генератора тощо [2, 14]. Також перевагою аналітичних 
методів є можливість побудови аналітичних 
залежностей для інтегральних характеристик, що 
важливо для оцінки енергоефективності роботи ПЕЕ 
та системи вцілому. 

Одним з перспективних напрямків є розвиток 
методу окремих складових для виконання таких 
розрахунків. Для більшості перетворювачів форма 
напруги (струму) на виході відома. У цьому випадку 
еквівалентну розрахункову схему перетворювача 
можна представити у вигляді двох явно виражених 
блоків: навантаження та джерела напруги (струму), 
яке є генератором по відношенню до навантаження.  
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Електромагнітні процеси у перетворювачах, які 
можна змоделювати моделлю {Г}–{Н}, описуються 
лінійними диференційними рівняннями з періодичною 
кусочно-неперервною правою частиною. Розвʹ′язок 
таких рівнянь можна отримати у замкнутій формі 
класичним кусочно-припрасовочним методом або у 
вигляді ряду Фурʹ′є – операторним методом.  

Для таких перетворювачів метод окремих 
складових дозволяє більш ефективно у порівнянні з 
кусочно-припасовочним методом знайти усталений 
процес у замкнутому вигляді. На відміну від 
операторного метода, де розвʹ′язок знаходиться 
відносно полюсів схеми та впливаючої функції, у 
методі окремих складових замкнутий розвʹ′язок на 
окремих інтервалах знаходиться у вигляді різниці 
двох складових. Перша складова розвʹ′язку 
визначається відносно полюсів схеми та функції 
впливу інтервалу неперервності, який розглядається, 
продовженої до нескінченності. Друга складова 
визначається відносно полюсів схеми при впливі на 
неї всієї кусочно-неперервної функції. Незважаючи на 
переваги даного метода, він має той недолік, що 
розвʹ′язок необхідно визначати стільки разів, скільки 
інтервалів неперервності містить період функції 
впливу.  

У [11] метод використаний для розрахунку 
імпульсних перетворювачів електричної енергії, у 
(мои стаття) метод окремих складових розширений на 
випадок впливу декількох ступінчатих імпульсів 
різних амплітуд при циклічній східчастій зміні 
параметрів електричного ланцюга. 
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Питання адекватного опису процесів у силових 
колах перетворювачів, здійснення аналізу 
інтегральних характеристик систем є однми з 
основних передумов для побудови алгоритмів та 
програм автоматизованого аналізу, розрахунку і 
проектування енергоефективних перетворювачів. 
Цього можна досягти шляхом моделювання електро-
магнітних процесів за допомогою аналітичних 
методів, адже саме таким чином можна дослідити 
вплив окремих параметрів системи на її 
характеристики. Розробка та реалізація алгоритмів 
аналізу інтегральних характеристик особливо важливі 
для систем автономного енергоживлення, малої 
енергетики, транспорту тощо. 
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УДК 62.83.52 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С ПЛАВНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ 

ДЕМПФИРОВАНИЯ УПРУГИХ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 
 

И.Я. Майданский, инженер, Е.И. Алтухов, к.т.н., доц., Ю.М. Гузенко, к.т.н., доц., А.В. Босак, инженер 
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» 
Кафедра АУЭК, НТУУ «КПИ», пр. Победы 37, г. Киев, 03057, Украина 
E-mail: ivanmaidansky@gmail. com 
 
Анотація – У статті наведено результати дослідження системи управління електроприводом з плавним 
регулюванням демпфірування пружних механічних коливань. Показано, що найбільш ефективне усунення 
коливальних процесів досягається формуванням коефіцієнта демпфірування згідно з сигналом заданої швидкості. 
 
Ключові слова – оптимальний режим, демпфірування коливань, підлегле регулювання. 
 
Annotation – In clause results of research of a control system by the electric drive with smooth regulation demphir elastic me-
chanical fluctuations are resulted. It is shown that most effectively elimination of oscillatory processes is reached by formation 
of factor demphir on a signal of the set speed. 
 
Keywords  – an optimum mode, demphir the fluctuations, the subordinated regulation. 
 

Введение. Ряд промышленных установок содер-
жат упругие механические звенья с сосредоточенными 
или распределенными параметрами (шахтные 
подъемные и конвейерные установки, различные 
грузоподъемные краны, промышленные манипуляторы 
и др.). в таких системах, как правило, возникают 
низкочастотные упругие колебания, которые 
отрицательно влияют на прочность и долговечность 
соответствующих механизмов. Кроме того, в случае 
позиционных электроприводов практически стано-
вятся невозможным реализация точного останова 
рабочего органа в заданном положении. В этой связи 
важной проблемой является обеспечение гашения 
колебаний в переходных режимах и их исключение 
после останова машины, используя возможности 
системы управления электроприводом. 

Анализ предыдущих исследований. Исследо-
ванию промышленных установок с упругими звеньями 
как сложных электромеханических систем посвящено 
большое количество работ, в которых рас-
сматриваются вопросы, главным образом, относя-
щиеся к определению динамических нагрузок в от-
дельных звеньях. Уделялось внимание также созда-
нию позиционных систем управления, учитывающих 
динамику упругой трансмиссии [1]. Известны работы, 
направленные на построение оптимальных по 
динамическим нагрузкам систем управления ме-
ханизмами с постоянной и переменной частью уп-
ругих механических колебаний [2, 3]. В этих работах 
устранение колебаний осуществлялось соответ-
ствующим демпфированием движущего момента в 
зависимости от периода собственных колебаний уп-
ругой системы. Результаты выполненных исследо-
ваний с точки зрения их практического применения 
нельзя распространить на любые системы с упругими 
связями, так как базировались или на постоянную 
частоту колебаний или на учет их изменения в 
процессе эксплуатации. 

Цель работы. Использование плавного 
демпфирования упругих колебаний в переходных 
режимах, обеспечивающие оптимальные динамические 
режимы при высокой точности отработки заданных 
диаграмм скорости и положения. 

Материал и результат исследования. Вопросы 
плавного изменения демпфирования известны из 
теории автоматического управления, в частности, из 
раздела «нелинейные законы управления» [4]. 

Важным отличием нелинейных законов от ли-
нейных является то, что они придают системе 
управления принципиально новые свойства. Если 
при линейном законе всегда используется сигнал, 
пропорциональный входной переменной или ее 
производной и т.д., то при нелинейном законе может 
существенно изменятся и сам характер действия 
системы управления на объект в зависимости от ве-
личины входного воздействия. Другими словами, 
если для линейной системы изменение отклонения -
это изменение только масштаба, то в нелинейной 
системе при этом может существенно изменятся и 
форма процессов, вплоть до принципиальных каче-
ственных изменений картины процессов. Эти свой-
ства нелинейных законов следует максимально ис-
пользовать в технике автоматического управления и 
регулирования. 

Частным случаем автоматической системы с 
функциональным нелинейным законом управления 
является система с плавным демпфированием коле-
баний. Система с коэффициентом демпфирования, 
изменяющимся пропорционально ошибке регулиро-
вания приведена на рис. 1. Улучшение переходного 
процесса достигается при помощи введения в систему 
дополнительной обратной связи с изменяющимся 
коэффициентом демпфирования в течение 
переходного процесса. 

При использовании такой обратной связи в нача-
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ле переходного процесса при больших отклонениях 
системы )( ВЫХВХ ХXe −= коэффициент демпфиро-
вания мал. По мере приближения выходной величины 

)( ВЫХХ  к действительному значению коэффициент 
демпфирования увеличивается, так как увеличивается 
разность сигналов )( αβ − . Сигнал α  является 
сигналом линейной отрицательной обратной связи; 
β  - реализуется перемножением двух переменных 
eK1 и 

dt
dXK ВЫХ

3  

 

К2 dt
d  

)(0 tW  

К1 К3 dt
d  

Хвых 

α  

Хвх 

β  

е 

 
Рис. 1 – Система с плавным изменением демпфирования по 

ошибке регулирования 
 
Уравнение динамики системы имеет вид: 

dt
dXK

dt
dXKeKe ВЫХВЫХ

3211 −=  

Приведенную на рис. 1 схему системы управле-
ния нельзя отнести к универсальной, так как ошибка 
регулирования е не всегда может быть использована 
для формирования коэффициента демпфирования. 
Например, в системе подчиненного регулирования с 
ПИ-регулятором скорости ошибка регулирования 
будет близкой к нулю, однако колебания упругого 
момента будут. Поэтому более целесообразным 
является использование не ошибки регулирования, а 
сигнал нарастания (уменьшения) управляющего 
сигнала. 

На рис. 2 приведена типовая система подчинен-
ного управления электроприводом с задающей мо-
делью (ЗМ) и двухмассовой упругой механической 
системой. Регулятор скорости (PC) и регулятор тока 
(РТ) приняты пропорционально-интегральными. В 
качестве электродвигателя (Д) принят двигатель по-
стоянного тока независимого возбуждения с тири-
сторным преобразователем мощности (ТП). 21, JJ  – 
соответственно моменты инерции ведомой и ведущей 
масс; УC  – коэффициент упругости, фДС  – 
коэффициент демпфирования колебаний. 

Известно, что при определенном значении фДС  
колебаний в системе не будет. Однако в электроме-
ханических системах с упругими звеньями типа 
стальных канатов, упруго-вязких конвейерных лент 
реализовать нельзя, так как нельзя осуществлять 
подачу сигнала, пропорционального фДС . 

Управляющим воздействием на систему принят 
сигнал СЗU . , пропорциональный заданной диаграмме 
скорости. 

Современые технические средства позволяют 
контролировать скорости и перемещения сосредо-
точенных масс. Поэтому целесообразно сигнал, про-
порциональный разности скоростей ведущей )( 1ω , и 
ведомой )( 2ω масс, подавать на один из входов 
системы управления, например, на вход регулятора 
тока. 

В принятой системе подчиненного регулирова- 
ния передаточные функции регуляторов тока и 
скорости равны:  

;
1184,0
115,0)(. +

+
=

p
ppW Tр ;

1002,0
108,0)(. +

+
=

p
ppW Cр  

передаточная функция тиристорного 
преобразовате-ля 

.
101,0

20)(. +
=

р
рW ПT  

Передаточная функция замкнутого контура тока 

;
102,0

03,0/1)(. +
=

р
рW ЗT  

Коэффициент пропорциональности тока (ЭДС) 
;63,2=дC моменты инерции масс: ;231 =J  ;461 =J  

параметры упругого звена: ;60=УC  .100=фДС  
Задающая модель (ЗМ) формирует два управ-

ляющих воздействия, пропорциональных заданным 
диаграммам скорости и положения (в случае 
позиционного электропривода) при ограничениях мак-
симальной скорости, ускорения и положения. Ос-
новным входным воздействием является разность 
сигналов 

,.. amз ППП UUUU −−=Δ  
где mПU .  - сигнал заданного положения; ПU  – те-

кущее (контролируемое) перемещение; aПU .  – рас-
стояние до конечного положения рабочего органа с 
момента начала замедления. 

Таким образом, замедление начинается с момента 
равенства нулю ЗUΔ  причем положение и скорость 
контролируются на всем периоде замедления 
благодаря уменьшению до нуля сигнала aПU . . 

Плавное увеличение коэффициента демпфирова-
ния осуществляется пропорционально изменению 
сигнала заданной скорости в период разгона и за-
медления. 

Функциональная схема устройства формирова-
ния коэффициента демпфирования (УФКД) пред-
ставлена на рис. 3. На вход функционального пре-
образователя (ФП) подается сигнал заданной скорости 

СЗU . , а управляющий сигнал ЗUΔ , определяющей 
начало замедления системы определяется 
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Рис. 2 – Система подчиненного регулирования электропривода с упруго-вязкой трансмиссией 

 

Рис. 3 – Simulink-модель системы управления с плавным демпфированием упругих колебаний 
 
 

 

Рис. 4 – Графики изменения сигналов скорости и упругого момента в переходных режимах 
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автоматически в ФП. Выходной сигнал ФП, изменяю-
щийся от 0 до 1 перемножается с максимальным 
значением коэффициента демпфирования  mфДC .  
(штриховой линией показана диаграмма ОАВС сиг-
нала заданной скорости). В точке В сигнал демпфи-
рования снижается до нуля и начинает увеличиваться 
до максимального значения согласно диаграмме 
скорости и к концу рабочего цикла фДK  достигает 
максимального значения фДС . 

Для реализации такого режима с использованием 
системы управления согласно правилам преобразо-
вания структурных схем сигнал фф ДД СU )( 21 ωω −=  
переносится на вход регулятора тока (исходная схема 
включения демпфирующего элемента показана на 
рис. 3 штриховыми линиями). Перенос воздействия 

фДU  через интегрирующие звенья 1 и 2 реализован 
соответственно блоками 3 и 4, а через передаточную 
функцию замкнутого контура тока и коэффициент 
2,63 с помощью блока 5. При этом идеальное 
дифференцирование реальными дифференци-
рующими звеньями с малыми постоянными времени, 
равным 0,001с. 

Блоки 3, 4, 5 совместно с нелинейными функ-
циональными элементами составляют УФКД упругих 
колебаний в переходных режимах. Это устройство, 
реализуемое на цифровом микроконтроллере, 
обеспечивает плавное изменение упругого момента от 
0 до максимального значения в переходных режимах. 

На рис. 4 показаны графики изменения сигналов 
скорости ( СЗU . , СU ) и упругого момента yM  при 
плавном изменении демпфирования (а) и при отсут-
ствии демпфирования (б). В первом случае график 
действительной скорости практически совпадает с 
заданной при отсутствии колебаний упругого мо-
мента. Во втором случае наблюдаются существенные 
упругие колебания, причем наибольшая их амплитуда 
достигается после останова двигателя. Это 
свидетельствует о том, что после остановки 
двигателя, ведомая масса упругой системы (как 
правило, это рабочий орган) будет совершать 
колебательные процессы. Поэтому, например, в 
шахтных клетевых подъемных установках 
используются специальные посадочные устройства, 
удерживающие массу в неподвижном состоянии. 

Одним из современных требований к электро-
приводам шахтных подъемных установок, лифтам 
высотных зданий является остановка концевого гру-за 
(клети или кабины) на заданном уровне без при-
менения механического тормоза с последующим его 
наложением на неподвижную систему. 

Для реализации таких режимов предлагаемый 
способ демпфирования упругих колебаний имеет 
особое значение. Подход к решению данной задачи 
основан на использовании функциональных законов 
управления. Управляющий сигнал является нели-
нейной функцией от входного воздействия при гибких 
обратных связях по упругому моменту, которыми 
являются скорости перемещения сосредоточенных 
масс. 
 

Выводы 
1. Для электромеханических систем, в которых 

рабочий орган соединен с электродвигателем с по- 
мощью упругого звена малой жесткости важным яв- 
ляется гашение упругих колебаний в переходных 
режимах (особенно в период замедления до полной 
остановки), используя систему управления. 

2. Устранение колебательных процессов наибо- 
лее эффективно достигается на основе нелинейных 
законов управления по управляющему воздействию 
и реальной скорости механизма. Возможно, в каче- 
стве входного воздействия использовать ошибку ре- 
гулирования или непосредственно входной сигнал в 
период пуска и замедления. 

3. Плавное демпфирование с использованием 
входного сигнала является универсальным способом и 
может распространяться на любые системы элек-
тропривода. Передача входного сигнала, эквива-
лентного желаемому действительному коэффициенту 
демпфирования, может быть реализована с помощью 
микроконтроллера различными способами в 
зависимости от типа привода. 
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ВСТУП 
Головною запорукою  фінансування проектів з 

енергозбереження є забезпечення гарантій повернення 
вкладених коштів. Повернення коштів, як правило, 
передбачається з різниці між оплатою за 
енергоресурси до і після впровадження 
енергозберігаючого проекту. Зважаючи на специфіку 
енергозберігаючих проектів, слід зазначити, що 
визначення величини економії енергоресурсів є в 
багатьох випадках складною задачею [1], що 
пов’язано з наступними причинами: 

1)  вплив на величину економії зовнішніх 
факторів; 

2)  відмінності між режимами роботи установки чи 
підприємства до і після впровадження 
енергозберігаючих заходів; 

3)  відсутність достатньої кількості даних по 
споживанню енергоресурсів до впровадження проекту 
з енергозбереження; 

4)  неможливість або висока вартість проведення 
додаткових вимірювань. 

Інструментом, що здатен вирішити зазначені вище 
задачі є система моніторингу споживання паливно-
енергетичних ресурсів (ПЕР). 

Для врегулювання відносин в сфері визначення 
економічного ефекту від впровадження 
енергозберігаючих заходів був підписаний 
Міжнародний протокол вимірюваня і верифікації 
(IPMVP) [2], до якого, серед інших країн, приєдналася 
і Україна.  

Отже, розробка організаційних і технічних заходів 
для проведення моніторингу споживання ПЕР є 
надзвичайно важливою задачею. 

 
ЦІЛІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 

СПОЖИВАННЯ ПЕР 
Серед типових задач систем моніторингу [3] 

виділимо задачі, що стосуються моніторингу 
споживання ПЕР. 

1. Накопичення даних про фактичне споживання 
ПЕР та про фактори, що на нього впливають. 

2. Визначення базового рівня споживання 
паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР). 

3. Розрахунок економії ПЕР в результаті 
впровадження заходів з енергозбереження (ЗЕЗ). 

4. Контроль за ефективною роботою 
енергозберігаючого обладнання. Своєчасне виявлення 
ситуацій, що можуть призвести до перевитрат ПЕР. 

5. Своєчасне подання інформації для усунення 
причин, що призводять до перевитрат ПЕР. 

 
ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ  СИСТЕМИ 
МОНІТОРИНГУ СПОЖИВАННЯ ПЕР 

• цільова спрямованість і конкретність під час 
вибору вимірювальних параметрів (ВП);  
• об'єктивність даних моніторингу;  
• безперервність моніторингу;  
• мінімізація числа ВП, що використовуються, і 

витрат на моніторинг;  
• орієнтація на конкретну об'єктну область;  
• керованість системи моніторингу;  
• забезпечення повноти і своєчасності подання 

інформації;  
• структурованість подання інформації;  
• мінімізація ризику помилковості даних 

(надійність);  
• максимальне задоволення інформаційних 

запитів споживача;  
• наявність засобів і алгоритмів обробки 

інформації за запитом споживача. 
 

 
Рис.1 Контур управління та взаємозв'язки блоку управління 

системи моніторингу енергоспоживання 
 

ЗАДАЧІ, СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 
СПОЖИВАННЯ ПЕР 

• аналіз аналогічних об’єктів і порівняння рівня 
ефективності споживання ПЕР; 

• побудова типових графіків споживання ПЕР; 
• побудова математичної моделі споживання ПЕР 

в залежності від величини зовнішніх і внутрішніх 
факторів; 

• контроль відповідності планових показників 

Блок управління СМ Система управління об’єктом 

Вища система управління СМ Об’єкт моніторингу 

Зовнішнє середовище 
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ефективності використання ПЕР фактичним; 
• моніторинг ефективності реалізації заходів.  

 

 
Рис. 2 Спрощена схема системи моніторингу будівель 

задіяних в Проекті з енергозбереження в адміністративних і 
громадських будівлях м. Києва 

 
ПОБУДОВА ТИПОВИХ ГРАФІКІВ 

СПОЖИВАННЯ ПЕР 
Типовий графіком споживання ПЕР – графік 

споживання ПЕР протягом заданого періоду, 
усереднений по групі аналогічних споживачів [4]. 

 
Алгоритм побудови типового графіку з 

застосуванням нейронної мережі кохонена з 
попереднім розподілом вагових коефіцієнтів 

нейронів. 
Зважаючи на специфіку бюджетних 

адміністративних і громадських будівель 
запропоновано алгоритм групування будівель з 
використанням нейронної мережі Кохонена [5, 6]: 

1. Множина об’єктів розбивається на групи у 
відповідності до цільового призначення. 

2. Об’єкти в групі розбиваються на підгрупи у 
відповідності до параметрів, що характеризують 
об’єкт. Наприклад у відповідності до споживання ПЕР 
протягом 4 кварталів року для чого: 

2.1  Для кожного об’єкту групи 
розраховується середні за період, що розглядається, 
параметри. 

2.2 Визначається попередня кількість 
інтервалів для кожної змінної за формулою: 

   ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
Δ

= 1
σ
xIntN   (1) 

де N  – кількість інтервалів на які поділяється  
простір вхідної змінної, xΔ – різниця між 
максимальним і мінімальним значенням параметра x , 
σ  – середньоквадратичне відхилення параметра x . 

2.3. Ширина інтервалу визначається як: 

   
N
xΔ

=Δ   (2)    
N
xΔ

=Δ ; (2) 

де Δ  – ширина інтервалу. 
2.4. Визначається доля нейронів, що попередньо 

входитимуть в визначений інтервал: 

   
∑Δ

Δ
=

i

i
i x

x
d    (3) 

 де ixΔ  – різниця між максимальним і 

мінімальним значенням параметру x  в i - тому  
інтервалі. 

2.5. Загальна кількість попередніх значень змінної 
в кожному інтервалі визначається за емпіричною 
формулою:  

   ( ) 12 +⋅= ii dNIntn   (4) 

2.8. Проводиться навчання нейронної мережі 
Кохонена згідно правила: 

  )(
000 m

p
mm wxww −+= α    (5)  

де  
0m

w   – вектор вагових коефіцієнтів нейрона 

0m ; px  – вхідний вектор; α  — швидкість навчання, 
мала додатна величина. 

 

 
Рис. 3 Нейронна мережа Кохонена 

 
Результатом навчання стане номер підгрупи, до 

якої відноситься той чи інший об’єкт. 
3. Для кожної отриманої групи розраховуємо 

середнє значення споживання ПЕР протягом періодів, 
що досліджуються (місяць, квартал, рік та інш.). В 
результаті чого отримаємо типовий графік 
теплоспоживання для кожної групи. 

 

 
Рис. 4 Приклад побудови типового графіку 

теплоспоживання для дитячих дошкільних закладів м. Києва  
 

ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ 
СПОЖИВАННЯ ПЕР НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ 
НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ  ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 
ЗАДАЧ МОНІТОРИНГУ СПОЖИВАННЯ 

ЕНЕРГОРЕСУРСІВ 
Переваги використання нечітких нейронних 

мереж – ANFIS (Artificial neuron fuzzy interface system) 
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[7, 8]: 

1. Можливість побудови математичної моделі з 
незначною кількістю даних для навчання. 

2. Можливість відслідкувати залежність між 
входами і виходом мережі. 

3. Можливість «підлаштовувати» модель по мірі 
надходження нових даних. 

 
Опис нейронної мережі 

 
Рис. 5 Нечітка нейронна мережа 

 

Шар 1.  Кожен нейрон даного шару є нейроном, 
що перетворює вхідний сигнал х чи у за допомогою 
функції належності (фазифікатор). Найчастіше 
використовують дзвіноподібну функцію  

  ,

1

1)(
2

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
+

=

i

i

Ai

a
cx

xµ  (6)  

Шар 2.  Кожен нейрон в цьому шарі позначений 
як Π здійснює множення вхідних сигналів, 
моделюючи логічну операцію AND і посилає на вихід 

  .2,1),()( =×= iyxw BiAii µµ  (7) 
По суті, кожен нейрон представляє активуючу 

силу правила. (Фактично будь-який оператор Т-
норми, що узагальнює операцію AND може бути 
використаний в даних нейронах). 

Шар 3.  Кожен нейрон в даному шарі обчислює  
нормовану силу правила: 

  .2,1,
21

=
+

= i
ww
ww i

i   (8) 

Шар 4. В даному шарі в нейронах формуються 
значення вихідних змінних: 

  ( ).4
iiiiiii rybxawfwO ++==  (9) 

Шар 5. В останньому шарі отримується вихідний 
сигнал нейронної мережі та виконується 
дефазифікація результатів: 

.5

∑
∑∑ ===

i i

i ii
i

i
ii w

fw
fwoutputoverallO  (10) 

Гібридний алгоритм навчання нечітких 
мереж 

Параметри, що підлягають адаптації, 
розділяються на дві групи: 

• перша складається з параметрів pij лінійного 
третього шару; 

• друга складається з параметрів нелінійної 
функції приналежності першого шару. 

Уточнення параметрів проводиться в два етапи. 
На першому етапі при фіксації певних значень 

параметрів функції приналежності шляхом рішення 
системи лінійних рівнянь розраховуються параметри 
pij полінома TSK. 

При відомих значеннях функції приналежності 
перетворення, що реалізовується мережею, можна 
представити у вигляді: 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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==
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j
ijiji

M

i
i xppuxy

1
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⎣

⎡
⎥
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⎢
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При повчальних вибірках і заміні вихідного 

сигналу мережі очікуваним значенням отримаємо 
систему з лінійних рівнянь вигляду 

 
 dPW =⋅ , (13) 
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де u'
ki – рівень активації (вага) i-го правила при 

пред'явленні k-го вхідного вектора x(k). 
Розмірність матриці W дорівнює px(N+1)M , при 

цьому звичайна кількість рядків (кількість вибірок) 
значно більше кількості стовпців. Рішення цієї 
системи рівнянь можна отримати за один крок за 
допомогою псевдоінверсії матриці W: 

 dWP +=  (14) 

Псевдоінверсія матриці полягає в рішенні задачі 
мінімізації 

 EWW −+min , (15) 

де E – одинична матриця. 
На другому етапі (лінійні параметри pij, i=1,… M- 

фіксовані) розраховуються фактичні вихідні сигнали 
yk, k = 1,2,…, p: 

 y =Wp (16) 
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вектор помилки 
 dy −=ε  (17) 
і градієнт цільової функції E(n) по параметрах 

першого шару. Якщо застосовується метод 
найшвидшого спуску, то формули адаптації 
приймають вигляд 

 
( )( ) ( )( ) ( ) ( )i

jc
i
j

i
j cnEncnc ∂∂−=+ /1 α  
( )( ) ( )( ) ( ) ( )i

j
i
j

i
j nEnn σασσ σ ∂∂−=+ /1  (18) 
( )( ) ( )( ) ( ) ( )i

jb
i
j

i
j bnEnbnb ∂∂−=+ /1 α  

 
де n – номер чергової ітерації. 

 
Після уточнення нелінійних параметрів знов 

запускається процес адаптації лінійних параметрів  
(перший етап) і нелінійних параметрів (другий етап). 
Цей цикл повторюється аж до стабілізації всіх 
параметрів процесу. 

 
Результати моделювання 

 
Рис. 6 Фактичне і планове теплоспоживання 

 
ВИСНОВКИ 

1. В статті розглянуті основні завдання системи 
моніторингу режимів споживання ПЕР, а також 
принципи на яких ця система має створюватись 

2. Запропоновані математичні моделі, що 
дозволяють успішно виконувати задачі, які виникають 
під час проведення моніторингу. 

3. Під час аналізу споживання ПЕР, зокрема 
теплової енергії, в адміністративних і громадських 
будівлях важливе місце займає виявлення однотипних 
об’єктів. Це дозволяє відслідковувати зміни в режимі 
споживання ПЕР і вчасно виявляти відхилення в 
роботі енергоспоживаючого обладнання. 

4. Нейронна мережа Кохонена дозволяє виявити 
серед множини адміністративних і громадських 
будівель однотипні з точки зору режимів 
енергоспоживання. При чому кількість факторів, що 
можуть бути використані під час групування 
практично необмежена 

5. Групування за допомогою нейронних мереж 
Кохонена може служити основою для побудови 
типових графіків споживання ПЕР. 

6. Використання апарату нечітких нейроних 
мережа дозволяє побудувати модель 
енергоспоживання об’єкту чи будівлі, що може бути 
основою під час проведення розрахунків економії, 
отриманої в результаті впровадження 
енергозберігаючих заходів. 

7. Побудові моделі має передувати докладне 
вивчення всіх можливих зв’язків між складовими 
об’єкту.  
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Анотація – Підвищення адекватності оцінювання роботи територіальних управлінь Державної інспекції з 
енергозбереження за рахунок використання математичних методів прийняття рішень. Встановлення рейтингів 
теруправлень в залежності від факторів, що впливають на їх діяльність, що дає змогу аналізувати їх роботу, визначити 
напрямки корегувальних дій для покращення рівня якості роботи. 

 
Ключові слова – ранг, ранжування, правило Борда, рівень ефективності. 
 

ЗАГАЛЬНА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 
Державна інспекція з енергозбереження створена 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 
1996 р., № 575 "Питання Державної інспекції з 
енергозбереження", але нове її народження відбулось 
29 червня 2000 р. з виходом постанови Кабінету 
Міністрів України № 1039 "Питання Державної 
Інспекції з енергозбереження". Якою їй було надано 
статус органу державного управління.  

Після отримання нового статусу урядового органу 
державного управління Державна інспекція з 
енергозбереження бере участь у реалізації державної 
політики та здійсненні державного контролю у сфері 
енергозбереження, виконує контрольно-наглядові 
функції щодо використання ПЕР, та додержання норм 
законодавства у сфері енергозбереження.  

До складу Державної інспекції з 
енергозбереження входять дві регіональні інспекції 
(АР Крим та м. Севастополя, м. Києва та Київської 
області) та 23 обласні інспекції. 

Основні завдання Інспекції включають в себе: 
• сприяння підвищенню ефективності 

роботи з раціонального використання та 
економного витрачання ПЕР на виробництві; 

• організацію проведення державної 
експертизи з енергозбереження; 

• аналізування діяльності підприємств 
та здійснення контролю за додержанням норм 
законодавства у сфері енергозбереження; 

• поширення передового досвіду і 
проведення інформаційно-роз'яснювальної 
роботи з ефективного використання паливно-
енергетичних ресурсів; 

• організацію та проведення навчання 
спеціалістів міністерств, відомств, підприємств з 
питань енергозбереження. 
Одною із складових підвищення рівня 

ефективності роботи Державного органу є здійснення 
оцінювання рівня якості роботи територіальних 
управлінь (теруправлінь), які входять до складу 
Державної Інспекції з енергозбереження, оскільки для її 
роботи дуже важливою є здійснення регулювальних дій 
по попередженню погіршення стану їх роботи.  

Яким чином можна узагальнити різноманітні 
показники діяльності, подати в зручному для 
використання із іншим показниками вигляді? До 
процедур, що дозволяють вирішити цю задачу можна 
віднести ранжування за рівнем якості роботи 
об’єктів. Ранжування – це упорядкування 
властивостей будь-яких якісних об’єктів, під час якого 
їм надають певні числові форми [1]. 

Актуальним в цьому напрямку є визначення 
універсальних правил проведення оціночних заходів, 
які охоплюють усі напрямки діяльності теруправлінь у 
сфері енергозбереження за допомогою ранжування 
теруправлінь. Результатом ранжування є деяка 
кількість рейтингів, за допомогою яких і проводиться 
оцінка діяльності теруправлінь. 

Теорія рейтингів є розділом економетрики, який 
вивчає методи виміру порівняльних переваг одних 
об’єктів над іншими. Слово рейтинг (від лат. rating) – 
оцінка віднесення до класу, розряду, категорії - 
буквально перекладається як “положення, клас, 
розряд, ранг”. Ідея рейтинга, тобто упорядкування від 
першого до останнього у списку, належить 
французькому математику Кондорсе (Condorcet), на 
основі якої він намагався побудувати теорію 
справедливих виборів - рейтингу політиків, програм, 
партій. Його ідеї і лягли в основу сучасної 
математичної теорії рейтингу [2].  

Професійні рейтинги є тільки одним з варіантів 
діагностики стану теруправлінь. Але, зрозуміло, якщо 
методики рейтингів відкриті, іншими словами, 
включають в себе повний опис схеми та всіх 
математичних процедур, і є можливість перевірити 
рейтинг, і якщо відомо, на основі яких показників і з 
яким вагами побудований рейтинг, то, безумовно, він 
буде корисним.  

Здійснимо оціночне ранжування за Правилом 
Борда теруправлінь, контролювання яких здійснює 
Державна інспекція з енергозбереження України. 

 
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І 

ПУБЛІКАЦІЙ 
Правило Борда застосовувалися під час 

ранжування наукових проектів [3] і проведенні 
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тендерів [4], ранжуванні держав [5], університетів [6].  
Рейтингова оцінка в сфері економіки достатньо 

поширена, особливо в зарубіжній практиці. При 
цьому ранжування об’єктів відбувається як по 
окремим (індивідуальним) показникам, так і 
інтегруванням останніх. Широко використовується 
ранжування акціонерних компаній у зв’язку з 
функціонуванням фондового ринку і визначення одного 
з найважливіших елементів цього ринку - фондових 
індексів. Такий аналіз дає можливість інвестору 
ефективніше використовувати свої інвестиційні 
можливості. Також відома система рейтингової оцінки 
фінансового стану банків [7]. 

Анализ досліджень показує, що ранжування 
застосовувалося, як правило, в економічній сфері, а не 
для аналізу ефективності діяльності державних 
органів енергонагляду та інспекцій, промислови 
підприємств, систем енергетичного менеджменту 
виробничих систем. 

 
ФОРМУВАННЯ МЕТИ 

Метою даної статті є підвищення адекватності 
оцінювання роботи територіальних управлінь 
Державної інспекції з енергозбереження за рахунок 
використання математичних методів прийняття 
рішень. Встановлення рейтингів теруправлень в 
залежності від факторів, що впливають на їх діяльність, 
дають змогу аналізувати їх роботу, і визначити 
напрямки корегувальних дій для покращення рівня 
якості роботи. 

 
МАТЕМАТИЧНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАДАЧІ 
В процесі обробки і аналізуванні даних широко 

використовуються методи ранжування. Так, 
ранжування - це процедура встановлення відносної 
значущості досліджуваних об'єктів на основі їх 
впорядкування [8]. Ранг – це показник, що 
характеризує порядкове місце оцінюваного об'єкта в 
групі, та інших об’єктів, що мають необхідні для 
оцінювання властивості. Для кожного об’єкта 
вираховують суму рангів, отриману від усіх експертів, 
потім впорядковують цю суму. Ранг один дають 
об’єкту, який отримав найменшу суму, найнижчий 
ранг – об’єкту з найвищою сумою. Ранжування 
доповнюється, як правило, іншими методами 
експертних оцінок. 

Нехай досліджувана система складається зі 

скінченної множини 0Ï  об’єктів iÏ , { }miÏÏ i ,10 ==

. Кожний об’єкт 0ÏÏ i ∈  характеризує скінчена 
множина 0Ï  показників (факторів) 

{ }njÏÏÏ jj ,1, 0 == . Зі сформованої групи факторів 

0E , використовують для ранжування найвпливовіші, 
на думку експертів (співробітників) Державної 
інспекції з енергозбереження, фактори kE , 

{ }lkEEÅ kk ,1, 0 == . Кожний фактор 0EÅk ∈  

піддається аналізуванню по відношенню до всіх 
теруправлінь державного органу з контролю 
енергозбереження. 

 
МЕТОДИКА РАНЖУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ПРАВИЛА БОРДА 

По кожному показнику ijx  впорядковуємо всі i 
теруправління від кращого до гіршого. За останнє 
місце i теруправління отримує 0 балів, один бал за 
передостаннє і так далі, за перше місце i 
теруправління отримує i–1 бал. Сумуються бали, які 
отримані по кожному показнику. В загальному 
рейтингу на перше місце ставится i теруправління з 
наибольшою сумою балів і т.д. Впорядкування, яке 
отримане цим методом, узагальнює думки всіх 
експертів чи показників, враховуючи думки більшості. 

Алгоритм правила Борда [9], згідно якого 
проводився розрахунок включає в себе наступні 
кроки: 

Перший крок. На початку формуємо матрицю 
спостережень. Вихідна множина складається з m 
елементів, що описані п ознаками; кожну її одиницю 
можна інтерпретувати як точку n-мірного простору з 
координатами, рівними значенням n ознак для об’єкту 
що розглядається. Матриця спостережень має 
наступний вигляд: 
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(1)  
де m - кількість територіальних управлінь; n – 

найменування критеріїв для оцінювання; ikx  – 
значення ознаки k для і територіального управління. 

В якості критеріїв, які будуть використані для 
ранжування приймаємо наступні [10]: 

1,1x  – виконання плану перевірок (відсоток); 

2,1x  – проведення перевірок виконання приписів 
(відношення кількості перевірок виконання приписів 
до кількості проведених перевірок); 

3,1x  – складання протоколів про адміністративні 
правопорушення у сфері енергозбереження 
(відношення кількості складених протоколів до 
кількості проведених перевірок); 

4,1x  – застосування підвищеної плати за 
виявлені факти нераціонального використання 
природного газу та інших ПЕР (відношення кількості 
складених постанов до кількості проведених 
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перевірок); 

5,1x  – якість складання матеріалів перевірок 
(кількість зауважень на одну перевірку за матеріалами 
аналізу матеріалів перевірок); 

6,1x  – сприяння впровадженню на виробництві 
енергозберігаючих технологій та енергоефективного 
обладнання (відношення розрахункової економії ПЕР 
від впровадження на підприємствах 
енергоефективного обладнання за приписами, 
наданими теруправлінням, до річного 
енергоспоживання зазначених підприємств); 

7,1x  – проведення перевірок підприємств-
регуляторів щодо готовності їх до роботи в осінньо-
зимовий період року (відношення кількості перевірок 
до кількості державних інспекторів у теруправлінні); 

8,1x  – встановлення фактів самовільного 
поновлення газопостачання та пуску газу 
споживачами без проведення Інспекцією обстеження 
газоспоживаючого обладнання та видачі нею дозволу 
на пуск природного газу (відношення кількості 
встановлених фактів до кількості держаних 
інспекторів у теруправлінні); 

9,1x  – проведення обстежень житлових будинків 
(відношення кількості перевірок до кількості 
інспекторів в теруправлінні; 

10,1x  – використання інспекторами контрольно-
вимірювальних приладів при здійсненні перевірок 
підприємств, установ та організацій (відношення 
кількості перевірок, здійснених з використанням 
приладів, до загальної кількості проведених 
перевірок); 

11,1x  – робота з засобами масової інформації з 
питань енергозбереження (відношення загальної 
кількості публікацій у пресі, виступів по радіо та 
телебаченню, проведення семінарів та лекцій, участі у 
нарадах, конференціях та виставках, наданих 
матеріалів на Веб-сторінку до кількості інспекторів у 
теруправлінні); 

12,1x  – відсоток розповсюдження бланків 
енергопаспортів для бюджетних установ та 
організацій, а також підприємств комунальної 
теплоенергетики (тепло та водопостачання); 

13,1x  – стан виконавської дисципліни 
теруправління (відношення кількості своєчасно та в 
повному обсязі виконаних доручень до загальної 
кількості отриманих протягом звітного року 
доручень). 

Розглянемо Правило Борда для ранжування вище 
наведених критеріїв територіальних управлінь. 

Вихідні дані матриці для 25 територіальних 
управлінь наведені у табл. 1 [10]. 

Другий крок. Для значень, які включені в 
матрицю спостережень, необхідно виконати 
нормування ознак, оскільки вони мають різну фізичну 
природу. Нормування ознак виконуємо наступним 
чином: 

 njmiaaa
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.             (2) 

Нормалізовані значення критерію iÏ  наведені у 
табл. 2. 

Третій крок. Кожне теруправління оцінюємо з 
використанням коефіцієнта Борда. Для кожного 
критерію коефіцієнт Борда визначаємо за формулою 
(табл. 3): 
  { }{ },,,...,,,:)( 21 mkkiki ÏÏÏÏÏÏÏÏB ∈=         (3) 
тобто, для кожного j-го критерію домінант iÏ  по 
кількості П. По коефіцієнтам, які визначаємо по 
кожному критерію, розраховуємо результуючий 
коефіцієнт )( iÏB  для кожного П (табл. 4)): 

.,1),()(
1
∑
=

==
n

j
ijji miÏBÏB ρ               (4) 

де jρ  – ступінь важливості критеріїв, i – ступінь 
важливості критеріїв, який визначається 
нормалізованими значеннями, тобто: 

            .,1,0,1
1
∑
=

=≥=
n

j
jj njρρ              (4.1) 

Результати розрахунків коефіцієнта Борда для 
кожного критерію теруправлінь наведені у табл. 4. 
 
Таблиця 4  

Теруправління Ранжування теруправління 
(коефіцієнти Борда) 

Поза групою 
Київська 35 

… … 
Харківська 52 

Перша група 
Вінницька 78 

… … 
Чернігівська 77 

Друга група 
Волинська 13 

Кіровоградська 12 
Чернівецька 12 

 
За допомогою коефіцієнта Борда )( iÏB  

теруправління впорядковують за ступенем 
переважання і, за необхідністю, ці коефіцієнти можна 
нормалізувати за стандартними правилам. Якщо 
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розглядати питання визначення найкращого 

Таблиця 1 

Теруправління x1,1 x1,2 x1,3 x1,4 x1,5 x1,6 x1,7 x1,8 x1,9 x1,10 x1,11 x1,21 x1,13 

Поза групою 
Київська 100,83 1,6 1,09 0,15 1,7 0,49 5,11 0,0 0,48 0,33 2,11 91,9 90,63 

… … … … … … … … … … … … … … 
Харківська 106 1,34 1,05 0,25 1,3 0,76 5,50 0,0 1,48 0,58 2,48 100,0 94,74 

Перша група 
Вінницька 101,52 1,03 0,66 0,09 1,3 0,7 7,63 0,38 3,13 0,52 7,0 100,0 82,26 

… … … … … … … … … … … … … … 
Чернігівська 100 1,24 0,39 0,11 2,5 0,13 7,5 0,17 4,0 0,26 7,5 100,0 94,12 

Друга група 
Волинська 102,08 1,24 0,61 0,33 1,4 0,04 3,0 0,0 2,0 0,65 6,83 100,0 93,28 

Кіровоградська 100,25 1,13 1,28 0,24 2,3 0,53 5,1 0,0 1,71 0,54 4,71 100,0 93,28 
Чернівецька 104,17 1,64 2,08 0,1 1,9 1,23 4,10 10,4 1,2 0,35 3,40 88,3 74,8 

 
Таблиця 2 

Теруправління x1,1 x1,2 x1,3 x1,4 x1,5 x1,6 x1,7 x1,8 x1,9 x1,10 x1,11 x1,21 x1,13 

Поза групою 
Київська 0,105 0,147 0,098 0,058 0,109 0,049 0,083 0,000 0,046 0,102 0,054 0,105 0,114 

… … … … … … … … … … … … … … 
Харківська 0,111 0,123 0,094 0,097 0,083 0,076 0,089 0,000 0,142 0,178 0,064 0,114 0,119 

Перша група 
Вінницька 0,077 0,073 0,083 0,043 0,044 0,041 0,100 0,362 0,103 0,085 0,083 0,077 0,072 

… … … … … … … … … … … … … … 
Чернігівська 0,076 0,088 0,049 0,052 0,084 0,008 0,098 0,162 0,131 0,042 0,089 0,077 0,082 

Друга група 
Волинська 0,333 0,309 0,154 0,493 0,250 0,022 0,246 0,000 0,407 0,422 0,457 0,420 0,367 

Кіровоградська 0,327 0,282 0,322 0,358 0,411 0,294 0,418 0,000 0,348 0,351 0,315 0,420 0,338 
Чернівецька 0,340 0,409 0,524 0,149 0,339 0,683 0,336 0,000 0,244 0,227 0,228 0,161 0,295 

 
Таблиця 3  

Теруправління x1,1 x1,2 x1,3 x1,4 x1,5 x1,6 x1,7 x1,8 x1,9 x1,10 x1,11 x1,21 x1,13 

Поза групою 
Київська 0 8 5 1 4 2 2 0 1 4 1 1 6 

… … … … … … … … … … … … … … 
Харківська 5 5 4 4 0 5 3 0 6 7 2 3 8 

Перша група 
Вінницька 5 4 9 4 0 4 11 12 10 8 7 2 2 

… … … … … … … … … … … … … … 
Чернігівська 0 10 1 5 7 0 10 10 12 0 9 2 11 

Друга група 
Волинська 1 1 0 2 0 0 0 0 2 2 2 1 2 

Кіровоградська 0 0 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 1 
Чернівецька 2 2 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 
 

Таблиця 5  

Показники 
якості 

Розподіл за енергоємністю теруправлінь 

Поза групою Перша група Друга група 
Метод Борда Інспекція Метод Борда Інспекція Метод Борда Інспекція 

Кращі(е) 
теруправління 

Дніпропетро
вське 

Луганське 

Дніпропетро
вське 

Харківське 

Рівненське 
Херсонське 

Рівненське 
Херсонське 

Волинське Кіровоградсь
ке 

Гірші(е) 
теруправління 

Київське 
Запорізьке 

Київське 
Запорізьке 

Закарпатське 
Миколаївськ

Закарпатське 
Миколаївськ

Чернівецьке Чернівецьке 
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е е 

 
 

теруправління *Ï  (табл. 4), то його вибираємо, 
виходячи з умови (5):  

).(max)( *
i

i
ÏBÏB =                 (5) 

Порівняння значень отриманих за допомогою 
ранжування методом Борда із значеннями ранжування 
теруправлінь, отриманими від Інспекції з 
енергозбереження [10], для визначення кращих та 
гірших з них, для кожної групи, наведені в табл. 5. 

Дані табл. 5 показують, що результати 
розрахунку за методами Державної інспекції з 
енергозбереження і методом Борда співпадають по 
теруправлінням 1-ої групи; по двом іншим похибка в 
значеннях має відхилення до 10%. 
Розрахунки за методом Борда були проведені з 
використанням програмного забезпечення Excel та 
Visual Basic 
 

ВИСНОВОК 
Використання простого методу Борда 

ранжування теруправлінь для алгоритмізації має 
достатньою стійкість при проведенні оціночних 
розрахунків.  

Ефективність застосування методу Борда 
залежить від наявних обсягів початкових даних, а 
саме, кількісної та якісної складових вхідної 
інформації. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ 

 
Е.П. Перевозник 
Национальный технический университет Украины «КПИ» 
Кафедра АУЭК, НТУУ «КПИ», ул. Борщаговская, 115 
 
Annotation – The article is devoted the problem of research of all constituents of electric power. 
 
Keywords – electric power, pump, frequency inverter. 
 

Статья посвящена проблеме исследования всех 
составляющих электрической мощности, 
потребляемой электроустановками. Задача решается с 
помощью реальной физической модели водоотливной 
установки с использованием преобразователя частоты. 
Приводится анализ полученных опытным путем 
данных. 

 
Задачи 

Определение составляющих полной мощности и 
показателей качества энергопотребления 
водоотливной установки. Исследование 
энергосберегающих режимов установки с учетом 
определенных опытным путем составляющих полной 
мощности. 

Для решения поставленной задачи был 
разработан лабораторный стенд на базе водоотливной 
насосной установки с использованием 
преобразователя частоты. Стенд позволяет измерять 
следующие электрические параметры: 

• Напряжение; 
• Ток двигателя насоса; 
• Потребляемая активная, реактивная, полная 
мощности; 
• cosφ; 
• PF (Power factor) 
• коэффициент несинусоидальности по току и 
напряжению (THDi, THDu); 
А так же параметры насоса: 
• Давление в напорном трубопроводе 
• Расход жидкости; 
• Температура жидкости. 
 

Введение 
Современные электротехнические комплексы и 

системы c импульсными устройствами силовой 
электроники строятся на базе двух подсистем: 
энергоподсистемы и информационной подсистемы. 
Энергоподсистема включает в себя силовые цепи 
источника питания, полупроводникового 
преобразователя и нагрузки и осуществляет 
двусторонний обмен энергией между первичным 
источником питания и нагрузкой определенными 
дозами, посредством модуляции того или иного вида. 
Информационная подсистема включает в себя систему 
управления полупроводниковым преобразователем с 

информационно-измерительной частью и 
осуществляет управление потоком электрической 
энергии между первичным источником питания и, как 
правило, нелинейной нагрузкой. Импульсные способы 
регулирования насосными установками весьма 
эффективны в сравнении со способами регулирования 
с помощью задвижки, с точки зрения уменьшения 
потребляемой двигателем активной мощности в 
режимах малых расходов теплоносителя в системе. 
Однако такие способы передачи энергии от источника 
к приемнику приводят к генерированию в 
электросетях больших уровней высших гармоник и 
реактивной мощности, что ухудшает показатели 
качества электрической энергии, снижает 
эффективность и ресурс работы оборудования. 
Особенно остро эта проблема ощущается в сетях 
ограниченной мощности и автономных установках. 
Постоянное совершенствование элементной базы 
обеих подсистем за счет создания и освоения 
промышленностью высокоэффективных силовых 
приборов и вычислительных устройств на базе 
программируемых микроконтроллеров позволило 
существенно расширить функции силовых устройств. 
Повышение плотности и частоты обмена энергией 
между питающей сетью и нагрузкой, реализация 
новых алгоритмов управления потоком 
электроэнергии от источника к приемнику и наоборот 
позволяют активно влиять на показатели качества 
электроэнергии средствами самой преобразовательной 
техники. Поэтому при проектировании, как питающих 
сетей, так и электротехнических комплексов и систем 
с полупроводниковыми преобразователями 
необходимо не только правильно учитывать и 
разделять все составляющие полной или кажущейся 
мощности, но и предпринимать меры по уменьшению 
мощностей обменного характера. 

 
Мощность в цепях переменного тока 

Как известно, электрическая мощность, 
потребляемая энергоустановками, может быть 
представлена в виде 4 составляющих: 

• Активная мощность P, потребляемая 
установкой для выполнения полезной работы 
и расходуемая на потери в самой установке; 

• Мощность сдвига cQ  (реактивная 
мощность сдвига) часть реактивной 
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мощности, которая характеризует процессы, 
обусловленные взаимодействием одинаковых 
по частоте гармоник тока и напряжения; 

• Мощность искажения иQ  – часть 
реактивной мощности, которая характеризует  
процессы, обусловленные взаимодействием 
разных по частоте гармоник тока и 
напряжения; 

• Неактивная мощность НQ  (полная 
реактивная мощность) – реактивная 
мощность, которая характеризует процессы 
взаимодействия всех без исключения 
гармоник тока и напряжения. 

 
Для определения этих составляющих [1] 

используются следующие зависимости: 
Для мощности сдвига: 

   ( ) ( )[ ]∑
=

++ +⋅−⋅
⋅

=⋅
⋅

=
N

j
jjjjВАХc )t(i)t(i)t(u)t(uFQ

1
114

1
4
1

ππ
         (1) 

где )t(i),t(i),t(u),t(u jjjj 11 ++
  – значения 

напряжения и тока в дискретные моменты времени. 
Для неактивной мощности: 

)QQ()QQ(Q IVIIIIIIН +⋅=+⋅=
2
1

2
1           (2) 

        
где обрp  – обратная мгновенная мощность, P  – 

средняя за период мощность, tΔ  –  шаг 
дискретизации массивов тока (напряжения), T  – 
период функции тока. 

Для прямого определения мощности искажений 
Формулы не известны, в [1] предлагается определять 
ее через неактивную мощность (2) и мощность сдвига 
(1) 

 
В трехфазных четырехпроводных электрических 

цепях суммарные неактивные мощности 
определяются как сумма неактивных мощностей фаз. 

 
В трехфазных трехпроводных цепях, при 

недоступной нулевой точке, трехфазная цепь 
рассматривается как двухфазная с нулевым проводом, 
где роль нулевого провода играет третья фаза. 

 
Для проверки приведенных выше аналитических 

выражений можно воспользоваться вычислительными 
экспериментами для одно- и трехфазных цепей. С 

использованием массивов токов и напряжений 
программной среды моделирования PSpice. При 
моделировании процедур определения неактивной 
мощности и ее составляющих можно воспользоваться 
оригинальными программами, созданными в среде 
Delphi. 

Результаты проведенных вычислений приведены 
в табл. 1, 2, 3: 

 
Таблица 1.     Результаты экспериментальных расчетов для 
однофазной цепи 

 
 

Таблица 2. Результаты экспериментальных расчетов для 
трехфазной четырехпроводной цепи 

 
 

Таблица 3. Результаты экспериментальных расчетов для 
трехфазной трехпроводной цепи. 

 
 
Как видно из таблиц: 
• мощность сдвига определяется только 
одинаковыми по частоте гармониками тока и 
напряжения 
• знак мощности искажения зависит от знака 
фазового сдвига третьей гармоники тока 
• в неактивной мощности, формула (2), не 
учитывается мощность искажения при 
взаимодействии нечетных и четных гармоник 
тока (напряжения). 
• подтверждается работоспособность 
предложенного авторами способа измерения 
мощности сдвига в трехфазной трехпроводной 
цепи при недоступности нуля нагрузки. 
 
В [5] предложено математическую модель 

определения показателей качества энергопотребления 
в пакете Simulink Matlab построенную исходя из 
следующих зависимостей: 
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где S – полная электрическая мощность, P – 
активная мощность, Q – реактивная мощность, T – 
мощность искажения, Urms, Irms – действующие 
значения напряжения и тока первичного источника 
питания. 

Коэффициент мощности: 

 
Коэффициент сдвига: 

 
Коэффициент искажения: 

 
Коэффициент гармоник: 

 

 
Структурная схема математической модели 

изображена на рис. 1: 

 
Рис. 1. Математическая модель расчета показателей 

качества энергопотребления, построенная в пакете Simulink 
Matlab 

 
Функциональная схема для исследования 

энергетических режимов водоотливной установки 
с применением частотно-регулируемого 

электропривода 
 

Выше были изложены методы определения всех 
составляющих полной электрической мощности с 
помощью математических расчетов и математической 
модели, разработанной в пакете Simulink Matlab. 

Для определения энергетических характеристик 
работы электромеханической системы, на базе 
физической модели водоотливной установки 
проведены исследования режимов работы при 
регулировании с помощью задвижки и с помощью 
изменения частоты вращения рабочего колеса насоса, 
с применением ПЧ. При этом учитываются все 
составляющие электрической мощности, 
потребляемой установкой. 

 Функциональная схема водоотливной 
установки изображена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структурная схема водоотливной установки. 

 
Установка, структурная схема которой приведена на рис. 

2, выполнена на базе автоматизированной станции 
водоснабжения с насосом Н1 фирмы Grundfos. Автоматизация 
насосной станции осуществляется с помощью 
преобразователя частоты UZ1 фирмы Lenze  с использованием 
датчика давления, и ее работа заключена в контроле и 
поддержании заданного  давления в напорном трубопроводе. 
Преобразователь частоты имеет встроенный ПИ-регулятор, на 
вход которого подается внутренний сигнал задания и обратная 
связь по давлению, реализованная с помощью датчика 
давления фирмы Danfoss марки MBS 3000. Датчик 
преобразовывает значение давления в токовый аналоговый 
сигнал 4-20 мА, который подается на клеммы преобразователя 
частоты для подключения обратной связи. Важным узлом 
станции водоснабжения является мембранный бак (HA), в 
котором находится подвижная мембрана, с одной стороны 
которой находится воздух под давлением 4 бара. При 
включении наоса, бак заполняется водой до тех пор, пока не 
будет достигнуто заданное давление, после чего насос 
останавливается, а с помощью мембранного бака в напорном 
трубопроводе поддерживается необходимое давление. При 
появлении расхода, вода выдавливается из бака. При падении 
давления, ниже заданного, насос снова включается, и будет 
работать, либо на сеть, либо на заполнение мембранного бака в 
зависимости от того, в каком положении находится вентиль 
Z1. 

Регулирование сечения трубопровода осуществляется с 
помощью вентиля Z1, что позволяет изменять расход. Забор 
воды происходит из емкости. Для предотвращения вытекания 
воды из напорного трубопровода обратно в емкость и 
осушения рабочей камеры насоса, что недопустимо, на вход 
насоса поставлен обратный клапан (RV). 

Для измерения расхода, создаваемого насосом, на его 
выходе установлен расходомер фирмы Actaris, он позволяет 
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осуществить измерение температуры на входе и выходе 
насоса. Измерение электрических параметров производится с 
помощью измерителя параметров сети Socomec Diris A40, 
который позволяет контролировать фазные и линейные 
напряжения, токи, а так же мощность, коэффициент мощности 
и др. параметры. 

Параметрирование режимов работы и их визуализация 
осуществлялась с применением пакетов программ Control 
Visio и Global Drive Control. 

Приведем технические параметры насоса и 
электродвигателя: 

 
Наименование продукта: СН 2-40 A-W-A CVBE 
Технические характеристики 
Номинальная подача: 2.5 м3/ч 
Номинальный напор: 24.5 м 
Макс, гидростатический напор: 37 м 
Данные электрооборудования 
Тип электродвигателя: MG71 
Подводимая мощность - Р1: 570 Вт 
Р2: 400 Вт 
Промышленная частота: 50 Hz 
Номинальное напряжение: 3x220-240D/380-415Y 
Номинальный ток: 1.9/1.1 А 
I МАХ: 2.8/1.6 А 
Степень защиты (1ЕС 34-5): IP54 
Класс изоляции (1ЕС 85): F 

 

 
 

Программа и результаты проведения исследований 
Авторами было проведено три этапа исследований, 

результаты которых будут представлены в данном разделе 
доклада. 

Первый этап: проводились сравнительные 
исследования энергетических показателей при частоте 
питания двигателя насоса 50Гц. 

1) Исследование при регулировании задвижкой, питание 
от сети; 

2) Исследование при регулировании задвижкой, питание 
от ПЧ. 
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Из построенных зависимостей видно, что напорная 

характеристика установки идентична в обоих случаях. 
Активная мощность так же совпадает. Видим, что реактивная 
мощность в случае с ПЧ равна 0, а Pf=1 и следовательно 
полная мощность в случае подключения к ПЧ меньше, что мы 
можем увидеть и в рекламных буклетах любого 
производителя преобразователей частоты. Но так же можем 
заметить и то, что ток статора при подключении двигателя 
насоса к ПЧ значительно больше. Если обратить внимание на 
снятые характеристики THDU и THDI, то для тока 
потребляемого ПЧ коэффициент несинусоидальности 
составляют около 200%. Что и вызывает увеличенное 
значение тока при работе установки от ПЧ. Имеет смысл 
связать данное явление с мощностью искажений и 
попробовать выделить ее. 

Расчет был выполнен следующим путем: 
1) Была рассчитана полная мощность для обоих случаев 

по формуле:  
 LL IUS ⋅⋅= 3   (3) 

где LU  и LI  – измеренные линейное напряжение и ток 

2) из формулы 222
ис QQPS ++=  определяем 

мощность искажения 
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222
си QPSQ −−=  (4) 

где P  – измеренная активная потребляемая мощность, 

сQ  – мощность сдвига (измеренная реактивная мощность). 
Так же был рассмотрен другой метод определения 

мощности искажения: 
1) Пусть полная мощность исчисляется по формуле: 

22
НQPS +=  

где 
222
исН QQQ +=  – неактивная мощность. Отсюда  

22
сНи QQQ −=  

2) Определяем активную составляющую тока aI : 

L
a U

PI
⋅

=
3

 (5) 

3) Рассчитываем реактивный ток рI : 

22
1 aр III −=  (6) 

где 1I  – измеренный ток статора двигателя 

4) Рассчитываем неактивную мощность НQ : 

рLН IUQ ⋅⋅= 3
 

Выделяем из неактивной мощности мощность 
искажений по формуле: 

22
сНи QQQ −=

 
Оба метода расчета дали одинаковые результаты, с 

максимальной погрешностью 2%, что говорит о правильности 
проведенных расчетов. Далее приведены диаграммы 
потребления установкой электрической энергии с разбиением 
на составляющие электрической мощности: 

 

 
 

 
 
Как видно из приведенных диаграмм, мощность, 

потребляемая установкой при работе от ПЧ 
значительно больше, чем при подключении напрямую 
к сети. Было проведено исследование, целью которого 
было установить, при какой частоте мощность, 
потребляемая установкой, при подключении к ПЧ 
сравнится с мощностью при питании от сети, 
гидравлическая характеристика сети в обоих случаях 
была одинакова. Оказалось, что при частоте 42,7 Гц 
значения этих двух мощностей совпали. 
Следовательно, можно сделать вывод, что в диапазоне 
частот управления от 0 до 43 Гц, регулирование с 
помощью ПЧ является экономически эффективным, в 
иных случаях, потребление установки возрастает. 

 
Второй этап испытаний: испытание состояло в 

том, что бы обеспечить необходимый расход, в 
первом случае с помощью регулирования задвижкой и 
во втором с помощью изменения частоты вращения 
рабочего колеса насоса. При этом были сняты 
следующие зависимости: 
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Проанализировав полученные зависимости, 
видим, что установка создает необходимый расход в 
обоих случаях регулирования. Но в случае с ПЧ 
видим, что в зоне от 0 до 0,15 м3/ч установка не 
создает напора. Это соответствует диапазону частот 0-
18Гц. Можно сделать вывод, что этот диапазон так же 
не эффективен и в итоге получим значения частоты, 
при которых существует эффективность применения 
ПЧ от 20 до 43 Гц. Так же известно, что 
производители насосного оборудования настоятельно 
не рекомендуют эксплуатацию насоса в режимах 
когда расход меньше 20% от номинального. 

Далее отметим малое потребление активной 
мощности при работе от ПЧ в отличии от случая 
регулирования задвижкой. Так же как и в прошлом 
опыте видим что реактивная энергия практически 
равна 0, а Pf=1, полная электрическая мощность так 
же значительно меньше при использовании ПЧ. Но, 
обратив внимание на зависимости токов, заметим, что 
в определенной точке, ток установки при питании от 
ПЧ превышает ток потребляемый при питании 
напрямую от сети. Картина с THD сходна с картиной, 
которую мы получили в предыдущем опыте, отличие 
состоит лишь в том, что искажения тока значительно 
возрастают при малых частотах. Еще следует 
отметить зависимость КПД насоса, на которой видно, 
что КПД гидравлической части насоса значительно 
уменьшается при малых частотах вращения. Это 
объясняется тем, что производитель рассчитывает 
рабочее колесо таким образом, что при номинальной 
частоте рабочая часть насоса имеет наивысший КПД. 

Так же было проведено испытание, целью 
которого было изучить влияние частоты модуляции 
ШИМ на энергетические показатели установки. Было 
определенно, что при частоте модуляции 10КГц 
коеффициент гармоник по току возрос по сравнению с 
частотой модуляции 4КГц. 

Как и в первом испытании были рассчитаны 
составляющие потребленной мощности и построены 
диаграммы для обоих случаев: 

 

 

 
Из диаграмм видно, что при малых расходах 

использование ПЧ является эффективным, при 
частоте, выходящей за пределы диапазона 18-43 Гц 
использование ПЧ не приносит нужного 
экономического эффекта. 

Третий этап: в данном исследовании был 
рассмотрен режим поддержания заданного давления в 
сравнении с регулированием задвижкой, то есть для 
разных значений расхода обеспечивался постоянный 
уровень напора, посредством изменения частоты 
вращения рабочего колеса насоса. Для поддержания 
давления использовался ПИ-регулятор 
преобразователя частоты. В результате измерений 
получили следующие зависимости: 
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Проанализировав полученные зависимости, 

видим, что давление поддерживается на заданном 
уровне идеально. При этом заметна экономия 
активной, реактивной, а так же полной мощности по 
сравнению с регулированием с помощью задвижки. 
Так же отметим малое значение КПД рабочей части 
насоса при регулировании от ПЧ, как и в предыдущем 
опыте. Искажения тока так же велики. 

Определив все составляющие электрической 
мощности построим диаграммы для обоих случаев как 
и в предыдущих этапах испытаний: 

 
 

 
 
Проанализировав диаграммы, видим, что и в этом 

случае так же значительная часть энергии расходуется 
на мощность искажений. Но данный режим позволяет 
экономить активную и реактивную энергии, что 
означает его эффективность. 

 
Выводы 

Проведенные исследования показали, что явление 
мощности искажений существует. Были определены 
формулы расчета всех составляющих полной 
электрической мощности. На первом этапе 
исследований мощность, потребляемая установкой 
при подключении к ПЧ возрастает на 30% в сравнении 
с подключением напрямую к сети. Первый и второй 
этапы ограничили диапазон частот, в котором 
использование ПЧ является эффективным (18-43Гц). 
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Таблица 4 

 
 

Построенные диаграммы показывают, что 
мощность искажений вносит значительное влияние на 
энергопотребление насосной установки. Но при этом 
режим поддержания постоянного давления является 
экономичным и позволяет экономить электроэнергию. 

Так же при измерениях были получены очень 
большие значения коэффициента гармоник по току, а 
именно около 200%. Такая форма тока вносит 
значительное влияние на питающую сеть. 
Международный стандарт IEEE 519 нормирует 
данный показатель качества электроэнергии. Нормы 
гармонических искажений согласно IEEE 519 
приведены в табл. 4: 

Все нечетные гармоники выше указанных в 
таблице ограничены 25% 

Isc – максимальный ток короткого замыкания 
устройства. 

IL – максимальный ток нагрузки (составляющая 
основной гармоники). 

С явлением мощности искажений можно 
бороться с помощью применения фильтров ЭМС, 
которые сглаживают кривую тока и при этом она 
становится более близка по форме к синусоиде. 
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Максимальные гармонические искажения по току в процентах от IL 

Isc/IL < 11 11 < = h < 17 17 < = h < 23 23 < = h < 35 35 < = h TDD 

< 20 4,0 2,0 1,5 0,6 0,3 5,0 

20 < 50 7,0 3,5 2,5 1,0 0,5 8,0 

50 < 100 10,0 4,5 4,0 1,5 0,7 12,0 

100 < 1000 12,0 5,5 5,0 2,0 1,0 15,0 

> 1000 15,0 7,0 6,0 2,5 1,4 20,0 
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ДІАГНОСТУВАННЯ І КОНТРОЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНИХ 
ДВИГУНІВ 

 
О.М. Закладний,  к.т.н., доц., О.О. Закладний, А.Ю. Оборонов, Т.Ю. Оборонов 
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 
Кафедра АУЕК, ІЕЕ, НТУУ “КПІ”, вул. Борщагівська, 115, м. Київ, Україна 
Тел.: (097) 860-66-24. 
 
Annotation – Elektromechanical drives of control components of the multiply featured with the high energetic and dynamic 
performances. 
 
Key words – elektromechanical, drive, energetic, dynamic, performance. 
 

ВСТУП 
При серійному і масовому виробництві 

електродвигунів звичайним є прагнення максимально 
автоматизувати виробничий процес, який включає і 
етап випробування електричних машин. Дослідження 
показали, що трудомісткість контрольних операцій 
складає до 13% трудомісткості виготовлення 
електродвигунів. Середні норми часу на проведення 
приймально-здавальних годин електричної машини 
середньої потужності складає 3...35 год. (для різних 
типів машин). На проведення приймальних 
випробувань однієї електричної машини потрібно 
48...250 год. Середні норми часу на обробку 
результатів приймально-здавальних випробувань 
однієї машини складають 0,6...4 год., а на обробку 
приймальних випробувань – 40...90 год. Тому така 
висока трудомісткість проведення випробувань і 
обробки їх результатів примушує шукати шляху 
автоматизації випробувань і використовування ЕОМ.  

Автоматизація випробувань електричних машин 
дозволяє одержати об'єктивні і достовірні результати 
випробувань, прискорити проведення контрольних 
вимірювань і підвищити продуктивність праці. ЕОМ 
використовуються не тільки для обробки результатів 
випробувань, але і при управлінні процесом 
випробувань, статистичному контролі і аналізі 
результатів випробувань (не тільки при вибірковому, 
але і при суцільному контролі). 

 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ АСИНХРОННОГО 

ЕЛЕКТРОДВИГУНА 
Перетворення електричної енергії в механічну за 

допомогою електродвигунів дозволяє легко й 
економічно вигідно надавати рух різноманітним 
робочим механізмам, як-от конвеєри, підіймально-
транспортне устаткування, насоси, вентилятори, 
компресори, металорізальні верстати, прокатні стани, 
швейне устаткування, тощо. Завдяки простоті 
конструкції, високій надійності невисокій вартості, 
асинхронний електродвигун з короткозамкненим 
ротором (АД) є найпоширенішим. Понад 85% всіх 
електричних машин - це трифазні асинхронні 
електродвигуни. 

Асинхронні двигуни зазвичай розраховані на 
термін служби 15 – 20 років без капітального ремонту, 

за умови їхньої правильної експлуатації. Під 
правильною експлуатацією АД розуміється його 
робота відповідно до номінальних параметрів, 
зазначених в паспортних даних електродвигуна. 
Однак у реальному житті має місце значне відхилення 
від номінальних режимів експлуатації. Це, передусім, 
погана якість напруги живлення й порушення правил 
технічної експлуатації, технологічні перевантаження, 
умови навколишнього середовища (підвищені 
вологість, температура), зниження опору ізоляції, 
порушення охолодження. Наслідком таких відхилень 
є аварійні режими роботи АД. У результаті аварій 
щорічно виходять із ладу до 10% застосовуваних 
електродвигунів. Наприклад, 60% свердловинних 
електронасосних агрегатів ламаються частіше одного 
разу на рік. Вихід з ладу АД призводить до важких 
аварій і значних матеріальних збитків через простої 
обладнання, затрати на усунення наслідків аварій і 
ремонт електродвигуна, що вийшов з ладу. Крім 
цього, робота на аварійних режимах призводить до 
підвищеного енергоспоживання та збільшення 
споживаної реактивної потужності. 

Застосування надійного й ефективного захисту 
від аварійних режимів роботи значно скоротить 
кількість і періодичність аварійних ситуацій і 
продовжить термін служби АД, зменшить витрату 
електроенергії й експлуатаційні витрати, але, щоб 
вибрати цей захист, треба знати, як і від чого 
необхідно захищати АД, а також специфіку процесів 
аварій 

 
РІВНЯННЯ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСУ АД 
У зв'язку із труднощами проведення такого 

аналізу, приймемо такі припущення: двигун 
розглядається як однорідне тіло, що має нескінченно 
велику теплопровідність і однакову температуру у 
всіх своїх точках. Теплоємність двигуна і його 
коефіцієнт тепловіддачі не залежать від навантаження 
на валу двигуна. Температура двигуна залежить не 
тільки від навантаження, але й від температури 
навколишнього середовища. Середня температура τ 
пропорційна кількості тепла Q, накопиченого 
двигуном: 

C
Q

=τ ,   (1) 
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де С – теплоємність двигуна.  
Втрати тепла двигуном пропорційні його 

температурі:  

C
AQA

dt
d

−=−= τ ,   (2) 

де А – тепловіддача двигуна.  
Якщо припустити, що до вмикання двигун був 

холодним, основне теплове рівняння при роботі 
двигуна можна записати у вигляді: 

RI
C
AQ

dt
d 2+−= ,   (3) 

де RI 2  – потужність втрат, що виникають у 
двигуні при протіканні струму I по обмотках з 
активним опором R. 

Рішення рівняння (3) при постійному струмі:  

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

−

C
tA

eQtQ 1)( 0
,   (4) 

де 
A
RCIQ
2

0 =  – стала кількість тепла у двигуні 

при 0=
dt
dQ . 

Гранично припустимому струму двигуна Іном 
відповідає гранично припустима кількість тепла: 

A
RCIQ ном

ном

2

=    (5) 

і гранично припустима температура(щодо 
навколишнього середовища): 

A
RI

С
Q номном

ном

2

==τ    (6) 

При вмиканні двигуна на постійному струмі, 
який в N раз перевищує 

номI , час виходу на гранично 
припустиму кількість тепла 

номQ  становить: 

CA
NNTN /

)1ln(ln 22 −−
=    (7) 

Псевдотеплові математичні моделі 
електродвигунів покладені в основу більшості 
захистів АД від теплового перевантаження. Постійний 
розрахунок 2I  з урахуванням швидкості нагрівання й 
остигання двигуна при якомога більшому ступені 
дискретизації вимірювань, дає найбільш повну 
картину про кількість тепла, накопиченого двигуном і 
небезпечного з погляду припустимого нагрівання 
ізоляції. При перевищенні припустимого нагрівання 
для даного класу ізоляції відбувається так зване 
прискорене “старіння” ізоляції: знижується механічна 
міцність, з'являється крихкість, розлами й тріщини, 
що призводить до зниження її електричної міцності й 
пробою. 

Основними причинами, що викликають 
“старіння” ізоляції, є: нагрівання обмоток робочими й 
пусковими струмами, струмами короткого замикання 
й перевантаження, теплотою від сторонніх джерел; 
динамічні зусилля, що виникають при взаємодії 

провідників зі струмом; комутаційні перенапруги. На 
стан ізоляції великий вплив мають також умови 
навколишнього середовища – температура й вологість 
повітря, забруднення й пил. 

Стан ізоляції визначає ступінь безпечної 
експлуатації електроустановок. Електродвигун 
допускається до експлуатації, якщо опір його ізоляції 
відносно корпусу не менш 0,5 МОм. Імовірність 
пробою ізоляції зростає на порядок, якщо опір ізоляції 
у два рази менше припустимого. При зниженні опору 
ізоляції висока ймовірність появи такої найважчої 
аварії АД, як пробій обмотки статора на корпус 
(коротке замикання на корпус), небезпечної не тільки 
для самого електродвигуна, але й для обслуговуючого 
персоналу. По мережі починають протікати струми 
короткого замикання, які в 100 разів перевищують 
номінальні, а на корпусі електроустановки може 
з'явитися висока напруга, небезпечна для життя 
людини. Не менш важливим є безперервний контроль 
опору ізоляції обмоток статора під час роботи 
електродвигуна, тому що діелектричні властивості 
ізоляції, вимірювані до вмикання АД, можуть раптово 
змінитися під впливом електричної напруги й 
температури. Для цього використовується 
вимірювання струму “витоку” на землю за допомогою 
диференційного трансформатора струму, що реагує на 
появу диференційного (різницевого) струму вище 
деякої уставки, заданої користувачем.  

В процесі випробувань електродвигуна повинні 
визначатися наступні параметри: 

1. Опори ізоляції при високій напрузі. 
2. Коефіцієнт абсорбції. 
3. Опір обмоток постійному струму. 
4. Коефіцієнт трансформації обмоток. 
5. Струм холостого ходу. 
6. Пусковий струм. 
7. Активна і реактивна потужність. 
8. Випробування ізоляції обмоток і міжвиткової 

ізоляції. 
Застосування двох мультиметрів NI PXI-4070 

дало можливість одночасного вимірювання 2 
параметрів або одночасного спостереження 
осцилограм напруги і струму, синхронізованих за 
часом. Це дозволило одержати пускові 
характеристики електродвигуна і визначити зрушення 
між фазами струму і напруги. 

Для вимірювання опору ізоляції електродвигуна 
був застосований портативний мегомметр М4122B, 
підключений кабелем до плати NI PXI-8422/2, що 
реалізовує інтерфейс RS-232. 

 
ПРОЦЕСИ ПРИ ПУСКУ ПО ОДНІЙ 

ХАРАКТЕРИСТИЦІ 
Статичні характеристики при пуску по одній 

характеристиці і різних напругах представлені на 
рисунку 1. Характеристика 1 відповідає пуску при 
номінальній напрузі. 

Якщо момент статичний реактивний, то 
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обертатися якір двигуна почне після того, як момент, 
що розвивається двигуном, стане більше статичного 
моменту. Тому процес пуску можна розбити на два 
періоди. У перший період 

CMM ≤  двигун 
залишається нерухомим і відбувається тільки 
електромагнітний перехідний процес (ω = 0) – режим 
короткого замикання. У другий період М>МС 
починається розгін двигуна (ω > 0) і відбувається 
електромеханічний перехідний процес – режим пуску. 

 
Рис. 1 Статичні характеристики при пуску по одній 

характеристиці і різних напругах 
 

Експериментально проводилися пуски двигуна 
ДК90-250-12М при різних значеннях напруги 
постійного струму. Експерименти підтвердили, що в 
межах напруг 50-220В відношення напруги живлення 
до частоти обертання ідеального холостого ходу 
досліджуваного двигуна з деякою погрішністю 
залишається постійним і рівним в середньому 

1,0
0

=
ω
U  

Оскільки constU =0ω , то жорсткість статичних 
характеристик у вказаних межах зміни напруги 
залишається постійною. Це дозволяє проводити 
режим короткого замикання з метою зменшення 
струму при нижчій напрузі.  

Для визначення другої точки на характеристиці 2 
(рис.3.1.) необхідно провести режим пуску на 
холостому ходу. В результаті визначаємо точку ω0– 
швидкість ідеального холостого ходу. Знаючи дві 
точки можна побудувати характеристику 2 при 
напрузі Uх. 

Щоб набути значення номінальної частоти 
обертання ωн необхідно характеристику 2 перенести 
вгору паралельно до збігу з характеристикою 1. 
Задавшись Iн= iк.з.  по характеристиці знаходимо ωн. 

Для визначення моменту інерції і інших 
параметрів двигуна необхідно виконати режим 
вільного вибігу, який полягає у відключенні якірної 
обмотки від джерела напруги. Двигун 
гальмуватиметься під дією сил тертя по лінійній 
характеристиці. 

 
РЕЖИМ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ. 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ 

Електромагнітні перехідні процеси обумовлені 
зміною запасу електромагнітної енергії в електричній 
машині, пропорційній індуктивності їх кіл і квадрату 
протікаючого по них струму. Тривалість визначається 
індуктивністю обмоток. 

 
Рис. 2 Закон зміни струму 

 
Методика визначення параметрів двигуна за 

наслідками режиму короткого замикання полягає в 
наступному: 

1. Осцилографують процес короткого замикання 
i(t) при U=53В. 

2. Визначають стале значення струму iкз=Iн. 
3. Знаходять Тя при 0,632iкз. 
4. Розраховують 

кзхя iUR = . 
5. Визначають 

яяя RTL = . 
6. Визначають тривалість перехідного процесу 

tпп і перевіряють величину Тя. 
Алгоритм, який відповідає вказаній методиці, 

представлений на рис. 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3 Алгоритм визначення параметрів двигуна за 
наслідками режиму короткого замикання 

 

Введення даних режиму 
короткого замикання 

 

Визначення 
iкз=Iн 

Визначення Lя 

Визначення  Rя 

Визначення  Tя 

Визначення тривалості 
перехідного процесу tпп. 
Перевірка величини Tя 
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Діагностичний стенд дозволяє скоротити 
тривалість випробувань у десятки разів, спростити 
процес обробки даних і максимально скоротити число 
механічних робіт, що в підсумку дозволить підвищити 
надійність, понизити втрати часу на діагностування 
електродвигунів, зменшити втрати електроенергії. 

 
[1] Закладной А.Н., Прядко С.Л., Песвианидзе 

Д.А. Вентильный двигатель как объект 
автоматического управления. //Техническая 
кибернетика. 1984. № 12. с 64 – 70. 

[2] Куликов Н.И., Елизарова Т.А., Куликова Т.В., 
Сухов Д.В., Хрупачев О.Ю. Исследование и 
разработка быстродействующих вентильных 
двигателей. //Электричество. 2002. № 5. с 11 – 21. 

[3] Бут Д.А., Модификация вентильно-
индукторных двигателей и особенности их расчетных 
моделей. //Электричество. 2000. № 7. с 34 – 44. 

[4] http://www.privod.ru\ 
[5]http://www.markos.ukrbiz.net/production/device5

.htm
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ВИБІР СПОЖИВАЧІВ-РЕГУЛЯТОРІВ  ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОТУЖНОСТІ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
О.І. Кабалінова , магістрант 
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 
Кафедра АУЕК, ІЕЕ, НТУУ “КПІ”, вул. Борщагівська, 115, м. Київ, Україна 
 

Функціональні завдання прийняття рішень 
вибору споживачів-регуляторів електричної 
потужності є, як правило, завданнями, які 
вирішуються в умовах ризику й невизначеності, що 
при існуючій технології керування пов'язане, як 
правило, з імовірністю одержання помилкових або 
недостатньо обґрунтованих управлінських рішень. 

Важливим елементом у системі прийняття 
управлінських розв'язків є Особа Приймаюча Рішення 
(ОПР). В окремих випадках у ролі ОПР можуть 
виступати особи, що мають відповідні повноваження 
на рішення конкретних завдань. Під час переходу від 
традиційної технології керування до нової, основою 
якої є інформаційні технології підтримки прийняття 
рішень, ОПР повинен упевнитися, що для цього 
створені всі необхідні умови. 

Як було відзначено в ряді робіт [  1 ], 
найважливішою передумовою впровадження й 
ефективного функціонування автоматизованих 
систем, що використовують апарат математичного 
моделювання, положення теорії прийняття рішень, а 
також експертні знання, є наявність спеціальних Баз 
Даних (БД). 

На етапі переходу до нової технології керування 
передбачається: 

• установка засобів обчислювальної техніки; 

• розроблення, налагодження й впровадження 
автоматизованих обліково-аналітичних завдань; 

• навчання персоналу роботі в умовах 
автоматизації; 

• нагромадження інформації з різних питань в 
БД. 

У результаті реалізації зазначених заходів зростає 
ступінь проінформованості ОПР, що приводить до 
підвищення якості прийнятих рішень. Крім того, 
відбувається істотне зниження витрат часу на обробку 
інформації й підготовку звітних документів, 
з'являється можливість застосування математичних 
методів для рішення завдань. 

Наступний етап характеризується широким 
застосуванням експертних оцінок для підтримки 

прийняття рішень, що обумовлює підвищення якості 
підготовки проектів управлінських рішень. Причому, 
на відміну від попереднього етапу на даному етапі 
значно розширюється коло завдань керування, для 
рішення яких застосовується нова технологія. 

Завдання прийняття рішень зводиться до 
обґрунтованого вибору однієї з множин заздалегідь 
певних альтернатив на підставі обраного критерію. Як 
правило, у завданнях вибора  споживачів-регуляторів 
промисловості присутні дані не тільки кількісної, але і 
якісної природи, що вимагають застосування 
спеціальних методів їх обробки, заснованих на 
знаннях. До інтелектуальних систем, що 
використовують ці методи, відносяться  експертні 
системи й системи з елементами штучного інтелекту, 
які являють собою людино-машинний комплекси, що 
застосовуються для рішення слабко формалізованих 
завдань або завдань, які взагалі не можуть бути 
формалізовані [ 2, 3 ] . 

Коефіцієнт конкордації (погодженості) думок 
експертів 

( ) 10,12
32

max

≤≤
−

== nn W
lln

S
S
SW  

Якщо 
1=nW  - оцінки всіх експертів збігаються; 

0=nW - експерти дали різні оцінки, тобто в 
думках експертів є непогодженість. 

Якщо
2 2( 1) kpm k Wχ χ= − >

, то вважається, що 
думки фахівців погоджена при обраному рівні 
значимості. 

Таким чином, якщо умова погодженості думок 
експертів не виконується, то необхідно перейти до 
перевірки компетентності експертів, а при виконанні 
умови погодженості - до формування результатів 
експертного опитування. 

Результати опитування десяти фахівців наведені в 
табл.1. 
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Таблиця 1 – Результати ранжирування факторів 

Специалист 

№ 

Фактор 

x! x! x! x! x! x! x! x! x! x!" x!! x!" x!" x!" x!" x!" 

1 5 9,5 6 2 9 2,5 3 1,5 7 7 8,5 4 6 8 4 5 

2 5,5 9 4 1,5 8,5 1,5 1,5 3 8,5 5 7,5 5,5 9 10 5 3 

3 6 9 6 2,5 6 1,5 4 3,5 9 6,5 6 4,5 8 8 3 4,5 

4 8 9 6,5 2,5 5,5 2 2,5 2,5 7 7 7 3,5 9,5 9,5 2 4 

5 6,5 7,5 7,5 1 6 1 3 3 7,5 9 5,5 7 8 8,5 2,5 4,5 

6 8 7,5 8 2 9 1 1 1 6 9,5 7,5 4 9 9,5 1,5 3,5 

7 9 7,5 6 1 8,5 2 1,5 1 9 6 6 5,5 5 9 3 8 

8 8,5 6,5 5 1,5 5,5 1,5 2 2,5 5 8,5 7,5 9 8,5 9 5,5 2 

9 9,5 8,5 4,5 1 6 3 1,5 3 8 9 6 7 7 8 4 2 

10 9 8 4 2 8 2,5 2 2,5 9 9,5 5 3 8,5 10 2 3 

Σx!" 75 82 57,5 17 72 18,5 22 23,5 76 77 66,5 53 78,5 79,5 32,5 39,5 

d -10 -3 -
27,5 -68 -13 -

66,5 -63 -
61,5 -9 -8 -

18,5 -32 -6,5 -5,5 -
52,5 

-
45,5 

d! 100 9 756,
25 

462
4 169 442

2,25 
396

9 
378
2,25 81 64 342,

25 
102

4 
42,2

5 
30,2

5 
275
6,25 

207
0,25 

 
За даними табл.1 знаходимо 
a = 0,5 ∙ 10 16 + 1 = 85, 

d!! = 24242,0!
!!! , 

T! =
!
!"

4 2! − 2 = 2, 

T! =
!
!"

5 2! − 2 + 3! − 3 = 4,5, 

T! =
!
!"

3 2! − 2 + 4! − 4 = 6,5, 

T! =
!
!"

2 2! − 2 + 3! − 3 = 3, 

T! =
!
!"

2 2! − 2 + 3! − 3 = 3, 

T! =
!
!"

4 2! − 2 + 3! − 3 = 4, 

T! =
!
!"

2! − 2 + 2(3! − 3) = 4,5, 

T! =
!
!"

6 2! − 2 + (3! − 3) = 5, 

T! =
!
!"

4 2! − 2 = 2, 

T!" =
!
!"

4 2! − 2 + (3! − 3) = 4. 
 

Звідки 
W

=
24242,0 ∙ 12

10! 16! − 16 − 10(2 + 4,5 + 6,5 + 3 + 3 + 4 + 4,5 + 5 + 2 + 4)
= 0,713  , 

χоп
! = 10 16 − 1 ∙ 0,713 = 106,95, 

f = 16 − 1 = 15. 
Оскільки критичне значення χкр

!  для 5%-ного 
рівня значимості дорівнює 16,9, гіпотеза про наявність 
погодження думок спеціалістів приймається. Гі-
стограма результатів ранжирування, що відповідає 
даним табл. 47, представлена на рис. 1 

Цей метод обробки думок спеціалістів можно 
використовувати  для обробки літературних даних [4]. 
При обробці думок спеціалістів треба також 
враховувати їх компетентність з приводу даного 
питання.  
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Рис1. Гістограма результатів  ранжирування споживачів-регуляторів вугільних шахт 

 
[1] Праховник А.В., Розен В.П., Дегтярев В.В. 

Энергосберегающие режимы электроснабжения 
горнодобывающих предприятий. М., Недра, 1985. -232 
с. 

[2] Вилкас Э.Й. Оптимальность в играх и 
решениях. – М.: Наука, 1990.-256с. 

[3] Орловский  П.М. Системный анализ.- К.: 
ІЗМН, 1996.-360с. 

[4] Miller A. L. Compensation for personal injury 
under social security // International Labor Review, 
Geneva. -1985. –Vul.124,№2. – P.193 – 205. 
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УДК 62.83.52 
ВИРТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ЦИКЛА ЭКСКАВАТОРА-

ДРАГЛАЙНА 
 

А.В. Чермалых, И.Я. Майданский, В.Ю. Скоморох 
 

В настоящее время вопросам компьютерного 
моделирования режимов работы сложных 
электромеханических систем уделяется значительное 
внимание. При этом в подавляющем большинстве 
случаев используется классический подход, который 
заключается в приведении к валу электродвигателя 
масс, моментов инерции, сил и усилий вращающихся 
и поступательно движущихся отдельных звеньев 
кинематической цепи машины или установки. В этом 
случае исследование поведения элементов 
механической части механизмов практически 
невозможно или в значительной мере затруднено. 

Данная работа непосредственно посвящена 
вопросам виртуального моделирования именно 
механической части сложного объекта на примере 
одноковшового экскаватора-драглайна типа ЭШ 10.70. 
Главными механизмами такой машины, участвующих 
в процессе выемки являются механизмы тяги, подъема 
и поворота. Характерной конструктивной 
особенностью является канатная подвеска рабочего 
органа – ковша экскаватора. Предварительно, 
согласно методике изложенной в работе [1], были 
рассчитаны скоростные и нагрузочные диаграммы 
главных механизмов экскаватора за рабочий цикл с 
точки зрения выполнения необходимых 
технологических операций, обеспечивающих 
функционирование экскаватора-драглайна. Эти 
технологические операции с указанием длительности 
их выполнения приведены в табл.1. 

Таким образом, время рассматриваемого 
рабочего цикла в целом составляет 52,5 с. При этом на 
отдельных участках осуществляется одновременная 
работа нескольких механизмов, так называемое 
совмещение операций, что является характерной 
особенностью экскаваторного электропривода. 

Соответствующие нагрузочные диаграммы 
изображены на рис. 1. 

При расчете моментов и отрезков времени 
учитывались моменты инерции всех основных 
элементов кинематической цепи каждого из 
механизма, которые приводились к валу 
электродвигателя. В работе [2] на примере 
одноковшового экскаватора типа механическая лопата 
описан принцип построения виртуальных моделей 
главных механизмов в среде MATLAB для конкретной 
системы электропривода (ТП-Д) с точки зрения 
силового канала (пакет SimPowerSystem)  и системы 
управления (базовый пакет Simulink). Для построения 
же виртуальных моделей механических систем удобно 
использовать специализированный пакет прикладных 
программ SimMechanics системы MATLAB. Описание 

отдельных элементов и общие принципы синтеза 
моделей таких систем изложены в литературе [3, 4]. 

При построении виртуальной модели 
механической части рассматриваемого типа 
экскаватора использовались соответствующие 
кинематические схемы главных механизмов, которые 
представлены на рис. 2. 

Электропривод всех механизмов выполнен 
двухдвигательным, причем двигатели тягового и 
подъемного механизмов имеют общий вал и работают 
на один редуктор, через который передается 
воздействие на барабаны, обеспечивающих 
поступательное перемещение тягового и подъемного 
канатов. 

Кинематическая цепь механизма поворота 
выполнена несколько иначе. Каждый из двух 
приводных двигателей снабжен собственным 
редуктором и через открытую передачу реализуется 
процесс вращения поворотной платформы 
экскаватора. 

Виртуальная модель механической части 
основных механизмов экскаватора-драглайна 
изображена на рис. 3. 

Ниже приведены названия (сокращения) и 
назначение используемых в модели блоков пакета 
SimMechanics. 

Body (B) – твердое тело, определяется массой и 
моментом инерции; 

Gear Constrait (GC) – редуктор, задаются радиусы 
окружностей, тем самым вводится необходимое 
передаточное число; 

Revolute (R) – передача, обеспечивающая 
вращение тела относительно задаваемой оси 
координат; 

Prismatic (P) – передача, реализующая 
поступательное движение тела в направлении 
требуемой оси; 

Weld (W) – жесткая передача между двумя 
телами; 

Joint Spring & Damper (JS&D) – упругая связь 
между телами с заданием коэффициентов упругости и 
демпфирования; 

Joint Actuator (JA) – универсальный привод 
передачи, реализующий необходимый вид 
воздействия: момента или усилия, углового (угол, 
угловая скорость, угловое ускорение) или 
поступательного перемещение (путь, скорость, 
ускорение); 

Body Sencor (BS) – универсальный датчик 
контроля переменных тела (путь, линейная или 
угловая скорость, линейное или угловое ускорение); 
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Таблица 1 

№ Технологические операции Время (с) 

Тяговый механизм 

1 Разгон в начале черпания 0,00 – 0,44 

2 Процесс копания с постоянной скоростью 0,44 – 4,14 

3 Отрыв ковша от забоя и его подъем 4,14 – 17,21 

4 Разгон в начале поворота на разгрузку 17,21 – 18,21 

5 Травление каната с постоянной скоростью 18,21 – 29,31 

6 Торможение с загруженным ковшом 29,31 – 30,06 

7 Разгрузка ковша 30,06 – 36,06 

8 Разгон после разгрузки ковша 36,06 – 36,59 

9 Маневровые операции при повороте в забой 36,59 – 51,87 

10 Торможение перед началом следующего черпания 51,87 – 52,50 

Подъемный механизм 

1 Пауза при заглублении ковша 0,00 – 4,14 

2 Разгон до установившейся скорости подъема ковша 4,14 – 5,54 

3 Подъем ковша над забоем перед началом поворота 5,54 – 17,21 

4 Подъем с постоянной скоростью до конца поворота 17,21 – 29,31 

5 Торможение груженого ковша 29,31 – 29,99 

6 Разгрузка ковша 29,99 – 35,99 

7 Разгон при спуске порожнего ковша в забой 35,99 – 36,46 

8 Маневрирование с постоянной скоростью 36,46 – 51,86 

9 Торможение при спуске к месту копания 51,86 – 52,50 

Поворотный механизм 

1 Пауза перед началом поворота 0,00 – 17,21 

2 Разгон с загруженным ковшом 17,21 – 24,75 

3 Поворот с постоянной скоростью к месту разгрузки 24,75 – 29,26 

4 Торможение платформы при разгрузке ковша 29,26 – 35,97 

5 Разгон с порожним ковшом 35,97 – 41,15 

6 Движение с постоянной скоростью 41,15 – 47,89 

7 Торможение с порожним ковшом в месте копания 47,89 – 52,50 
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Рис.1. Нагрузочные диаграммы электродвигателей главных механизмов 

 
 
 
 

а                                                         б 

      
 

Рис. 2. Кинематическая схема главных механизмов экскаватора-драглайна: 

а – тяги и подъема, б – поворота 
 



АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ	  

	  

 
Енергетика. Екологія. Людина 

181 

 
Рис. 3. Виртуальная модель механической части экскаватора-драглайна 

 
Рис. 4. Скоростные диаграммы главных механизмов экскаватора 
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Рис. 5. Траектории движения ковша за рабочий цикл при повороте экскаватора 
 

Ground (Земля) – обеспечивает привязку системы 
или отдельных тел к соответствующей системе 
координат (x, y, z). 

Для удобства исследования и разделения трех 
главных механизмов экскаватора в наименованиях 
блоков первая цифра после буквенного сокращения 
определяет соответствующий механизм: 1 – тяга, 2 – 
подъем, 3 – поворот. Вторая цифра 1 или 2 обозначает 
наличие во всех приводах двух двигателей (первого и 
второго). 

Модель непосредственно реализует следующую 
структуру кинематической цепи главных механизмов 
экскаватора-драглайна с учетом идентичности ее 
исполнения для тягового и подъемного механизмов. 

Механизм тяги (подъема): 
• B1-1.2 (B2-1.2) – задается суммарный момент 

инерции двух приводных двигателей и общего 
редуктора; 

• BS1 (BS2) – датчик измерения угловой 
скорости двигателей с общим валом; 

• JA1-1, JA1-2 (JA2-1, JA2-2) – передаются 
необходимые динамические моменты через передачи 
R1-1, R1-2 (R2-1, R2-2) для вращения валов 
двигателей; 

• GC1 (GC2) – редуктор с расчетным 
передаточным числом; 

• B1 (B2) - вводится момент инерции барабанов; 
• R1 (R2) - обеспечивается вращение барабанов); 
• P1 (P2) - реализуется поступательное движение 

ковша; 
• JS&D1 (JS&D2) – учитываются упругие и 

демпфирующие свойства канатов; 
• B-T (B-P) - указывается масса ковша с породой 

и без (среднее значение). 
Механизм поворота: 

• B3-1, B3-2 – для каждого двигателя и редуктора 
задается суммарный момент инерции; 

• BS3-1, BS3-2 – датчики измерения угловых 
скоростей двигателей; 

• JA3-1, JA3-2 – передаются необходимые 
динамические моменты через передачи R3-1, R3-2 для 
вращения валов двигателей; 

• GC3-1, GC3-2 – редукторы с требуемым 
передаточным числом; 

• B3-P – вводится момент инерции поворотной 
платформы; 

• R3 – обеспечивается вращение платформы; 
• B3-S – указывается момент инерции стрелы; 
• W3-PS – моделируется жесткая связь между 

платформой и стрелой; 
• B-V – указывается момент инерции груженого 

и порожнего ковша (среднее значение); 
• W3 – принимается жесткое сочленение между 

стрелой и ковшом при повороте платформы; 
• BS3 – датчик измерения угловой скорости 

непосредственно ковша. 
Кроме блоков пакета SimMechanics для 

обеспечения функционирования модели и 
визуализации результатов моделирования применены 
необходимые блоки из основного пакета Simulink. 

Задание расчетных значений динамических 
моментов механизмов для каждого двигателя согласно 
нагрузочной диаграммы (см. рис. 1) обеспечивают 
соответствующие блоки EM, а формирование 
заданной скоростной диаграммы реализуется с 
помощью подсистем Sub1 (тяга), Sub2 (подъем) и 
Sub3 (поворот). 

С помощью виртуального осциллографа Scope1 
имеется возможность получения графических 
зависимостей заданных (пунктирная линия) и 



АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ	  

	  

 
Енергетика. Екологія. Людина 

183 

полученных при моделировании (сплошная линия) 
скоростных диаграмм каждого из механизмов в 
совокупности за полный рабочий цикл (см. табл. 1). 
Соответствующие диаграммы изображены на рис. 4. 

Некоторое расхождение в диаграммах связано с 
тем, что в расчетах учитывались масса и момент 
инерции как груженого, так и порожнего ковша в 
отдельности при повороте экскаватора на разгрузку и 
возврате ковша в забой. При моделировании же 
задавались их средние значения, чтобы не усложнять 
непосредственно саму модель. В целом полученные 
результаты показывают достаточно высокую 
сходимость и возможность в принципе построения 
моделей механической части машин и механизмов 
практически любой сложности. Кроме этого следует 
отметить тот факт, что модели кинематической цепи 
установок позволяют получить информацию о 
траекториях движения как отдельных элементов, так и 
непосредственно рабочего органа. 

В качестве примера на рис. 5 представлены 
диаграммы изменения угловой скорости ковша (блок 
BS3) и угла поворота платформы экскаватора (блок 
TF) за рабочий цикл. 
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УДК 544.032.53 
КЕРУВАННЯ СТАНОМ РІДИННИХ СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ 
 
О.А. Можаровська, аспірант 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра ЕМОЕВ, ІЕЕ, НТУУ «КПІ», вул. Борщагівська, 115, корп. 22, м. Київ, 03056, Україна 
 

Вступ. Дослідження [1] показують, що відмови 
гідроприводів складають до 15 % всіх відмов 
транспортних та технологічних машин, причому до 60 
% з них, прямо або опосередковано пов’язані з 
підвищеною забрудненістю робочих рідин. 
Відповідно до досліджень [2], підвищення чистоти 
робочих рідин гідросистем дозволяє в 3-5 разів 
підвищити ресурс агрегатів гідросистем, на 50-70 % 
зменшити кількість відмов в них та в 2-7 разів 
зменшити витрати на запасні частини при ремонті 
агрегатів гідросистем. 

Для гідросистем гірничих машин необхідно 
використовувати негорючу, дешеву, просту в 
обслуговуванні робочу рідину, яка повинна 
забезпечувати надійну експлуатацію гідравлічного 
обладнання. Такою робочою рідиною є водяна 
емульсія. Велике значення для підвищення якості 
водяної емульсії має якісне очищення водного 
середовища. [3] Відповідно до [4], потреби 
промислового виробництва у водних ресурсах 
задовольняються забором води з поверхневих джерел 
на 14 %, підземних - на 3 %, моря - близько 2 % та за 
рахунок оборотного і повторно-послідовного 
водопостачання - майже на 82 %. У промисловості 
зосереджено близько 99 % потужностей 
багаторазового використання води.  

Ефективними для зменшення домішок у складі 
рідини є фізичні способи очищення водного 
середовища, такі як електромагнітні, акустичні, 
гравітаційні тощо. Головною перевагою при очищенні 
рідинного середовища від іонів домішок магнітним 
полем є можливість керування рухом іонів в 
магнітному полі, а отже безпосереднє видалення іонів 
домішок з потоку.  Поряд з широким застосуванням 
пристроїв магнітної обробки рідинного середовища, 
відсутні загальновизнані та експериментально 
підтверджені теоретичні положення, які пояснюють 
фізико-хімічні процеси, що відбуваються при обробці 
магнітним полем рідинного середовища на 
функціональному рівні.  

Постановка задачі. Розглянуто магнітну систему 
на основі постійних магнітів з проточним кільцевим 
каналом. На водне середовище діє постійне аксіально-
симетричне поперечне магнітне поле.  

 Задачі: розробити фізико-математичну модель 
руху зарядженої часточки під дією магнітного поля 
системи з урахуванням сил взаємодії: магнітного поля 
з зарядженою часточкою, заряджених часточок між 
собою та дії потоку на часточки; визначити параметри 
магнітної системи, при яких очистка водного 

середовища більш ефективна. 
Математична модель керування станом 

рідинних середовищ. Зміна імпульсу зарядженої 
частки при проходженні магнітного поля відповідно 
до другого закону Ньютона та закону зміни імпульсу: 

 !!
!"
= 𝐹! + 𝐹! + 𝐹!, (1) 

де 𝐹! = 𝑓!𝑉 – сила взаємодії іонів, Н; 𝐹! = 𝚥!×𝐵  
– питома сила взаємодії іонів Н/м3; 𝚥! = 𝜎 𝑣×𝐵  – 
щільність струму, А/м2; 𝜎 – електропровідність 
водного середовища, См/м; 𝑣 – швидкість частки, м/с; 
𝐵 – індукція магнітного поля, Тл; V – об’єм  частки, 
м3; 𝐹! = 𝑞 𝑣×𝐵  – сила Лоренца, Н; q – заряд частки, 
Кл; 𝐹! = 𝑓!𝑉 – сила потоку гідросистеми, Н; 
𝑓! = 96𝜂в𝑄/ 𝜋𝑑ср𝑖!  – питома сила потоку 
гідросистеми, Н/м3; 𝜂в – динамічна в’язкість води, 
Па·с; Q – витрата рідини, м3/с; 𝑑ср = 𝑑! + 𝑑! /2 – 
середній діаметр кільцевого каналу, м; 𝑑! та 𝑑! – 
зовнішній та внутрішній діаметри кільцевого каналу, 
м; 𝑖 = 𝑑! − 𝑑! – діаметральний зазор між поверхнями, 
м. 

Встановлено закономірності руху зарядженої 
часточки під дією постійного аксіально-симетричного 
поперечного магнітного поля з урахуванням сил 
взаємодії: магнітного поля з зарядженою часточкою, 
заряджених часточок між собою та дії потоку на 
часточки.  Відповідно до другого закону Ньютона та 
закону зміни імпульсу, з урахуванням сил взаємодії: 
магнітного поля з зарядженою часточкою, заряджених 
часточок між собою та дії потоку на часточки 
диференційне рівняння руху частки відносно осі z: 

 𝑧 + 2𝛺𝑧 + 𝜔!! 𝑧 = 2𝛺𝜔!𝑟! + 𝑎!, (2) 

де 𝜔! = 𝑞𝐵/𝑚 – визначає питому силу, яка 
намагається повернути систему в стан рівноваги й 
характеризує гармонічні коливання системи, с-1; q – 
заряд частки, Кл; m – маса частки, кг; 𝛺 = 𝜎𝑉𝐵!/ 2𝑚

 
 

– визначає питому силу опору системи й відповідає за 
затухання коливань, с-1; V – об’єм частки, м3; 
𝑎! = 𝑓!𝑉/𝑚 – прискорення, що надається часточці 
силою потоку гідросистеми, м/с2; 𝑓! = 96𝜂в𝑄/
𝜋𝑑ср𝑖!  – питома сила потоку гідросистеми, Н/м3; 
𝜂в = 1,005 ∙ 10!! – динамічна в’язкість води, Па·с; Q 
– витрата рідини, м3/с; 𝑑ср = 𝑑! + 𝑑! /2  – середній 
діаметр кільцевого каналу, м; 𝑑! та 𝑑! – зовнішній та 
внутрішній діаметри кільцевого каналу, м;
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Рис. 1. Графіки залежності 𝑧!!! 𝑡  для іонів 𝐶a!!, 𝑀g!!, 𝐹e!!, 𝐹e!! при 𝑄 = 1000 м3/добу, 𝑑! = 0,2 м, 𝑑! = 0,1 м 

 

 
Рис. 2. Графіки залежності 𝑧!!! 𝑡  для іонів 𝐶a!!, 𝑀g!!, 𝐹e!!, 𝐹e!! при 𝑄 = 1000 м3/добу, 𝑑! = 0,2 м, 𝑑! = 0,1 м 
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Рис. 3. Графіки залежності 𝑧!!! 𝑡  для іонів 𝐶a!!, 𝑀g!!, 𝐹e!!, 𝐹e!! при 𝑄 = 1000 м3/добу, 𝑑! = 0,2 м, 𝑑! = 0,1 м 

 

 
Рис. 4. Графіки залежності 𝑧!"#(𝑄) для іонів 𝐶a!!, 𝑀g!!, 𝐹e!!, 𝐹e!! при 𝐵 = 1 ∙ 10!! Тл,  𝑑! = 0,2 м, 𝑑! = 0,1 м 

 

𝑖 = 𝑑! − 𝑑! – діаметральний зазор між поверхнями, м; 
r0  – початкова координата частки, м. 

Розв’язок лінійного неоднорідного 
диференційного рівняння другого порядку з 
постійними коефіцієнтами зі спеціальною правою 
частиною у вигляді багаточлена (2) залежить від знаку 
дискримінанту характеристичного рівняння, 
утвореного з лівої частини рівняння  (2), тобто від 

співвідношення 𝛺! та 𝜔!! , яке після перетворень 
відповідає співвідношенню В та В0. Гранична індукція 
В0 визначає характер руху зарядженої частки в 
постійному аксіально-симетричному магнітному полі, 
Тл: 𝐵! = 2𝑞/ 𝜎𝑉 .  

При 𝑄 = 1000 м3/добу, 𝑑! = 0,2 м, 𝑑! = 0,1 м 
гранична індукція В0 для іонів 𝐶a!!, 𝑀g!!, 𝐹e!!, 𝐹e!!  
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складає, Тл: 𝐵!!!!! = 0,663 ∙ 10!", 𝐵!!!!! = 1,228 ∙
10!", 𝐵!!!!! = 2,415 ∙ 10!", 𝐵!!!!! = 3,622 ∙ 10!". 
Досягти такого значення магнітної індукції в 
виробничих умовах неможливо, тому треба 
підтримувати характер руху, що відповідає випадку 
𝐵 < 𝐵!  (рис. 1–3). Відбувається затухаючий 
коливальний рух зарядженої частки на межі, яка 
визначається параметром С0: 

𝑧!!! 𝑡 = 𝐶!! + 𝐶!! ∙ 𝑒!!!! sin 𝑎!𝑡 + arctg
!!
!!

+ 𝐶!, 

 (3) 

 𝑧!!! 𝑡 = 𝑏!! + 𝑏!! ∙ 𝑒!!!! sin 𝑎!𝑡 + arctg
!!
!!

, (4) 

𝑧!!! 𝑡 = 𝑔𝑒!!!! sin 𝑎!𝑡 − arctg
!!
!!

+ arctg !!
!!

, 

  (5) 

де 𝑎! = 𝛺, 𝑎! = 𝜔!! − 𝛺!, 𝐶! = 2𝛺𝜔!𝑟! + 𝑎! /
𝜔!! , 𝐶! = −𝐶!, 𝐶! = 𝑣! − 𝑎!𝐶! /𝑎!, 𝑏! = −𝑎!𝐶! +
𝑎!𝐶! = 𝑣!, 𝑏! = −𝑎!𝐶! − 𝑎!𝐶!, 𝑔 =
𝑎!! + 𝑎!! 𝑏!! + 𝑏!!. 
Частоту коливань системи характеризує 

частотний параметр а2, який в свою чергу залежить 
від різниці квадратів 𝜔! та Ω.  Результуюча сила F 
суми сили Лоренца FH, сили взаємодії іонів FE та сили, 
обумовленої напірною характеристикою гідросистеми 
FP на заряджену частку в аксіально-симетричному 
магнітному полі спрямована в напрямку, 
протилежному напрямку швидкості частки υ0.   

Повертаюча сила, яку визначає параметр 𝜔!, 
створює прискорення, що викликає появу швидкості в 
напрямку, оберненому початковій швидкості частки υ0 
. Ця швидкість досягає максимум в момент z=С0, при 
цьому повертаюча сила дорівнює нулю. Наявність 
від’ємної швидкості призводить до появи та 
збільшенні від’ємного зміщення (z<0). Повертаюча 
сила стає додатною, направленою на подолання 
інерції, обумовленої від’ємною швидкістю. Далі 
процес повторюється, відбуваються коливання 
системи на межі, яку визначає параметр С0. Сила 
опору системи, яка визначається параметром Ω, 
приводить до затухання коливань. 

Максимальна відстань, яку частка проходить в 
магнітному полі, м: 

 𝑧!"# = 𝑒
!!!!!

!!!"#$% !!
!!

!! !!!!!!
!

!!
!!!!

!
+ 𝐶! + 𝐶!, (6) 

При 𝑄 = 1000 м3/добу, 𝑑! = 0,2 м, 𝑑! = 0,1 м 
максимальна відстань 𝑧!"#, яку проходять іони 𝐶a!!, 
𝑀g!!, 𝐹e!!, 𝐹e!! в магнітному полі складає, м: 
𝑧!"#!!!! = 0,102, 𝑧!"#!!!! = 0,062, 𝑧!"#!!!! = 0,142, 
𝑧!"#!!!! = 0,095. 

Зі збільшенням індукції магнітного поля В 

амплітуда коливань частки 𝑧!"# зменшується за 
гіперболічним законом. Параметр С0 характеризує 
дрейф частки відносно початку координат. При 
збільшенні витрати рідини Q зміщується центр 
коливань часток в додатному напрямку. Залежність 
𝑧!"#(𝑄) представлено на рис. 4. 

Збільшення витрати рідини приводить до 
збільшення швидкості часток в потоці, що в свою 
чергу приводить до збільшення сили, обумовленої 
напірною характеристикою гідросистеми, а отже до 
лінійного збільшення амплітуди коливань 𝑧!"#. 
Збільшення амплітуди коливань призводить до 
некерованого впливу магнітного поля на частки 
домішок в водній системі (проходження заряджених 
частинок крізь магнітну систему) і вимагає зміни 
параметрів магнітної системи. При неможливості 
збільшити 𝑧!"#, необхідне збільшення значення 
магнітної індукції. 

 
Висновки 

1. Встановлено закономірності руху зарядженої 
часточки під дією постійного аксіально-симетричного 
поперечного магнітного поля з урахуванням сил 
взаємодії: магнітного поля з зарядженою часточкою, 
заряджених часточок між собою та дії потоку на 
часточки, які відповідають затухаючому 
коливальному руху на межі, яка визначається 
параметром С0.  

2. Визначені залежності оптимальних значень 
витрати рідини, індукції магнітного поля та довжини 
магнітів для ефективного очищення водного 
середовища від іонів домішок на основі встановлених 
закономірностей руху часточки в магнітному полі з 
урахуванням ефекту Пашена-Бака. При довжині 
магнітів 0,02 м, витраті рідини 4,583 ∙ 10!! м

3/с 
(швидкості часточок 1,297 м/с), необхідна індукція 
магнітного поля в кільцевому зазорі складає 0,378 Тл. 
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Вступ 

Проблема інтенсифікації  робочих процесів  
розробки гірських порід гірничими машинами 
припускає збільшення одиничної потужності 
технологічного впливу за умови мінімізації 
енергетичних витрат. 

Перспективним напрямком  інтенсифікації є 
застосування впливу на робочий масив імпульсними 
навантаженнями, починаючи з високих амплітуд і 
низьких частот (гідромолот) до  високочастотних 
низькоамплітудних впливів (віброзубці ковшів 
активної дії). 

При цьому виникають наступні проблеми: 
застосування гідромолотів вимагає додаткових 

трудовитрат для виїмки й екскавації порід;  
згенерований гідромолотом імпульс має тривалість в 
межах 100 мікросекунд, при передачі такого імпульсу 
в масив з підвищеною пластичністю, відбувається 
інтенсивне поглинання енергії удару, загасання 
хвильових процесів і, отже, падіння продуктивності 
машини. 

Застосування ковшів активної дії з віброзубцями 
частково усувають перераховані недоліки,  але при 
цьому  з'являються труднощі зв'язані з неоднорідністю 
робочого масиву. При русі ковша в масиві можливі 
появи твердих порід, що  призводить до стопоріння 
ковша 

З метою виключення випадків стопоріння ковша, 
на гідравлічних екскаваторах відома система 
форсування гідроприводу включенням додаткового 
гідронасоса [1]. Наприклад, на екскаваторах фірми 
Poklain застосовується система Variodyn. Однак, і в 
цьому випадку, виникають обмеження: за стійкістю 
базової машини; за робочим тиском – через зниження 
надійності гідроприводу, тому що високим тиском 
охоплюється весь гідропривід, включаючи рукави 
високого тиску; за інертністю системи  керування в 
ручному режимі. 

 
Результати аналітичних досліджень 

Розроблена розрахункова схема процесу копання 
гірського масиву на прикладі гідравлічного 
екскаватора ЕО-4321А (рис.1). Встановлений діапазон 
взаємодії виконавчого органа – ковша з гірським 

масивом при повному повороті ковша за допомогою 
гідрокінематичної системи на кут  φ=162° при радіусі 
ковша r_цк = 1,23 м (для ємності ковша 0,65 м³). 

Встановлено значення  тангенціальної сили 
різання Rt  за обмеженнями:  активним тиском подачі 
від насоса p_н= 25 МПа в гідроциліндрі приводу 
ковша з генерацією сили Rцк (крива 1) ; реактивним 
тиском p_р=32 МПа за настроюванням запобіжних 
клапанів,  з генерацією реакцій відповідно в циліндрах 
рукояті Rцр (крива 2) і стріли Rцс (крива 3); стійкістю 
екскаватора за відновлювальним моментом сили Gе 
відносно характерних точок О1, О2 – проекцій ребер 
можливого перекидання екскаватора (крива 4) (рис.2). 
Тоді  реальний тиск за встановленими обмеженнями 
(крива 5) характеризує корисну роботу Ак 
гідроприводу  на переміщенні l_x зубців ковша. 
Відповідно втрачена робота ∆А  характеризує 
невикористані можливості приводу виконавчого 
органа. 

Для відновлення характеристики (1) і зменшення 
втрат ∆А необхідно зменшити вплив наведених 
обмежень. 

Ця задача вирішується використанням 
додаткових ресурсів гідроприводу. Такі можливості 
виникають при втраті потужності в режимах 
стопоріння виконавчих органів, коли частина рідини 
через запобіжні клапани потрапляє в бак. 
Застосувавши додатковий споживач ‘”втраченої 
рідини” – мультиплікатор тиску реалізовано механізм 
енергетизованого повернення  робочої рідини в 
гідроциліндр приводу виконавчого органу [2]. При 
цьому, використавши зворотній зв’язок за тиском 
спеціальним пристроєм, виникли передумови  до 
адекватного відтворення необхідної характеристики 
(1)  (рис.2), що відповідає умовам повного 
викорисання роботи гідроприводу.   

Для підвищення ефективності, мультиплікатор 
може працювати в низькочастотному режимі коливань  
[2] або високочастотному [3]. Високочастотний режим 
ефективний при розробці в'язких і сипучих ґрунтів з 
дрібними твердими включеннями, а низькочастотний 
– для руйнування більш  міцних ґрунтів 

На рис. 3  показаний варіант реалізації 
низькочастотного мультиплікаторного приводу. 
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Рис. 1 – Розрахункова схема процесу копання гідравлічним екскаватором 

 

 

 
Рис. 2 – Характеристика сили різання за обмеженнями: 1 – активного тиску, 2, 3 – реактивного тиску в гідроциліндрах  

відповідно рукояті і стріли, 4 – стійкістю екскаватора; 5 – реальна характеристика сили різання. 
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Рис. 3 – Мультиплікаторний привод ковша 

 
Привод складається з мультиплікатора тиску 

(МТ), насоса подачі (Н), бака робочої рідини (Б), 
гідророзподілювача (Р), запобіжного клапана (КЗп) 
зворотного клапана (КЗв), гідроциліндра приводу 
ковша (ЦГ). Мультиплікатор тиску складається з 
корпуса 1, в якому співосно розташовані плунжер 2, 
підпружинений клапан 3, шток 4. Мультиплікатор має 
гідравлічний зв’язок з гідроциліндром приводу ковша 
маніпулятора 5. Мультиплікатор працює наступним 
чином. При збільшення сили опору різання Rt (рис. 3) 
зростає тиск в поршневій порожнині гідроциліндра 
ЦГ. При зростанні тиску плунжер 2 , а з ним і клапан 3 
переміщуються вверх. Їх переміщення регулюється 
пружиною, яка підтискує клапан. При досягненні 
тиску в поршневій порожнині певного рівня 
радіальний отвір в плунжері 2 досягає камери подачі в 
корпусі 1 мультиплікатора і, під дією тиску в приводі, 
клапан і плунжер роз’єднуються. Далі клапан 
перекриває канал прямої подачі рідини в поршневу 
порожнину гідроциліндра ЦГ і в цю порожнину 
подається рідина тільки через мультиплікатор шляхом 
витіснення рідини з нього плунжером 2. 
Конструктивно виконано так, що площа торцевої 
частини плунжера в камері подачі більша ніж площа 
торцевої частини в камері мультиплікації, тому тиск в 
поршневій порожнині  гідроциліндра ЦГ збільшується 
пропорціонально співідношенню площ торців 
плунжера 2, що і визначає коефіцієнт мультиплікації. 
 

Результати експериментальних досліджень 

НТУУ ”КПІ” проведено експериментальні 
дослідження з застосуванням насосної установки НШ-

100А-3 потужністю 66,4 кВт, робочим об’ємом 100 
3см , частотою обертання 500...2400 1−хв  , тиском на 

виході 16...21 МПа. Продуктивність в процесі 
досліджень змінювалась в межах Q=90...173,5 л/хв. За 
предмет дослідження прийнятий натурний зразок 
мультиплікатора тиску (рис. 4) для гідравлічних 
екскаваторів 3-4 розмірних груп з коефіцієнтом 
мультиплікації 2,22. Проводилось вимірювання тиску 
на вході і виході мультиплікатора за допомогою 
датчиків тиску, манометрів тиску для дублювання 
вимірювань. 

Рис. 4 – Проведення вимірювань тиску мультиплікації: 1 – 
натурний зразок мультиплікатора тиску; 2, 3 – датчики 
тиску відповідно на вході та виході мультиплікатора; 4 – 

манометри тиску для дублювання вимірювань. 

На рис. 5 наведено фрагмент осцилограми 
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процесу мультиплікації. На рисунку відповідно: 1,2 – 
пікові значення тисків на вході і виході 
мультиплікатора, 3, 4 – нульові лінії значень тиску на 
вході і виході.  

Тиск на вході в мультиплікатор в середньому 
складав 11,5 МПа, а на виході 25,5 МПа. При цьому 
частота коливань плунжера мультиплікатора складала 
в середньому 150 1−хв . Експериментально визначений 
коефіцієнт мультиплікації в середньому склав 2,21. 
Відносна похибка вимірювання склала 2, 274% в 
межах ймовірності довіри 0,95. 

  

 
Рис. 5 – Фрагмент осцилограми процесу мультиплікації: 1,2 
– пікові значення тисків на вході і виході мультиплікатора, 

3, 4 – нульові лінії значень тиску на вході і виході 
 

Висновки 

Застосування мультиплікатора тиску, як 

конструктивного доповнення до гідравлічного 
циліндру, значно посилює його силову спроможність 
для випадку стопоріння ковша при руйнуванні 
міцного грунта або гірської породи. 

Розроблена схема взаємодіючих мультиплікатора 
та гідроциліндрів приводу ковша дозволяє 
розподілити потужність гідроприводу та знизити 
енерговитрати на процес руйнування гірських порід та 
міцних грунтів. Застосування коливального режиму 
мультиплікації значно зменшує вплив обмежень по 
реактивним тискам та стійкості машини на робочий 
процес і дозволяє підвищити енергетичні можливості 
гірничої машини. 

Розроблено натурний зразок мультиплікатора та 
проведено стендові експериментальні дослідження. 
Встановлено амплітудні характеристики імпульсів 
тиску в середньому  на вході в мультиплікатор 11,5 
МПа і виході 25,5 МПа з частотою коливань в 
середньому 150 1−хв .  

Розроблений в НТУУ ”КПІ” мультиплікатор 
тиску рекомендується до впровадження в гірничій та 
будівельній галузях промисловості України. 
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ЕНЕРГО- I ЕКСЕРГОЕФЕКТИВНIСТЬ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ БУДIВЛI 

(ДОСЛІДЖЕННЯ, АНАЛIЗ, НОВI ПОКАЗНИКИ) 
 

В.І. Дешко, Н.А. Буяк, I.C. Долгополов, В.Т. Тучин 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра теплотехніки та енергозбереження, НТУУ «КПІ», вул. Борщагівська, 115, м. Київ, 03056, Україна 
Тел.:(044) 454-96-90; e-mail: te@iee.ntu-kpi.kiev.ua 

 
Анотація – Проаналізовано та досліджено енергетичні та ексергетичні потоки, які використовуються для 
забезпечення теплопостачання будівлі, починаючи від первинного палива і закінчуючи огороджуючими 
конструкціями. Оцінено існуючі показники енергоефективності будівлі, розроблені нові показники, що визначають 
енерго- і ексергоефективність використання первинного палива, та обгрунтована доцільність їх застосування.  
 

Вступ. На опалення, освітлення та охолодження 
будівель витрачається біля 1/3 первинних 
енергоресурсів, що споживаються в світі [1]. Тому і 
питання ефективного використання енергії в будівлях 
є дуже актуальним. В Україні для оцінки 
енергоефективності будівель застосовується 
енергетичний підхід, що полягає у визначенні 
питомого енергоспоживання за опалювальний період, 
при порівнянні з нормативним значенням 
визначається клас енергоефективності будівель [2], це 
не дає можливості оцінити ефективність використання 
первинного палива. За кордоном для підвищення 
розуміння якості енергетичних потоків в будівлі 
використовують також ексергетичну методику [1]. 
Сьогодні говорять про появу та існування будинків із 
низьким споживанням ексергії (Low exergy building), 
головною характеристикою яких є свiдоме 
проектування із зменшенням внутрішніх і зовнішніх 
навантажень [1]. Особлива увага в таких будинках 
приділяється параметрам комфорту. 

На теренах нашої країни ексергетичний підхід 
розвивається для оцінки теплоенергетичного 
обладнання [3]. Існує думка [4], що ексергія, як 
фактор роботоздатності потоку не може 
використовуватися при формуванні 
макроенергетичного критерію енергоефективності 
будівлі (запропонований автором критерій оцінює 
ефект експлуатації). З існуючими тенденціями 
використання в будівлі різних за якістю джерел 
теплоти та розвитком низькотемпературних концепцій 
опалення застосування ексергетичного та 
енергетичного аналізу дають більш повне розуміння 
при оптимізації системи «будівля – джерело 
опалення». Використання ексергетичного пiдходу 
дозволяє враховувати взаємозв’язки енергій різної 
фізичної природи та дисипативні втрати потужності. 
Проведений [5] аналіз потоків та втрат енергії та 
ексергії в різних компонентах системи «будівля – 
джерело опалення (теплова помпова установка - 
ТПУ)» показує доцільність комплексного 
застосування енергетичного та ексергетичного 
аналізу. Крім того при дослідженні будівель варто 
оцінювати енерго- та ексергоефективність 
використання різних первинних джерел енергії.  

Постановка задачі. Метою статті є а) 
дослідження та аналiз енергетичних та ексергетичних 
потоків, які використовуються для забезпечення 
теплопостачання будівлі, починаючи від первинного 
палива і закінчуючи огороджуючими конструкціями; 
б) оцінка існуючих показників енергоефективності 
будівлі; в) розробка нових показників, що визначають 
енерго- і ексергоефективність використання 
первинного палива, та обгрунтовання доцільністі їх 
застосування.  

Методика дослідження. Для того щоб 
проаналізувати загальні втрати енергії/ексергії вздовж 
усього ланцюга теплопостачання, оберемо в якості 
об’єкта дослідження енергопостачання приміщення 
розмірами 4×4 м2, як елемент будівлі, спорудженої у 
80-х роках у м. Києві. Схему потоків енергії/ексергії 
для різних джерел тепла будівлі (централізована 
котельня, газовий котел, електричний котел, кабельне 
опалення та ТПУ) представлено на рис.1. Умовні 
позначення до рис.1. наведені в Таблиці 1. 

Потоки енергії / ексергії для ланцюга 
«виробництво – споживання теплової енергії» 

Потік енергії / ексергії для ланцюга «виробництво 
– споживання теплової енергії» визначаємо за 
опалювальний період за умови середньої температури 
оточуючого середовища за цей період. Розрахунки 
потоків енергії та ексергії проводимо для двох 
варіантів огороджуючих конструкцій: перший варіант 
відповідає нормам 80-х років, другий – сучасним 
вимогам [2]. Комбіноване теплопостачання не 
розглядається, вважається, що необхідний мікроклімат 
в приміщенні забезпечується тільки одним джерелом 
тепла. 

Втрати енергії через огороджуючі конструкції і 
вентиляцію та надходження енергії від сонячного 
випромінювання та побутових приладів визначаються 
за методикою наведеною у стандарті [2], їх можна 
також розраховувати на основі іноземного досвіду [5]. 
Витрати електроенергії на роботу живильних та 
циркуляційних помп не враховуються.  

Приклад розрахунку надходжень та втрат 
енергії/ексергії в системі «будівля – джерело 
опалення» для різних джерел тепла приведено в 
таблицях 2 – 6. У цих таблицях потоки ексергії
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Рис.1. Схема потоків енергії / ексергії для різних джерел тепла будівлі 

 
Таблиця 1 Позначення надходжень та втрат енергії / ексергії в різних елементах системи 

Надходження енергії / ексергії до Втрати енергії / ексергії в 

0 0F / Ex  ‒ електростанції; 0 0E / Exʹ′ ʹ′  ‒ електростанції; 

1 1W / Ex  ‒ електричних мереж; 1 1E / Exʹ′ ʹ′  ‒ електричних мережах; 

21 21F / Ex  ‒ котла централізованого теплопостачання; 21 21E / Exʹ′ ʹ′  ‒ котлі централізованого теплопостачання; 

22 22F / Ex  ‒ газового котла автономної котельні; 22 22E / Exʹ′ ʹ′  ‒ газовому котлі автономної котельні; 

24 24W / Ex  ‒ електричного котла; 24 24E / Exʹ′ ʹ′  ‒ електричному котлі; 

23 23W / Ex  ‒ теплової помпової установки; 23 23E / Exʹ′ ʹ′ ‒ тепловій помповій установці; 

n nE / Ex  ‒ теплової помпи, низько потенційне тепло;  

3 3E / Ex  ‒ теплової мережі; 3 3E / Exʹ′ ʹ′  ‒ тепловій мережі; 

4 4E / Ex  ‒ теплового пункту; 4 4E / Exʹ′ ʹ′  ‒ тепловому пункті; 

51 51E / Ex  ‒ системи опалення від централізованого 
теплопостачання; 52 52E / Ex  ‒ системи опалення від 
газового котла; 53 53E / Ex  ‒ системи опалення від 
ТПУ; 54 54E / Ex  системи опалення від електричного 
котла; 

 
 
51 51E / Exʹ′ ʹ′  ‒ системі опалення; 

 

61 61E / Ex  ‒ приладу опалення; 61 61E / Exʹ′ ʹ′  ‒ опалювальному пристрої; 

62 62W / Ex  ‒ кабелів в огородженнях; 62 62E / Exʹ′ ʹ′  ‒ кабелях в огородженнях; 

71 71E / Ex  ‒ повітря в кімнаті від системи опалення; 81 81Q / Ex  - зовнішній стіні; 

82 82Q / Ex  - покритті; 

83 83Q / Ex  - вікні; 

84 84Q / Ex  - дверях; 

85 85Q / Ex  - у вентиляційній системі. 

72 72E / Ex  ‒ повітря в кімнаті від побутових приладів 

s sQ / E  ‒ повітря в кімнаті від сонячного 
випромінювання. 
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Таблиця 2  Потоки та втрати енергії / ексергії для централізованого теплопостачання з газовим котлом 
Потоки та втрати енергії   Потоки та втрати ексергії  

21 21 3F E Eʹ′= + , де 21 21 211E F ( )ηʹ′ = −  
21 21 3Ex Ex Exʹ′= + , де 21 21

в
p
н
p

Q
Ех F

Q
=  

3 3 4E E Eʹ′= + , де 3 3 31E E ( )ηʹ′ = −  
3 3 4Ex Ex Exʹ′= + , де 3 3

3
1 ocTЕх Е ( )
T

= −  

4 4 51E E Eʹ′= + , де 4 4 41E E ( )ηʹ′ = −  
4 4 51Ex Ex Exʹ′= +  , де 4 4

4
1 ocTЕх Е ( )
T

= −  

51 5 61E E Eʹ′= + , де 5 51 51E E ( )ηʹ′ = −  
51 5 61Ex Ex Exʹ′= +  , де 5 5

4
1 ocTЕх Е ( )
T

= −  

61 61 71E E Eʹ′= +  ,де 61 61 611E E ( )ηʹ′ = −  
61 61 71Ex Ex Exʹ′= +  ,де 6 6

4
1 осТЕх Е ( )
Т

= −  

71 81 82 83 84 85 72sE Q Q Q Q Q Q Q= + + + + − −  71 81 82 83 84 85 72sEx Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex= + + + + − − , де

71 71 1 ос

р

T
Ex E ( )

T
= ⋅ −  

Таблиця 3           Потоки та втрати енергії / ексергії для теплопостачання з газовим котлом автономної котельні 
Потоки та втрати енергії   Потоки та втрати ексергії  

22 22 52F E Eʹ′= + , де 22 22 221Е E ( )ηʹ′ = −  
22 22 52Ex Ex Exʹ′= + , де 22 22

в
p
н
p

Q
Ех F

Q
=  

52 5 61E E Eʹ′= + , де 5 52 51Е E ( )ηʹ′ = −  
5 5 61Ex Ex Exʹ′= + , де 5 5

4
1 ocTЕх Е ( )
T

= −  

22 0 85,η =  – енергетична ефективність газового котла автономної котельні. 

Таблиця 4 Потоки та втрати енергії / ексергії для автономного теплопостачання з електричним котлом 
Потоки та втрати енергії Потоки та втрати ексергії 

0 0 1F E Wʹ′= + , де 0 0 01Е F ( )ηʹ′ = −   0 0 1Ex Ex Exʹ′= + ,де 0 0

в
p
н
p

Q
Ех F

Q
=  

1 1 24W E Wʹ′= +  ,де 1 1 11Е W ( )ηʹ′ = −  1 1 24Ex Ex Eʹ′= + ,де 1 1Еx W=  

24 24 54W E Eʹ′= +  ,де 24 24 241Е W ( )ηʹ′ = −  24 24 54Ex Ex Exʹ′= + ,де 24 24Еx W=  

0 0 35,η =  – енергетична ефективність електричної станції; 1 0 82,η =  – ефективність передачі енергії електричними 

мережами; 24 0 97,η =  – енергетична ефективність електричного котла. 

Таблиця 5 Потоки та втрати енергії / ексергії для теплопостачання від кабельної системи 
Потоки та втрати енергії   Потоки та втрати ексергії  

0 0 1F E Wʹ′= + , де 0 0 01Е F ( )ηʹ′ = −  
0 0 1Ex Ex Exʹ′= + , де 0 0

в
p
н
p

Q
Ех F

Q
=  

1 1 62W Е Wʹ′= + , де 1 1 11Е W ( )ηʹ′ = −  1 1 62Ex Еx Wʹ′= + , де 1 1Еx W=  

62 62 71W E Eʹ′= + , де 62 62 621Е W ( )ηʹ′ = −  62 62 71Ex Ex Exʹ′= + , де 62 62Еx W=  

62 0 99,η =  – енергетична ефективність кабельної системи опалення. 

Таблиця 6 Потоки та втрати енергії / ексергії для теплопостачання від ТПУ 
Потоки та втрати енергії   Потоки та втрати ексергії  

0 0 1F E Wʹ′= + , де 0 0 01Е F ( )ηʹ′ = −  
0 0 1Ex Ex Exʹ′= + , де 0 0

в
p
н
p

Q
Ех F

Q
=  

1 1 23W E Wʹ′= + , де 1 1 11Е W ( )ηʹ′ = −  1 1 23Ex Ex Eʹ′= + , де 1 1Еx W=  

23 23 53 nW E E Eʹ′= + − , де 23 23 231Е W ( )ηʹ′ = −  23 23 53 nEx Ex Ex Exʹ′= + − , де 23 23Ех W=  
визначаються на основі даних про енергетичні потоки наступним чином [4]: 
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1) ексергія потоку теплоти:  
 Q eEx Q τ= ⋅  (1) 

де Q  – енергія теплового потоку; еіτ - ексергетична 
температурна функція, яка для і-го потоку дорівнює: 

 і ос
еі

і

Т Т
Т

τ
−

=  (2) 

іТ – температура теплового потоку; осТ  – 
температура оточуючого середовища; осТ  приймаємо 
сталою і рівною середній за опалювальний період [8]; 
2) ексергія електричної енергії:  

wEx W=  
3) ексергія палива:  

в
р

p p н
р

Q
Ex Q

Q
= ⋅  

pQ  – кількість теплоти, що виділяється при 

згорянні первинного палива; в
рQ  – вища теплота 

згоряння палива; н
рQ  – нижча теплота згоряння 

палива [7]. 
 
де 21 0 85,η =  – енергетична ефективність 

газового котла централізованого теплопостачання [6]; 
3 0 8,η =  – ефективність передачі енергії тепловими 
мережами; 4 0 9,η =  – енергетична ефективність 
теплового пункту; 5 0 95,η =  – енергетична 
ефективність системи опалення; 61 0 9,η =  – 
енергетична ефективність приладу опалення; 3T  – 
середня температура теплових мереж, визначається на 
основі рівняння: 

3 3
3 2
T T

T
ʹ′ ʹ′ʹ′+

=  

де 3T ʹ′  – температура в прямому (або 
подавальному) трубопроводі теплових мереж, К ; 3T ʹ′ʹ′  
– температура в зворотному трубопроводі теплових 
мереж, К ; 

Вважаємо, що температури теплоносія на вході та 
виході прямого та зворотного трубопроводів є 
сталими. 

4Т  – середня температура в системі опалення, 
визначається так: 

4 4
4 2
Т ТТ
ʹ′ ʹ′ʹ′+

=  

де 4Т ʹ′  – температура в прямому (або 
подавальному) трубопроводі системи опалення, К ; 
4Т ʹ′ʹ′  – температура в зворотному трубопроводі системи 
опалення, К . 

Температури визначаємо за графіком 
навантаження для теплових мереж [9], для середньої 
температури за опалювальний період 3 358T Кʹ′ = , 

3 320 6T , Кʹ′ʹ′= , 4 332 5T , Кʹ′ = . 

рT  – температура повітря в кімнаті, згідно із 

нормами становить 293 К  [2]. 
Енергоефективність ТПУ визначаємо наступним 

чином:  

23
N

N L

T
T T

η η= ⋅
−

 

NT  – температура з якою підводиться теплота до 
ТПУ , К ; LT  – температура з якою відводиться 
теплота, К ; η  – коефіцієнт відповідності 
ефективності реальних ТПУ до ефективності при 
оборотних умовах. 

Приймаємо, що LT  дорівнює 273 К  та 
припускаємо, що NT  змінюється при різному 
тепловому навантаженні будівлі, зумовленому зміною 
теплозахисних властивостей огороджуючих 
конструкцій, а 0 5,η = . 

На рис.2 представлено кількісні характеристики 
потоків енергії (а) та ексергії (б).від різних джерел 
теплоти. Найбільше споживає енергії та первинного 
палива електричний котел, потім кабельне та 
централізоване опалення. Низька енергоефективність 
електричного опалення обумовлена низькою 
енергоефективністю електростанцій. З енергетичної 
сторони централізоване теплопостачання менш 
ефективне за автономну котельню із–за втрат енергії в 
тепловій мережі та тепловому пункті. Очевидно, що 
зростання теплозахисних властивостей огороджуючих 
конструкцій значно зменшує енергетичне 
навантаження будівлі, та втрати вздовж усього 
ланцюга. При кращих теплозахисних властивостях 
огороджуючих конструкцій споживання первинного 
палива ТПУ стає меншим, ніж автономним газовим 
опаленням, що пояснюється зміною термодинамічної 
ефективності ТПУ. 

Для обох варіантів огороджуючих конструкцій 
ТПУ споживають менше ексергії первинного палива, 
ніж автономне газове опалення. Це обумовлено 
більшою ексергетичною цінністю газу, що 
споживається котлом, у порівнянні з вугіллям для 
електростанції. Якщо з енергетичної сторони кабелі в 
будинку є більш ефективними, ніж прилад опалення, 
то з ексергетичної сторони навпаки, оскільки цінність 
електричної енергії є більшою, ніж теплового потоку 
при обраних умовах. Рис.2,б показує, що ексергетичне 
навантаження суттєво не змінюється при зміні 
теплозахисних властивостей огороджуючих 
конструкцій, проте навіть незначні зміни потреби в 
ексергії, обумовлюють значне зменшення споживання 
первинного палива. Представлені значні втрати 
ексергії зі сторони постачання порівняно зі стороною 
споживання наголошують на необхідності 
оптимального вибору тих чи інших елементів системи 
теплопостачання.



ТЕПЛОТЕХНІКА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ	  
 

 
Енергетика. Екологія. Людина 

198 

 
а) 

 

 
б) 

 Рис.2. Потоки енергії / ексергії для різних джерел теплоти 
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Таблиця 7  Значення енергії / ексергії для ланцюга із ТПУ 
 при різній ефективності виробництва і передачі електричної енергії 

Ефективність 
виробництва і передачі 
електричної енергії 

Енергія / ексергія первинного 
палива, кВт год⋅  

Енергія / ексергія, що втрачається 
будівлею, кВт год⋅  

Тепловий захист будівлі відповідає 

нормам 80-х 
років 

сучасним 
вимогам 

нормам 80-х 
років 

сучасним вимогам 

0 0 35,η = , 1 0 82,η =  345,58/359,41 168,17/175,27  
277,44/15,35 

 
168,01/12,1 

0 0 35,η = , 1 0 95,η =  298,29/310,23 145,1/151,28 

0 0 45,η = , 1 0 95,η =  232,01/241,29 94,25/117,66 

У таблиці 7 продемонстровано, що при зростанні ефективності виробництва і постачання електричної 
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енергії, споживання енергії / ексергії первинного 
палива при використанні ТПУ зменшується від 
298,29/310,23 до 232,01/241,29 кВт год⋅  для 
теплового захисту, що відповідає нормам 80- років, і 
при обраних умовах розрахунку становить навіть 
меншу величину, ніж потреба на опалення 
277,44/15,35 кВт год⋅ . Проведений ексергетичний 
аналіз також свідчить про зменшення споживання 
ексергії первинного палива при зростанні 
ефективності виробництва і постачання енергії, однак 
потреба в ексергії первинного палива є більшою ніж 
та ексергія, що втрачається в будівлі. Енергетичний та 
ексергетичний аналізи демонструють зростання 
ефективності ТПУ при зростанні теплозахисних 
властивостей огороджуючих конструкцій за рахунок 
зниження температурного потенціалу системи 
опалення. 

 
Втрати енергії / ексергії для ланцюга 

«виробництво – споживання теплової енергії» 
На рис. 3 представлено втрати енергії та ексергії в 

різних елементах системи теплопостачання та будівлі. 
Аналізуючи рис. 3а, де представлено втрати енергії та 
ексергії для централізованого теплопостачання, можна 
стверджувати, що з енергетичної точки зору 
доцільніше оптимізовувати огородження будівлі, 
потім систему вентиляції (слід нагадати, що обрана 
модель відповідає нормам 80-х років, при зростанні 
термічного опору огороджень витрати енергії на 
вентиляцію стали б більшими за витрати в 
огороджуючих конструкціях), далі слід звернути увагу 
на котел (зростання ефективності використання газу 
характерне для конденсаційних котлів), теплові 
мережі, тепловий пункт та прилад опалення. 
Найбільші втрати ексергії характерні для котла, далі в 
приладі опалення, тепловому пункті, теплових 
мережах в огородженнях та вентиляції відповідно. 

Якщо говорити про автономну котельню, то 
найбільші втрати енергії, як і в попередньому 
випадку, на вентиляцію та через огороджуючі 
конструкції. При ексергетичному аналізі особливу 
увагу слід звернути на котел та прилад опалення. 
Отже при проектуванні будівлі із низьким 
споживанням ексергії необхідно сконцентрувати 
особливу увагу на джерелі тепла або використовувати 
низькотемпературні системи опалення. 

При ексергетичному аналізі ланцюга із 
електричним котлом визначаємо значні втрати 
ексергії в електричному котлі, що свідчить про 
недоцільність переведення високоякісної електричної 
ексергії в ексергію теплового потоку. Аналогічне 
пояснення значних втрат ексергії при використанні 
кабельного опалення в кабелях. 

У системі із ТПУ (рис.3 б) значні втрати існують 
в електричній станції, існують втрати ексергії і в ТПУ, 
вони є більшими, ніж втрати в огороджуючих 
конструкціях і на вентиляцію. 

Отже проведений енергетичний і ексергетичний 

аналіз різних джерел теплопостачання демонструє 
різний розподіл втрат вздовж ланцюга виробництво – 
споживання теплової енергії. Найбільші втрати енергії 
характерні для огороджуючих конструкцій та системи 
вентиляції, а ексергетичні втрати є максимальними на 
початку ланцюга, що свідчить про використання 
високоякісних енергетичних ресурсів для задоволення 
низькоякісних енергетичних потреб. Випливає 
необхідність застосування систем опалення і джерел 
тепла, що споживають низькоякісну енергію. Якщо 
говорити про перспективність систем опалення то 
радіаторне опалення з ексергетичної сторони є 
вигіднішим, ніж кабельний обігрів, в подальшому слід 
проаналізувати ефективність використання теплої 
підлоги та конвекторних систем, де температурні рівні 
є нижчими. 

Отже із наведених діаграм можна стверджувати, 
що для створення будівлі із низьким споживанням 
ексергії, слід особливу увагу звернути на джерело 
теплоти, викорстовувати вторинні енергоносії, 
низькотемпературні системи опалення і збільшувати 
термічний опір огороджуючих конструкцій. 
Перспективними будівельними системами, для яких 
визначена достатньо висока ексергетична 
ефективність є система опалення «тепла підлога» із 
температурними рівнями 45 30/ Сo , конвектори 

65 55/ Сo  та конденсаційні котли 45 30/ Сo  або 

65 55/ Сo  [10].  
 

Показники енергоефективності будівлі 
Для оцінки енергоефективності будівлі та 

визначення класу енергоефективності в Україні 
використовується показник питомі тепловитрати на 
опалювальний період [2], який ґрунтується на 
теплотехнічних характеристиках огороджуючих 
конструкцій, враховує певні особливості системи 
опалення і не характеризує джерело теплоти. 
Європейські документи з теплових характеристик 
будівлі акцентуються на ефективності використання 
первинного палива, тому такий підхід доцільно 
розвивати і в Україні. Виходячи з цього, поряд з 
питомими витратами теплоти на опалення в якості 
енергетичного показника енергоефективності 
пропонуємо наступний: 

81 82 83 84 85
Т

Q Q Q Q Q
F

η
+ + + +

=  

де F  – кількість теплоти, що виділяється при 
згорянні первинного палива (для різних джерел тепла 
це може бути 21F , 22F  або 0F ), кВт год⋅ . 

Для оцінки ефективності використання ексергії 
первинного палива можна використовувати 
ексергетичний показник: 

81 82 83 84 85
e

F

Eх Eх Eх Eх Eх
Eх

η
+ + + +

=  

де FEх  – ексергія первинного палива (для різних
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а) 

 
б) 

Рис. 3. Втрати енергії, ексергії для різних джерел тепла: 
а) централізоване теплопостачання; б) ТПУ 

 втрати енергії  втрати ексергії 

 
a) 

 
б) 

в) 
Рис.4. Показники енергоефективності будівель 
а) енергетичні; б) ексергетичні; в) питоме 

енергоспоживання: 

Термічний опір огороджуючих конструкцій 
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джерел тепла це може бути 21Ex , 22Ex  або 0Ex ), 
кВт год⋅ . 

Запропоновані показники розраховується за 
опалювальний період при чотирьох варіантах 
огороджуючих конструкцій: 1) термічний опір 
огороджуючих конструкцій відповідає нормам 80-х 
років [11]; 2) термічний опір огороджуючих 
конструкцій відповідає нормам 90-х років [12]; 3) 
термічний опір огороджуючих конструкцій відповідає 
нормам 2006 року [2]; 4) термічний опір 
огороджуючих конструкцій кращий за норми 2006-го 
року на 30 %. 

На рис. 4а представлено запропоновані показники 
ефективності використання первинного палива для 
різних джерел теплоти. Очевидно, що найменшу 
кількість первинного палива споживають ТПУ, потім 
автономне опалення, централізоване, кабельне та 
електричне. Значення 1eη >  для автономного 
опалення при найкращих теплозахисних властивостях 
огороджуючих конструкцій пояснюється врахуванням 
надходження сонячної енергії та від побутових 
приладів і підвищення потенціалу останніх при 
зростанні теплового захисту. Більші тенденції росту 
енергоефективності ТПУ при зростанні теплового 
захисту обумовлені збільшенням енергоефективності 
ТПУ. При найнижчому тепловому захисті енергетична 
ефективність ТПУ (0,8) є нижчою ніж газового котла 
(0,82). Це наголошує на необхідності підвищення 
термічного опору огороджуючих конструкцій при 
застосуванні системи із джерелом тепла ТПУ. 
Ексергетичні показники (рис. 4б) для ТПУ є вищими 
ніж для автономної котельні при всіх розглянутих 
варіантах огороджуючих конструкцій, це обумовлено 
більшою цінністю природного газу, ніж камяного 
вугілля, що використовується для виробництва 
електроенергії.  

Порівняння запропонованого енергетичного 
показника та питомого споживання теплоти за 
опалювальний період показують, що останній не 
залежить від джерела теплоти, а змінюється тільки 
при зміні теплозахисних властивостей огороджуючих 
конструкцій. Це обґрунтовує доцільність 
використання eη  для порівняння ефективності різних 
будівель, оскільки він залежить від захисних 
властивостей огороджуючих конструкцій та від 
обраного джерела теплоти. 

Для ексергетичного показника ефективності 
використання первинного палива характерні ті ж 
тенденції, що і для енергетичного. Однак необхідність 
використання таких критеріїв пояснюється 
можливістю враховувати взаємозв’язки енергій різної 
фізичної природи в системі теплопостачання та 
дисипативні втрати потужності в елементах цієї 
системи, чим обумовлено подальший розвиток 
ексергетичного аналізу для оптимізації систем та 
концепцій теплопостачання.  

 

Висновки 
1. Проведений енергетичний і ексергетичний 

аналіз різних джерел теплопостачання представляє 
різний розподіл втрат при використанні енергетичного 
і ексергетичного підходів. Найбільші втрати енергії 
характерні для огороджуючих конструкцій та системи 
вентиляції, а ексергетичні втрати є максимальними на 
початку ланцюга, що свідчить про використання 
високоякісних енергетичних ресурсів для задоволення 
низькоякісних енергетичних потреб. 

2. Аналіз перспективності систем опалення 
показує, що радіаторне опалення з ексергетичної 
сторони є вигіднішим, ніж кабельний обігрів, тому в 
подальшому слід проаналізувати ефективність 
використання теплої підлоги та конвекторних систем, 
де температурні рівні є нижчими.  

3. Обґрунтовано доцільність застосування 
показника ефективності використання первинного 
палива для порівняння різних будівель, оскільки він 
залежить від захисних властивостей огороджуючих 
конструкцій і від обраного джерела теплоти. Даний 
показник демонструє найвищу ефективність систем із 
ТПУ, далі йде газовий котел, централізована котельня, 
кабельне опалення та електричний котел. Аналогічний 
ексергетичний показник, демонструє тіж тенденції, що 
і енергетичний, однак необхідність його застосування 
пояснюється можливістю враховувати взаємозв’язки 
енергій різної фізичної природи в системі 
теплопостачання та дисипативні втрати потужності в 
елементах цієї системи, що обумовлює подальше 
використання ексергетичного аналізу для розвитку 
концепцій та оптимізації систем  теплопостачання у 
сучасному світі. 

4. Подальші дослідження полягатимуть у 
врахуванні економічних показників розглянутих 
систем та вивченні комбінованого теплопостачання 
будівлі. 
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ВПЛИВ МЕХАНІЧНИХ ВІБРАЦІЙ НА ТЕПЛОПЕРЕДАЧУ В ПУЛЬСУЮЧИХ  
ТЕПЛОВИХ ТРУБАХ 
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Annotation – Given paper presents the description of experimental research of heat transfer in pulsating heat pipes. 
Functioning of pulsating heat pipes is subdivided into two regimes with their own characteristics. Influence of external 
mechanical vibrations on pulsating heat pipes thermal characteristics is presented. 
 
Key words – pulsating heat pipe, heat transfer, mechanical vibrations 
 

У сучасній теплонавантаженій техніці широко 
використовуються автономні теплопередаючі 
пристрої - теплові труби і термосифони. Розвиток 
радіоелектроніки, обчислювальної техніки і т.д. 
призводить до мініатюризації пристроїв та збільшення 
теплових потоків, що відводяться. Відповідно, 
необхідні більш ефективні системи охолодження. 

На початку 90-х років японськими винахідниками 
запропонований і запатентований новий тип теплових 
труб, що одержав назву - пульсуючі теплові труби 
(ПТТ) [1]. Унікальною особливістю ПТТ є те, що ці 
пристрої мають просту конструкцію, не містять 
капілярно-пористої структури, клапанів і т.д., але при 
цьому здатні працювати при будь-якій орієнтації в полі 
сил тяжіння. Також, однією із основних переваг ПТТ є те, 
що при передачі великих густин теплових потоків 
термічний опір залишається маленьким. На сьогоднішній 
день запропонована велика кількість різноманітних 
типів, форм, конструкцій ПТТ [2, 3].  

В процесі функціонування теплоносій рухається 
не стабільно, а як би коливається, пульсує, звідси 
походить і назва пристрою. При роботі на реальному 
об’єкті неможливо уникнути зовнішніх механічних 
вібрацій, тому питання, що розглядається, є 
актуальним. До того ж, з урахуванням особливостей 
переносу теплоти всередині самих ПТТ, ця тема 
представляє інтерес для вивчення. 

В рамках гранту від НТУУ „КПІ” було проведене 
експериментальне дослідження теплопередаючих 
характеристик ПТТ в реальних умовах експлуатації, 
зокрема при наявності зовнішніх коливань. З метою 
вивчення впливу механічних вібрацій на 
тепломасопереніс в ПТТ була спеціально створена 
експериментальна установка. Основними елементами 
цієї установки були: 

o робоча ділянка; 
o системи підводу і відводу теплоти; 
o контрольно-вимірювальна апаратура. 
Досліджувана ПТТ являла собою замкнений 

контур у вигляді плаского змійовика (рис. 1) з 7 
петлями. Внутрішній діаметр ПТТ складав 1 мм, 
зовнішній – 2 мм. Теплоносієм слугувала вода, сама 
ПТТ була виготовлена з міді.  

Вздовж ПТТ були розміщені мідь-константанові 

термопари: по 3 в зонах нагріву та транспорту і 4 – в 
зоні конденсації. Показання термопар через 
аналогово-цифровий перетворювач виводилися на 
екран монітора комп’ютера. Також 2 хромель-
алюмелеві термопари розміщувались на вході і виході 
охолоджувальної рідини з конденсатора. Завдяки 
цьому мали можливість визначити реальну кількість 
теплоти, що передавала ПТТ: 

( )BXBÈXPðåàë ttCGQ −⋅⋅= ,                    (1) 

де G – витрата рідини, кг/с; CP – теплоємність рідини, 
кДж/(кг·оС); tВИХ, tВХ – відповідно, температури рідини 
на вході та виході конденсатора, оС. 
 

 

ЗК 

ЗН 

ЗТ 

 
 

Рис. 1 – Експериментальна ПТТ 

ЗН – зона нагріву; ЗТ – зона транспорту; ЗК – зона 
конденсації 

 
Тепловий потік до зони нагріву підводився за 

допомогою електронагрівача у вигляді двох 
пластинок, що притискалися до ПТТ. Величина 
теплового потоку регулювалась  за допомогою 
лабораторного автотрансформатора і контролювалась 
ватметром. 

Відвід теплоти від зони нагріву здійснювався за 
рахунок конденсатора, через який протікала 
охолоджувальна рідина. Остання подавалася зі 
стаціонарного резервуару з заданою витратою, що 
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контролювалась витратоміром, і постійною 
температурою на вході в конденсатор. 

Важливим моментом було кріплення ПТТ до 
вібростенду, адже робоча ділянка підлягала впливу 
механічних коливань. З метою запобігання 
розкручуванню різьбових кріплень в процесі 
проведення експерименту, використовувались шайби 
Гровера. 

Для мінімізації теплових втрат робоча ділянка 
теплоізолювалась базальтовим волокном. 

Схема експериментальної установки 
представлена на рис. 2. 

 

  
 

Рис. 2 – Схема експериментальної установки 

1 – ПТТ; 2 – електронагрівач; 3 – конденсатор; 4 – 
вібростенд; 5 – аналогово-цифровий перетворювач; 6 – 
персональний комп’ютер; 7 – резервуар з охолоджувальною 
рідиною; 8 – витратомір; 9 – шайби Гровера; 10 – ватметр; 
11 – лабораторний автотрансформатор; 12 - мілівольтметр 

 
В результаті проведення експериментів були 

отримані температури по довжині ПТТ в залежності 
від часу (рис. 3). 
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Рис. 3 – Температурне поле ПТТ в залежності від часу 

1 – зона нагріву; 2 – зона транспорту; 3 – зона конденсації 
 

Як видно з рис. 3, роботу ПТТ можна умовно 
розділити на 2 режими: 

 перший І відповідає низьким тепловим 
потокам і характеризується теплопередачею за 
рахунок теплопровідності стінки; 

 другий ІІ відповідає середнім і високим 
значенням теплових потоків і характеризується 
тепломасопереносом за рахунок кипіння теплоносія. 

При переході від першого режиму роботи до 
другого центри пароутворення активізуються, 
з’являються парові бульбашки. Результатом зростання 
цих бульбашок є те, що виникає рушійна сила, яка 
сприяє переносу паро-рідинної суміші теплоносія. 
Оскільки такі бульбашки можуть одночасно виникати 
в різних петлях, то рух паро-рідинної суміші може 
різко змінювати напрямок руху, так би мовити, 
пульсувати. Цікаво також дослідити взаємозв’язок 
між внутрішніми пульсаціями теплоносія, 
підсиленими чи послабленими зовнішніми 
механічними вібраціями.  

Величина теплового потоку, який відповідає 
переходу від І-го режиму роботи ПТТ до ІІ-го, не є 
постійною і сильно залежить від параметрів 
експерименту. Так, збільшення витрати і температури 
входу охолоджувальної рідини в конденсатор 
призводить до зменшення значення перехідного 
теплового потоку. 

Були розраховані залежності термічного опору 
ПТТ від переданого теплового потоку. Термічний опір 
визначається за формулою: 

ðåàë

ÇÊÇÍ

ðåàë
TT Q

tt
Q
tR

−
=

Δ
= ,                    (2) 

де Δt – різниця середніх температур між зонами 
нагріву та конденсації, оС. 

Як показав експеримент, зовнішні механічні 
коливання незначно впливають на температурне поле 
ПТТ, але дуже сприяють тому, що початок пульсацій 
відбувається за менших теплових потоків. Тобто за 
допомогою вібрацій швидше встановлюється 
стаціонарний режим роботи (рис. 4).  

На початку переходу до другого пульсаційного 
режиму різко зменшується термічний опір і 
покращується теплопередача. Пульсації починаються 
з приблизно 40 Вт і термічний опір не перевищує 1-2 
К/Вт. Високі значення термічного опору при низьких 
теплових потоках зумовлені вибором теплоносія – 
води, яка має дуже великий вплив капілярних сил в 
трубках малого діаметру. На відміну від традиційних 
теплових труб (принаймні, з капілярно-пористою 
структурою у вигляді канавок), де коливання 
перешкоджатимуть переносу маси, а отже й тепла, в 
ПТТ теплопередача навпаки інтенсифікується. 
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Рис. 4 – Залежність термічного опору ПТТ від підведеного 
теплового потоку при різних частотах механічних коливань 

 
При збільшенні частоти й амплітуди коливань 

зменшується значення підведеного теплового потоку, 
необхідного для стабільної роботи ПТТ. Так, якщо за 
звичайних умов роботи без вібрацій до ПТТ необхідно 
підвести 50 Вт для виходу на стаціонарний режим, то 
для частоти 10 Гц це значення знижується до 40 Вт, а 
для частоти приблизно 40 Гц – до 20-25 Вт. 

На рис. 5 показана характерна залежність 
амплітуди коливань в зонах нагріву, транспорту та 
конденсації від переданого теплового потоку для 
частоти зовнішніх вібрацій 20 Гц. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

0 50 100 150 200 250 300 350

dtзн dtзт dtзк Q , Вт

dt,  C

  
Рис. 5 – Залежність амплітуди коливань температур 

теплоносія всередині ПТТ від підведеного теплового потоку  
 

Аналізуючи рис. 5, можна зробити висновок, що 
спочатку роботи до певного значення теплового 
потоку, амплітуда коливань теплоносія в зоні нагріву 
більша, ніж в зоні конденсації. Потім вони раптово 
міняються містами. Причому ця картина є 
характерною і для інших умов проведення 
експерименту. Величина теплового потоку, при якому 
амплітуди зон нагріву та конденсації міняються 
містами, напряму залежить від зовнішніх вібрацій. 
Так, за відсутності вібрацій це значення дорівнює 
приблизно 203 Вт, при частоті 10 Гц – 170 Вт, а при 
частоті 20 Гц – 137 Вт.  

Отже, в результаті проведеної роботи можна 
зробити наступні висновки: 

 пульсуючі теплові труби є ефективними 
пристроями для охолодження теплонавантажених 
елементів малих розмірів. Оскільки винайшли ПТТ 
досить недавно, в літературі недостатня кількість 
експериментальних даних, а ті, що є, розрізнені, тому 
вивчення теплопередаючих характеристик ПТТ є 
актуальним; 

 роботу ПТТ можна умовно розділити на 2 
режими, кожен з яких має свої особливості 
тепломасопереносу. Другий режим набагато 
ефективніший, ніж перший, зокрема значення 
термічного опору в другому режимі зменшуються на 
порядок; 

 зовнішні механічні вібрації незначним чином 
впливають на температурне поле ПТТ, проте дуже 
сприяють тому, що другий режим роботи настає при 
менших значеннях підведеного теплового потоку; 

 зі збільшенням частоти зовнішніх вібрацій 
зростають амплітуди коливання в зонах нагріву та 
конденсації ПТТ. Це покращує теплопередачу за 
рахунок більш активного руху теплоносія; 

 значення амплітуд коливань теплоносія в зоні 
нагріву ПТТ більші, ніж в зоні конденсації до певної 
величини підведеного теплового потоку, коли все стає 
навпаки. Чим більше частота зовнішніх вібрацій, тим 
менше це значення теплового потоку. 
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Анотація – Розглядаються глобальні моделі складного радіаційно-кондуктивного та радіаційно-конвективного 
теплообміну в установках з вирощування напівпрозорих кристалів з розплаву, їх застосування для оптимізації та 
оперативного керування процесами кристалізації з метою покращення якості отримуваних оптичних кристалів та 
зниження питомих витрат електроенергії. Призначення чисельної моделі та метод вирощування визначають 
складність моделі і, швидкість розрахунку та точність отримуваних результатів. 
 
Ключові слова – оптичні кристали, складний теплообмін, випромінювання, чисельне моделювання. 
 

Вступ. Виробництво (вирощування) 
монокристалічних структур є однією з найбільш 
енергоємних галузей промисловості. При вирощуванні 
монокристалів питомі витрати електроенергії сильно 
залежать від матеріалу кристалів та методу їх 
вирощування і для сцинтиляційних матеріалів, 
наприклад германату вісмуту (Bi4Ge3O12) та йодистого 
цезію (CsI), можуть сягати 6000…8000 кВт·год/т. У 
випадках, коли одержані кристали не задовольняють 
заданим суворим стандартам якості їх внутрішньої 
структури, питомі витрати електроенергії відповідно 
додатково зростають. У зв’язку з цим, актуальною є 
задача одержання кристалів гарантованої якості 
шляхом модернізації методів та технологій 
вирощування діючих установок з одночасним 
підвищенням їхньої енергетичної ефективності, а 
також розробка нових енергоефективних печей-
кристалізаторів та методів вирощування, що 
дозволяють проводити оперативний контроль та, при 
необхідності, корекцію процесу росту. 

 Сучасним ефективним та економічним методом 
досліджень є чисельне моделювання. Розвиток 
досліджень в області чисельного моделювання 
процесів складного теплообміну тісно пов’язаний з 
виробництвом та обробкою напівпрозорих матеріалів 
при високих температурах. Вдосконалення існуючих 
та розробка нових методів вирощування якісних 
напівпрозорих кристалів є неможливим без 
детального вивчення теплообміну при направленій 
кристалізації. Існує велика кількість достатньо 
складних моделей теплообміну про рості кристалів з 
розплаву, у яких розплав розглядається як непрозоре 
середовище [1], а у кристалі розглядається радіаційно-
кондуктивний теплообмін [2,3]. У ряді випадків, 
наприклад при кристалізації галогенідів, необхідно 
також враховувати прозорість розплаву.  

Для вивчення закономірностей перебігу процесів 
кристалізації та ступеня впливу на них різних 
факторів доцільно використовувати локальну 
чисельну модель, розрахункова область якої обмежена 
областями кристала та розплаву, розділених рухомим 

фронтом кристалізації [4]. Однак, для дослідження 
процесів у реальних кристалізаційних установках 
необхідно використовувати так звану глобальну 
чисельну модель, розрахункова область якої включає 
також усі інші основні елементи установки: тигель, 
нагрівачі, теплову ізоляцію і т.д. 

Можливості безпосереднього вимірювання 
параметрів процесу кристалізації, що впливають на 
якість монокристалу (таких як температурні поля та їх 
градієнти, швидкість переміщення фронту 
кристалізації і т.п.) є зазвичай дуже обмеженими, в 
цьому випадку надати необхідну інформацію можуть 
розрахунки на базі чисельної моделі процесів 
теплообміну кристалізатора, які виконуються 
паралельно з процесом росту в режимі реального часу. 
Використання таких чисельних моделей, окрім 
можливості отримання будь-яких параметрів процесу, 
дозволяє виконувати оперативне керування процесом 
та його корекцію з метою оптимізації параметрів 
росту для забезпечення кращої якості монокристала та 
зниження енергоспоживання установки. Крім того, 
стає можливим своєчасне виявлення таких параметрів 
процесу, що призводять до неприйнятних дефектів у 
структурі кристалу, в цьому випадку доцільно 
передчасно зупинити цей процес, що може 
зекономити значну кількість енергії (оскільки 
тривалість процесу росту може вимірюватись добами 
або навіть тижнями). Особливо актуальною така 
можливість є при відпрацюванні нових режимів 
роботи кристалізатора. 

 
Загальне математичне формулювання задачі. 

Розглядається задача радіаційно-конвективного 
теплообміну в кристалізаційній установці. у 
двовимірній осесиметричній постановці. Модель 
фізичних полів в кристалізаторі включає у себе 
наступні рівняння: енергії з урахуванням складного 
теплообміну, Нав’є-Стокса і радіаційного 
теплопереносу в поглинаючому і випромінюючому 
середовищі. 
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де pc  – питома ізобарна теплоємність, Дж/(кг⋅К); ρ  – 
густина, кг/м3; λ  – теплопровідність, Вт/(м⋅К); Т – 
температура, К; τ  – час, c; r  і z  – радіус та апліката, 
м; ( )zr vvV ,=  – проекції швидкості на осі Or и Oz, м/с; 

z
v

r
v

r
v zrr

∂
∂

++
∂
∂

=⋅∇ V  – градієнт швидкості, с-1; 

rfw π2=  – швидкість обертання, м/с; f  – частота 
обертання тигля або кристала, с-1; µ – коефіцієнт 
динамічної в’язкості, кг/(м·с); P  – тиск, Па; ( )Xqv – 
об’ємна щільність внутрішніх джерел теплоти, Вт/м3; 
( )XE  – об’ємна інтегральна щільність 

випромінювання (дивергенція вектора щільності 
інтегрального радіаційного потоку), Вт/м3, 
визначається із рівняння: 
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де vk  – спектральний коефіцієнт поглинання, м-1; vn – 
спектральний показник заломлення; vI0 – 
інтенсивність випромінювання абсолютно чорного 
тіла відповідно до функції Планка;  vI  – спектральна 
інтенсивність падаючого випромінювання як 

характеристика передачі випромінювання з частотою  
v  у напрямку s просторового кута Ω , який залежить 
від поглинання, розподілу температури і ефективного 
випромінювання на границі; ),,( zyxX =  – декартові 
координати точки, для якої записується рівняння. 
Поле випромінювання в поглинаючому і 
випромінюючому середовищі задається спектральною 
інтенсивністю випромінювання, яка може бути 
описана наступним рівнянням переносу: 

[ ] vvvvvv InkXIkXI 0
2),(),( ⋅⋅=⋅+⋅∇ sss  (7) 

Для замикання системи диференційних рівнянь 
(1-5) з урахуванням (6-7) необхідно записати 
необхідні початкові та граничні умови (ГУ): 

Початкові умови при  0=τ : 
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Положення границі розподілу фаз (кристал-розплав): 
( )zrfLS ,

0
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 (9) 

ГУ при 0>τ : 
1) на зовнішніх поверхнях кристалізаційної 

установки – ГУ ІІІ роду: 
( )( ) ( )def TTTT −=∇−⋅ αλn  (10) 

2) на осі – умови симетрії: 
0/ =∂∂ rT  (11) 

3) на границях між елементами конструкції: 
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де rq  – щільність результуючого радіаційного 
теплового потоку, Вт/м2;  
4) на границях контакту між рідиною і твердими 

елементами конструкції (умови прилипання): 
0=V  (13) 

5) на вільних границях рідина-газ (термокапілярна 
конвекція, або умови Марангоні): 
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де STσ  – сила поверхневого натягу, Н/м; τ – тензор 
напружень; Па; L  і g – відповідно відносится до 
рідини і газу; 
6)  умови Стефана на напівпрозорій міжфазній 

границі з постійною температурою фазового 
переходу: 
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де mT – рівноважна температура кристалізації, К; fL  – 
питома теплота кристалізації, Дж/кг; Sρ – густина 
кристалу, кг/м3. 

Розглянута система диференційних рівнянь 
спільно з початковими та граничними умовами є 
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повним математичним формулюванням задачі 
кристалізації в умовах радіаційно-конвективного 
теплообміну при осесиметричній геометрії 
кристалізатора, що є характерним для більшості 
установок. В залежності від призначення моделі та 
методу кристалізації можливі різні варіанти її 
чисельної реалізації та спрощення шляхом нехтування 
певними особливостями, вплив яких є несуттєвим у 
даних умовах або може бути врахований спрощено. 
Розглянемо декілька прикладів розроблених 
глобальних чисельних моделей складного 
теплообміну для різних методів кристалізації.   

 
Модель радіаційно-кондуктивного 

теплообміну для методу осьового теплового потоку 
з фронту кристалізації (ОТФ) [5]. Модель була 
розроблена для чисельного розв’язання за допомогою 
стандартного програмного забезпечення та 
призначена для оперативного контролю процесу 
росту. Для методу ОТФ характерним є підведення 
теплоти зверху розплаву, тому конвективні потоки в 
розплаві подавляються та ними можна знехтувати, що 
значно спрощує модель. Для врахування радіаційної 
складової в частково прозорих матеріалах (ЧПМ) у 
моделі використана ефективна теплопровідність ЧПМ, 
як розрахункова величина, що характеризує 
властивості теплопереносу в матеріалі шляхом 
кондуктивності і випромінювання. У повітряних 
проміжках розглядається лише радіаційний 
теплообмін між сірими дифузними поверхнями. Для 
відкритих поверхонь елементів з ЧПМ також 
використовуються ефективні коефіцієнти тепловіддачі 
для врахування радіаційного потоку. Значення 
ефективних коефіцієнтів теплопровідності і 
тепловіддачі визначаються спеціальним розрахунком, 
виконаним за допомогою точної моделі радіаційно-
кондуктивного теплообміну (РКТ) для системи 
кристал-розплав.  

Схема модельованої установки в масштабі 
представлена на Рис. 1,а. Модель осесиметрична, тому 
показано тільки права частина повздовжнього розрізу. 
На малюнку позначений також ряд ізотерм, 
отриманих з результатів розрахунку. Модель 
передбачає квазістаціонарний розрахунок для різних 
стадій процесу кристалізації (для різних довжин 
вирощеного кристала) і може бути використана для 
попереднього вибору і оптимізації закону зміни 
потужностей нагрівачів в часі з метою підвищення 
якості кристала і зниження енергоспоживання.  

Подібні чисельні моделі можуть бути використані 
при виборі параметрів ростової установки, проте 
значення ефективних коефіцієнтів теплопровідності і 
тепловіддачі залежать від висоти кристала і для їх 
точного визначення необхідно кожного разу 
вирішувати задачу РКТ, що значно ускладнює 
розрахунок. 

 

  
а) б) 

Рис.1. Схема глобальної моделі кристалізаційної установки 
за методом ОТФ (а) і методом Бріджмена (б). 

1 – кристал; 2 – розплав; 3 – тигель; 4,5 – нагрівачі бічні 
верхній і нижній; 6 – водоохолоджуваний шток; 7 – екран; 8 
– теплоізоляція; 9, 10 – діатермічні порожнини; 11 – 
теплоізолююча прокладка; 12 – ОТФ-нагрівач; 13,14 – 
кришки над розплавом і над ОТФ-нагрівачем. 

 
Модель радіаційно-кондуктивного 

теплообміну для методу Бріджмена [5]. Багато 
стандартних програмних пакетів, призначених для 
теплових розрахунків, здатні розраховувати 
радіаційний теплообмін лише в діатермічних 
порожнинах, але не в кондуктивних елементах. Для 
подолання цієї проблеми можна використовувати 2 
підходи: 1) нехтуючи теплопровідністю кристала, 
розраховувати його як діатермічну замкнуту 
порожнину з радіаційним теплообміном в ній; 2) 
виконувати розрахунок випромінювання в кристалі 
окремо від кондуктивного розрахунку глобальної 
моделі, та спрягати результати обох розрахунків. 
Перевагою першого підходу є простота і можливість 
врахування прозорих границь кристал-діатермічна 
порожнина, але при цьому для прийнятної точності 
розрахунку вплив теплопровідності на теплообмін в 
порівнянні з радіацією має бути достатнє малим, щоб 
їм можна було нехтувати, кристал повинен мати 
малий коефіцієнт поглинання, крім того, в цьому 
випадку неможливо отримати уявлення про розподіл 
температур в кристалі. Такий підхід є прийнятним для 
методу ОТФ з прозорою нижньою границею кристалу. 
Другий підхід більш точний, але розрахунок є значно 
складнішим, оскільки спряження радіаційного і 
кондуктивного розрахунків виконується ітеративно 
шляхом послідовних наближень 

Ще одним недоліком багатьох програмних пакетів 
є складність реалізації рухомої міжфазної межі, 
положення якої визначається температурними полями 
в системі. Для вирішення цієї проблеми можна 
застосовувати або згладжування теплофізичних 
параметрів в інтервалі навколо температури 
кристалізації, або динамічну перебудову границі. 
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Перший підхід, застосований для моделі методу ОТФ, 
приводить до додаткових похибок, а другий вимагає 
ітеративних розрахунків для кожного нового 
положення границі, що збільшує час розрахунку. 

При виконанні розрахунків за допомогою 
розробленої осесиметричної глобальної моделі, 
використаний другий підхід. Глобальна модель 
кристалізатора згідно методу Бріджмена, що 
зображена на Рис.1,б,  передбачає динамічну 
ітераційну перебудову фронту кристалізації на 
підставі даних про ізотерму температури 
кристалізації, отриманих з розрахунку попередньої 
ітерації, що дозволяє точніше відстежувати 
положення і форму фронту кристалізації. Для 
радіаційного розрахунку зроблені допущення про 
повністю прозорий кристал і непрозорий розплав, що 
є справедливим для багатьох оксидних матеріалів. 

Результати проведених розрахунків показують, 
що наявність радіаційного теплообміну в кристалі 
приводить до сильної випуклості фронту 
кристалізації. З результатів також видно, що при 
незмінних потужностях нагрівачів можливо управляти 
процесом кристалізації тільки шляхом переміщення 
тигля, але в цьому випадку не завжди швидкість 
переміщення фронту відповідає швидкості 
переміщення тигля, отже, можливі деякі коливання 
швидкості кристалізації. Результати розрахунку 
температурних полів на бічних поверхнях системи 
кристал-розплав можна використовувати для 
уточнених розрахунків РКТ в системі кристал-
розплав, зокрема для розрахунків кінетичних 
параметрів процесу кристалізації.  
 

Оперативне управління процесом росту за 
допомогою діафрагми для безтигельного методу 
ОТФ [6]. На відміну від попередніх моделей, в яких 
досліджувалися можливості управління переміщенням 
системи кристал-розплав у змінному у просторі 
температурному полі, і  зміною температурного поля 
у часі шляхом зміни потужностей нагрівачів, для 
даного методу розглядається інший варіант 
управління процесом - шляхом управління 
радіаційним потоком в системі прозорих і частково 
прозорих тіл, для чого може використовуватися 
діафрагма (екран) і зазори в певних частинах 
установки.  

Для безтигельного методу ОТФ розроблена 
глобальна модель теплообміну, розміри областей  
відповідних елементів конструкції показані в 
масштабі на Рис. 2. Кристал прийнятий повністю 
прозорим і нетеплопровідним. Як і попередня, дана 
модель передбачає динамічне ітераційне переміщення 
фронту кристалізації, що дозволяє відстежувати 
форму і положення міжфазної границі.  

Результати чисельних розрахунків показали, що 
при зміні ступеню відкритості діафрагми в 
діатермічній області під кристалом істотно 
змінюються температурні поля і теплові потоки на 

фронті кристалізації внаслідок зміни радіаційних 
потоків з боку відкритого торця кристала в 
навколишнє середовище. Найбільш істотні зміни 
відбуваються на кільцевих ділянках, відповідних тій 
ділянці діафрагми, що відривається чи закривається. 
Для тонкого регулювання процесу кристалізації 
достатньо змінювати величину отвору діафрагми у 
вузьких межах. Був проведений аналіз розташування 
по висоті діафрагми і теплофізичних властивостей 
діафрагми і навколишніх конструкцій. Виявлено, що 
шляхом зміни висоти кільцевого зазору в бічній 
теплоізоляції навпроти відкритої зони розплаву або 
його екранування, можна в достатньо широких межах 
регулювати форму фронту кристалізації, а також в 
деяких межах змінювати товщину розплаву. 
Важливою перевагою регулювання процесу шляхом 
зміни радіаційного тепловідводу за допомогою 
діафрагми або зазору є його безінерционность, тобто 
ефект виявляється практично вмить після 
відкриття/закриття або зміни положення діафрагми. 
Це дає можливість виконувати «миттєві знімки» 
поточного положення міжфазної границі шляхом, 
наприклад, короткочасного відкривання діафрагми. 

 
Рис.2. Загальний вигляд моделі установки для вирощування 

кристалів безтигельним ОТФ-методом. 
1 – кристал; 2 – розплав; 3 – рухома діафрагма; 4 – підставка 
кристала; 5, 6 – ОТФ-нагрівач і шток над ним; 7 – 
теплоізоляція; 8 – діатермічні порожнини; 9, 10 – алундові 
диски і трубки; 11 – нагрівачі бічні: верхній, середній  і 
ніжній; 12 – зазор в бічній теплоізоляції. 1373..1223 – 
положення відповідних ізотерм (К) 

 
Модель радіаційно-конвективного 

теплообміну для кристалізатора за методом 
Чохральського [7]. Дана глобальна чисельна модель  
розроблена на основі реальної установки по 
вирощуванню монокристалів йодиду цезію і включає 
області напівпрозорого кристала, розплаву і 
порожнин, заповнених газом, а також  навколишніх 
елементів кристалізаційної установки: тигля, 
кристалоутримувача, нагрівачів, підживлювача і 
теплоізоляції. У кристалі розглядається радіаційно-
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кондуктивний теплообмін, а в розплаві - радіаційно-
конвективний. У газових об'ємах розглядається 
конвективний теплообмін, а також радіаційний 
теплообмін між стінками порожнин. Для опису 
конвективного теплообміну використовується модель 
турбулентності k-ε. У моделі враховується 
обертальний рух кристала і кристалоутримувача, а 
також умови Марангоні на вільній поверхні розплаву 
(межа розплав-газ). Для обчислення радіаційного 
теплопереносу використовується метод дискретних 
ординат, з наступними допущеннями: середовище 
«сіре» і ізотропне, границі дифузні. У балансі енергії 
на межі кристал-розплав (умова Стефана)  
враховується радіаційний потік. Межі кристал-
розплав, кристал-газ і розплав-газ розглядаються як 
напівпрозорі. Дискретизація розрахункової області 
виконана за допомогою чотирикутних і трикутних 
елементів. Для поліпшення збіжності і збільшення 
точності рішення проведена оптимізація 
розрахункової сітки з її подрібненням по межах 
областей, в яких проводиться розрахунок 
конвективного руху. Загальний вид розрахункової 
сітки і приклад розрахунку температурних полів 
приведені на Рис 3. 

Використання цієї чисельної моделі дає 
можливість вивчати температурні режими всередині 
установки, відстежувати величини градієнтів і 
теплових потоків і характер розвитку конвекції в 
установці. Розрахунки проводяться для різних стадій 
росту (при різних довжинах кристала), передбачається 
зміна форми фронту кристалізації. На підставі 
розрахунків по чисельній моделі кристалізатора 
можливий підбір необхідних потужностей і 
температур нагрівачів для забезпечення оптимального 
теплового режиму зростання кристала при 
мінімальних витратах електроенергії. 

 
Рис.3. Розрахункова сітка для моделі установки по методу 
Чохральского та приклад розрахунку температурних полів 

(К) для цієї моделі 

Висновки. Розроблені чисельні моделі 
радіаційно-кондуктивного і радіаційно-конвективного 
теплообміну для різних методів вирощування 
кристалів з розплаву. Досліджені різні підходи щодо 
врахування радіаційного теплообміну в напівпрозорих 
матеріалах. Розроблені моделі можуть 
використовуватися як для попередньої оцінки і вибору 
схем кристалізаційних установок, режимів їх роботи, 
так і для  оптимізації існуючих установок і режимів з 
точки зору підвищення якості отримуваних 
монокристалів і зниження питомої витрати 
електроенергії. Крім того, застосування чисельного 
моделювання дозволило досліджувати нові способи 
управління процесами кристалізації, а розрахунок 
спрощених чисельних моделей паралельно з реальним 
процесом вирощування кристала дозволяє отримувати 
повнішу інформацію про поточний процес, своєчасно 
виявляти і усувати виникаючі відхилення від 
оптимального режиму, що також сприяє підвищенню 
якості кристалів і енергоефективності технології. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИПЛИВНО-ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ 
УСТАНОВКИ З РЕКУПЕРАЦІЄЮ ЯВНОЇ ТА ПРИХОВАНОЇ ТЕПЛОТИ 

 
І.О. Крот 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра теплотехніки та енергозбереження, НТУУ «КПІ», вул. Борщагівська, 115, м. Київ, 03056, Україна 
Тел.:(044) 454-96-90, E-mail: te@iee.ntu-kpi.kiev.ua 
 
Annotation – The review of heat utilization methods in ventilation systems is done. Description, construction and principle of 
work of the supply-and-exhaust ventilation system LGH-15RX4 with utilizer of sensible and latent heat of steam is given. The 
analysis of efficiency is shown. 
 
Key words – supply-and-exhaust ventilation system, utilization, sensible and latent heat, coefficients of efficiency. 
 

ВСТУП 
Питання енергозбереження в будівлях є дуже 

актуальним під час зростання цін на енергоносії. Для 
таких об’єктів застосовуються такі енергозберігаючі 
заходи, як використання сучасних віконних 
конструкцій та ущільнення огороджуючих 
конструкцій. Недоліком таких заходів є ускладнення 
потрапляння свіжого повітря у приміщення, тому 
часто робиться провітрювання. Це зменшує 
енергозберігаючий ефект від цих заходів. 

Для створення та підтримки комфортних умов у 
приміщенні необхідно застосовувати системи 
вентиляції. Якщо використовувати тільки припливну 
або тільки витяжну вентиляцію, то може виникнути 
дискомфорт. Тому доцільно використовувати 
припливно-витяжну вентиляцію, то слід 
використовувати утилізацію теплоти в системах 
припливно-витяжної вентиляції. Це забезпечує 
неконфліктне енергозбереження та оптимальний 
повітрообмін у приміщенні. 

ТИПИ УТИЛІЗАТОРІВ 
Використовуються теплообмінники-

утилізаторами різних типів, які дозволяють 
утилізувати теплоту повітря, що видаляється з 
приміщення, для нагрівання (охолодження) холодного 
(теплого) повітря, що надходить у приміщення. 

Існують такі типи теплообмінників, які 
використовуються в системах припливно-витяжної 
вентиляції: пластинчатий рекуперативний 
теплообмінник; роторний регенеративний 
теплообмінник; теплообмінник з проміжним 
теплоносієм; теплова труба; теплова камера. 

Рекуперативні теплообмінники виконуються у 
вигляді пакетів пластин, які розташовані таким чином, 
що вони утворюють два суміжні канали. По одному з 
них рухається витяжне повітря, по іншому – 
припливне. 

Основними перевагами таких утилізаторів є: 
простота конструкції та відсутність рухомих частин; 
виключення потрапляння витяжного повітря у 
припливне; легкість технічного обслуговування; 
незначне споживання електричної енергії 

вентилятором. 
Основними недоліками є: використання тільки 

при пересіканні припливного та витяжного 
повітропроводів; можливість обмерзання 
теплообмінника у зимових період. 

Ефективність пластинчатих теплообмінників 
може знаходитися у діапазоні 50-80%. 

В регенеративних утилізаторах тепло передається 
за допомогою ротора, що обертається між витяжним і 
припливним повітрям. Ротор оснащений насадкою, що 
має високу теплоємність, яка при використанні 
протиструминної схеми по черзі нагрівається та 
охолоджується теплим та холодним повітряними 
потоками. Такий теплообмінник має достатньо високу 
ефективність, 75-85%, та високу продуктивність. 

Основні переваги: можливість вологообміну між 
витяжним та припливним повітрям; можливість 
регулювання ефективністю за допомогою швидкості 
обертання ротора. 

Основні недоліки: використання тільки при 
паралельному розташуванні припливного та 
витяжного повітропроводів; додаткова витрата 
електричної енергії двигуном ротора; можливість 
перетоків витяжного повітря у припливне. 

Якщо припливний і витяжний канали 
розташовані на значній відстані, можна 
використовувати теплообмінник з проміжним 
теплоносієм. Він складається з двох теплообмінників, 
один з яких розташований у витяжному каналі, інший 
– в припливному. Між ними циркулює проміжний 
теплоносій, який нагрівається витяжним повітрям та 
передає тепло припливному повітрю. Степінь 
утилізації може регулюватися зміною швидкості 
циркуляції теплоносія і знаходиться на рівні 45-60%. 

Основні переваги: відсутність необхідності 
суміжного розташування припливного та витяжного 
каналів; виключення перетікання витяжного повітря в 
припливне. 

Основні недоліки: додаткова значна витрата 
електричної енергії циркуляційним насосом; 
необхідність експлуатаційного і технічного 
обслуговування; відсутність вологообміну між 
припливним та витяжним повітрям. 
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Теплові труби становлять собою фреоновий 
контур, у якому здійснюється фазові переходи з 
рідкого стану в газоподібний і навпаки. Ефективність 
теплових труб складає від 45% до 65%. 

Теплова камера становить собою камеру, що 
розділена на дві частини, які по черзі заповнюються 
припливним та витяжним повітрям. За рахунок 
значної теплоємності камери відбувається теплообмін 
між повітряними потоками. 

УСТАНОВКА LGH-15RX4 
Збільшення уваги до енергоефективності систем 

вентиляції та забезпечення умов мікроклімату в 
приміщеннях спричинило появу в Україні нових 
систем утилізації теплоти вентиляційного повітря 
[1,2], до яких відносяться вентиляційне обладнання 
серії RX4 Lossnay, створене корпорацією Mitsubishi 
Electric, яка відома своїми інноваційними розробками 
в області вентиляції та кондиціонування [2]. 

Модельний ряд LGH-RX4 представляє собою 
канальну вентиляційну установку, яка складається з 
перехресно-струминного теплообмінника, 
припливного і витяжного вентиляторів, системи 
автоматики, байпасного пристрою та фільтрів (рис. 1). 

Повітря в 
приміщенні

Зовнішнє 
повітря

Фільтр Фільтр

Витяжний 
вентилятор

Відпрацьоване 
повітря

Теплообмінник 
Lossnay

Припливне повітря

Припливний 
вентилятор

Рис. 1. Схема LGH-RX4 
 

У теплообміннику Lossnay, який має перегородки 
та гофровані пластини, що їх дистанціюють, 
застосовується тонка плівка з малим термічним 
опором зі спеціального полімерного матеріалу. Він є 
проникним для водяних парів і не пропускає повітря 
та забруднюючі речовини. Застосування такого 
теплообмінника дозволяє утилізувати не тільки явну 
теплоту, а й приховану теплоту водяної пари, що 
знаходиться у витяжному повітрі. 

Експериментальна установка складається з власне 
припливно-витяжної системи вентиляції Lossnay, 
системи розподілення повітря (повітропроводи, 
фільтри, анемостати, жалюзійні решітки, шибери) та 
гільз для вимірювання параметрів повітря. 

Конструктивну схему лабораторної установки 
зображено на рис. 2. 

Параметри, що підлягають вимірюванню: 
1.  температура зовнішнього повітря; 

2.  вологість зовнішнього повітря; 
3.  температура повітря в приміщенні; 
4.  вологість повітря в приміщенні; 
5.  температура припливного повітря; 
6.  вологість припливного повітря; 
7.  температура викидного повітря; 
8.  вологість викидного повітря; 
9.  об'ємна витрата припливного повітря; 
10.  об’ємна витрата витяжного повітря. 

 
Рис. 2. Схема експериментальної установки 

1 – установка Lossnay; 2 – фільтри припливного та 
витяжного повітря; 3 – гільза для вимірювання параметрів 
викидного повітря (EA – exhaust air); 4 – гільза для 
вимірювання параметрів зовнішнього повітря (OA – outdoor 
air); 5 – гільза для вимірювання параметрів припливного 
повітря (SA – supply air); 6 – шибери для відключення 
повітропроводів; 7 – захисні жалюзійні решітки; 8 – 
анемостати для припливного та витяжного повітря 
 

Проведемо аналіз показників роботи установки 
LGH15-RX4. 

Для оцінки ефективності вентиляційної 
установки для нагріву припливного повітря, 
використовуються температурний tη  та ентальпійний 

hη  коефіцієнти енергоефективності. 

Ці коефіцієнти показують відношення реальної 
утилізації до максимально можливого значення і 
розраховуються за такими формулами: 

100%;SA OA
t

RA OA

t t
t t

η
−

= ⋅
−

  (1) 

100%,SA OA
h

RA OA

h h
h h

η
−

= ⋅
−

 (2) 

де ,OA OAt h  – температура та ентальпія 
зовнішнього повітря (ОА); 
,SA SAt h  – температура та ентальпія припливного 

повітря (SA); 
,RA RAt h  – температура та ентальпія повітря в 

приміщенні (RA). 
Утилізований тепловий потік, кВт : 

( )SA OAQ V h hρ= ⋅ ⋅ − ; (3) 

де V  – об’ємна витрата повітря в припливному 
каналі, м3/с; 
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ρ  - густина припливного повітря, кг/ м3. 

На припливно-витяжній установці LGH15-RX4 
були проведені експерименти протягом декількох 
місяців. Дані, які були виміряні, зображені на рис. 3, 4, 
5. 

 
Рис. 3. Температури повітря в приміщенні, викидного, 

зовнішнього, припливного 
 

 
Рис. 4. Відносна вологість повітря в приміщенні, викидного, 

зовнішнього, припливного 
 

 
Рис. 5. Об’ємна витрата витяжного (V1) та припливного (V2) 

повітря 
 

На основі отриманих даних за формулами (1), (2) 

та (3) були розраховані: температурний та 
ентальпійний коефіцієнти ефективності, утилізований 
тепловий потік. Результати розрахунків представлені 
на рис. 6, 7. 

Середній температурний коефіцієнт ефективності 
складає 80%, ентальпійний – 65%. 

Утилізований тепловий потік залежить від 
температури та вологості зовнішнього повітря, 
повітря в приміщенні, об’ємної витрати припливного 
та витяжного повітря. 

 

 
Рис. 6. Температурний та ентальпійний коефіцієнти 

ефективності 
 

 
Рис. 7. Утилізований тепловий потік 

 
Використовуючи модель множинної лінійної 

регресії, були отримані двопараметричні рівнянні 
лінійної регресії, на основі яких були побудовані 
графіки залежностей коефіцієнтів ефективності від 
об’ємної витрати витяжного повітря (V1) та від 
відношення об’ємної витрати витяжного повітря до 
припливного (V1/V2). Результати розрахунків 
зображені на рис. 8, 9. 
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Рис. 8. Температурний коефіцієнт ефективності 

 
Рис. 9. Ентальпійний коефіцієнт ефективності 

 

Значення коефіцієнтів ефективності зростає при 
збільшенні витрати витяжного повітря та при 
зменшенні відношення витрат витяжного та 
припливного повітря. 

 
ВИСНОВКИ 

Використання таких систем вентиляції дозволяє 
забезпечити потрібний повітрообмін при скороченні 
затрат на опалення або кондиціювання приміщення. 
Для споживачів при умовах обмеження тепловими 
мережами подачі теплоти на опалення не менш 
важливим є комфортність приміщення. Наприклад, 
маючи температуру на вулиці -7 0С, а у квартирі +23 
0С, температура припливного повітря після 
рекуператора складає +16 0С. 
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МАЛОГАБАРИТНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ С ГИДРОФОБНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ 
 

Ю.Н. Шельмук, А.С. Гавриш 
Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт” 
Кафедра ТПТ, КПИ-1510, корп.№5, к.414, ТЭФ, НТУУ„КПИ”, Проспект Победы, 37, Киев, 03056, Украина 
Тел.: (044)454-9092, E-mail: Yuriy_shelmuk@ukr.net, andrew_gavrish@ukr.net 
 
Annotation - The main famous results for laboratories and semi industrial application of little size hydrophobic surfaces heat 
exchangers are presented. High intensity drop wise condensation mode in comparison with film wise one was considered. Heat 
exchanger surface length and it space orientation at drop wise condensation mode have a small influence at process intensity. 
 
Key words - hydrophobic surfaces, heat exchangers, drop wise condensation, film wise condensation. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Теплообменные аппараты с фазовыми переходами 

теплоносителей получили широкое распространение в 
различных установках промышленной 
теплоэнергетики [1-3]. В последнее время непрерывно 
возрастает интерес к исследованию капельной 
конденсации, применительно к действующим 
теплообменным аппаратам (ТОА). Исследования для 
теплообменников с капельной конденсацией ведутся 
учеными разных стран Европы, Азии и Америки [4-
11]. Конденсация водяного пара, как самого 
распространённого рабочего тела в промышленности, 
обладает достаточной интенсивностью и представляет 
особый интерес для исследования. 
 

НЕСМАЧИВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ В ТОА 
Среди существующих технологий применения 

несмачиваемых поверхностей, наиболее известными 
являются: имплантация ионов неметаллов, 
магнетронное распыление, осаждение плазменных 
покрытий в сопровождении пучка 
высокоэнергетических ионов, использование 
поверхностно-активных веществ и неметаллических 
поверхностей [4-11]. Все эти технологии позволяют 
повысить теплоотдачу по сравнению с пленочным 
режимом конденсации в несколько раз. Это значит, 
что применение капельной конденсации в 
теплообменниках приведет к уменьшению 
термических сопротивлений со стороны конденсации 
и соответствующего возрастания теплопередачи [12]. 

Фактически скорость передачи теплоты в 
аппарате будет определяться сопротивлением 
жидкости, возможной пленки оксидов и 
теплообменной поверхности (плоской или 
цилиндрической). В общем случае теплота будет 
передаваться и через ряд других термических 
сопротивлений, например, таких, как 
неконденсирующиеся газы, и слой активатора. 
Причем, эти термические сопротивления могут быть 
минимизированы. Переохлаждением конденсатных 
формирований, которое необходимо для организации 
процесса, также можно пренебречь. 
 

ПРИСЕНЕНИЕ ПАВ 
С целью интенсификации теплообмена в 

поверхностных теплообменниках применяют 
различные способы снижения термического 
сопротивления конденсата. Разрушение конденсатной 
плёнки и обеспечение непосредственного контакта 
пара с поверхностью теплообмена достигается 
применением поверхностно-активных веществ (ПАВ), 
способствующих созданию и поддержанию капельной 
конденсации [2,3,8,13]. Сама по себе металлическая 
теплообменная поверхность является в большинстве 
случаев гидрофильной. В отдельных случаях в 
капельном или псевдо капельном режимах может 
быть сконденсирована лишь первая небольшая порция 
пара, затем наступает залив теплообменной 
поверхности и конденсация продолжается в 
плёночном режиме. 

Существует несколько основных методов 
создания гидрофобных поверхностей. Основными из 
них являются: ионная имплантация неметаллов на 
металлической поверхности, магнетронное 
распыление, осаждение плазменных покрытий в 
сопровождении пучка высокоэнергетических ионов, 
применение ПАВ [14-18]. Исходя из соотношения 
цена-качество, наиболее простым и надежным 
способом является применение небольшого 
количества стимулятора капельной конденсации. 
Надёжность получаемого процесса определяется 
качеством стимулятора и его сроком существования. 
Нанесение ПАВ на теплообменную поверхность 
может осуществляться из паровой фазы и при 
непосредственном контакте. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕФЛОНА 

До настоящего времени известны результаты для 
различных поверхностей и испытуемых систем. 
Основная масса результатов получена для 
конденсации воды на медных поверхностях и 
медьсодержащих сплавах. Отличие в результатах 
обусловлено условиями исследований, наличием 
неконденсирующихся примесей, а также режимными 
характеристиками и направлением потока пара. 
Низкотеплопроводные поверхности вносят 
дополнительные составляющие термического 
сопротивления процесса вследствие падения 
температуры и уплотнения линий теплового потока 
вблизи активно действующих центров конденсации.
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Рис. 1. Схема экспериментального модуля 

1 - автотрансформатор типу РНО-250-2А; 2 - электронагреватель; 3 - гидростатический уровнемер; 4 - манометр; 5 - 
электропаргогенератор; 6 - визуально-экспериментальный участок; 7 - термостат СМЖЛ-19/2,5-І1; 8 - конденсатосборник; 9 
- оптическая система микроскопа; 10 - соединительный тубус; 11 – фото- или видеокамера; 12 - ротаметр; 13 - 
переключатель; 14 - цифровой вольтметр А565-002-01; 15 - насос; 16 - многоходовой кран. 
 

 

 
 а б 

Рис. 2. Кожухотрубный (а) и пластинчатый (б) теплообменные аппараты. 
 
Для них, также, сложнее подобрать надежный метод 
гидрофобизации. Одним из наиболее простых и 
универсальных методов является применение 
активаторов на основе тефлона [19] в различных 

модификациях. 
Для исследования процесса капельной 

конденсации был разработан экспериментальный 
модуль. Принципиальная схема модуля для 
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исследования процесса капельной конденсации на 
гидрофобных поверхностях для реального 
теплообменного аппарата приведена на рис. 1. 
Экспериментальный модуль состоит из парового и 

водяного контуров. Их основным элементом служит 
горизонтальный кожухотрубный разборный 
теплообменник, снабжённый средствами 
визуализации. Предусмотрена также возможность 

включения в контур вместо кожухотрубного 
теплообменного аппарата пластинчатого аналога 
производства фирмы SWEP или OPEKS (Рис.2).В 
кожухотрубном аппарате поверхность теплообмена 
представляет собой шахматный трубный пучок из 
труб наружным диаметром 28 мм (Рис.2). 
Относительные продольный и поперечный шаги пучка 
составили S1/d=S2/d=2,35. Высокотеплопроводная 
медь и медьсодержащие сплавы достаточно прочно 
воспринимают и удерживают ПАВ. Комплексная 
обработка поверхности труб при помощи PTFE спрея, 
и спрея на основе кремнийорганических полимеров 
позволила создать равномерное гидрофобное 
покрытие, которое также препятствовало их 
окислению. Хорошая адгезия и термическая 
стабильность покрытия достигались в течение 
некоторого временного интервала с момента начала 
работы теплообменного модуля. Возможный избыток 
ПАВ вымывался потоком рабочего тела за несколько 
первых минут работы. В дальнейшем по всей 
поверхности труб наблюдалась ярко выраженная 
капельная конденсация с коэффициентами 
теплоотдачи, которые в несколько раз превышали 
значения для плёночного режима. Теплотехнические 
измерения, балансовые расчеты и анализ визуальной 
картины процесса показал, что неглубокая рядность 
пучка даёт результаты по средним коэффициентам 
теплоотдачи пучка, как и в случае одиночной трубы 
первого ряда. 

Для исследования теплообменников 
полупромышленного назначения использовался 
аппарат PTA(GC)-12-P-15-6-0,128-1K (Рис.2). 
Стальные пластины обрабатывались аналогично 
трубам. Достигнута интенсификация теплообмена за 
счёт смены режима конденсации. Низко 
теплопроводная сталь относительно менее 
эффективна по сравнению с медьсодержащими 
поверхностями. Однако щелевые каналы позволяли 
повышать скорость парового потока и скорость 
удаления конденсата, что компенсировало меньшую 
степень интенсификации процесса для стали. При 
малых скоростях нижняя часть теплообменной 
поверхности могла заливаться конденсатом, что 
снижало значения коэффициентов теплоотдачи. 

Экспериментальные данные обобщались в 
логарифмических координатах в виде зависимости 
коэффициентов теплоотдачи α, плотности теплового 
потока q и температурного напора „пар-стенка” Δt. 
При давлении Р.=101,3кПа, скорости парового потока 
Wп<2м/с, температурного напора „пар-стенка” 
Δt=3,2…67,20C и плотности теплового потока 
q=220…590 кВт/м2 получены соответствующие 
эмпирические зависимости: 
- капельная конденсация на внутренней поверхности 

горизонтальной трубы: 

( ) 0,593129,6 10 tα
−

= ⋅ ⋅ Δ , (1) 
- капельная конденсация на вертикальной пластине: 

( ) 0,51396,26 10 tα
−

= ⋅ ⋅ Δ , (2) 
- капельная конденсация на внешней поверхности 
горизонтальной трубы: 

( ) 0,48377,05 10 tα
−

= ⋅ ⋅ Δ . (3) 
Таким образом, было установлено, что с 

увеличением температурного напора „пар-стенка” и 
плотности теплового потока значения коэффициентов 
теплоотдачи α снижались. При Δt более 40 0С 
значения коэффициентов теплоотдачи при капельной 
конденсации приближались к значениям 
коэффициентов теплоотдачи при пленочной 
конденсации. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные наиболее известные результаты 
полупромышленного использования малогабаритных 
теплообменных аппаратов с гидрофобными 
поверхностями можно обобщить следующим. 
Теплообменники преимущественно кожухотрубные с 
горизонтальным расположением шахматного пучка и 
конденсацией водяного пара на внешней поверхности 
труб. Количество труб в пучке от 25 до 56 штук. 
Глубина трубного пучка – до 15 рядов. Длина труб – 
до 1м. 

Диапазон изменения режимных параметров 
составил: давление насыщения Р = (5...101,3) кПа, 
температурный напор „пар-стенка” Δt=(2…15) 0С, 
скорость парового потока W=(1,4…33) м/с, 
концентрация неконденсирующихся газов – менее 1%, 
коэффициент теплоотдачи при капельной 
конденсации α=(4…55)кВт/(м2·К). 

Коэффициент теплоотдачи по глубине пучка 
изменяется мало в отличие от пленочного режима, где 
наблюдается значительное снижения α. При малых 
значениях Δt та W теплоотдача пучка почти не 
отличается от одиночной трубы. Этому способствует 
интенсивное каплеудаление в глубине пучка, в том 
числе за счет натекания с верхних рядов. При 
возрастании Δt теплоотдача может несколько 
снижаться, а при больших W происходит интенсивное 
капле удаление и, даже, распыл конденсата, что 
приводит к интенсификации теплообмена.  

Вследствие высокой интенсивности конденсации 
ориентация и длина поверхности теплообмена при 
капельном режиме значительно меньше влияет на 
теплообменные характеристики, чем для пленочного 
режима. 

Рассмотрена возможность интенсификации 
теплообмена для пластинчатых теплообменников за 
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счёт смены режимов конденсации с плёночного на 
капельный. 
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Annotation – The results for different hydrophobic surfaces are considered. Drop wise condensation provides heat and mass 
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ВСТУП 

Для зменшення масогабаритних характеристик 
конденсаційних систем доцільно використовувати 
метод гідрофобізації теплообмінної поверхні з метою 
одержання краплинного режиму конденсації водяної 
пари [1-2]. Це є одним з найбільш ефективних 
способів інтенсифікації теплообміну [3-5]. В зв`язку з 
цим набувають особливого значення нанотехнології, 
які почали широко використовуватись у всьому світі. 
Починаючи з 2004 року, в країнах СНД регулярно 
проводяться науково-технічні заходи для широкого 
впровадження нанотехнологій в народне господарство 
[6]. Більшість робіт в цьому напрямку до 
теперішнього часу були сконцентровані на 
дослідженні механізму або зовнішніх умов процесу із 
метою досягнення стійкого режиму краплинної 
конденсації [7-21]. 
 

ВИКОРИСТАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ 

Поява в світі нанотехнологій [6] надає новий 
поштовх у розвитку суспільства. Це вимагає інтеграції 
науки та інженерної діяльності в таких галузях, як 
фізика, хімія, медицина, матеріалознавство, 
машинобудування, енергетика та ін. 

Основні методи створення незмочуваних 
поверхонь в конденсаційних системах та підтримання 
краплинної конденсації безпосередньо пов`язані з 
використанням нанотехнологій. Серед цих методів 
можна виокремити іонну імплантацію неметалів на 
металевій поверхні, магнетронний розпил, осадження 
плазмених покриттів в супроводі пучка 
високоенергетичних іонів, а також, застосування 
нанодисперсних поверхнево-активних речовин ПАР. 

Одними з найбільш відомих серед них є такі 
методи [20]. Метод DIMI - метод змішаної динамічної 
іонно-променевої імплантації для створення 
політетрафлуороетиленових поверхонь PTFE1015, 
PTFE1013, PTFE1010 з крайовими кутами змочування 
1140, 1090 ,1000, відповідно. Метод PP - метод 
плазменної поляризації для створення 
полігексафлуоропропенових поверхонь PHFP140W, 
PHFP80W, PHFP60W з крайовими кутами змочування 

1040, 930 ,920, відповідно. 
Враховуючи досить високу вартість таких 

теплообмінних поверхонь і незважаючи на деякі 
оптимістичні результати, цей спосіб так і не вийшов за 
рамки лабораторних випробувань. Виходячи ж із 
співвідношення ціна-якість, використання натомість 
ПАР на основі різноманітних розчинів наночасток та 
нанодисперсних протизносових складів, в тому числі 
й типу PTFE є досить технологічним. 

Застосування нанотехнологій є комплексною 
задачею, яка розглядає як теплотехнічні аспекти, так і 
хімію та фізику поверхневих процесів [7]. В цьому 
сенсі найбільш вивченими є поверхні з коштовних 
металів: золота, срібла, платини, родія, а також інших, 
менш коштовних металів (Рис. 1). 

 
ВИКОРИСТАННЯ ПАР 

Водяна пара при конденсації на чистих металевих 
поверхнях дає плівкову конденсацію [1-2]. 
Незмочуванність металу досягається нанесенням на 
його поверхню ПАР – ліофобізаторів, молекули яких 
асиметрично побудовані з полярної та неполярних 
груп. При адсорбції таких молекул твердою фазою 
полярна група направляється в сторону більш 
полярної твердої фази, неполярна ж частина молекули 
залишається в менш полярній фазі (в контакті з 
парою). Поверхнева активність зростає із збільшенням 
ассиметрії адсорбованної молекули. 

У якості ліофобізаторів застосовують різні 
органічні з'єднання полярно-неполярної будови, які 
містять активні групи типу =S – SH, =Se, – SeCN, – 
PS, – NH2, –OH, – COOH та ін. Останні обумовлюють 
зв'язок молекул з металом, неполярні – «хвости» 
утворюють водовідштовхуючий «частокол 
Ленгмюра». Залежність гідрофобних властивостей, 
деяких отриманих з'єднань від їх структури приведені 
на Рис. 2. 

Білими кулями позначені атоми сірки, з'єднані з 
металевою (мідною) поверхнею, чорними кулями – 
групи COOH. У випадках, показаних на рис. 2а-в, 
спостерігалась яскраво виражена краплинна 
конденсація, у випадку рис. 2д – плівкова конденсація. 

Можна виділити два основні фактори, які 
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обумовлюють властивості гідрофобізатора. Тільки ті 
з'єднання, поверхнево-активні групи яких містили 
принаймні один атом сірки або селену, що має вільні 
валентні електрони і спроможний до утворення 
ковалентного зв'язку, могли утримуватись на поверхні 
впродовж довгого часу. Наприклад, з'єднання 
C18H37SH2 було в приведеному відношенню зовсім не 
ефективним, у той час як з'єднання C18H37SH було 
досить стійким. Якісна краплинна конденсація 
спостерігалась лише в тому випадку, коли водяна пара 
що конденсувалась контактувала з неполярними 
вуглеводневими радикалами (рис. 2в). Якщо молекула 
гідрофобізатора містить другу полярну групу, 
наприклад COOH, розташовану не у середині, а в кінці 
молекули, то водяна пара конденсувалась у вигляді 
плівки (рис. 2д). Таким чином, для одержання якісної 
краплинної конденсації, будь-яка полярна група 
повинна бути захищена від пари гідрофобними 
неполярними групами. 

 
ОСОБЛИВОСТІ КРАПЛИННОЇ КОНДЕНСАЦІЇ 

Нанесення ПАР на теплообмінну поверхню може 
здійснюватись із парової фази та при безпосередньому 
контакті. При цьому діапазон розмірів часток речовин, 
з якими працюють нанотехнології, може 
розширюватись від нанометрів до мікрометрів [6]. 

Все це має відображення в характері краплинної 
конденсації. Як приклад, розгянемо дослідження [7], 
де поверхня конденсації була вкрита 
полівінілхлоридною плівкою типу PVDC та 
октадецилтрихлоросиланом OTS. В більшості 
експериментів використовувалась вода, яка 
знаходилась в точці кипіння. Початкове дроблення 
краплин відбувається дуже швидко (Рис.3). Коли вони 
стають досить великими, щоб при контакті зливатися, 
то кількість першоутворених краплин починає 
зменшуватися. Найменші виміряні краплі були до~2 
мкм у радіусі. Після початкового дроблення щільність 
краплини залишається майже константою, доки краплі 
не стають більшими, щоб торкнутися й з'єднатися. 
Коли початкове дроблення завершено, дробленню 
нових краплин перешкоджає початок злиття вже 
існуючих достатньо великих краплин. Ріст краплин 
більш швидкий при високих тисках пари, злиття 
починається раніше при високих температурах. 
Особливо швидкий ріст малих краплин суттєво 
впливає на коефіцієнти тепловіддачі. Краплинна 
конденсація передбачає високі коефіцієнти 
тепловіддачі, хоча в краплині поверхнева область 
більша ніж у плівки, що займає ту ж саму поверхю. 
Відношення області поверхні краплини до області 
основи зайнятої нею дорівнює 1.33. Якщо поверхня 
вкрита краплями приблизно на 75%, то повна 
поверхня краплі дорівнює поверхні плівки. 

 
ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІТЕТРАФТОРЕТИЛЕНУ 

Політетрафторетилен (PTFE) є синтетичним 

фторполімером, який винайшов Roy Plunkett в 1938 
[22]. Він використовувався у багатьох галузях. Його 
часто згадують під розповсюдженою назвою тефлон. 
Ця речовина має низький коефіцієнт тертя і тому вона 
використовувалась в першу чергу як мастило. 
Починаючи з кінця 50-х і початку 60-х років ХХ 
сторіччя, новим поштовхом у використанні PTFE 
речовин та їх похідних слугував розвиток космічних 
технологій, в тому числі відповідна програма 
дослідження Місяця [23]. 

У порівнянні з іншими полімерами в PTFE взагалі 
є висока щільність (приблизно 2,2 г/см3) і висока 
температура плавління (приблизно 327°C). В 
атмосферному тиску кристалічний або частково 
кристалічний політетрафторетилен піддається 
декільком фазовим переходам від від’ємних 
температур до температури плавління. Нижче 19°C це 
цілком упорядкована шестикутна кристалічна 
структура. Нагріваючись до більш високих 
температур, кристалічний PTFE перетворюється в 
частково впорядковану шестикутну структуру. Вище 
30°C матеріал перетворюється в псевдошестикутну, 
дуже розгалужену структуру. Ця структура стійка, 
поки матеріал не досягає області точки плавління. 

Дослідження, проведені на кафедрі ТПТ 
НТУУ«КПІ» для краплинної конденсації водяної 
пари, стимульваної комплексною обробкою поверхонь 
із застосуванням поліфторалкілдисульфідних та 
політетрафторхлоретиленових речовин дали такі 
результати (Рис.4). Експерименти проводились на 
мідних трубках, тому що мідь і сплави, що її містять, 
досить міцно сприймають і утримують ПАР, зокрема 
PTFE спрей утворював надійну оболонку на 
мономолекулярному рівні, яка захищала поверхню 
теплообміну від окиснення. 
Для попередньо обробленої поверхні теплообміну 
отримана якісна краплинна конденсація. Отримані 
значення коефіцієнтів тепловіддачі при краплинній 
конденсації перевищують значення коефіцієнтів 
тепловіддачі для плівкової конденсації до 3-4-х разів. 
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 а) б) в) 

Рис. 1. Дослідження мономолекулярних шарів на поверхні із золота за допомогою тунельної наномікроскопії: 

а) – квазігексагональне розташування атомів золота; б) – характеристика розташування мономолекулярного шару 
октанетіолу на поверхні із золота; в) – модель співставлення розмірів між мономолекулярним шаром октанетіолу (великі 
кружечки) та поверхні із золота (маленькі кружечки). 
 

 

 

  
а) 

   

б) 

д) в) г) 

Рис. 2. Структура мономолекулярних шарів різних гідрофобізаторів на поверхні металу. 

а) – C18H37SH; б) – HS(CH2)10COS(CH2)10SOS(CH2)10SH; в) – C18H37OCSS(CH2)10COOH; г) – C12H25S(CH2)10COOH; д) – 
C2H5OCSS(CH2)10COOH. 
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Рис. 3. Характер дроблення та злиття краплин в окремі проміжки часу з моменту початку досліду. 

                   
а)                                                                             б) 

 
Рис. 4. Краплинна конденсація на трубній теплообмінній поверхні одразу після нанесення (а) та через рік (б) після 

нанесення PTFE спрею. 
 

ВИСНОВКИ 

Встановлено, що гідрофобізація теплообмінної 
поверхні дозволяє отримати якісну краплинну 
конденсації водяної пари з високими значеннями 
коефіцієнтів тепловіддачі. Широкі можливості в 
цьому плані відкривають нанотехнології. 

Дослідження впливу різного роду ліо- та 
гідрофобізаторів дає можливість вибрати найбільш 
оптимальний спосіб створення незмочуваних 
поверхонь. 

З точки зору співвідношення ціна-якість, 
використання ПАР на основі різноманітних розчинів 
наночасток та нанодисперсних протизносових складів 
типу PTFE є досить технологічним і ефективним. 
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Annotation – Air containing steam condensation heat transfer deteriorates at surface active substances presence. Such heat 
transfer coefficients tendencies take place owing to high air layer thermal resistance for both plate and tube bundle surfaces. 
Steam velocity increasing provides both air layer blows and heat mass transfer process intensification. 
 
Key words – air containing steam condensation heat transfer, surface active substances, thermal resistance, tube bundle. 
 

ВСТУП 
Відкриття нового методу конденсації Шмідтом на 

початку 30-х років ХХ сторіччя із застосуванням 
гідро- та ліофобних поверхонь привело в подальшому 
до багатьох експериментальних і теоретичних дослідів 
щодо краплинної конденсації [1-8]. Більшість робіт в 
цьому напрямку до теперішнього часу були 
сконцентровані на дослідженні механізму або 
зовнішніх умов із метою досягнення стійкого режиму 
краплинної конденсації. Вимірювання показників 
тепловіддачі здійснювались на відносно простих 
геометричних конфігураціях вертикальних або 
горизонтальних пластин і труб. Серед великого числа 
робіт, лише кілька стосуються дослідження впливу 
наявності повітря на конденсацію [9-10]. 
 

ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ 
КОНДЕНСАЦІЇ 

Існує два головні режими конденсації пари – 
плівкова та краплинна. Як проміжний варіант за 
певних умов може відбуватися змішана конденсація. 
Плівкова конденсація зазвичай виникає на поверхнях 
більшості металів, окрім деяких благородних, і 
характеризується присутністю рідкої плівки 
конденсату на всій теплообмінній поверхні. Подібні 
гідрофільні умови виникають на поверхнях з високою 
поверхневою енергією [1]. Краплинна конденсація 
характеризується наявністю краплин конденсату на 
охолоджуваній поверхні. Краплини зростають, 
зливаються між собою в процесі розвитку, стікають, 
або зриваються з поверхні під дією сили тяжіння та 
динамічної сили парового потоку. Такий режим 
конденсації виникає коли поверхня має достатньо 
низьку поверхневу енергію для створення 
гідрофобних умов. 

На механізм та розвиток процесу конденсацiї 
впливає велика кiлькiсть рiзноманiтних факторiв. До 
них вiдносять вибiр теплоносiя, матерiалу 
конденсацiйної поверхнi, способу лiофобiзацiї та iн. 
Суттєвим фактором також може слугувати наявність, 
або відсутність в парі концентрації газів, що не 
конденсуються, зокрема повітря.У зв'зку з 
обмеженістю інформації з цього питання воно 

питання вимагає більш детального його аналізу та 
вивчення. 

 
ВМІСТ В ПАРІ ГАЗІВ,ЩО НЕ КОНДЕНСУЮТЬСЯ 
Вміст в парі навіть відносно невеликої кількості 

газу, що не конденсується може різко погіршити 
процес тепловіддачі. Наприклад, вміст у парі повітря 
концентрацією до 1% по масі спричиняє зниження 
інтенсивності процесу плівкової конденсації до 60% 
[1,7,8]. Пояснити це можна тим, що при наявності у 
парі таких газів, швидкість конденсації пари залежить 
вже не лише від термічного опору плівки конденсату, 
а й від опору переносу, який чинять гази, що не 
конденсуються на пару. Як наслідок – обмежується 
приток частинок пари до поверхні конденсації. 

Можна виділити такі три часткові процеси при 
конденсації пари з присутністю в ній повітря [7,8]: 
- процес переносу пари шляхом дифузії та конвекції 
до поверхні конденсатної плівки; 
- теплообмін між парогазовою сумішшю та 
конденсатною плівкою; 
- передача шляхом теплопровідності в конденсатній 
плівці до стінки тепла, яке виділилося при конденсації 
пари. 

Відомі дослідження теплообміну при конденсації 
пари з вмістом до 7% по об'єму газів, що не 
конденсуються, для плоских [9] та трубчастих [10] 
гідрофобних поверхонь. Аналогічні дослідження 
проводились і на кафедрі ТПТ НТУУ«КПІ» при 
краплинній конденсації водяної пари, стимульваної 
комплексною обробкою поверхонь із застосуванням 
поліфторалкілдисульфідних та 
політетрафторхлоретиленових речовин. 

 
ПЛОСКІ ТЕПЛООБМІННІ ПОВЕРХНІ 

Проаналізуємо плівкову та краплинну 
конденсаціюї пари при атмосферному тиску на 
плоских поверхнях базуючись на відповідних даних 
різних дослідників [2-6,9]. В подібних дослідах 
варіюювався вміст повітря у парі, змінювалась також 
орієнтація та нахил пластин. Експерименти були 
проведені для випадку відносно нерухомої пари 
(швидкістю до 2м/с), з масовою фракцією повітря у 
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парі 0; 1,6; 3,2 та 6,5% та встановлюючи пластину під 
кутами 5, 20 градусів та у вертикальній позиції. 
Тепловий потік вимірювався при температурних 
напорах від 100С до 350С. 

В експериментах використовувались мідні 
пластини, як покриті тонким шаром нікелю та хрому, 
так і без покриття. Стійка краплинна конденсація 
досліджувалась протягом 600годин [9]. Як і 
очікувалось у випадках використання чистої пари, за 
краплинної конденсації було отримано вищу 
тепловіддачу, ніж за плівкової. При наявності 
повітряного прошарку, інтенсивність процесу 
краплинної конденсації погіршується. Вона стає 
сумірною з плівковою конденсацією (Рис.1). 

Також було проведено порівняння отриманих 
експериментальних результатів коефіцієнтів 
тепловіддачі при плівковій конденсації чистої пари на 
вертикально встановленій пластині з аналогічними 
розрахованими за теорією Нуссельта (Рис.1). 
Результати розрахунків виявились досить подібними 
до експериментальних при відповідних 
температурних напорах. 

Зосереджуючись більш детально на впливі 
присутності повітря у парі на інтенсивність процесу 
тепловіддачі на плоскій пластині, було встановлено, 
що при конденсації пари з концентрацією повітря до 
1,5% гідрофобна поверхня дозволяє отримувати в 
декілька разів вищу інтенсивність процесу порівняно з 
гідрофільною поверхнею. При подальшому 
збільшенні домішок повітря виграш в тепловіддачі 
нівелюється, так як значно зростає термічнийо опір 
повітряного шару поблизу конденсаційної поверхні 
(Рис.2). 

Щодо орієнтації охолоджуючої поверхні, з 
експериментальних даних було встановлено, що при 
низьких (до 1%) концентраціях повітря у парі 
тепловий потік на пластині розташованій 
охолоджуючою поверхнею догори вищий ніж у 
випадку розташування її донизу (Рис.3). 

Пояснити це можна тим, що при достатньо малій 
концентрації повітря головний вплив на тепловіддачу 
має термічний опір пов'язаний з товщиною 
конденсатної плівки або величиною краплин 
відповідно. Під дією гравітаційної сили конденсатна 
плівка або краплі на пластині розташованій 
охолоджуючою поверхнею догори розплющуються 
більше, в той час як при розташуванні поверхнею вниз 
товщина плівки або розмір краплин відповідно 
збільшується, за рахунок чого й збільшується 
термічний опір шару конденсату. 

Систематичні зниження теплового потоку 
спостерігалися при збільшенні концентрації повітря та 
зменшення кута нахилу пластини відносно 
горизонталі при обох режимах конденсації. 

 
ТРУБНИЙ ПУЧОК 

Також проводився аналіз результатів дослідів для 
конденсації пари на трубному пучку [2-6,10]. 

Швидкость пари змінювалась від 10 до 33м/с, а 
температурний напір - від 4 до 12К. Для отримання 
плівкового режиму конденсації використовувались 
трубки з титану. Для стимулювання краплинного 
режиму конденсації аналогічний трубний пучок 
піддавався плазмовому методу обробки, після чого на 
нього був нанесений шар гідрофобізатора 
органосіліконік полімер гексам-дісіліксан HMDSO. 
Загальна товщина нанесених речовин склала близько 
1мкм, що практично не вплинуло на термічний опір 
труби, тому можна вважати, що обидва пучки 
ідентичні. У тестованих трубних пучках використано 
75 трубок розташованих коридорно, у 5 колонах та 15 
рядах. Тепловий баланс для кожної труби визначався 
за витратою охолоджуючої води та приростом її 
температури. Парогазова суміш рухалась 
перпендикулярно до вісей труб. 

На перших рядах, коефіцієнти тепловіддачі при 
краплинній конденсації більші від аналогічних для 
плівкової. У наступних рядах труб при краплинній 
конденсації коефіцієнти залишаються сталими, а при 
плівковій вони починають систематично 
зменшуватись при зростанні рядності. Наприклад, на 
Рис. 4 зображено залежність питомого теплового 
потоку від рядності для випадку швидкості руху пари 
на вході в пучок 10м/с та температурному напорі 4К. 
Розглянуті випадки плівкової та краплинної 
конденсації пари зі вмістом повітря на вході в пучок 
1%, або 0%. 

Пояснити зниження теплового потоку на останніх 
рядах труб можна тим, що при проходженні парової 
маси через перші ряди труб швидкість її зменшується. 
Наприклад, при плівковій конденсації швидкість пари 
зменшилась від 10,2 м/с на вході пучка до 2,2 м/с вже 
на 13 ряді, а витрата конденсату зростає від 0 до 0,39 
кг/хв. відповідно. Такі зміни призвели до збільшення 
товщини плівок конденсату на останніх рядах труб, 
що також негативно вплинуло на тепловий потік.  

Аналогічно, при краплинній конденсації 
швидкість пари зменшилась від 12,7 до 1,5 м/с на 
13му ряді. Витрата конденсату зростала від 0 до 0,56 
кг/с. Проте, на відміну від плівкового режиму 
тепловий потік не зменшився. Навіть на 15му ряді, не 
утворювалась плівка за рахунок великої витрати 
конденсату. Натомість, краплини стікали до низу 
труби звідки під дією гравітації скапували. Під час 
стікання краплини захоплювали на своєму шляху 
інші, залишаючи слід чистої поверхні, на якій почали 
утворюватись нові краплини конденсату. 

Така поведінка підтверджується дослідами, 
проведеними на кафедрі ТПТ теплоенергетичного 
факультету. При плівковій конденсації у цьому 
досліді вода сприйняла 15,6 кВт теплоти у 13ти рядах 
труб, проти 21,6 кВт при краплинній. При вмісті 
повітря у парі кількістю 1% по масі на вході, ця 
концентрація збільшилась до 8% при краплинній та 
7% при плівковій конденсації пари. Збільшення 
концентрації можна пояснити зменшенням кількості
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Рис. 1. Залежність питомого теплового потоку q від температурного напору ΔT, концентрації повітря ε та режиму 

конденсації пари на вертикальній плоскій поверхні 
 
 

 
Рис. 2. Залежність питомого теплового потоку q від концентрації повітря ε та температурного напору ΔT для конденсації 

пари на плоскій поверхні встановленій під кутом 20 градусів відносно горизонту 
 

 
 

Рис. 3. Вплив орієнтації поверхні на залежність питомого теплового потоку q від концентрації повітря ε та температурного 
напору ΔT для краплинної конденсації пари на плоскій поверхні встановленій під кутом 20 градусів відносно горизонту 
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Рис. 4. Залежність зміни питомого теплового потоку від ряду труб 
 
пари при збільшенні номера ряду за умови сталої 
кількості повітря. Присутність повітря при поцесі 
краплинної конденсації впливає більше ніж при 
плівковій, але коефіцієнти тепловіддачі та кількість 
конденсату були вищими. Збільшення швидкості 
потоку пари призводить до продувки та турбулізації 
повітряного шару, та, відповідно, до інтенсифікації 
процесів тепломасообміну. 

При конденсації пари з концентрацією повітря до 
1,5% гідрофобна поверхня дозволяє отримувати в 
декілька разів вищу інтенсивність процесу порівняно з 
гідрофільною поверхнею. При подальшому 
збільшенні домішок повітря виграш в тепловіддачі 
нівелюється, так як значно зростає термічний опір 
повітряного шару поблизу конденсаційної поверхні. 
Для використання більш дорогих гідрофобних 
поверхонь необхідно організовувати продувку пари. 
Швидкість парового потоку, що перевищує 2-5 м/с 
дозволяє легко видаляти повітряний прошарок від 
поверхні конденсації та суттєво інтенсифікувати 
процес. 

 
ВИСНОВКИ 

Встановлено, що з присутністю в парі повітря, 
обидва режими конденсації мають подібну тенденцію 
в зміні тепловіддачі завдяки високому термічному 
опору повітряного прошарку як для процесу 
конденсації на плоскій пластин, так і на трубному 
пучку. В результатi тепловiддача знижується. 

При конденсації пари з концентрацією повітря до 
1,5% гідрофобна поверхня дозволяє отримувати в 
декілька разів вищу інтенсивність процесу порівняно з 
гідрофільною поверхнею. 

При збільшенні концентрації повітря виграш в 
тепловіддачі для гідрофобних поверхонь нівелюється, 
так як значно зростає термічний опір повітряного 
шару поблизу конденсаційної поверхні. 

Збільшення швидкості потоку пари призводить до 

продувки і турбулізації повітряного шару, і як 
наслідок, до інтенсифікації процесів тепломасообміну. 
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ПРО РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ КОНДЕНСАТОРІВ З ГІДРОФОБНИМИ 
ПОВЕРХНЯМИ 
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Annotation – The main automatic regulation for laboratories and semi industrial application of hydrophobic surfaces 
condensation heat exchangers are presented. High intensity drop wise condensation mode in comparison with film wise one 
was considered on lyophobic surfaces. Heat exchanger automatic regulation scheme considered three methods of surface 
active substances application for steady state drop wise condensation mode support. 
 
Key words – hydrophobic surfaces, heat exchangers, automatic regulation, drop wise condensation, film wise condensation. 
 

ВСТУП 
Останнім часом досить багато уваги приділяється 

питанням збору, передачі та обробки інформації 
контрольно-вимірювальних приладів, які 
встановлюються на об`єктах теплоенергетики [1-3]. 
Особливе місце займає візуалізація зчитування та 
представлення інформації в режимі реального часу із 
різлними інтервалами. При цьому необхідно виявляти 
нештатні ситуації та забезпечувати надійні 
енергозберігаючі режими експлуатації об`єктів 
теплопостачання. Керування такого роду системними 
об`єктами включає сукупність різних за типом та по 
формату архівованих даних контрольно-
вимірювальних приладів і комунікаційних засобів. 
Обробка і передача даних із використанням 
комп`ютерів вимагає організації локальної мережі і є 
складною задачею. 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТОА 
Кожухотрубні та пластинчасті теплообмінні 

апарати (ТОА) призначені для нагрівання чи 
охолодження, випаровування чи конденсації різних 
рідких та пароподібних середовищ в різноманітних 
технологічних процесах. Вони отримали широке 
застосування в області кондиціонування, гарячого 
водопостачання, в хімічній, нафтохімічній, харчовій 
промисловості, суднобудуванні та ін. [4]. 

Суха насичена, або перегріта пара надходить в 
апарат в якості гарячого теплоносія, конденсується на 
теплопередаючій поверхні, при цьому виділяє велику 
кількість теплоти. В результаті фазового переходу 
утворюється рідка фаза – конденсат. Конденсатні 
утворення виділяються на поверхні у вигляді плівок, 
або окремих краплин, залежно від властивостей 
поверхні теплообміну.  

Водяна пара при конденсації на чистих металевих 
поверхнях дає плівкову конденсацію. Незмочуваність 
метала досягається нанесенням на його поверхню 
поверхнево-активних речовин (ПАР) – ліофобізаторів, 
молекули яких асиметрично побудовані із полярної та 
неполярної груп [5-6]. 

Краплинна конденсація має більшу інтенсивність 
порівняно із плівковою, але її застосування залежить 

від довготривалості властивостей незмочуваності 
поверхні теплообміну. В реальних апаратах поверхня 
тепловіддачі обмежена, а кількість пари, яка 
надходить, є достатньо великою. Це може призвести 
до швидкого злиття краплин и утворення плівки, яка 
покриває всю теплопередаючу поверхню. 

Досягнення і підтримання краплинної конденсації 
на теплообмінній поверхні є запорукою інтенсивного 
процесу теплообміну, при якому коефіцієнти 
тепловіддачі в декілька разів вищі, ніж для плівкової 
конденсації. Тому процес краплинної конденсації є 
підґрунтям для подальших досліджень [7-8]. 

Метод гідрофобізації теплообмінної поверхні 
різного профіля з метою отримання краплинного 
режиму конденсації є одним із найбільш ефективних 
способів інтенсифікації теплообміну. 

Теплові розрахунки конденсаторів базуються на 
рівняннях теплопередачі і теплового балансу, в яких 
головними показниками інтенсивності теплообміну є 
коефіцієнти тепловіддачі та теплопередачі. Є 
доцільним контролювати зміну всіх параметрів ТОА 
та досягати максимальних коефіцієнти тепловіддачі. 
Тому універсиалізація регулювання і автоматизація 
дослідницьких комплексів для конденсаторів із 
гідрофобними поверхнями при додаванні ПАР є 
актуальною науково-технічною задачею. 

 
СХЕМА РЕГУЛЮВАННЯ 

Останнім часом знаходять своє застосування 
разноманітні енергоекономічні установки, які 
використовують процеси високоінтенсивного 
теплообміну у всьому світі [9-10]. До числа таких 
процесів належать фазові перетворення. собое 
внимание учеными уделяется капельной конденсации. 
Такі дослідження ведуться в країнах Америки, Азії, 
Європи, в тому числі і в країнах СНД. На кафедрі ТПТ 
НТУУ «КПІ» також проводяться роботи, пов`язані із 
використанням ПАР при конденсації стосовно 
кожухотрубних і пластинчатих теплообмінників.  

На базі готових лабораторних стендів сформуємо 
систему регулювання обладнання за декількома 
контурами і вивести дані на монітор комп`ютера 
(Рис.1). Для цього використаємо сучасні контрольно-
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вимірювальні прилади для врахування основних 
параметрів, а також регулятори для керування 
вентилями, засувками чи клапанами з метою зміни 
основних характеристик теплових потоків. 

Із метою вдосконалення виконуваних робіт 
доцільно встановити на об`єктах такого контрольно-
вимірювального оладнання (Рис.2): датчики витрат 
ультразвукові Ultraflow II, SONO 2500, SKU (холодна 
і гаряча вода, підживлення); датчики витрат вихорові 
V-BAR 700 (пара); датчики тиску КРТ-СТ и КРТ-1 
(мережева вода, пара, деаерація); датчики рівня (баки-
акумулятори, резервуари з гідро- чи ліофобізатором, 
деаератор); термометри опору РТ500, 100П чи мідь-
константанові, хромель-копелеві, хромель-алюмелеві 
термопари (вода, пара, зовнішнє повітря). Сигнали з 
датчиків передаються на багатоканальний термометр 
ТМ 5231 і на інтегратори-теплообчислювачі ВКТ-5, 
які мають архів. По інтерфейсним зв`язкам дані 
зчитуються в один чи декілька комп`ютерів. На них в 
реальному часі можна спостерігати динаміку 
функціонування об'єкта по кожному із наявних 
параметрів. Частота зчитування задається і змінюється 
із певним інтервалом в діапазоні від 0,5 хв. до 1 
години та дозволяє створювати базу даних системи. 

Розглянемо схему (Рис.1) з двома замкненими 
контурами: по парі та по воді. В 
електропарогенераторі відбувається кипіння води, яка 
підкачується насосом із конденсатозбірника. 
Необхідно встановити туди датчик тиску і 
температури, а також датчик рівня і витрати для 
обліку основних теплових характеристик теплоносія, 
який надходить в конденсатор. Пара спрямовується в 
ТОА, де встановлені відповідні датчики витрати. 
Конденсат надходить в конденсатозбірник, де 
спостерігається зміна його рівня і витрати. При 
необхідності збільшуємо його швидкість за 

допомогою насоса. Термостат типа СЖМЛ-19/2,5-11 
складається із вбудованого насоса, нагрівника, 
регулятора температури і мішалки. Вода надходить в 
ТОА, де нагрівається за рахунок конденсації пари і 
повертається знову в термостат. Серед датчиків обрані 
такі: датчики витрати ультразвукові Ultraflow II, 
SONO 2500, SKU (холодна і гаряча вода, 
підживлення); датчики витрати вихорові V-BAR 700 
(пара); датчики тиску КРТ-СТ і КРТ-1 (мережева вода, 
пара, деаерація); датчики рівня ДУЕ-1, ДУЕ-11 (баки-
акумулятори, резервуари з гідро- чи ліофобізатором, 
деаератор); термометри опору РТ500, 100П чи мідь-
константанові, хромель-копелеві, хромель-алюмелеві 
термопари (вода, пара, зовнішнє повітря). 

Всі встановлені на схемі первинні перетворювачі 
мають вихід на універсальний прилад ТМ 5231- 
технологічний багатоканальний вимірювач. 
Застосування ТМ є оптимальним рішенням задач для 
обробки більшого об`єму вимірів і введення даних в 
АСУ ТП по інтерфейсу, при цьому зберігається 
контроль за результатами вимірів по місцю 
встановлення прилада (агрегата), а також існує 
можливість використання релейних виходів з прилада 
в ланцюгах сигналізації та захисту. Теплообчислювач 
ВКТ-5 призначений для роботи в складі 
теплолічильника, який забезпечує облік та 
регулювання параметрів теплоносія і кількості 
теплової енергії води та пари (перегрітої, насиченої) у 
відкритих і закритих системах теплопостачання 
споживачів і виробників теплової енергії. ВКТ-5 має 
погодинний архів і з нього по інтерфейсним зв`язкам 
дані зчитуються в комп`ютер. Частота зчитування 
задається користувачем і варіюється в діапазоні від 0,5 
хв. до 1 години з інтервалом 0,5 хв. База даних 
системи поповнюється  із погодинного архіву 
теплообчослювачів кожну годину. 

 
 

Рис. 1. Автоматизація знімання даних за декількома контурами 
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Рис. 2. Датчики, які використовуються в схемі автоматизації Рис.1. 
 

 
Рис. 3. Регулювання рівня поверхнево-активних речовин при упорскуванні їх в паропровід. 

 
 

 
 

Рис. 4. Використання програмного забезпечення DROPWISE CAD 2006.
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Далі сигнал передається по інтерфейсним 
зв`язкам RS-485. В стандарті RS-485 для передачі та 
приймання даних використовується єдина вита пара 
проводів. Передача даних здійснюється за допомогою 
диференціальних сигналів. Різниця потенциалів 
надходить на мікроконтролер і перетворюється в 
цифровой сигнал. Для зв`язку інтерфейсних ліній з 
комп`ютером використовується перетворювач ARC-
485.Передбачене регулюваня рівня ПАР при введенні 
його безпосередньо в парогенератор, при 
упорскуванні його в паропровід чи на теплообмінну 
поверхню (Рис.3). Для цього була підібрана система 
під назвою NIVOTEC NT 3000. Ця система на базі 
комутаційної шафи, яка застосовується у випадку, 
коли рівні заповнення ємності з ПАР опитуються 
через комп`ютер. Програмне забезпечення дозволяє на 
додаток до візуального представлення рівней 
заповнення, опитувати тренди заповнення та зберігати 
дані для подальшої обробки. 

NT 3000 – це готова система для простого 
відображення стану заповнення і трендів. При обранні 
дистанційної функції, відображення і керування 
програмним забезпеченням можливе на підключені 
через Ethernet персональним комп`ютером. Ця 
функція включає також SD-карту в сенсорній панелі 
для оновлення програмного забезпечення. Керування 
запорною арматурою відбувається в комутаційній 
шафі. 

В якості програмного забезпечення можна 
використовувати існуючу програму візуалізації 
знімання даних на комп`ютері DROPWISE CAD 2006 
(Рис.4). 

За допомогою програмного забезпечення можуть 
бути виконані всі необхідні установки сигнальних 
входів і параметрів конструкції. Стан заповнення 
прораховується і відтворюється як висота, об`єм, вага, 
відсотки. Граничні рівні для кожної ємності 
відображаються як символи, що світяться. 
 

ВИСНОВКИ 
Візуалізація зчитування та представлення 

інформації в режимі реального часу із різними 
інтервалами дозволяютьвиявляти нештатні ситуації та 
надійно забезпечувати енергозберігаючі режими 
експлуатації об`єктів теплопостачання.  

Вперше розглянуті можливості універсалізації 
знімання даних та регулювання режимів роботи 
теплообмінного обладнання, яке використовує 
різноманітні поверхнево-активні речовини. Такий 
підхід може використовуватись як при лабораторних 
дослідженнях, так і при промислових та 
напівпромислових випробуваннях. 

Керування такого роду системними об`єктами 
включає в себе сукупність різних за форматами даних 
контрольно-вимірювальних приладів та комутаційних 
засобів, які необхідно вносити в архів. Обробка та 
передача даних із використанням комп`ютерів вимагає 
організації локальної мережі і є складною задачею. 

Перспективи розвитку подібних систем пов`язані 
з додатковими можливостями в дослідженні, 
регулюванні і керуванні технологічними процесами.  

Передбачається виокремлення складових об`єктів 
і схем, візуалізація параметрів, а також, подальша їх 
автоматизація. Розглядається ще й можливість 
використання та вдосконалення вже існуючого 
програмного забезпечення, наприклад, Dropwise CAD 
2006, та створення нового програмного забезпечення. 
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Существующий механический эквивалент теплоты. Является ли он фундаментальной 
константой? 

 
В.А. Ерошенко, д. т. н., проф., А.В. Евтушенко, магистрант 
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» 
Кафедра ТЭ, ИЭЭ, НТУУ «КПИ», г. Киев, 03056, пр. Победы, 37, корпус 22 
Тел./факс: (097) 600-96-65, е-mail: aievtushenko@ukr.net 
 
Annotation – a review and analysis of most considerable is given theoretical approaches and experimental methods on 
determination of mechanical equivalent of heat, systematized by nature generating of heat by the brought mechanical work. 
The spectrum of dispersion of values of mechanical equivalent of heat is revealed. 
 
Key words – mechanical equivalent of heat, mechanical work, thermal energy, viscous friction, dry friction, deformation 
effects, destruction effects, thermodynamic effects. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Хорошо известно, что температуру системы 

можно повысить двумя путями. Если температура 
нашей системы, ниже температуры внешней системы, 
причем они соединены тепловой связью, то энергия в 
форме теплоты будет подведена к нашей системе. 
Увеличение температуры системы 𝛥𝑇, связано с 
количеством подведенной теплоты 𝑄, соотношением: 

𝑄   =   𝑚𝑐𝛥𝑇,  (1) 
где 𝑚 – масса системы, 𝑐 – теплоёмкость, 

определяемая природой вещества системы. Если 
принять 𝑐 = 1, 𝑚 = 1  г, а 𝛥𝑇 = 1˚𝐶, в окрестности, 
например, 15°C, тогда 𝑄 измеряется в единицах 
калориях. 

С другой стороны, работа может быть выполнена 
над системой (работа подведена к нашей системе), что 
приведёт к повышению её температуры. Это может 
быть механическая работа, электрическая работа, 
работа магнитных сил, акустическая работа, работа 
образование поверхности и др.  

Соотношение между выполненной над системой 
работой и теплотой вызванной этой работой 
называется механическим эквивалентом теплоты 
(далее МЭТ), или, другими словами, количество 
работы, энергетически эквивалентное единице 
количества теплоты [1]. 

Понятие МЭТ возникло в связи с тем, что 
исторически механическую работу и количество 
теплоты измеряли в разных единицах, а поводом для 
подтверждения справедливости закона сохранения 
энергии (I начало термодинамики) служило, в 
частности, точное определение МЭТ. Поэтому, на 
протяжении практически 100 лет (середина XIX – 
середина XX века), велись соревнование за первенство 
в определении точного значения МЭТ. Были 
выполнены многочисленные теоретические и 
экспериментальные работы по определению МЭТ, 
причем диапазон экспериментальных данных о МЭТ 
лежит в пределах от 315 до 570 кГм/ккал.  

В 1948 году на IX Генеральной конференции по 
мерам и весам утвердили значение МЭТ равное 4,1868 
Дж/кал или 426,935 кГм/ккал на основании последних 
экспериментальных данных тех лет [2].  

После окончательного перехода на 
Международную систему единиц (Лондон 1956 год, V 
Международная конференция по свойствам водяного 
пара окончательно подтвердила необходимость 
применение единицы количества теплоты – джоуль 
[2]), должны были бы прекратить использование 
тепловой единицы калории, а, следовательно, и 
понятия механического эквивалента теплоты. Тем не 
менее, физики неохотно расстаются с тепловыми 
единицами, потому что они до сих пор остаются не 
похожими по природе на единицы, используемые в 
механике, а МЭТ здесь выступает единственным 
связующим звеном. 

Целью настоящего сообщения является не 
оспаривание правомерности закона сохранения 
энергии, а показ и анализ поразительного спектра 
практически достоверных экспериментальных данных 
о МЭТ (315 кГм/ккал ÷ 570 кГм/ккал). Не исключено, 
что за этой дисперсностью может скрываться 
различие не только методик и принятых допущений 
при проведении теоретических и физических 
экспериментов, но и разнообразие явлений и 
механизмов, задействованных в процессах 
преобразования работы в теплоту. 

 
КРАТКИЙ ОБЗОР И АНАЛИЗ МЕТОДОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЭТ 
Все экспериментальные работы по определению 

МЭТ могут быть разделены на три группы, 
соответственно трем периодам [3]. 

К первой группе (1843-1879 г.) относятся работы 
Джоуля [4], Колдинга [5], Гирна [6,7,9], Фавра [8], 
Эдлунда, Квинтуса, Ицилиуса, Виоля, Пулуй и 
Вебера. Работы этого периода характеризуются 
отсутствием единообразия в единицах мер и 
отсутствием точных соотношений между ними. 
Полученные данные относятся большей частью к 
средней калории и колеблются в пределах от 397,691 
кГм/ккал до 438,48 кГм/ккал. 

К работам второго периода (1880-1911 г.) 
относятся определения, произведённые Роуландом , 
Яном, Микулеску [10], Гриффитсом [11], Шустером и 
Ганноном [12], Рейнольдсом и Морби [13], 
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Каллендером Барнесом [14], Дитеричи, Кремье, 
Риспайлем и Бусфильдами [15]. Этот период работ 
может быть охарактеризован значительным 
единообразием применяемых единиц как в области 
температурных, так и в области электрических 
измерений и усовершенствованием методов 
измерения. Анализ этих работ, выполненный 
Липином [3] показывает, что наибольшего доверия 
заслуживает определение, произведенное 
Каллендером и Барнесом. 

Однако Барнес применял при электрических 
измерениях элемент Кларка старого образца. 
Непостоянство ЭДС и зависимость от данного 
элемента делают ненадёжным пересчёт данных к 
международному, а после и к абсолютному вольту. 

По той же причине надо считать недостаточно 
достоверными результаты пересчета данных 
Гриффитса и Шустера и Ганона. 

Последний период (1921-1940 г.) характеризуется 
наличием твердо установленной системы единиц и 
точных соотношений между ними и начинается с 
работ Егера и Штейнвера [16]. Они произвели 70 
опытов в интервале от 5 до 50˚С электрическим 
методом. Температуру измеряли платиновым 
термометром сопротивления с точностью 1/10000˚С и 
отнесли её к термодинамической шкале. Полученные 
результаты ими выражены в виде интерполяционной 
формулы. 

По их данным МЭТ 15-градусной калории равен 
426,671 кГм/ккал. 

Леби и Херкус [17] произвели определение МЭТ 
механическим способом при помощи 
электродинамометра Робертса в проточном 
калориметре. В результате своих исследований они 
нашли, что МЭТ, отнесённый к 16,7˚С, равен 426,65 
кГм/кка. 

Авторы настоящего сообщения, проанализировав 
указанные выше экспериментальные работы, 
систематизировали их по природе генерирования 
теплоты с помощью подведенной работы в шесть 
широких категорий. 

 
I. Фрикционные эффекты. 
А. Вязкое трение (продавливание воды через 
капиллярные трубки [4], продавливание воды через 
пористую керамическую пробку [18], перемешивание 
жидкости (вода, китовый жир, ртуть) гребным 
колесом в адиабатическом сосуде [4]). 

Последний эксперимент является типичным 
представителем этой категории, поэтому рассмотрим 
его сущность. Первым, кто определил МЭТ, таким 
образом, был Джоуль (1845 г.). Упрощённая схема 
экспериментальной установки, показана на Рис. 1. 

 
Рис. 1 Схема экспериментальной установки Джоуля. 

Известно, что все эксперименты Джоуль 
производил при небольших скоростях 𝑢 = 0,06  м/с; 
механическая передача увеличивала эту скорость в 
12 раз; скорость вращения гребных колес не 
превышала 720 об/мин. Тем не менее, при такой 
скорости вращения неизбежно явление 
диспергирования, что приведёт к потери части 
механической энергии на образование поверхности, 
чего Джоуль и его последователи не учитывали.  
Зависимость выхода теплоты от скорости вращения 
гребных колес Джоуль также не производил. 

На сегодняшний день современные 
исследования в области кавитационных процессов 
[19] показали, что нарушение линейности МЭТ 
начинает проявляться со скорости вращения 
гребного колеса порядка 3000 об/с (Рис. 2, точка а). 
Дальнейшее увеличение скорости сопровождается 
освобождением высоких энергий, неизвестной 
природы, нарушая, таким образом, линейность 
установленного Джоулем механического 
эквивалента тепла (точки b и с характеризуется 
значительным увеличением тепловой энергии Q по 
сравнению с затраченной механической работой 
W). 

 
Рис. 2. Нелинейная зависимость механической работы и 

тепловой энергии. 
 

Последователи метода «мешалки Джоуля» и 
др. установили, что теплоёмкость воды зависит от 
температуры. Это стало основанием пересмотреть 
определение калории, так как теперь она зависела 
от выбора начальной температуры. Гриффитс (1901) 
предложил за единицу теплоты 17-градусную 
калорию, т. е. ту которая нагревает воду от 17˚С до 
18˚С. Но впоследствии остановились на 15-
градусной калории, которую предложил Варбург; 
это количество теплоты необходимой, чтобы 
нагреть 1 г воды от 14,5 до 15,5˚С. 
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Заметим, что в основу утверждения величины 
МЭТ = 426,935 кГм/ккал как фундаментальной 
физической константы, большей частью, легли  
экспериментальные данные именно этой категории. 

 
В. Сухое трение (превращение механической энергии 
поступательного движения в тепловую при 
относительном движении твердых тел). Сюда 
относятся: эксперимент Джоуля по трению чугуна об 
чугун в калориметре [4]; эксперимент Колдинга по 
скольжению загруженной пушечными ядрами 
тележки по металлическим рельсам [20], а также 
эксперимент по трению различных материалов 
(латунь-латунь, латунь-цинк, латунь-дерево, латунь 
шерстяная ткань и т.д.) [5]; эксперимент Гирна по 
взаимному трению металлов [7], а также эксперимент 
по сухому трению с помощью пружины Прони [6]. 

Отметим, что также как и для вязкого трения 
общепринятой теории превращения механической 
энергии в теплоту в результате трения твердых тел на 
сегодняшний день не существует. На этот случай 
выделяют гипотезу [21], что эффектом генерирования 
теплоты во время трения при относительном 
движении твердых тел, имеющих контакт, является 
превращение кинетической энергии поступательного 
или вращательного движения во внутреннюю 
тепловую энергию беспорядочного движения 
микрочастиц поверхностных слоев трущихся пар. 
Теплота распространяется в поверхностном слое 
трущейся пары (от пятен контакта) вглубь 
контактирующих тел в виде температурных волн, 
амплитуда которых с увеличением глубины 
уменьшается. Чем выше скорость скольжения, тем на 
меньшую глубину распространяются температурные 
волны. Вместе с тем, при возрастании шага 
неровностей на трущейся поверхности глубина 
распространения температурных волн в 
поверхностном слое увеличивается. 

Сложность расчета температурных полей 
контактирующих пар обуславливается теплоотдачей в 
окружающую среду с боковых стенок и трудностью 
определения граничных условий. 

Привёдём пример эксперимента по определению 
МЭТ, выполненный в лаборатории Массачусетского 
технологического института (МТИ) по трению 
синтетической ленты на латунном барабане (Рис. 3) 
[22]. 

 
Рис. 3. Экспериментальная установка и температурно-

временная диаграмма.  
 

В этом эксперименте, механическая работа 𝑊, 
выполняемая вращающимся фрикционным цилиндром 
против скользящей силы трения 𝐹!, определяется 
выражением: 

𝑊 = 2𝜋𝑟𝑛𝐹! = 2𝜋𝑟𝑛 𝐹! − 𝐹! = 1301  Дж, 
где 𝑟 = 22,5 ∙ 10!!  м - радиус барабана; 𝑛 = 200 - 

число оборотов; 𝐹! = 3  Н - остаточная сила на 
динамометре;  𝐹! = 𝑀𝑔 = 49  Н - сила тяжести. 

Количество теплоты, в которое конвертировалась 
работа силы трения скольжения, определяется 
выражением: 

𝑄 = 𝐶!"# + 𝐶!"#$ + 𝐶!! ∆𝑇 = 1296  Дж, 
где 𝐶!"# = 246,4  Дж/К – теплоёмкость трущегося 
барабана, Дж/К; 
𝐶!"#$ = 4  Дж/К - теплоёмкость синтетической ленты; 
𝐶!! = 4  Дж/К - теплоёмкость термометра; 
∆𝑇 = 5,1  К – температурное увеличение трущегося 
барабана. 

Отсюда МЭТ = 𝑊/  𝑄 = 1,003 Дж/кал или 429,277 
кГм/ккал. 

 
II. Явные разрушения внутренней структуры 
материала (сверление). 

К этой категории относится эксперимент Румфорда 
[23] и Гирна [7] по сверлению ствола пушки.  

Чтобы разрушить твердое тело, необходимо 
преодолеть когезионные силы, или силы, обуславливающие 
целостность определенного объёма твёрдого тела. В 
процессах сверления теплота Q образуется в результате 
выполнения следующих неучтённых экспериментаторами 
работ: 
1) внутреннего трения между частицами 
обрабатываемого металла в процессе деформации (работа 
объёмного деформирования) 
𝑊деф = 𝑘𝑉,      (2) 
где 𝑘 – коэффициент пропорциональности, равный работе 
единицы объёма конденсированного тела; 𝑉- объём тела; 
2) внешнего трения стружки о переднюю поверхность 
резца 𝑊п.т; 
3) внешнего трения поверхности резания и 
обработанной поверхности о задние поверхности резца 
𝑊з.тр; 
4) отрыва стружки, диспергирования (работа 
образования новых поверхностей) 

𝑊дисп = 𝜎∆s,  (3) 
где 𝜎 - энергия образования единицы поверхности 
(поверхностное натяжение); ∆𝑠 – приращение поверхности 
(площадь образовавшейся поверхности). 

Таким образом, полная работа сверления 𝑊п, которая 
конвертировалась в теплоту 𝑄 должна равняться: 

𝑊п = 𝑊с+𝑊деф +𝑊п.т +𝑊з.тр +𝑊дисп, (4) 
где 𝑊с – работа вращения сверла (𝑊! = 𝑃 ∙ 𝑡, где 𝑃 - 
мощность сверла, 𝑡 - время выполнения эксперимента). 

Отсюда  
МЭТ = !с!!деф!!п.т!!з.тр!!дисп

!
.  (5) 

В действительности в теплоту обращается не вся 
работа резания: небольшая часть ее переходит в 
потенциальную энергию искаженной кристаллической 
решетки и разрыв атомарных связей. Поэтому более 
правильно формулу выразить так:
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Рис. 5 Гистограмма значений МЭТ для различных экспериментов по определению МЭТ 

 
 МЭТ = !п

!
𝛼!,  (6) 

где  𝛼!— коэффициент, учитывающий указанные потери, 
незначительные по величине. 

III. Деформационные эффекты твердого тела. 

А. Неупругое столкновение двух массивных тел (Рис. 
4) [8]. 
 

 
Рис. 4 Схема экспериментальной установки Гирна. 
Железный цилиндр m падая на каменную призму М, 

производил сжатие куска свинца n. 
 

Это явление связано по большей части с изменением и 
смещением кристаллической решетки тела, по 
которому произведен удар, следовательно, с 
увеличением потенциальной энергии. При ударах, 
часть механической энергии передается в виде звука. 

 
В. Растяжения проволок [24]. 

Если металлическую проволоку подвергнуть 
внезапному растяжению, то она охлаждается. 
Термодинамика этого явления интересна тем, что 
подводя к системе механическую работу, получаем 
снижение её температуры. 

 
IV. Термодинамические эффекты (сжатие воздуха 
и расширение воздуха [4]). 
 
V. Эксперименты с паровой машиной [7]. 

МЭТ можно определить на основании потери 
теплоты, которая сопровождает производство работы 
в цилиндре машины. Это довольно сложное 
исследование, так как практически невозможно 
достаточно точно определить чистую потерю теплоты, 
поэтому оно не могло дать точных результатов. 

 
VI. Электрические и магнитные эффекты 
[11,12,14,15,16]. 

Эти явления связанные с резистивным нагревом 
поводов погруженных в жидкость и индукционным 
нагревом. 

Первые пять категорий обычно в литературе 
объединяют под общим названием прямые 
(механические) методы, т. е. те, в которых 
механическая энергия непосредственно переходит в 
тепло. Последнюю категорию принято называть 
электрическими методами определения МЭТ, т.е. в 
тепло переходит электрическая энергия. Ещё отдельно 
выделяют известный теоретический подход Майера 
[25] для идеальных газов, который для воздуха дает 
хорошее согласование с экспериментальными 
результатами МЭТ = 426,9 кГм/ккал при нормальных 
физических условий. И подход Перо [26], основанный 
на свойствах перехода вещества из одного состояния в 
другое, например, из жидкого в газообразное. 

 
ДИСКУССИЯ 

Наконец представим результаты, выполненного 
обзора в виде гистограммы значений МЭТ для 
различной природы генерирования теплоты с 
помощью подведенной механической работы (Рис. 5). 

Природа генерирования теплоты в 
экспериментах: 

 I – Вязкое трение 
        Фрикционные эффекты 

II – Сухое трение 
 III – Разрушение внутренней структуры 

твердого тела 
 IV – Деформация твердого тела 
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 V – Сжатие и расширение газов 
 VI – Эксперименты с паровой машиной 

Как видно, наименьший разброс 
экспериментальных данных наблюдается для 
экспериментов Джоуля и его последователей (зона I, 
на рис.5). Хорошо коррелируют с этим значением ряд 
результатов в экспериментах с сухим трением (зона 
II), неупругим ударом и растяжением проволоки (зона 
IV). Наибольшая дисперсия и отклонение от 
регулярных значений МЭТ, полученных при 
использовании вязких жидкостей (зона I), 
наблюдается для экспериментов со сверлением 
металла и для некоторых экспериментов с сухим 
трением. Вызывает удивление существенное 
несовпадение экспериментальных данных с 
теоретически предсказываемыми (метод Майера и др.) 
для газов (зона V) и привлекает внимание факт 
превышения экспериментальных значений МЭТ для 
газов над значениями МЭТ для жидкостей (зона I). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

После тщательного изучения методов 
определения МЭТ, мы пришли к выводу, что причина 
большой дисперсности таится не в различной 
точности измерительной техники при проведении 
экспериментальных работ (например, температуру 
сред измеряли с точностью до 0,001 градуса), или не в 
точном знании в те времена физических свойств 
используемых веществ, а в методологии решения 
проблемы. То, что считалось экспериментальной 
проблемой, оказалось темой обязательного изучения 
фундаментальных явлений, свойств в 
термомеханических системах.  

Нам представляется завышенной, рекомендуемая 
величина МЭТ = 426,935 кГм/ккал, в этой связи в 
скором будущем предусматривается наши 
собственные эксперименты по определению МЭТ с 
учётом факторов влияющих на его величину. 
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Анотація – Розглядається питання відтворення процесу перетворення сонячної енергії в електроенергію на базі 
створеного дослідницького стенду «сонячний імітатор – двигун Стірлінга – електрогенератор» та аналізу основних 
характеристик складових елементів стенду. 
 
Ключові слова – сонячний імітатор, двигун Стірлінга, електрогенератор. 
 

Вступ. Робота стосується дослідження процесу 
перетворення енергії сонячного випромінювання у 
електроенергію на базі установки «сонячний імітатор 
– двигун Стірлінга (ДС)». Метою роботи є створення 
діючого експериментального стенду «сонячний 
імітатор – ДС – електрогенератор» та дослідження 
основних характеристик його складових елементів. 

Перетворення енергії на подібних сонячних 
установках відбувається за допомоги концентратора 
сонячного випромінювання (дзеркальної чи лінзової 
конструкції, або іншої поверхні з подібними 
властивостями) в оптичному фокусі якого 
встановлений приймач-перетворювач 
(фотоелектричний, або тепловий, зокрема ДС). Криві 
дзеркала, або дзеркальні конструкції, що створюють 
концентратор параболічної форми, використовуються 
частіше через меншу вартість у порівнянні з лінзами. 
Сучасна дзеркальна технологія дозволяє збільшити 
коефіцієнт фокусування сонячних променів до 94%. 
Спеціальна форма дзеркал дозволяє зменшити розміри 
сонячної плями до 7 дюймів. В цілому, завдяки 
використанню нових технологій, ефективність 
перетворення сонячної енергії у електричну постійно 
зростає. Так, 15.02.2008р., у ході випробувань на 
дослідницькому полігоні сонячних установок у штаті 
Нью-Мехіко (США) за участі компанії Stirling Energy 
Systems (SES), був встановлений новий рекордний 
коефіцієнт перетворення сонячної променевої енергії 
у промислову електричну, який склав 31,25% 
(попереднє досягнення, отримане компанією Stirling у 
1984р., складало 29,24%) [1]. Зростає й загальна 
потужність установок подібного типу. Наприклад, та 
ж таки компанія SES готується побудувати у 
Південній Каліфорнії сонячні електростанції на базі 
двигунів Стірлінга з 70 тис. модулів загальною 
потужністю 1750 МВт. 

Вихідними даними для створення дослідницького 
стенду на базі сонячного імітатора є базові фізичні 
параметри сонячного випромінювання [2]. 

 
Характеристики сонячного випромінювання. 

1. Випромінювання Сонця подібне до 
випромінювання абсолютно чорного круглого диску з 

t=6000°С. 
2. Промені від будь-якої точки на Землі до двох 

протилежних точок на сонячному колі складають кут 
32 хв. (0,00931 рад.). 

3. Максимальна інтенсивність випромінювання 
припадає на λ=0,5 мк. 

4. Приблизно половина випромінювання Сонця 
знаходиться у видимому інтервалі довжин хвиль, інша 
частина – в ІЧ-інтервалі. 

5. у середньому за рік: 
• 43% поглинається Землею (27% 

безпосередньо, 16% у вигляді розсіяного 
випромінювання; 

• 42% відбивається від хмар і поверхні; 
• 15% поглинається атмосферою. 
6. Кількість сонячного випромінювання, 

падаючого на одиницю площі поверхні, нормальної до 
випромінювання і розташованої за межами 
атмосфери, не залежить від положення на Землі чи від 
часу дня (сонячна постійна): 

• 1280,8 Вт/м2 у січні, 
• 1365,9 Вт/м2 в липні. 
 
Опис установки. Експериментальний 

дослідницький стенд (Рис.1) складається з сонячного 
імітатора 2, у фокусі якого знаходиться поверхня 
гарячої порожнини двигуна Стірлінга 1, з маховиком 
якого контактує робоча головка електрогенератора 3. 
Електролампа 4 є індикатором появи електричного 
струму в мережі електрогенератора. На двигуні 
знаходяться манометр, датчик переміщення робочого 
поршня і тахометр, що дозволяє реєструвати основні 
характеристики двигуна, зокрема, знімати 
індикаторну діаграму 5. 

Сонячний імітатор складається з алюмінованого 
відбивача, у фокусі якого знаходиться 
металогалогенна лампа, спектральні характеристики 
якої подібні до сонячного спектру. 

Характеристики колекторного відбивача: 
- форма – параболоїд; 
- світловий діаметр, мм – 662; 
- діаметр сліпого отвору, мм – 255; 
- фокусна відстань, мм – 105; 
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- висота, мм – 310. 

 
Рис.1. Установка «сонячний імітатор – двигун Стірлінга 

– електрогенератор» 

1 – двигун Стірлінга, 2 – імітатор сонячного 
випромінювання, 3 – електрогенератор, 4 – електрична 

лампа, 5 – індикаторна діаграма. 
 

Характеристики лампи 
(GE SportlightTM SPL1000/T/H/960/E40): 

- потужність 1000 Вт; 
- виконання лампи – у прозорій циліндричній колбі; 
- робоче положення – горизонтальне; 
- загальний індекс кольоропередачі CRI Ra = 90 

(клас 1А); 
- відносна кольорова температура за шкалою 
Кельвіна CCT K = 6000; 

- тип цоколя – Е40; 
- довжина, мм – 340; 
- початковий світловий потік, лм – 80000; 
- середній номінальний термін служби – 8000; 
- напруга, В – 130; 
- струм, А – 9,5; 
- діаметр,мм – 81; 
- особливості – немає. 
 

Двигун Стірлінга односторонньої дії, 
витискувального типу, з робочим і додатковим 
циліндрами, розташованими під кутом 90˚ [3]. 
Паспортні дані ДС наведено у Табл.1. Остаточні 
результати розрахунку зібрано у Табл.2. 
 
Таблиця 1 

Основні параметри двигуна Стірлінга 

Номінальна потужність, Вт 5 
Кутова швидкість вихідного 
валу, об/хв 500 

Число робочих циліндрів, шт 1 
Система згоряння зовнішня 
Охолодження повітряне 
Робоче тіло повітря 
Обертання маховика за год. стрілкою 
Маса, кг, не більше 8 
Габаритні розміри,мм, не 
більше 340х160х170 

 
Рис.2. Схема двигуна Стірлінга: 

1 – робочий циліндр, 2 – шатун, 3 – робочий поршень, 4 – 
трубка внутрішнього контуру, 5 – шатун, 6 – втулка, 7 – 
циліндр, 8 – поршень-витискувач, 9 – гаряча порожнина, 
10 – місце для зовнішнього підводу теплоти, 11 – холодна 
порожнина, 12 – корпус,13 – кривошип, 14 – маховик, 15 
– шків. 

 
Авторами проведено попередній тепловий 

розрахунок ДС за наступною схемою. 
 

Вихідні геометричні параметри. 
1. Діаметр: 

- робочого циліндра =D 40 мм, 
- додаткового циліндра =ДD 65 мм, 

- витискувача =Вd 63,4 мм. 
2. Хід поршня та витискувача =S 30 мм. 
3. Відношення ходу поршня до діаметру циліндра 

==
40
30SD 0,75. 

4. Робочий об’єм (об’єм робочого циліндра між ВМТ 
і НМТ) =hV 37,68 см3. 

5. Повний об’єм =aV 130,86 см3. 

6. Мертвий об’єм hac VVV −= = 93,18 см3. 
 
Вихідні параметри для теплового розрахунку 

1. Номінальна частота обертання =n  500 хв-1. 
2. Схема ДС: α - схема. 
3. Кількість робочих циліндрів =Цi 1. 

4. Тактність циклу =цτ 4. 
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5. Ступінь стискання 
ha

a

c

a

VV
V

V
V

−
==ε  = 1,4. 

6. Політропи стискання і розширення: приймаємо 
== 21 nn  1,2. 

7. Робоче тіло (РТ): повітря. 
8. Температура РТ в гарячій та холодній порожнинах: 
приймаємо =0T  288 К, =maxT  800 К, =minT  370 

К, ==
max

min

T
T

τ 0,4625. 

9. Початковий тиск РТ: приймаємо =0p  0,101325 

МПа, в першому циклі == 0ppa 0,101325 МПа, 

в подальших циклах =⋅=
0

min
0 T
Tppa  0,130174 

МПа. 
Цикл з повною регенерацією. 

1. Теплота, що підводиться у процесі розширення 

εlnln maxmax1 RT
v
vRTpdvq
z

b
b

z

=== ∫      (1) 

2. Теплота, що відводиться у процесі стиснення 
εlnmin2 RTq =                         (2) 

3. Термічний ККД:  

tkt T
T

q
q

ητη =−=−=−= 111
max

min

1

2         (3) 

(не залежить від роду РТ) 
4. Циклова робота 

tktkц RTqqql ηεη ⋅=⋅=−= lnmax121 ,   (4) 

( ) ( )1−=−= εctcamidц vpvvpl          (5) 
(залежить від роду РТ) 

5. Середній термодинамічний тиск циклу 

tkatk
c

t P
v
RTP η

τ
ε

ε
ε

η
ε
ε

⋅⋅
−

⋅=⋅
−

⋅=
ln

11
lnmax  (6) 

(залежить від роду РТ) 
6. Середній індикаторний тиск циклу 

tвіднti ppp 5,0== η                     (7) 
7. Середній ефективний тиск циклу 

iмie ppp 8,0== η                       (8) 
8. Потужність ДС 

=
⋅

⋅⋅⋅
=

⋅

⋅⋅⋅
=

430
150007137,00377,0

30 ц

Цeh
e

inpV
N

τ
 

0,011 кВт,                                                                       (9) 
де eN [кВт], hV [л], ep [Мпа], n [хв.-1]. 

Цикл без регенерації. 
9. Загальна кількість теплоти, що підводиться 

⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
−
−

+=+=
1

1lnmax
"
1

'
11 k

RTqqq τ
ε .     (10) 

10. Загальна кількість теплоти, що відводиться 

( )⎥⎦
⎤

⎢
⎣

⎡

−
−

+=

=⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
−
−

+=+=

1
1ln

1
1ln

min

max
"
2

'
22

k
RT

k
RTqqq

τ
τ

ε

τ
ετ

(11) 

11. Термічний ККД: 

( )

( )
( ) ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

+−
−

=

−
+

=
tk

tk
tk

tk
t k

k

k
ηε
ε

η

ε
η
η

η
ln1
ln1

ln1
1

 (12) 

(залежить від роду РТ та від ступеню регенерації) 
12. Циклова робота 

( ) tkц RTRTl ηεετ ⋅=−= lnln1 maxmax  (13) 
(залежить від роду РТ, але не від ступеню регенерації) 
13. Середній термодинамічний тиск циклу 

tka
ca

ц
t P

vv
l

P η
τ
ε

ε
ε

⋅⋅
−

⋅=
−

=
ln

1
     (14) 

(залежить від роду РТ, але не від ступеню 
регенерації). 

 
Таблиця 2 

Результати теплового розрахунку двигуна Стірлінга 

 
Висновки. Після аналізу отриманих результатів 

визначено пріоритетні напрямки подальшої роботи і 
складено послідовність першочергових заходів щодо 
експериментальних і теоретичних досліджень, 
пов’язаних з дослідницьким стендом. 

Характеристики Повна 
регенерація 

Без 
регенерації 

Загальна кількість 
теплоти, що 
підводиться, Дж/кг 

77886,7 386078,1 

Загальна кількість 
теплоти, що 
відводиться, Дж/кг 

36022,6 344214,0 

Термічний ККД 0,54 0,11 
Циклова робота, 
Дж/кг 41864,1 41864,1 

Середній 
термодинамічний 
тиск циклу, Мпа 

0,178 0,178 

Середній 
індикаторний тиск 
циклу, Мпа 

0,089 0,089 

Середній ефективний 
тиск циклу, Мпа 0,071 0,071 

Потужність ДС, кВт 0,011 0,011 
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 План досліджень. 
1. Розрахунок густини падаючого потоку, який 

може бути отриманий при використанні 
імітатору. 

2. Розрахунок min робочої температури, до якої 
можна нагріти зовнішню поверхню циліндра 
витискувача від імітатора. 

3. Складення балансу падаючого і відбитого 
радіаційних потоків на поверхні теплоприймача. 

4. Проведення більш детального термодинамічного 
розрахунку ДС. 

5. Вимірювання температури поверхні витискувача 
при спиртовому нагріві. 

6. Вимірювання min густини потоку для запуску ДС 
від імітатора. 

7. Вимірювання min температури поверхні циліндра 
витискувача для запуску ДС від імітатора. 

8. Вимірювання впливу розміру площі радіаційного 
нагріву на min робочий тепловий потік до 
теплоприймача. 

9. Вимірювання max числа обертів ДС при max 
допустимих величинах теплового потоку і 
температури поверхні витискала. 

10. Зняття індикаторної діаграми ДС.

 
11. Здійснення заходів з підвищення ефективності 

перетворення "Стірлінг- генератор": 
• екранування основної частини корпуса двигуна 
Стірлінга від зовнішньої теплової дії; 

• використання спеціальних покриттів циліндра 
витискувача; 

• проведення можливих конструкційних змін в 
ДС з метою покращення його ефективних і 
потужнісних характеристик (збільшення тиску і 
заміна робочого тіла). 

12. Розробка спеціальних методик теоретичного 
розрахунку і експериментального дослідження. 

13. Техніко-економічне обґрунтування задіяного 
науково-дослідного обладнання  

14. Підготовка публікацій за результатами 
досліджень. 

 
[1] Популярная механика. – 2008. - №6. – С. 18. 
[2] Эккерт Э.Р., Дрейк Р.М. Теория тепло- и 
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Л.: Госэнергоиздат, 1961. – 680с. 

[3] Долганов К.Е. Учебно-демонстрационный 
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Исследование работы вакуумного солнечного коллектора 
 

И.А. Матвийко, студентка  
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» 
Кафедра ТЭ, ИЭЭ, НТУУ «КПИ», пр. Победы, 37, корпус 22,  г. Киев, 03056, Украина 

 
Annotation – Description of the bench for study of thermal power engineering performances of solar collectors is given in the 
report. Ukrainian made solar collector’s „ATT-Solar” design with evacuated tubes is adduced and results of its tests are 
discussed. Generalized dependencies of water heating rate inside the storage tank of 125 litres capacity at various values of 
heat flux density and water temperature inside the tank as well as dependency of solar collector’s thermal efficiency via 
temperature drop are quoted. 
 
Key word – vacuum solar collector, efficiency of solar collector, flat-plate solar collector, collector’s curve. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
С каждым годом потребности человека 

увеличиваются, и это вызывает гигантские объемы 
производства энергии и темпы роста ее потребления. 
Сегодня традиционные источники энергии и 
технологии их использования уже не способны 
обеспечивать требуемый уровень 
энерговооруженности общества, потому что это 
невозобновляемые источники. Другим фактором, 
ограничивающим значительное увеличение объемов 
выработки энергии за счет сжигания топлив, является 
все возрастающее загрязнение окружающей среды 
отходами энергетического производства. Эти отходы 
значительны по массе и содержат большое количество 
различных вредных компонентов. Причем природа 
уже не в состоянии естественными физико-
химическими и микробиологическими способами 
переработать эти загрязнения и самовосстановиться. 

В свете вышеизложенного все более актуальным 
становится широкое практическое использование 
нетрадиционных и возобновляемых источников 
энергии. К таким источникам относятся солнечная 
энергия, энергия ветра, энергия морских волн и 
приливов, энергия биомассы, геотермальная энергия и 
др. Природа каждого из этих источников энергии 
неодинакова, различны и способы их применения и 
использования. 

В настоящее время в Украине разрабатываются и 
внедряются солнечные установки для нагрева воды с 
целью активного энергосбережения. Главным 
элементом такой установки является солнечный 
коллектор. Для климатических условий Украины 
можно использовать как плоские, так и вакуумные 
солнечные коллекторы. Однако последние являются 
более перспективными за счет способности 
аккумулировать как прямое, так и рассеянное 
солнечное излучение. 

Вакуумные коллекторы являются модульными, 
т.е. трубки можно добавлять или убирать по мере 
надобности (Рис. 1), в зависимости от потребности в 
горячей воде. При изготовлении коллекторов этого 
типа из пространства между трубками высасывается 
воздух и образуется вакуум.  Благодаря этому 
устраняются потери тепла, связанные с 

теплопроводностью воздуха и конвекцией, вызванной 
его циркуляцией.  

 
Рис. 1 Вакуумные трубки солнечного коллектора 

 
СХЕМА УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА 
Для исследования эффективности солнечных 

коллекторов в НТУУ «КПИ» разработан 
испытательный стенд в виде солнечной 
водонагревательной установки, оснащенный 
современной измерительной аппаратурой (Рис. 2).  

 
Рис. 2 Общий вид испытательного стенда 

 
С помощью этой установки с февраля 2008 года 

проводятся испытания украинского вакуумного 
солнечного коллектора «ATT-b15» предприятия 
«ATT-Solar».
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Рис. 4 Схема установки для исследования солнечного коллектора 

 

 
Рис. 3 Солнечный коллектор «ATT-b15», установленный на 

фасаде здания 
 

Испытательный стенд  (Рис. 4) состоит из бака-
аккумулятора, (1), насосного модуля (2), контроллера 
(3), т.е. блока управления, автоматизированной 
многоканальной системы (4) для измерения 
температуры и плотности солнечного излучения, 
расширительного бака (5), солнечного коллектора (6) 
и передвижной платформы для  размещения 
коллектора. 

С целью аккумулирования теплоты используются 
два типов бойлеров (1): навесной  объёмом 125 л  и 
напольный объёмом 95 л. Конструкции бойлеров 
позволяют длительное время хранить горячую воду, а 

также, в случае необходимости, использовать 
дополнительный подогрев  воды с помощью ТЭНа 
мощностью 2200 Вт. 

Циркуляцию теплоносителя обеспечивает 
насосный модуль (2), состоящий из циркуляционного 
насоса фирмы Wilo, обратного клапана, двух 
измерителей температуры, манометра, расходомера и 
вентилей. Насосный модуль обеспечивает 
циркуляцию теплоносителя с расходом от 0,1 до 10 
л/мин. 

Автоматическое управление испытательным 
стендом обеспечивается контроллером (3), с помощью 
которого можно реализовать различные 
функциональные схемы работы солнечной 
водонагревательной установки. Контроллер допускает 
использование до четырех датчиков температуры 
(термометров сопротивления или термопар), а также 
управление двумя насосами и электрическим 
трехходовым вентилем.  

Автоматизированная многоканальная система 
измерения температуры АМСИТ (4) имеет до 20 
измеряющих каналов и характеризуется временем 
опроса всех датчиков температур от 0,7 сек. до 1,2 сек.  
Для измерения температуры на элементах солнечного 
коллектора применялись два типа контактных 
датчиков: медь-константановые термопары и 
термометры сопротивления ТСМ-50 (ДТ1-ДТ7 на 
рис.4). Величины максимальных абсолютных 
погрешностей измерения температуры ТСМ-50 
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составляют ±0,4 0С, а термопарами - ±0,6 0С. Для 
измерения плотности падающего солнечного потока 
применялся датчик-измеритель СМР-3 фирмы 
Kipp&Zonen, обеспечивающий общую погрешность 
измерения не более 10%.  

Основными составными частями АМСИТ (Рис.4) 
являются: персональный компьютер (ПК), модуль 
аналогового ввода (АЦП), адаптер сигналов (АС3). 
Работа АМСИТ управляется специальным 
программным обеспечением, разработанным в НТУУ 
«КПИ», и ориентирована на таблично-графическое 
представление экспериментальных данных,  
предварительную их обработку и архивацию. 

Установка солнечного коллектора и обеспечение 
необходимого угла его наклона выполняется с 
помощью специальной передвижной платформы, 
которая позволяет быстро устанавливать различные 
конструкции солнечных коллекторов и проводить их 
испытания в природных условиях.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВАКУУМНОГО 

СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА 
Коллектор «АТТ-b15»  предприятия  “ATT-Solar” 

(Рис. 5) представляет собой устройство,  состоящее из 
15 вакуумных труб (колб), внутри которых встроены 
алюминиевые тепловые трубы, и 
теплоизолированного теплообменника. Каждая 
вакуумная труба имеет селективное поглощающее 
покрытие (абсорбер), нанесенное на наружную 
поверхность внутренней стеклянной трубы, 
обеспечивающее высокую степень поглощения 
солнечной энергии. Общая площадь коллектора 
составляет 2,8 м2, поглощающая  поверхность 
составляет 1,9 м2. 

В коллекторах “ATT-Solar” в качестве 
теплопередающего устройства применяется 
алюминиевая тепловая труба, находящаяся в 
стеклянной вакуумной колбе с селективным 
покрытием. Небольшое количество рабочей жидкости 
внутри тепловой трубы также находится в вакууме. 
Вакуум в стеклянных трубках обеспечивает 
идеальную изоляцию (принцип термоса), что 
позволяет коллектору работать даже в условиях 
сильной облачности, используя рассеиваемое 
излучение.Когда солнечные лучи падают на 
поверхность абсорбера, и тепло достигает зоны 
испарения тепловой трубы, рабочая жидкость 
мгновенно превращается в пар, который поднимается 
в верхнюю часть тепловой трубы (зону конденсации), 
где воспринятое тепловой трубой тепло через 
теплообменник передается теплоносителю 
гелиосистемы. 

Для сравнения различных видов и конструкций 
солнечных коллекторов часто используется, так 
называемая,  кривая коллектора, т.е. характеристика 
степени его эффективности, иногда, называемая 
коэффициентом полезного действия. Кривая 
солнечного коллектора рассчитывается по формуле: 

 
Рис. 5 Вакуумный солнечный коллектор «АТТ-b15»  

  
На рисунке 6 показана зависимость температуры 

воды в баке 1 и плотности теплового потока 2 от 
времени суток для трех дней сентября 2008 года. Как 
мы видим, в первый день температура воды в баке 
снижается. Это вызвано тем, что осуществлялся забор 
воды из бака-аккумулятора. 

 
Рис. 6 Экспериментальная зависимость температуры воды в 
баке и плотности теплового потока от времени суток для 

трех дней 
 

η = Со  - С1 Х – С2 Е  пад Х2,                    (1)                             
где Со – степень эффективности коллектора при 

нулевых тепловых потерях; С1 и С2 – коэффициенты 
тепловых потерь;   Е пад - плотность падающего 
солнечного излучения; Х – отношение перепада 
температур между теплопоглощающей поверхностью 
коллектора t т.п  и окружающей средой tос. к величине 
Епад. 

Эффективность коллектора отражает долю 
солнечной энергии, которая  преобразуется в теплоту, 
идущую на нагрев теплоносителя, т.е. является 
отношением полезного теплового потока    

                   Qпол. = G в С р ( t вых –  t вх),                 (2)                                                
где Gв, Ср - расход и теплоемкость теплоносителя, 

tвых, tвх – температуры теплоносителя на выходе и 
входе в теплообменник коллектора  

                               Qобщ = Епад. Fт.п.,                        (3)                                            
где Fт..п – эффективная площадь теплопог-
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лощающей поверхности коллектора. 
На рис.7 приведены теоретические кривые двух 

типов коллекторов для Е пад  = 800 Вт/м2, рассчитанные 
по формуле (1) с использованием данных немецкого 
сертификационного центра «DIN CERTCO» (марка 
качества Solar KEYMARK) по коллекторам с 
селективным покрытием: вакуумному с тепловыми 
трубами моделей МТ 58-1800 и RC 58/1800  (Со=0,734, 
С1 = 1,529,  С2 = 0,0166, рег. № 011-7S231 R и  № 011-
7S305 R)   и плоскому  моделей Vitosol 100-F 
(Со=0,776, С1 = 4,14,  С2 = 0,0145, рег. № 011-7S329- F).   

На этом же рисунке нанесены экспериментальные 
данные, полученные на вакуумном коллекторе «АТТ-
b15» ((2) и (3)) в зависимости от разности температур 
Δt  (между поглощающей поверхностью tт.п   и 
окружающей средой tок) в диапазоне от 40 оС до 80 оС 
и плотности падающего солнечного  излучения от 
630Вт/м2 до 830 Вт/м2.  

 
Рис. 7 Степень эффективности солнечных 

коллекторов: 1 – вакуумного, 2 – плоского Vitosol 100-F 
 

Из рис.7 следует, что чем меньше отношение 
перепада температур между теплопоглощающёй  
поверхностью  коллектора  и  окружающей  средой   к   
величине Е пад, тем выше расчётное значение тепловой 
эффективности любых конструкций солнечных 
коллекторов. Тем не менее, при реальной работе (в 
диапазоне изменения определяющих параметров), 
эффективность вакуумного коллектора больше, чем 
плоского. 

Важным показателем эффективности 
функционирования солнечной водонагревательной 
установки являются   минимальное   значение Епад ,   
при котором начинается нагрев воды в бойлере, а 
также темп нагрева воды. Эти экспериментальные 
данные, полученные при испытаниях  солнечного 
коллектора «АТТ-b15» с бойлером емкостью 125 
литров, приведены на рис. 8. 

Из полученных экспериментальных данных 
следует, что минимальная плотность падающего на 
коллектор «АТТ-b15» солнечного  излучения Епад , при 
которой он начинает функционировать, зависит от 
начальной температуры воды в бойлере и находится в 
диапазоне, так называемого, рассеянного излучения 
(от 60 Вт/м2 при начальной температуре воды 10 оС до 

 
Рис. 8 Зависимость перепада температуры воды в   бойлере  
от плотности  солнечного излучения Начальная температура 
воды:1 – 10 оС, 2 - 20 оС, 3 - 30 оС, 4 - 40 оС, 5 - 50 оС, 6 - 60оС 
 
250 Вт/м2 при 60 оС), т.е. коллектор «АТТ-b15» 
успешно работает даже при отсутствии прямого 
солнечного излучения, что особенно важно в зимний и 
осенне-весенний периоды года. Из рис. 8 видно, что 
чем ниже начальная температура воды в бойлере, тем 
выше температура нагрева воды, что объясняется 
более высокой тепловой эффективностью работы 
коллектора.  

  Данный стенд и проведенные эксперименты 
позволяют проводить теплотехнические испытания 
солнечных коллекторов различных конструкций в 
природных условиях.    

 
ВЫВОД 

Из всего выше сказанного  можно сделать вывод, 
что вакуумные солнечные коллекторы очень 
эффективны в условиях Украины.  

Практическая задача, стоящая перед 
разработчиками и создателями различного вида 
солнечных установок, состоит в том, чтобы наиболее 
эффективно «собрать» тепловой поток и 
преобразовать его в нужный вид энергии при 
наименьших затратах на необходимое для этого 
оборудование. 

Можно утверждать, что в настоящее время во 
многих странах мира технологии эффективного 
нагрева воды для бытовых целей солнечным 
излучением достаточно хорошо отработаны и широко 
представлены на рынке. 
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ІНТЕНСИФІКАЦЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОМАСООБМІНУ ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНОЇ 
НАСАДКИ ШЛЯХОМ ЕКРАНУВАННЯ ВОДЯНОЇ ПЛІВКИ 
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Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
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Тел. 8(097)659-18-92, E-mail: Nadezhda_Ch@ukr.net 
 
Annotation – The information presented in this article refers to the research of the hydrodynamics and heat-mass exchange of 
the water evaporation in the single channel of the plane-parallel attachment with the screened water film. General equations 
are deduced to calculate the heat-mass exchange and the hydrodynamic resistance of the attachment. It is concluded, that the 
screening of the water film leads to the intensification of the heat-mass exchange processes. 
 
Key words – plane-parallel attachment, hydrodynamics, heat-mass exchange, evaporation, flooding. 
 

На сьогоднішній день великий інтерес 
представляють апарати контактного типу, найбільш 
ефективними з яких являються плівкові. Плівкові 
апарати характеризуються стійкою роботою як в 
умовах підвищеного тиску так і розрідження, малою 
інерційністю, відрізняються розвиненою поверхнею 
контакту, відносно прості в виготовленні і 
експлуатації. Необхідність підвищення 
конкурентоздатності технологічного обладнання 
потребує удосконалення плівкових апаратів шляхом 
інтенсифікації процесів переносу в них, створення 
більш точних і універсальних методик розрахунку, що 
неможливо без глибокого вивчення особливостей 
процесів тепло- і масообміну при контакті плівки 
рідини та газу. 

Раніше проведені дослідження контактних 
апаратів показали, що процеси, які в них протікають 
можуть бути інтенсифіковані за рахунок збільшення 
швидкості руху теплоносіїв, але вона обмежується 
явищем захлинання при протитоковому русі 
середовищ. Встановлено, що при протитоковому русі 
середовищ в сучасних апаратах контактного типу 
максимальні швидкості парогазового потоку можуть 
досягти 3÷3,5 м/с. Це призводить до отримання 
низьких критеріїв Рейнольдса Re і, відповідно, 
низьких коефіцієнтів тепломасовіддачі. Це в свою 
чергу, означає збільшення поверхні тепломасообміну 
і, відповідно, габаритів та маси апаратів. Суттєве 
покращення в цьому напрямі спостерігається в 
апаратах поверхневого типу, де швидкості робочих тіл 
можуть досягати 20 і більше м/с. Але вони 
характеризуються додатковим термічним опором. 

Поєднання позитивних якостей обох типів 
апаратів дозволяє інтенсифікувати процеси 
тепломасообміну і зменшити масо-габаритні 
показники таких апаратів. Для цієї мети нами 
запропоновано екранування стікаючої плівки рідини 
плоско-паралельної насадки (ППН) сітковою 
поверхнею. Сіткова поверхня виконує роль захисного 
екрану.  

Для дослідження процесів, що протікають в 
запропонованій насадці створено експериментальну 
установку. Основним елементом експериментальної 

установки слугує елемент контактного 
тепломасообмінного апарату, що представляє собою 
плоский вертикальний канал, всередині якого 
розташована металева пластина з обох сторін якої 
прикріплена нержавіюча сітка. Для можливості 
візуального спостереження за режимами роботи 
стінки каналу виконані з прозорого матеріалу. 

Були проведені експериментальні дослідження 
гідродинаміки та тепломасообміну при випаровуванні 
води в одиночному каналі плоскопаралельної насадки 
з екранованою водяною плівкою. 

Результати експериментальних досліджень 
гідродинаміки. 

В задачу досліджень з гідродинаміки входило 
визначення опору ΔР зрошуваної насадки в залежності 
від швидкості ϖпов повітряного потоку при низьких 
густинах зрошування. Залежність питомого опору 
ППН від швидкості потоку повітря розрахована на 
одиночний щілинний канал ΔP/H=f(ϖпов) при різній 
щільності зрошування показана на рис. 1. Отримані 
криві мають розрив, що спостерігається при 
швидкості руху повітря ϖпов≈5м/с (Reпов=2600).  
Розрив характеризує явище переходу режиму руху 
повітря з ламінарного в турбулентний. При 
досліджуваній щільності зрошування в області 
ламінарного режиму течії повітря опір сухої насадки 
вище за опір зрошуваної насадки. Це пояснюється 
тим, що наявність рідкої фази зменшує шорсткість, 
викликану наявністю комірок екранувальної сітки на 
поверхні ППН.  

Область турбулентного режиму течії повітря 
характеризується наявністю барботажу рідкої фази на 
поверхні сітки. Це підтверджується розшаруванням 
залежності ΔP/H=f(ϖпов). 

При ламінарному русі повітря, залежності 
питомого гідродинамічного опору від щільності 
зрошування мають яскраво-виражений лінійний 
характер, при цьому питомий опір потоку повітря не 
залежить від щільності зрошування Г. 

При переході в турбулентний режим відбувається 
злам залежності ∆Р/Н=f(Г) при певних Г. Це свідчить 
про те, що на цих швидкостях руху повітря 
відбувається зрив з плівки стікаючої рідини, що 
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візуально підтверджується барботажем рідини. 

 
Рис. 1 – Залежність аеродинамічного опору одиночного 
щілинного каналу плоскопараллельной насадки від 

швидкості повітря при різній щільності зрошування. 1 - суха 
насадка; 2- зрошувана насадка. 

При цьому, чим вища швидкість руху повітря, тим 
менше щільність зрошування при якій наступає цей 
злам і відповідно початок барботажу. 

 
Рис. 2 – Залежність питомого гідродинамічного опору 

одиночного щілистого каналу плоскопараллельной насадки 
від щільності зрошування Г при різних швидкостях 
повітряного потоку ϖвозд, розрахованого по вільному 
перетину каналу. Швидкості повітря: 1-wвозд=0,6м/с, 2-

1,64м/с; 3-3,12м/с; 4-4,3м/с; 5-4,71м/с; 6-5,52 м/с; 7-6,05 м/с; 
8-6,89 м/с; 9-7,49 м/с; 10-7,93 м/с. 

Критеріальні залежності, що характеризують 
зміну коефіцієнта опору записуються формулами: 

при Reпов<2600                 54,0Re
9,7

пов

=ξ ,  

при Reпов>2600 

без барботажа                  15,0Re
5,0

пов

=ξ ,   

 з барботажем                   17,0Re
05,0

пов

=ξ . 

Гідродинамічний опір зрошуваного одиночного 
щілинного каналу в безрозмірному вигляді можна 
визначити по таких залежностях: 

при Reпов<2600          0,54248 ReповЕи −= ⋅ ,
     

при Reпов>2600 
без барботажа           0,1515,3 ReповЕи −= ⋅ ,

    

с барботажем       0,17 0,1914 Re Reпов рідЕи −= ⋅ ⋅ . 
Було проведено порівняння отриманих 

результатів з результатами аналогічних досліджень 
інших типів насадок (рисунку 3 – 4).  

 
Рис. 3 – Порівняння експериментальних даних по початку 
захлинання різних типів насадок (1 – досліджувана ППН з 
екранованою водяною плівкою; 2 – сітчаста гофрована 
насадка Н = 100мм, φ = 3°, δ = 0,25мм, dе = 7,5 мм [1]; 3 – 
гофрована насадка під кутом 90°,  dе = 19,2мм[2];  4 – 

сітчаста насадка з круглими та трапецоїдними каналами[3]) 

 
Рис. 4 – Питомі гідравлічні опори регулярних насадок: 1 – 
гофрована під кутом 90° насадка, dе = 19,2мм, відстань між 
вершинами гофрів 20мм; 2 - гофрована під кутом 120° 
насадка, dе = 19,2мм, відстань між вершинами гофрів 

34,6мм; 3 – рулонна насадка з прямим гофрам dе = 12мм; 4 – 
сітчаста суха насадка Н = 0,1м [2], dе = 9мм; 5 – 

досліджувана плоскопаралельна насадка з екранованою 
водяною плівкою. 

1. Результати експериментальних досліджень 
тепломасообміну. 
Дослідження тепломасообміну проводились з 
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почерговою зміною витрат повітря і води. Було 
побудовано ряд залежностей, що характеризують 
процеси тепло- і масообміну в досліджуваній насадці. 
З аналізу наступних графіків (рис. 5 – 6) можна 
зробити висновок, що в досліджуваному діапазоні 
густин зрошування коефіцієнти тепломасовіддачі і 
массовіддачі від густини зрошування практично не 
залежать.  

 
Рис. 5 – Залежність коефіцієнта тепломасовіддачі від 
густини зрошування при різних швидкостях повітря. 

 
Рис. 6 – Залежність коефіцієнта масовіддачі від густини 

зрошування при різних швидкостях повітря. 
Аналізуючи залежність коефіцієнтів 

тепломасовіддачі від швидкості повітря при різних 
температурах повітря (рис. 7), можна відмітити злам 
при Re=2600. Це пояснюється зміною режиму руху 
повітря з ламінарного на турбулентний. Це явище 
було виявлено при проведенні досліджень з 
гідродинаміки, що представлено вище. 

 
Рис. 7 – Залежність коефіцієнта тепло масовіддачі від 

швидкості повітря при різних його температурах. 
 
На основі проведених розрахунків були отримані 

узагальнюючі залежності для розрахунку 
тепломасообміну в досліджуваному елементі насадки, 
які мають вигляд: 

при Reпов<2600        33,045,0 PrRe37,0 ⋅⋅=Nu  

при Reпов>2600       33,013,1 PrRe002,0 ⋅⋅=Nu  

 
Рис. 8 – Узагальнення дослідних даних з 

тепломасообміну. 
 

В результаті проведених досліджень і порівнянь 
отриманих залежностей з даними отриманими при 
дослідженнях інших типів насадок встановлено, що: 

1. Екранування водяної плівки сітчастою 
поверхнею дозволяє в декілька разів збільшити 
швидкість газового потоку із забезпеченням 
безвідривного стабільного руху рідини, що 
призводить до інтенсифікації процесів тепло-  і 
масообміну; 

2. Запропонований тип насадки характеризується 
відносно невеликим гідравлічним опором; 

3. Експериментально досліджено вплив режимних 
і температурних параметрів повітря і води на 
коефіцієнти тепло- та масовіддачі.  

4. Отримані узагальнюючі залежності для 
розрахунку тепломасообміну і гідродинамічного 
опору одиночного щілинного каналу 
плоскопаралельної насадки з екранованою водяною 
плівкою при протитоковому русі рідини і висхідного 
потоку повітря.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКОН С 
ТЕПЛООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЁНКОЙ 
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Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» 
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Annotation  estimation of the technical and economic advisability of the placing windows with  heat repelling tape. 
 
Key words–  heat repelling, tape, estimation. 
 

Существующий фонд жилых и общественных 
зданий Украины – это около одного миллиона зданий. 
Для их обогрева ежегодно расходуется более 70 млн. 
тонн условного топлива, что составляет почти треть 
всего энергопотребления нашего государства. Расчёты 
свидетельствуют, что «добрая» половина этой энергии 
растрачивается через окна. Следовательно, успешное 
преодоление энергетического кризиса напрямую 
связано с принятием срочных и эффективных мер по 
снижению теплопотерь через окна существующих 
зданий. 

Подавляющее большинство (свыше 95%) окон и 
балконных дверей  в зданиях Украины – это 
деревянные двухстекольные конструкции в спаренных 
или раздельных переплётах (далее  характеризуются 
как «стандартные») . Термическое сопротивление 
таких конструкций не превышает 0,39-0,42 м2˚С/Вт, 
что значительно ниже ныне действующего норматива  
(0,50 м2˚С/Вт) для большей части территории 
Украины. 

Замена окон не вызывает никаких сложностей, 
кроме одной – стоимостной. «Евроокна» с 
двухкамерными, или стеклопакетами с Low-E 
стеклом, или с энергосберегающей плёнкой могут 
удовлетворить потребности любого заказчика. Но 
цена от 100 у.е. за м2 с комплексом работ демонтаж-
монтаж, делает невозможным такую замену на 
протяжении многих десятилетий. 

В городе Киеве была разработана (и внедрена в 
ряде объектов) технология реконструкции окон с 
использованием специальных энергосберегающих 
плёнок, что является вторым этапом реконструкции, 
который позволяет довести термическое 
сопротивление окон выше 0,50 м2˚С/Вт, что отвечает 
«СНиП» [1],  и также обеспечит надёжную защиту от 
солнечного инфракрасного и ультрафиолетового 
излучения [2], за цену в 4-6 раз меньшую, чем 
стоимость нового металло-пластикового окна с 
аналогичными теплофизическими свойствами. 

Из  материалов[2]  следует, что нанесение на 
поверхность внешнего стекла окон с распашными 
раздельными стулками типа ОС (с расстоянием межу 
слоями стекла 60мм) плёнок с теплозащитным 
покрытием обеспечивает нормативное значение 
сопротивления теплопередачи, что равно не менее 
0,50 м2˚С/Вт. В Киеве внедрением таких технологий 

значительное время занимается ряд фирм.  
Анализ показывает, что наиболее часто 

используемым типом окон, в общественных зданиях 
являются окна с двойным остеклением в спаренных 
деревянных переплётах. Согласно СНиП II-3-79** 
«Строительная теплотехника» [1] термическое 
сопротивление этих окон не превышает значения 0,39 
(м2˚С)/Вт, что ниже требуемого значения согласно 
«Изменений №1 к СНиП II-3-79**» для зданий. В 
окнах отсутствуют прокладки в притворах, 
предусмотренные ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные 
двери деревянные для жилих и общественных зданий. 
Типы, конструкции, размеры» [3], из-за отсутствия 
замазки стёкла в рамках «Дребезжат», в результате 
чего сопротивление воздухопроницанию более чем в 
два раза ниже, чем в проектном решении, и не 
превышает 0,13 (м2 ×ч)/кг . Такие конструкции не 
соответствуют требованиям «СНиП»[1]. 

Исходя из выше сказанного, окна общественных 
зданий при их реконструкции подлежат уплотнению и 
утеплению, причём необходимо учитывать ниже 
изложенное. 

Агрессивные факторы окружающей среды, 
влияющие на стойкость уплотнителей:  

-солнечный свет;  
-кислород и озон;  
-вода и водяные пары;  
-циклические знакопеременные нагрузки 

(расширение/сжатие/изгиб);  
 - жара и холод;  
-агрессивные аэрозоли и осадки в атмосфере 

(например, кислотные дожди);  
-макро- и микробиологическое воздействие 

(насекомые или грибки). 
Солнечный свет  
Весь спектр солнечного света содержит только 

около 6% высокоэнергичного УФ-излучения. Но этого 
вполне хватает, чтобы изменить уплотняющие 
свойства герметика или даже разрушить его путем 
инициации фотохимических реакций как внутри 
материала (разрушение полимерных цепей, 
возникновение новых связей и радикалов, образование 
(выделение) низкомолекулярных соединений и 
образование новых веществ), так и соединение с 
микрочастицами реагентов извне. Силиконовый 
уплотнитель значительно стойче других органических 
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уплотнителей, поскольку имеет не органическую 
углеводородную основу, а неорганическую — Si-O-Si, 
которая стойка к УФ-излучению по своей природе. 
Чтобы разорвать химические цепочки нужно на 30% 
больше УФ-энергии, чем для разрыва углеродной 
связи C-C в PS и PU. Причем PS еще менее стоек чем 
PU вследствие еще большей слабости связи C-S, чем 
C-C. Сопротивление УФ-излучению у PU можно 
несколько повысить использованием стабилизаторов, 
но этого недостаточно для применения в остекленных 
фасадах.  

Кислород и озон  
Реагенты, вызывающие деградацию полимеров в 

органических уплотнителях – кислород и озон – 
постоянно присутствуют в самой большой 
концентрации по сравнению с другими химикатами. В 
основном PU очень чувствителен к окисляющим 
агентам, они вызывают сначала поверхностное, а 
затем объемное растрескивание PU-уплотнителя. 
Окисление разрушает силант даже больше, чем 
ветровая эрозия в присутствии частиц песка, что 
характерно для многих пустынных регионов с 
песчаными бурями. Разрушаются окислением и PS-
силанты. Особенно в сочетании с УФ-излучением, 
производя на поверхности силанта эффект “слоновьей 
кожи” или “апельсиновой шкурки”.  

Вода и водяные пары 
Гидролиз на поверхности уплотнителей не только 

разрушает основу полимерного “хребта”, но и 
вызывает активное разрушение слоя, которым 
уплотнитель прикреплен к уплотняющей поверхности, 
вызывая нарушение как адгезивных, так и когезивных 
свойств уплотняющего слоя. Этот феномен 
наблюдается даже при комнатной температуре. 
Полимерная матрица из PU и PS стабильны при 
температуре до 90°C, но более детальные 
исследования показали, что даже силиконовый 
герметик не может выдерживать длительного 
контакта с водой. “водная” эрозия таким образом, 
разрушает уплотняющий слой и вызывает 
просачивание воды внутрь остекленной фасадной 
конструкции. Двухнедельные испытания в 
климатической лаборатории показали, что 
уплотнители из PU и PS получили за это время 
множественные микроразрушения на своей 
поверхности и по уплотняющей кромке, снизилась 
механическая прочность уплотнителей, а 
силиконовый образец не имел подобных разрушений 
вообще даже после года испытаний в условиях 
одновременного УФ- и водяного воздействия. 

- Излучение через стекла и между ними;  
-Теплопередача через стекла и проставку;  
- Конвекция изнутри, снаружи и между стеклом. 

Основная задача реконструкции – значительное 
увеличение тепло- и воздухозащитных качеств окон 
(доведения до соответствия «СНиП» [1] без их 
демонтажа при минимальных затратах и при сроке 

окупаемости затрат не более 5 лет. 

 
Рис.1. Виды потерь  тепловой энергии в оконных 

конструкциях 
 
В качестве основного варианта утепления окон 

предлагается выполнение работ по их герметизации  и 
использование плёнок с  «Low-E» покрытием, 
которые наносятся на наружное стекло изнутри[2].  

Оконные пленки предназначены для придания 
стеклу специальных свойств. При этом каждая пленка, 
в зависимости от сферы применения, может иметь 
несколько назначений: 

- укрепление стекла (безосколочность); 
- огнестойкость; 
- теплосбережение; 
- солнцезащита; 
- шумозащита; 
- защита информации; 
- тонирование (односторонняя видимость). 
 
Пленка представляет собой многослойную 

систему, состоящую из прозрачной полимерной 
основы и клеящего состава, обеспечивающего 
молекулярное соединение со стеклом. Она 
наклеивается непосредственно на поверхность стекла. 

 Выпускаются бесцветные защитные пленки и 
тонированные, на которые методом спаттеринга 
(спаттеринг – является наиболее современным 
методом металлизации пленки - этот процесс 
позволяет  обрабатывать любые тугоплавкие металлы 
- серебро, золото, никель, хром, и др., и получать 
кристально чистую пленку.) или в процессе теплового 
вакуумного напыления наносится специальный слой 
металла - алюминий, бронза, медь, нержавеющая 
сталь, цирконий, хром, никель (или сплав никеля с 
хромом), серебро, золото и  т.д. 

Благодаря высокой химической чистоте 
материала обеспечиваются такие полезные качества 
пленки, как однородность и прозрачность, прочность 
и пластичность, длительная стойкость к 
климатическим воздействиям (большим и резким 
перепадам температур, влажности и давления). 
Химически чистые пленки не теряют своих качеств 
при использовании в самых агрессивных средах. 
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Толщина пленок от 60 до 300 мкм. Все пленки 
обеспечивают защиту от вредного ультрафиолетового 
излучения. На все пленки наносится специальное 
покрытие, предохраняющее от царапин. 

Оконные пленки могут устанавливаться 
практически на любые внутренние и наружные 
стеклянные поверхности, окна, витрины, прилавки, 
остекление дверей, фасады, внутренние перегородки, 
стекла автомобилей, крыши зданий и т.д. 

Расчёты проводятся по методике СНиП II-3-79** 
«Строительная теплотехника». 

Согласно приложению 4 к СНиП II-3-79** 
термическое сопротивление теплопередаче воздушной 
прослойки составляет Rв.п= 0,17(м2 ×˚С)/Вт. При 
наличии на одной из поверхностей воздушной 
прослойки «Low-E» покрытия термическое 
сопротивление возрастает в 2 раза и составляет 0.34 
(м2 ×˚С)/Вт. 

 
Таблица 1. Сравнение тепловых свойств, стоимостных и 
эксплуатационных параметров окон до и после 
реконструкции и «Евроокон».  

 

Характерис
тика окна 

до 
реконструк

ции 

Характерис
тика окна 
после 

реконструк
ции 

Характерис
тика 

«Евроокон
» 

Термическ
ое 
сопротивле
ние 
(м2×˚С)/Вт 

0,2 
0,2 

а) 0,53 
б) 0,34 0,51 

Сопротивл
ение 
воздухопро
ницанию 
м2×ч×Па/кг 

0,13 0,26 0,3 

Теплопотер
и через 1м2 
окна (Вт×ч) 

591,65 
 

а)223,38 
б)243,63 200-220 

Удельная 
стоимость 
проведения 
работ 
у.е./м2 

– 20-35 135-150 

Гарантийн
ый срок 
(год) 

– 5-6 7-10 

 
Исходя из этого сопротивление окна после 

реконструкции составляет: 
 

R=1/aв+δ/λст+RLow-E
в.п.+δ/λст+1/ан=О,53(м2×˚С)/Вт;  (1) 

 

Экспериментальные данные согласно [2] 
составляют 0,51-0,55  (м2 ×˚С)/Вт. 

Сопротивление теплопередаче окон до 
реконструкции, учитывая их реальное состояние, не 
превышает аналогичные параметры окон с одинарным 
остеклением, т.е.   0,18–0,2 (м2×˚С)/Вт.

 Термическое сопротивление окна взято из 
расчёта, приведённого выше (подтверждено 
эксперементальным путём), сопротивление 
воздухопроницанию – по данным [1]. 

Расчёт теплопотерь через 1м2(расчёт для Киева)  
остекления путём передачи по методике [5] 
определяется по формуле:  

QТ = а×а˝×(tв– tн)/Ro ×N×24×10-3 (Вт×ч)            (2) 
где: а= 1,19 – коэффициент, учитывающий 
дополнительные потери в здании; 

а˝= 1,05 – коэффициент, учитывающий неточное 
регулирование теплоотдачи нагревательных 
приборов; 

tв= 20˚С – температура внутреннего воздуха для 
большинства помещений лечебных, учебных и  
детских дошкольных зданий; 

tн= -1,1˚С– температура наружного воздуха 
(средняя за отопительный период для г. Киева); 

N= 187 сут.- продолжительность отопительного 
периода для г. Киева; 

 а) – полная реконструкция с учётом плёнки: 
– для окон до реконструкции: 
QТ1=591,65 (Вт/ч) ; 
–Для окна после реконструкции: 
QТ2=  223,38 (Вт/ч);  
Экономия теплоты за счёт утепления в расчёте на 

1 м2 окон составляет: 
ΔQТ  = QТ1 -QТ2 = 368,27 (Вт/ч)   
б) –герметизация окна: 
- для окон до реконструкции: 
QТ11= 591,65 (Вт/ч) ; 
– для окон после реконструкции: 
QТ22= 348,02 (Вт/ч) ; 
ΔQТ12  =  QТ11 -QТ22 = 243,63 (Вт/ч);   
Расчёт теплопотерь через 1м2 остекления путём 

инфильтрации холодного воздуха по методике [5] 
определяется по формуле: 

Qн =а×а˝×(tв– tн)/Rн ×(0,55×Н(γн-γв) + 0,03 γн 
×v2)0,67 ×N×24×10-3 (Вт×ч);                                                        
(3) 

Подставляя данные, получаем: 
Н= 30 м– высота здания;  
γн,γв– плотность наружного и внутреннего 

воздуза; 
v= 5 /c – скорость ветра; 
–для окна до реконструкции: 
Qн1 = 466,8 (Вт×ч); 
     –для окна после реконструкции: 
Qн2 = 233,4 (Вт×ч); 
Экономия теплоты за счёт реализации окон в 

расчёте на 1м2  составляет: 
Qн =  Qн1- Qн2= 233,4 (Вт×ч); 
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Суммарная экономия теплоты от реализации 
проекта реконструкции в расчёте на 1м2  составляет: 

а) -при использовании плёнок: 
ΔQТ0=  601,67 (Вт×ч); 
б) –герметизация окна: 
ΔQТ012= 477,03 (Вт×ч); 
Годовая экономия условного топлива, идущего на 

выработку сэкономленного количества теплоты, 
состовляет: 

ΔT(a)=À×ΔQТ0×860×10-6/(7×η)=0,126 т.у.т./м2 

окна; 
 
ΔT(б)=À×ΔQТ012×860×10-6/(7×η)=0,1 т.у.т./м2 

окна; 
Из таб.1 видно, что термическое сопротивление 

после реконструкции окон по данной технологии а 
также при установке «Евроокон» повышается в 1.7-2.5 
раз, что в свою очередь позволит сэкономить до 30-
40% всей энергии, которая поступает на обогрев 
зданий. Приблизительный срок окупаемости- 2 
отопительных сезона. 

 Пленки предотвращают выцветание изделий.  
Существуют несколько факторов, влияющих на 
выцветание:  
- ультрафиолетовый свет;  

- видимый свет;  
- тепло и влажность;  
- химические испарения (включая озон);  
- светостойкость красителей.  
Обычные оконные пленки не могут полностью 

останвить выцветание, однако они могут обеспечить 
максимальную защиту красок от солнечного света и 
тепла. Исключение составляют специальные пленки с 
усиленной УФ-защитой, которые используются в 
музеях для защиты экспонатов от ультрафиолета.  

Адгезивы для оконных пленок  
Существует два типа адгезивов, обычно 

используемых для присоединения оконных пленок к 
стеклу.  
1. Адгезивы, чувствительные к давлению, которые 
действуют при сильном прижатии пленок к стеклу. 
Эти адгезивы относительно мягкие и липкие, поэтому 
они хорошо наклеиваются на стекло.  

2. Адгезивы, активируемые водой. Это твердые и 
не липкие материалы, связывающиеся со стеклом при 
смачивании активирующими растворами.  

Активируемые водой адгезивы не следует путать 
с антилипкими слоями, в которых тонкое полимерное 
покрытие применяется для защиты липкого слоя 
пленок с целью защиты клеевого слоя.  

Эффективный срок жизни оконных пленок может 
изменяться в широких пределах в зависимости от типа 
пленки, типа стекла, конструкции окна, ориентации 
пленки по сторонам света (на север, юг, восток, запад) 
и от того, в какой части света расположено окно с 
пленкой. Существуют документальные 
подтверждения жизнеспособности пленок от 12 до 22 
лет и даже более. Однако это нельзя распространить 

на все случаи жизни. Все качественные оконные 
пленки имеют гарантированный производителями 
срок эксплуатации не менее 5 лет.  
     Оконные пленки можно легко вымыть и очистить 
без какого бы то ни было вреда для них:  

-использовать мягкие ткани, бумажные салфетки 
или чистящие синтетические губки.  

-для осушки стекла использовать х/б ткань или 
резиновый дворник;  

 -применять для мытья стекол любые моющие 
средства, не содержащие твердых частиц. В связи с 
тем, что пленки имеют антицарапинное покрытие, не 
требуется никаких специальных мер 
предосторожности для их мытья и чистки.  

Проведению работ по установке пленок на 
стеклянные поверхности должен предшествовать 
тщательный осмотр места проведения работ, 
определение количества и качества остекленных 
проемов, на которые предполагается установить 
пленки. 

Последовательность работ по утеплению окон 
следующая: 

1. Проведение вспомогательных ремонтных 
работ, связанных с укреплением рам или 
исправлением геометрии конструкции рам с целью 
улучшения плотности запирания. Внутренние 
поверхности стёкол и рам должны быть очищены от 
пыли; 

2. Проведение работ по уплотнению конструкций 
окон за счёт установки контуров уплотнений:  на 
створку со стороны помещения и между створками. 
Применяемые уплотнители – самоклеющиеся по типу 
уплотнителей шведской фирмы «Varnamo». 

3. Подготовка конструкций окна под нанесение 
прозрачной плёнки с Low-E-покрытием, нанесение 
плёнки на оконную конструкцию . 

Существенными преимуществами утепления 
окон с применением данной технологии являются: 

1. Высокие теплозащитные свойства. 
Практически вдвое уменьшающие теплопотери через 
окна. 

2. Малый вес и отсутствие дополнительной 
нагрузки на существующую конструкцию окна. 

3. Защита обивки мебели, штор, обоев, картин, 
книг от выцветания за счёт отражения части 
ультрафиолетового излучения. 

4. Невысокая цена предлагаемого метода 
утепления окон, которая во много раз меньше замены 
на новые современные окна при очень высоких 
теплотехнических характеристиках, практически 
обеспечивающих окупаемость затрат в течение одного 
отопительного сезона. 

Актуальность выше описанной технологии 
подтверждается письмом Совета министров 
Автономной Республики Крым, областными, 
Киевской и Севастопольской городскими 
государственными администрациями к Министерству 
строительства, архитектуры и жилищно-



ТЕПЛОТЕХНІКА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ	  
 

 
Енергетика. Екологія. Людина 

253 

коммунального хозяйства Украины [4], в котором 
рекомендуется детально исследовать  данный подход 
к увеличению теплофизических показателей окон и 
балконных дверей в жилых и общественных зданиях.  

Учитывая то, что миллионы квадратных метров 
окон домов не соответствуют современным 
требованиям по термическому сопротивлению, что 
экономия энергии для Украины один из главных 
вопросов, что замена существующих окон на 
современные новые – далекая перспектива, что 
здоровье людей и их работоспособность главное.  

Повсеместное использование «Евроокон» в 
данных условиях на территории Украины  
невозможно в связи со сложной экономической 
ситуацией в стране. Очевидно, что внедрение 
предложенной технологии экономически 
целесообразно в Украине. 
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ПРОБЛЕМА НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ПОРОДНИХ ВІДХОДІВ 
ВУГЛЕВИДОБУТКУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ШЛЯХИ ЇЇ 

ВИРІШЕННЯ 
 

О.О. Жданова, аспірант 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»  
Кафедра ГБГТ, ІЕЕ, НТУУ «КПІ», вул. Борщагівська, 115, к. 510, м. Київ, 03056, Україна 
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Annotation – Major factors of negative influence of dump rocks on environment are considered. Directions of recycling of 
rock wastes for the purpose of environmental pollution reduction are offered. 

 
Key words – environmental pollution, cone-shaped dump, rock waste, recycling. 
 

При видобутку корисних копалин на поверхню 
землі потрапляють мільйони тонн відходів у вигляді 
пустих порід, які складують у відвали. Причому 75% 
цих відвалів – це терикони висотою 50-100 м і більше. 
Кожен з відвалів займає площу у середньому 2 – 10 га. 
Ці об’єкти не тільки займають родючі землі, але й 
негативно впливають на навколишнє середовище, 
зокрема тим, що вони забруднюють атмосферу, водні 
ресурси та рослинний світ. Так, породні відвали шахт 
порушують ландшафт земної поверхні і рівноважний 
інженерно-геологічний стан гірських порід; змінюють 
гідрогеологічний режим прилеглих територій; 
здійснюють пилогазове забруднення атмосфери. 
Шкідливі компоненти породи, що видуваються 
вітрами і вимиваються з відвалів дощовими потоками 
і талими водами, переносяться ґрунтовими і 
підземними водами в прилеглі ґрунти і поверхневі 
водойми. Крім того, у результаті зміни температури 
повітря, води і впливу вітру, відбувається фізичне і 
хімічне вивітрювання відвальної породи [1].  

Найбільш небезпечними для екології є палаючі 
терикони. В атмосферу щорічно виділяється у 
середньому до 1300 т газоподібних шкідливих 
речовин з палаючого відвалу, з яких найбільш 
небезпечними є сірководень, вуглекислий газ, сірчисті 
речовини, аміак, ціаніди, тіоціанати та ін. [2]. При 
повному згоранні 1 кг породи до допустимої 
небезпечної границі забруднюється 6,7 – 8,7 млн. м3 
атмосферного повітря. Щорічно з кожного терикону 
вимивається і здувається більше 400 т породи і 
вилуговується приблизно 8 т солей. Шкідливі 
речовини створюють на прилеглих територіях 
безжиттєві простори, проникаючи не тільки у 
поверхневі шари землі, але й підземні і шахтні води.  

Слід зазначити, що екологічно небезпечними є не 
тільки палаючі відвали, але й ті, на яких відсипка 
породи закінчена. В «непалаючих» відвалах глибинне 
горіння продовжується 40-50 років і більше, 
інтенсивно виділяються гази, пари і пилоподібні 
речовини, часто просочені концентрованою сірчаною 
кислотою. Окрім того, відвали несуть небезпеку зсувів 
і руйнувань на прилеглій території [2]. 

Відходи вуглевидобутку, що потрапляють на 
поверхню, проходять етапи фізичного і хімічного 

перетворень, щоб пристосуватись до нових 
термінологічних умов. В результаті частина твердих 
відходів розсіюється разом з токсичними елементами, 
у тому числі і радіоактивними, навколо породного 
відвалу по зонах у відповідності до індивідуальної 
швидкості розповсюдження речовин. В радіусі 200 м 
від відвалу – небезпечна зона (немає рослинності, 
ґрунт деградований), в радіусі 500 м – санітарна зона 
(рослинність значно пригнічена, вміст токсичних 
речовин у ґрунтовому шарі значно перевищує 
встановлені концентрації), токсичний вплив відвалів 
зареєстрований на відстані до 100 км [3]. 

Оскільки об’єм відходів постійно зростає, 
послідовне підвищення рівня їх використання стає 
найважливішою задачею країни. 

Отже, основні напрями роботи екологічних служб 
повинні бути направлені на усунення перерахованих 
вище факторів, що спричиняють екологічну 
катастрофу у вуглевидобувних регіонах, зокрема, 
утилізацію породних відвалів, що розміщуються на 
територіях вуглевидобувних підприємств. На даний 
час це є серйозною проблемою не тільки в області 
захисту навколишнього середовища, але й в сферах 
економіки та безпеки праці.  

В світовій та вітчизняній практиці існує деякий 
досвід використання гірничої маси з відвалів, проте, 
використання ресурсного потенціалу відходів 
вуглевидобутку не перевищує 7 % [4]. 

На сьогоднішній день доволі перспективними 
напрямами утилізації породних відходів вугільної 
промисловості є використання порід в якості 
закладного матеріалу при вуглевидобутку та закритті 
шахт, енергетичного палива, використання породних 
відвалів для сільськогосподарського використання, 
використання порід у металургії, утилізація породних 
відходів для вироблення добрив та в будівельній 
галузі тощо. Також породні відвали можуть 
підлягаюти озелененню та лісовій рекультивації.  

В останні роки на шахтах країни накопичений 
позитивний досвід розробки вугільних пластів із 
закладанням виробленого простору. Закладний 
матеріал повинен задовольняти основні вимоги: вміст 
горючих елементів не повинен перевищувати 20 %; 
гранулометричний склад сировини повинен 
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забезпечувати необхідну усадку і щільність 
закладного матеріалу [5], а також закладний матеріал 
повинен бути нейтральним по відношенню до 
оточуючого середовища. Тому був запропонований 
варіант закладання виробленого простору шахт 
попутними при розробці корисних копалин  породами, 
що вилучаються на поверхню.  

Це дозволить знизити негативні наслідки 
припинення діяльності вуглевидобувних підприємств, 
зокрема, родючі землі, зайняті під відвалами будуть 
повернуті у господарський обіг.  

Досить перспективним є спосіб використання 
відвальних порід в якості енергетичної сировини [6, 
7]. Розкривні породи багатьох родовищ містять 
вуглець, зокрема це вуглисті аргіліти або алевроліти. 
Горюча маса у цих породах складає 30-60 %. При 
відповідній переробці цієї сировини можна додатково 
отримати вугілля, газ, паливо або тепло у результаті її 
збагачення, газифікації або збагачення в киплячому 
шарі [5]. 

Вважається, що усі благородні, легкі і кольорові 
метали, а також залізо і леговані матеріали 
вичерпаються до 2100 року. Тому зараз ставиться 
питання про розгляд різноманітних варіантів 
поповнення передусім саме цих природних ресурсів. 
Багато металів містяться у відвальній породі в 
кількостях, що перевищують кларкові (галій і 
германій в 100 тис. – 1 млн. разів, вісмут в 20–700 
разів) [8, 9]. 

В аргілітах, що складають 30 – 50% відвальних 
порід, знаходиться 32,16% силікатів у вигляді 
каолінітів. Так, за допомогою методів флотації можна 
відділити сульфіди від породи і підвищити в них 
концентрацію галію, германію та вісмуту. До того ж, 
використання відвальної породи в якості сировини для 
отримання вісмуту дозволить скоротити витрати на 
закупівлю цього металу за кордоном [10]. 

Мелені відходи вуглезбагачувальних фабрик, а 
також перегорілі породи шахтних відвалів 
застосовують у сільському господарстві в якості 
добрива для відновлення кислих, а також підданих 
ерозії ґрунтів. Також шахтні породи багаті на макро- і 
мікроелементи (залізо, цинк, молібден, марганець і 
ін.), які відіграють важливу роль у розвитку рослин 
[5]. 

Найбільш розповсюдженим способом 
припинення негативного впливу териконів є 
озеленення та лісова рекультивація, яка складається з 
гірничотехнічного та біологічного етапів. Перший 
включає раціональну підготовку поверхні відвалу, 
другий – посадку дерев та чагарнику [11, 12].  

Рекультивація породних відвалів шахт з 
озелененням лісонасадженнями і висівом 
багаторічних трав дозволить зупинити процес 
подальшого забруднення навколишнього середовища 
токсичними компонентами відвальних порід, 
впорядкувати ландшафт порушених земель [12]. 

Також відходи вуглевидобутку застосовують при 

зведенні дамб, підпірних споруд хвостосховищ, в 
якості обвалування русел річок, земляних споруд, у 
гідротехнічному та дорожному будівництві. 

Використання в інженерній практиці відходів 
вуглевидобутку в якості будівельних матеріалів, 
зокрема, крупних заповнювачів для бетонних 
сумішей, сировини для отримання в’яжучих речовин, 
при виготовленні керамічних виробів одночасно 
вирішує задачі ліквідації відвалів і приносить 
відчутний економічний ефект.  
 

Висновки 
1. В роботі розглянуто негативний вплив 

породних відходів вуглевидобутку на навколишнє 
середовище. 

2. Запропоновано напрями утилізації породних 
відходів з метою зниження навантаження на довкілля, 
зокрема, розглянуті питання використання порід в 
якості закладного матеріалу шахт, енергетичного 
палива, у металургії, у сільському господарстві, 
будівельній галузі тощо.  

3. На сьогоднішній день використання ресурсного 
потенціалу відходів вуглевидобутку не перевищує 7%, 
що обумовлює встановлення подальших задач у 
вирішенні цієї проблеми.  
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М.А. Щерба 
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» 
Кафедра геостроительства и горных технологий, НТУУ «КПИ», пр-т Победы 37, 03056, Украина 
Тел: (044) 247-79-89  

 
Annotation – About reinforced soil as a one of modern methods of strengthening of the ground array which has many varieties 
and wide area for application. 

 
Key words – reinforced soil, strengthening of the ground array. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи со стремительным развитием 
строительства возникла острая необходимость в 
освоении территорий, сложенных слабыми грунтами. 
По этому, большое внимание стало уделяться 
различным методам и способам, направленным на  
улучшения свойств грунтового массива: 
замораживание, нагнетание цементного раствора, 
силикатизация, термическое закрепление, уплотнение 
взрывом и т.д. К таким методам относится и 
армирование грунтов. 

За рубежом конструкции с применением 
армированного грунта широко распространены, 
поскольку имеют целый ряд  достоинств, основными 
из которых являются их принципиальная простота, 
легкость возведения, снижения стоимости 
строительства. Их признанию способствовали 
технический и коммерческий успех практического 
использования. Однако, не смотря на все 
преимущества и перспективность данного метода, в 
Украине армирование грунтов по сравнению с 
другими странами пока  не распространено. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Со времен появления данного метода усиления 
грунтов произошло его бурное развитие. В связи с 
этим появились многие разновидности армированного 
грунта, что значительно расширило возможности его 
применения. Таким образом, необходимо осветить 
перспективность его использования в различных 
областях строительства, а также рассказать про 
материалы, которые могут при этом применятся.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Современная идея армированного грунта, состоит 
в том, что грунтовая среда при ее армировании 
специальными элементами через определенные по 
высоте промежутки ведет себя под нагрузкой как 
грунт, обладающий дополнительным анизотропным 
сцеплением. Это сцепление пропорционально 
сопротивлению на растяжение армирующих 
элементов [3]. 

Сооружения из армированного грунта следует 
рассматривать как гравитационные конструкции в 

виде подпорных стен и искусственных грунтовых 
массивов с улучшенными свойствами за счет наличия 
армирующих элементов. Их целесообразно применять 
в следующих случаях: при строительстве зданий и 
сооружений, отсыпке дорожных насыпей на слабых 
грунтах; при строительстве фундаментов и оснований 
под резервуары; при отсыпке подушек и вертикальной 
планировке в условиях городской застройки; для 
уменьшения загрязнения почвы, поверхностных и 
подземных вод; при сооружении горных выработок 
большого сечения; при замене фундаментных 
конструкций, сопряженных с динамическим 
воздействием и шумом на окружающую среду; при 
возведении дамб и насыпей из экологически 
безопасных промышленных отходов [2]. 

Значительный интерес представляет закрепление 
территории армированными грунтами при подработке 
горными выработками. Так разработка угля или 
других полезных ископаемых приводит к подвижкам 
земной поверхности вблизи участка выемки. Эти 
подвижки имеют трехмерный характер, причем любая 
затронутая точка обладает компонентами 
перемещения вдоль всех трех осей общей системы 
декартовых координат. Перемещения оказывают 
воздействие на любое сооружение в зоне влияния и 
могут вызвать ущерб, если только при 
проектировании сооружения не были разработаны 
соответствующие предохранительные мероприятия. 

В большинстве строительных конструкций 
деформации грунта основания, как при сжатии, так и 
при растяжении могут вызывать повреждения. 
Сооружения из армированного грунта являются 
уникальными в том отношении, что их 
чувствительность к нарушениям от сжимающих 
деформаций весьма низкая, а армирующее материалы 
имеют большую прочность на разрыв [1]. 

Армирование подразумевает использование в 
грунтовых конструкциях специальных элементов, 
которые позволяют улучшить механические свойства 
грунта. Работая в контакте с грунтом, армирующие 
элементы перераспределяют нагрузку между 
участками конструкции, обеспечивая передачу 
напряжений с перегруженных зон на соседние 
недогруженные. 

Пространственное расположение армирующих 
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элементов следует назначать в зависимости от вида 
усиливаемого грунтового массива. Существует пять 
способов армирования основания в зависимости от 
характера расположения армирующих элементов: 
вертикальное, горизонтальное, наклонное в одном или 
в двух и более направлениях и с применением 
ячеистых структур. Области применения армирующих 
элементов в зависимости от их пространственного 
расположения приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Классификация 
способов армирования 

Область применения 
способа 

Вертикальное Упрочнение оснований, 
повышение 
устойчивости оснований 
и склонов. Укрепление 
откосов котлованов 

Горизонтальное Для исключения выпора 
грунтов из-под 
сооружения: 
армирование обратных 
засыпок подпорных стен, 
повышение 
устойчивости насыпей, в 
том числе природных 
массивов 

Наклонное в одном 
направлении 

Повышение 
устойчивости склонов и 
откосов, армирование 
обратных засыпок и 
подпорных стен 

Наклонное в двух и 
более направлениях 

Повышение 
устойчивости склонов, 
повышение несущей 
способности оснований 
при геотехнических 
реконструкциях 

Ячеистые структуры Упрочнение оснований, 
повышение их 
устойчивости, 
укрепление откосов 
насыпей и подпорных 
стен 

 
В качестве армирующих элементов могут 

использоваться набивные, буронабивные, забивные и 
грунтовые сваи; буроинъекциные сваи; анкеры; 
металлические стержни и полосы; геотекстиль; 
полимерные пленки; волокна, нити, кордовая ткань. 
Кроме этого могут использоваться неопасные 

промышленные отходы. Так, например, 
рассматривалась возможность применения старых 
резиновых транспортерных лент, рыболовных сетей, а 
во Франции и США использовались старые резиновые 
покрышки [2,3]. 

Наиболее перспективными для армирования 
грунтов являются геосинтетические материалы, 
благодаря своим уникальным свойствам: высокой 
прочности, устойчивости к низким температурам и 
агрессивным средам, неподверженности коррозии и 
гниению, низкой ползучести (старению). 

Геосинтетические материалы (геосинтетики) - 
материалы, используемые в контакте с грунтом, в 
которых как минимум одна из составных частей 
изготовлена из какого-либо полимера и 
предназначенные для разных целей, в том числе: 
армирование грунтов, создание гидроизоляции или 
дренажа в грунте, противоэрозионная защита склонов. 
Геосинтетики для армирования грунтов представлены 
в виде объемных сотовых георешеток, плоских 
геосеток и геотканей. Каждый из этих видов имеет 
свои особенности при монтаже, но наибольший 
интерес с точки зрения широкого распространения 
представляют геоткани.   

Так, например, полотна тканого геотекстиля 
фирмы Geolon пятиметровой ширины обладают 
прочностью до 5000 кН на разрыв и максимальным 
удлинением не более 15%. Уникальные свойства 
геотканей делают их незаменимыми для решения 
таких задач, как армирование слабых оснований и 
строительство грунтовых подпорных стен [4]. 

Имено при устройстве грунтовых подпорных стен 
применение геотканей показало себя наилучшим 
образом (рис. 1). 

 
2

1
3

4
 

Рис. 1 – Схема подпорной стенки из 
армированногогрунта с облицовкой и армированием 

из геотекстиля 
1 – облицовка; 2 – стабилизаторы (скобы); 3 – 
армирующий материал; 4 – грунт. 

 
Технология возведения подпорных стен с 

облицовкой из гибких геотекстильных материалов и 
применением их для армированного грунта состоит в 
следующем: подготовка и выровненние основания; 
укладка полотнища материала и установка 
инвентарного приспособления в виде уголков или 
скоб; отсыпка и уплотнение грунта засыпки 
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механизмами, а возле края мембраны механическими 
трамбовками с ручным управлением; покрытие второй 
половины геотекстиля уплотненного слоя грунта, при 
этом геоткань загибается и образуется ее 
криволинейная лицевая часть, близкая по форме к 
цилиндрической; укладка следующего слоя 
полотнища геотекстиля, перестановка инвентарного 
приспособления. 

Следует отметить, что оценка внутренней 
устойчивости сооружения из армированного грунта с 
вертикальной стенкой зависит от количества, 
размещения, длины и сечения армирующих 
элементов, а также от величины активного давления 
армогрунта, воздействующего на облицовку. 

 Проверку внешней устойчивости на 
опрокидывание, плоский и глубокий сдвиг выполняют 
графоаналитическими методами ломаных или 
круглоцилиндрических поверхностей скольжения. 

Еще одним перспективным геосентетическим 
материалом являются георешетки, которые имеют 
ячеистую структуру, образованную полимерными или 
синтетическими лентами, скрепленными (сшитыми 
или сваренными) между собой в шахматном порядке. 
При растяжении секции образуют устойчивый каркас 
для грунта, с установленными геометрическими 
размерами. В основном георешетки используются для 
укрепления слабых оснований, крутых склонов и в 
ландшафтном дизайне. Также широко применяются в 
паре с геотекстилем, образуя защитный барьер от 
эрозии почвы и вымывания грунта. Они ограничивают 
сдвиговые деформации и укрепляют грунт, создавая 
единую структурную массу, которая выдерживает 
большое давление. 

Георешетки и геоячейки состоят из трех- и 
четырехлопастных отдельных элементов (колонн), 
сопрягаемых друг с другом. Оптимальных ячеистых 
конструкций можно достичь из элементов, имеющих 
форму равносторонних треугольников или 
прямоугольников    (рис. 2). 

а) б)

в)

 
Рис. 2 – Ячеистые структуры, состоящие из: 

а, в – трехлопастных конструкций; б – четырехлопастных 
конструкций. 

 
Устройство ячеистых структур следует 

производить с помощью струйной технологии, 
главным принципом которой является использование 
струи жидкости для прорезания в грунте полостей 
необходимых форм и размеров, без нарушения 
естественной структуры грунта в основном массиве. В 
рабочем состоянии георешетка представляет собой 
модуль с ячейками, заполнеными грунтом, гравием, 
щебнем, песком, образующими единую конструкцию.  

Такие георешетки, как и геосетки, могут 
качественно использоваться при решении проблемы 
повышения несущей способности основания 
грунтового сооружения. Так тюфяки  из георешеток 
могут применяться для создания искусственного 
основания под фундаменты (рис. 3). 

11

2

 
 
Рис. 3 – Армирование основания геоячейками 

1 – тюфяк из геоячеек; 2 – фундамен. 
  
Технология устройства тюфяка из геоячеек имеет 

следующую последовательность. Сначала 
укладывается основание, за тем боковые, две 
торцевые и центральна диафрагма, которые крепятся к 
основанию под прямым углом. Армирующую 
георешетку закрепляют на основании грунта и между 
собой при помощи Г-образных анкеров диаметром 10-
16 мм и длиной 0.5-1,2 м., изготовленных из стали или 
высокопрочных пластиковых материалов. Анкеры 
устанавливаются по контуру каждой секции для 
обеспечения её правильного растяжения в виде 
прямоугольника. После этого смежные панели 
стыкуются с помощью соединительных штырей, а 
продольные вертикальные диафрагмы натягиваются. 
За тем устанавливают соседний тюфяк. Процесс 
монтажа и натяжки повторяется поочередно. 

После выполнения работ по установке тюфяка 
проводится заполнение ячеек грунтом, которое может 
производиться вручную, а также с использованием 
обычного оборудования. При этом необходимо 
учесть, что слой заполнителя должен быть выше 
стенок тюфяка, так как впоследствии будут 
проводиться работы по его уплотнению. Методы 
уплотнения определяют в начале работы, для того 
чтобы установить оптимальный первоначальный 
уровень заполнения ячеек. 

После заполнения ячеек грунтовым материалом 
часть монтажных анкеров снимается, остальные 
выполняют функцию несущих анкеров. Несущие 
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анкеры устанавливают равномерно по площади в 
соответствии с проектным планом с шагом 1.0 - 2.0 м. 

  Таким образом, можно отметить, что 
геосинтетики, как армирующий материал,  имеют 
широкую область применения, и их использование 
позволяет оптимизировать стоимость многих 
проектов. Они  нейтралены к агрессивной среде, 
устойчивы к действию ультрафиолетового излучения, 
масло - щелочестойкие, устойчивы к грунтовой среде, 
к соленой и пресной воде, нетоксичьны и 
экологически безопасены, что сохраняет их рабочие 
характеристики на протяжении долгих лет 
эксплуатации. Точные инженерные расчеты 
гарантируют эксплуатационную надежность 
сооружений на 100-120 лет [5]. 

Использование армированного грунта имеет 
также очень хорошие экономические показатели, хотя 
данное преимущество реализуется не всегда. Однако, 
иногда общая стоимость конструктивного решения, 
связанного с применением сооружений из 
армированного грунта, может составить лишь 
половину той, которая потребовалась бы для 
реализации традиционного решения [1]. 

Сравнение относительной стоимости сооружения 
из армированного грунта и традиционных (на примере 
подпорной стенки), по данным группы 
исследователей из Великобритании, приведено в 
графическом виде на рис.4.  
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Рис. 4 – Относительная стоимость подпорной стенки из 
армированного грунта и железобетонной в зависимости от 

высоты сооружения 
1 – область изменения стоимости в зависимости от 
применяемых материалов 

 
По оси ординат указан показатель 

экономичности, равный: 

2

21

V
VV −

=стиэкономичноПоказатель  

где V1, V2 – стоимость сооружения 
традиционного типа и стоимость сооружения из 
армированного грунта соответственно. 

 
ВЫВОДЫ 

В настоящий момент строительство в  Украине 
развивается быстрыми темпами и использование 
конструкций из армированного грунта открывает 
новые возможности, поскольку они выгодно 
отличаются своей простотой, легкостью возведения и 
приводят к снижению стоимости строительства. 
Также данный метод усиления грунта предоставляет 
широкое поле использования различных материалов, 
включая экологически безопасные промышленные 
отходы, что является большим преимуществом. Кроме 
этого армированные грунты имеют очень широкую 
область применения и большое количество 
разновидностей, что дает возможность оптимально 
подобрать конкретный вид армирования для 
определенных условий.  
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МЕХАНІЗМ ЗАПОВНЕННЯ ВИБУХОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТИКСОТРОПНИМ 

РОЗЧИНОМ 
 

В.Г. Кравець,  д.т.н., А.В. Францішко, ст.,  В.В. Вапнічна асп. 
Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра геобудівництва та гірничих технологій, НТУУ «КПІ» 
Тел.. (044) 454-96-88, Е-mail: Chameleon1984@meta.ua 
 
Annotation – The displays of pulsation of the phenomena are considered in proof and not proof moistened ґрунтах, methods 
of filling of explosion cavities by tiksotropnim solution. Entrance of the conducted experiment time, necessary for 
maintenance of walls of cavity, is set, can draw it mild time of falling of solution. 
 
Key words - pulsation, wall ground, cavity. 
 

Існує можливість переміщення матеріалу 
заповнювача у вертикальну порожнину шляхом 
суміщення двох процесів – вибуху вертикального 
заряду в слабкому водонасиченому ґрунті під 
потужним шаром заповнювача (у відомому способі 
нижній шар представлено морським мулом, верхній – 
водонасиченим піском Однак успішність виконання 
цієї технології не означає, що метод беззаперечно 
реалізується в будь – яких ґрунтових умовах. Дуже 
важливо для практичного втілення цього методу 
виявити механізм виповнення вертикальної газової 
порожнини у складних умовах. Вона  створюється 
цілим рядом факторів, які включають ґрунтові умови 
та особливості фізики вибухового процесу. 

Утворення вертикальної порожнини вибухом 
подовженого заряду в нестійкому ґрунті з одночасним 
чи наступним її заповненням структуруючим 
розчином . В зв’язку з цим мають бути вивчені 
можливості і особливості процесів одночасного або 
послідовного заповнення вертикальної вибухової 
щілини розчином.  

Наприклад, традиційний спосіб заповнення 
газової порожнини полягає в розміщенні розчину 
заповнювача в утвореній вибухом виробці (щілині)  
шляхом заливання з поверхні за участю лише сил 
гравітації. Однак в структурно слабких ґрунтах, що 
незворотньо втрачають зв’язність під впливом 
деформаційних процесів, та відповідно через 
недовговічність і нестійкість ущільненого шару 
поблизу межі з газовою порожниною, час існування 
виробки значно менший часу, потрібного на 
заливання в неї розчину. Отже, потрібні інші рішення, 
які б могли узгодити два процеси в часі.  

По закінченні фази розширення продуктів вибуху 
починаються пульсаційні процеси в порожнині, 
пов'язані з пружною післядією стисненого 
середовища. Якщо стінки порожнини складені 
достатньо пластичним ґрунтом типу глини, стінки 
порожнини внаслідок пульсації не руйнуються, 
можливе лише утворення окружних відривних тріщин 
в області за максимально ущільненою зоною [1]. В 
сипких піщаних чи суглинистих  водонасичених 
ґрунтах порожнина під час першого коливання 

(стискання) може частково чи повністю обвалитись. 
Якщо застосовувати вибухову технологію формування 
порожнини в структурно нестійкому ґрунті, слід 
приділити відповідну увагу можливості збереження її 
стінок після вибуху. 

Для отримання стійкої порожнини (сховища) в 
слабкому ґрунті навколо свердловини перед вибухом 
достатньо в деяких випадках ґрунт зволожити, а 
краще – виповнити закріплюючим  розчином, в якому 
розміщується подовжений заряд. Якщо ж вибухом 
споруджуються в слабкому ґрунті системи паль, 
піщаних дрен [2, 3] або протифільтраційні діафрагми, 
достатньо лише досягти пригнічення на певний час 
зворотнього руху стінок порожнини – до моменту, 
коли заповнюючий матеріал з поверхні опуститься під 
власною вагою чи під дією інших сил в порожнину. 
Цього потребує, наприклад, вибухова технологія 
спорудження вертикальної завіси типу “стіна в 
ґрунті”, коли в порожнину, утворену вибухом системи 
паралельних вертикальних зарядів або в щілину 
розміщується антифільтраційний розчин [4]. В цьому 
випадку час існування порожнини і час опускання 
наповнювача на задану глибину Н повинні бути 
узгоджені між собою. 

Згідно з відомим досвідом влаштування в 
мулистому дні акваторії морського порту системи 
піщаних паль – дрен на глибину до 10 м вибухом 
системи вертикальних лінійних зарядів [5] можливе 
успішне розміщення у вибухових порожнинах піщаної 
засипки з верхнього намитого шару піску. Для цього 
товщина піщаного шару має бути близькою до 
потужності оброблюваного вибухом мулистого 
масиву морського дна.  

Враховуючи нестійкість водонасиченого мулу, 
порожнина має “зхлоплуватися” значно раніше, але 
досліди [6] свідчать про протилежне. Пояснити цей 
феномен можна лише наявністю процесу 
“всмоктування” піщаного ґрунту з верхнього шару під 
дією коливальних процесів на межі поділу шарів 
засипки і закріплюваного ґрунтового масиву з 
одночасним утворенням розрідження в газовій 
порожнині, що спричиняється різким падінням 
температури газів. 
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Оскільки процес розвитку порожнини 
починається на контакті верхнього торця заряду з 
піщаним шаром, а вибухові гази не мають вільного 
виходу з порожнини, можна припустити переважання 
пульсації вздовж осі порожнини від поверхні поділу 
середовищ. Цьому процесові також може сприяти 
ударна хвиля, відбита від межі поділу двох шарів 
(коли вона є хвилею розрідження).  

Чим менша швидкість детонації ВР в лінійному 
заряді, тим більш виразно буде розвиватись згадане 
явище осьової пульсації; отже, для таких робіт слід 
рекомендувати низькошвидкісні ВР та розміщення 
більш стисливого заповнювача порівняно з ґрунтом, 
який створить умови для появи на торці заряду 
відбитої хвилі розрідження, скерованої в порожнину 
по її осі. Приймемо, що параметри падаючої на межу 
поділу середовищ хвилі будуть Р1, u1 та V1. Відбита 
хвиля розрідження поширюється з відповідними 
параметрами  Р2, u2 та V2. При піддатливому другому 
середовищі масові швидкості згідно з умовою 
нерозривності u1= u 3 . Отже,  для наближених 
розрахунків можна орієнтуватись на масову швидкість 
в ударній хвилі при вибуху в піщаному ґрунті:   
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Згідно з [6] можливий варіант, коли швидкість в 
хвилі розрідження зростає порівняно з падаючою 
хвилею (при вмісті газової складової в межах 2 %, що 
реально для водного розчину глиноцементної або 
глинофосфатної суміші). Однак, зважаючи на 
можливість більшого вмісту повітря в суміші, 
приймемо u1 = u2 . 

Даним досліджень в реальних умовах при 
спорудженні екрану, заглиблення торцевої частини 
подовженого заряду QЕКВ, що працює як 
зосереджений, в режимі часткового викидання 
(показник дії вибуху становить n = 2 ) складе при  СП = 
1,0 кг/м близько 0,2 м. Тоді  значення масової 
швидкості:   

 23
2

2 /72,4 RQu ⋅=  м/с (2) 

Оскільки вертикальний напрямок руху масових 
часток ґрунту над зарядом та відповідно 
тиксотропного розчину співпадає з напрямком дії 
сили земного тяжіння, проведемо розрахунки за 
аналогією з відомими для падіння тіла. 

Якщо швидкість руху падаючого тіла ghu 2=
, де  g – прискорення  земного тяжіння, або в нашому 
випадку - початкове прискорення під дією хвилі 
розрідження,  h  – висота падіння (приймемо для 
розрахунків 5,0 м), тоді фактичне прискорення при 
початковій масовій швидкості v= 118м/с становить:  

2
2

/1400
10

смug ==  (3) 

Із залежності h = 0,5 gt2  визначимо час падіння 
розчину: 

мсc
g
ht 85085,02

===  (4) 

Отриманий час падіння розчину в порожнину під 
дією хвилі розрідження, що спричиняє схлопування 
газового пухиря, співмірний з часом розширення 
порожнини.  

Для перевірки наведених міркувань виконано 
модельні фізичні дослідження. Методика 
експериментів передбачала підривання подовженого 
заряду довжиною 70 мм і діаметром 4 мм в сухому 
піщаному ґрунті при заглибленні  його верхнього 
торця в межах 0…70 мм від поверхні ґрунтового 
масиву (рис. 1 ). Для контролю за переміщенням 
поверхні ґрунту на ньому над зарядом укладався 
металевий диск (рис. 2) діаметром 26 мм, центр якого 
співпадав з віссю заряду. Далі співвісно з зарядом на 
поверхні ґрунту встановлювалась циліндрична 
прозора ємність діаметром 104 мм (рис. 3), закріплена 
в основі на горизонтальному дискові значно більшого 
діаметра, що призначався для запобігання прориву 
вибухових газів в атмосферу під час вибуху заряду і 
розкидання піску з торцевої частини вибухової 
порожнини (рис.4), тобто ефекту викидання ґрунту. В 
ємність засипався сухий пісок, призначений для 
створення набивки над зарядом і для заповнення 
порожнини, утвореної під час вибуху. Рівень засипки 
піску в ємність складав ≈100 мм, тобто заряд мав 
працювати в умовах повного камуфлету при всіх 
варіантах його заглиблення відносно металевого 
диска, або відносно вихідного рівня ґрунту в моделі 
(рис.3).  

 

 
Рис. 1 Модельний подовжений заряд 

 
Мінімальні параметри воронки викидання 

досягаються при величині набивки наб = 0,55 м/кг. В 
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перерахунку на діаметр заряду dзар=4 мм гранична 
величина набивки складе близько 60 мм. Якщо 
врахувати, що рівень піску в ємності над зарядом 
значно перевищує наведене значення довжини 
набивки, всі модельні вибухи відбувались в умовах 
камуфлету. Лише присутність на поверхні ґрунтового 
масиву металевого диска дозволяє встановити, за 
рахунок якого ґрунту (з основного масиву або з 
ємності) заповнюється вибухова порожнина. 

 

 
Рис. 2 Металевий диск над зарядом 

 
Рис. 3 Ємність з піском 

 
Рис. 4 Воронка після вибуху 

 
 

Під час експерименту фіксувались 3 параметри – 
величина заглиблення верхнього торця заряду під 
основною поверхнею ґрунтового масиву, величина 
осідання піску в ємності після вибуху і глибина 
занурення в ґрунті металевого диска, які мали 
свідчити про наявність і масштаб прояву ефекту 
прискореного вертикального падіння ґрунту з верхніх 
шарів в порожнину під час пульсаційних рухів в 
порожнині і навколишньому масиві. Фактично 
наявність будь-якого опускання металевого диска 
після вибуху нижче його вихідного положення має 
довести прояви співвісного з силою тяжіння 
пульсаційного руху деформованого вибухом масиву і 
його переважання над радіальним. Про масштаб цього 
явища має свідчити величина опускання диска. Слід 
акцентувати увагу  на тому, що обраний для 
експериментів сухий, практично незв’язний 
дрібнозернистий пісок здатний найкраще 
продемонструвати чистий механізм пульсації в 
порожнині без наявності помітного набуття міцності 
ґрунтом в зоні об’ємних деформацій під дією вибуху. 

Результати виконаних досліджень наведені на 
графіках рис. 5-7. 

 

 
Рис. 5 Залежність величини опускання рівня піску в ємності 

після вибуху від величини набивки 
 

 
Рис. 6 Залежність величини абсолютного заглиблення диска 
в масив після вибуху (1) та заглиблення диска відносно 
верхнього торця заряду від товщини шару набивки (2) 
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Рис. 7 Залежність між величинами опускання диска  і рівня 

піску в ємності 
 
Аналіз наведених на графіках  5- 6   залежностей 

дозволяє зробити наступні висновки: 
- при відсутності заглиблення вертикального 

заряду довжиною 70 мм  (lнаб = 0), тобто 
розташуванні торця на контакті з поверхнею величина 
занурення диска після вибуху була співмірна з 
довжиною заряду і склала близько 60 мм; 

-  занурення диска в порожнину 
супроводжувалось заповненням порожнини піском з 
ємності, при цьому осідання рівня піску в ємності 
склало теж 60 мм; 

- співпадання за характером і числовими 
значеннями залежностей величини осідання рівня 
піску в ємності ΔH та величини занурення диска в 
масив lм від глибини закладання верхнього торця 
заряду  lнаб  свідчить про відповідне співпадання 
діаметра ємності з піском та усередненого діаметра 
вибухової порожнини; 

- оскільки за умовами експерименту виключено 
можливість викидання піску у верхній частині 
порожнини, заповнення порожнини відбувається 
майже виключно за рахунок піску з ємності, що 
підтверджується відповідним зануренням диска. Лише 
в нижній торцевій частині заряду на рівні 60мм і 
нижче порожнина заповнюється власним піском. під 
впливом пульсації (радіальної та осьової). 

- зростанням відстані між диском і верхнім 
торцем заряду розвиток залежностей ΔH(lнаб) і 
lм(lнаб) ідентичний, тобто величина осідання рівня 
піску в ємності співмірна з зануренням диска в 
порожнину і ці величини досягають нуля при глибині 
набивки близько  в районі 80 мм або понад 20 
діаметрів заряду; 

- оскільки металевий диск в експериментах є 
свідком і мірилом величини переміщення ґрунту з 
ємності в порожнину, на рис. 6 побудовано залежність 
2, яка визначає положення диска у вибуховій 
порожнині після закінчення процесу. Це положення 
має визначати, яка частина ґрунту з ємності 

заповнюватиме порожнину. Значення 
'
мl  на цій 

залежності побудовані шляхом віднімання від lм 
величини lнаб. Отримана пряма 2  пересікає вісь 
абсцис при величині заглиблення заряду близько 50 
мм. Отже, при такому заглибленні порожнина 

заповнюється ґрунтом, розташованим під металевим 
контрольним диском. Грант, що опускається з ємності, 
при цьому значенні  lнаб не досягає порожнини і лише 
свідчить про опускання в порожнину 
надпорожнинного цілика потужністю ≈  50 мм. Звідси 
витікає висновок, що в умовах експерименту 
найбільш прийнятним варіантом виконання 
комбінованої технології є розташування верхнього 
торця заряду на контакті з заповнювачем, 
розташованим в ємності; 

- додатковим свідченням значення вертикальних 
пульсацій в заповненні порожнини є експеримент, 
позначений на залежності 1 (рис. 6) точкою, 
обведеною колом. Цей експеримент виконано в 
аналогічних для інших умовах, але без можливості 
опускання піску з ємності. Для цього пісок в ємності 
був відділений від основного масиву на рівні її основи 
спеціальним засувом. В цьому випадку при lнаб = 35 
мм величина опускання диска практично не 
відрізнялась від такої при можливості осідання гранту 
з ємності. Це означає, що ґрунт в ємності не є 
основним джерелом пульсаційного процесу, а лише 
постачає матеріал для повного або часткового 
заповнення порожнини; 

- головним висновком виконаних досліджень є 
випередження в часі руху цілика над зарядом в 
сторону вибухової порожнини під дією вертикальних 
пульсацій в порівнянні з горизонтальними.  

Для керування процесом “схлопування” потрібно 
побудувати систему таким чином, щоб утримати 
стінки порожнини від радіального руху в сторону осі 
заряду. Час, потрібний для утримання стінок 
порожнини, може не перевищувати  часу падіння 
розчину.  

 
ВИСНОВКИ 

1. Відомі технологічні варіанти формування 
ущільненої зони вибухом в структурно нестійких 
ґрунтах незалежно від техніки їх виконання 
передбачають участь структуруючих розчинів, що 
одночасно виконують кілька завдань – створення на 
стінках зарядної порожнини глинизованої кірки 
підвищеної міцності для утримання стінок порожнини 
від обрушення або сповзання, перемішування з 
обрушеним ґрунтом в порожнині. 

2. Вибух у свердловині з глинистим розчином 
викликає пульсаційні процеси, що супроводжуються 
динамічною фільтрацією рідини та ущільненням 
навколишнього ґрунтового масиву. 

3. Рух вологи зі складу глинистого розчину під 
дією вибуху має відхилення від лінійного закону 
Дарсі, змінює напрямок струменя відтисненої води, 
який з прискореною швидкістю проникає в стінки 
виробки.  

4. У такому режимі опір стінки траншеї з рухом 
віджатої води зі складу глинистого розчину під дією 
вибуху можна визначити за допомогою суперпозиції 
в’язкості глинистого розчину й інерційного опору 
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ґрунту.  
5. Висока надійність протифільтраційної 

діафрагми може бути забезпечена комбінованим 
методом її спорудження, коли структуруючий розчин 
розміщується в зарядній виробці і в поверхневих 
ємностях. Завдяки сповільненню процесу руйнування 
стінок вибухової порожнини під дією пульсаційних 
явищ і використанню відбитої з поверхні вибухової 
хвилі стінки порожнини утримуються достатньо часу 
для подачі в неї  розчину з поверхні. 
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стабилизации слабых грунтов способом свай-дрен: 
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фундаменты и механика грунтов. - 1992. -№4.-С. 24-
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[3]. Кравец В. Г. Динамика уплотнения 
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грунтов взрывами. - М.: Недра, 1983.-230 с. 
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УДК 624.042.5:539.32 
ПРОБЛЕМАТИКА ФУНДАМЕНТІВ ТЕПЛОВИХ СПОРУД 

 
Н.В. Зуєвська, канд. техн. наук, доцент, І.A. Куцаківський, магістрант 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра геобудівництва та гірничих технологій, НТУУ «КПІ», вул. Борщагівська, 115, м. Київ, 03056, Україна 
 
Анотація – Розглянута проблема  проникнення високої температури від теплових споруд через фундамент до основи 
на глибину близько 30 метрів, де відбувається  процес нагрівання підземних вод та підняття їх рівня. 
 

В статті розглянута проблема розповсюдження 
тепла від теплових споруд на фундамент, а далі на 
грунтовий масив. Високі температури 
розповсюджуються на значну глибину в грунтовому 
масиві під фундаментом, нагрівають підземну воду до 
кипіння і призводять до підняття рівня підземних вод. 
Ці підземні води входять в активну зону основ та 
руйнують фундаменти споруди.   

Метою досліджень є система «фундамент – 
основа», як пористе середовище. В працях [1–4] 
проаналізовані роботи конструкцій при високих 
температурах, а також можливість управління 
температурним напруженим станом та його 
переміщенням. На жаль, процес передачі тепла через 
фундамент промислових споруд не розглянуто в 
достатній мірі. 

Генерація тепла через тіло фундаменту під 
тепловими спорудженнями на масив з гірської породи 
протікає як перенесення теплоти в пористому 
середовищі від джерела – пічного простору шляхом 
теплопровідності, конвекції й променистими 
потоками. Проти цього потоку спрямований холодний 
потік (охолоджувач) з боку масиву гірських порід. 
Проникаючи крізь фундамент (як пористу стінку) 
охолоджувач від масиву з гірської породи за рахунок 
інтенсивного внутрішньопорового теплообміну 
поглинає теплоту, передану теплопровідністю через 
фундамент. 

Слід зазначити, що тепловіддача фундаменту 
змінюється залежно від властивостей жаростійкого 
бетону, використовуваного для виготовлення 
фундаменту теплових споруд, а також від потоку 
теплоносія, інтенсивності й характеру процесу 
теплообміну з охолоджувачем. 

Для розрахунку температурного стану системи 
«фундамент – основа» [нагрітий фундамент і холодна 
підстава] можна використати однотемпературну 
модель (модель локальної теплової рівноваги), у якій 
температури каркасу (фундаменту) Т і охолоджувача 
(ґрунтова підстава) t у будь-якій точці можна 
приймати рівними. Ця модель буде досить 
справедлива у випадку помірного нагрівання (до 
500˚С) від теплових споруд через фундамент на масив 
з гірських порід, які дозволяють виявити найбільш 
істотні особливості процесу охолодження фундаменту 
масивом  гірських порід. 

Відповідно до цієї моделі температурний стан 
системи «фундамент – основа», як нагрітий каркас й 

охолоджувач, описується наступним рівнянням:  

 
dz

dt
cG

dz

td
⋅=2

2

λ  (1) 

Зі збільшенням інтенсивності внутрішньої 
поверхні фундаменту  під  тепловими спорудами з 
високою температурою від пічного середовища 
(більше 1200˚С) з'являється й стає все більш   значною   
різниця температур між фундаментом Т і ґрунтовим 
масивом (підставою-охолоджувачем) t, неврахування   
якої може привести до заниженої оцінки температури 
в ґрунтовому масиві. 

Генерація температури каркасу Т і охолоджувача 
t у цьому випадку визначається системою рівнянь: 

 ( )tTh
dz

Td
V −=2

2

λ ; ( )tTh
dz

dt
cG V −=⋅ 1 , (2) 

яку зручно записати у вигляді: 
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2

3

3

=−+
dz

dt
AB

dz
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A

dz

td
; 

dz

dt

A
tT ⋅+=
1

 (3) 

У формулах (1,2) λ – коефіцієнт теплопровідності 
матеріалу (жаростійкого бетону) фундаменту; λ1 – 
коефіцієнт теплопровідності гірської породи; Т – 
температура каркасу фундаменту; z – координатна 
вісь по вертикалі, спрямована по товщині фундаменту; 
tо – температура основи  під  фундаментом  на 
поверхні в рівні підошви фундаменту; t – температура 
охолоджувача (гірської породи під фундаментом 
споруджень); Vh  – об'ємний коефіцієнт тепловіддачі 

фундаменту Vh  (Вт/м.˚С). Якщо знати тепловіддачу а 
матеріалу фундаменту (для жаростійких бетонів), то 
можна обчислити для будь-якої точки в товщині 
фундаменту із множенням на цю товщину коефіцієнта 
а , тобто Vh  = а· z, (Вт/м2 .ºC; z = Вт/м3. °С). Величина 
с – коефіцієнт теплоємності матеріалу (жаростійкого 
бетону), c1 – коефіцієнт теплоємності гірської породи 
(основи); G – масова витрата охолоджувача (у цьому 
випадку насичений повітрям вологий ґрунт), що 
залежить від температури ґрунту (наприклад, 
нагрітого до 90°С) і тиску (наприклад 0,10 ÷ 0,2 МПа) 
G = (10 ÷ 12) Н/(м2.с), або (1 ÷ 1,2) кг/(м2.с). Значення 
G = 1 кг/(м2.с) – теплообмін при випаровуванні потоку 
тепла з водою парою. 
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Слід зазначити, що величина Vh (Т – t), (Вт/м3) 
визначає кількість теплоти, яка передана від 
пористого фундаменту (навіть у випадку найбільш 
ущільненого жаростійкого бетону фундамент можна 
вважати як пористе середовище-матрицю) потоку в 
одиницю часу в одиниці об'єму. 

З фізичних міркувань слідує, що значення Vh  
залежить від величини й мікроструктури 
внутрішньопорової поверхні, швидкості й 
теплофізичних властивостей теплоносія у вигляді 
фундаменту. У свою чергу, мікроструктура порового 
простору залежить від пористості й характеру 
вихідного дисперсного складу жаростійкого бетону - 
щебеню, піску, пилоподібного матеріалу, цементу й 
т.д.   

У формулах (3) використані безрозмірні 
величини: 

δ

z
Z = ; 

Gc

h
A V δ= ; 

1

1

λ

δcG
B = ; 
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Безрозмірний параметр охолодження ґрунтової 
підстави В характеризує співвідношення між 
величинами теплоти, поглиненої охолоджувачем 
ґрунтових підстав і поверхні підошви фундаменту. 

Рівняння (1) записується аналогічно: 

 0
2

2

=−
dz

dt
B
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 (5) 

Рішення системи (3) має вигляд: 
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Тепер можна визначити коефіцієнти C1, C2, С3: 
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Тут величини Р, Q, D1, D2 визначаються із 
зовнішнім нагріванням з боку високої температури 
пічного середовища: 

 11 −+= ⎟
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StU W  (9) 

Тоді величини Р і Q залежать від критерію 
Стентона й визначаються формулою: 
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Слід зазначити, що роль параметра В найбільше 
чітко проявляється в граничному режимі локальної 
теплової рівноваги при T = t по всій товщині 
фундаменту. Рішення для нього:  

 ( )1exp −= zBT  (11) 

З граничних умов виходить 

При z = 0, 
21

21

expexp

)expexp(

DQDP

zDQzDPB

dz

dT

−

−
= ;  

При z = 1, B
dz

dT
= . 

Вплив параметра В на характер розподілу 
температури в тілі фундаменту в режимі   локальної   
теплової   рівноваги   при   T = t     ( A → ∞ ,  WSt  → 1)   
має величину B = (1 ÷ 4). 

Параметр А характеризує    внутрішньопоровий    
теплообмін і впливає на розподіл температур у тілі 
фундаменту. При В = 1, WSt  = 1 величина     А → ∞ , 

В = 1, WSt  = 0,5, А = (10 ÷ 100).  
Слід зазначити, що в міру зменшення параметра 

1

1

λ

δcG
B =  (наприклад, за рахунок підвищення 

теплопровідності фундаменту) зменшується градієнт 
температури фундаменту й ґрунтового масиву під 
тепловим спорудженням, знижується частка теплоти, 
що поглинається ґрунтовим масивом. 

Для прийнятих значень  А = (10 ÷ 100)   і   В = 1   
зміна WSt   практично не відбивається на розподілі 
температури Т у тілі фундаменту й дуже істотно 
впливає на розподіл температури охолоджувача 
ґрунтового масиву t. 

По мірі збільшення А різниця температур між 
фундаментом  і ґрунтовим масивом  зменшується. 

Внаслідок генерації тепла через тіло фундаменту 
температура на підошві фундаменту залежить від 
товщини фундаменту, від коефіцієнта 
теплопровідності матеріалу фундаменту λ, 
теплоємності с, інтенсивності теплового потоку від 
пічного середовища та від коефіцієнта тепловіддачі 

Tα . 
Для виміру температури під підошвою 

фундаменту в деяких промислових печах були 
змонтовані термовимірювальні прилади й були 
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поставлені спостереження. Встановлено, що під час 
стабільної температури пічного середовища 1550 °С 
через фундамент товщиною 1,5 м під підошвою 
фундаменту скловарної печі температура склала 380 ÷ 
420 °С, а під тунельною піччю для випалювання цегли, 
де температура пічного середовища досягає 1100 °С, 
під підошвою фундаменту товщиною 1,2м 
температура коливалася від 310 до 350 ˚С. 

 
На основі вищенаведеного можна зробити 

висновки: 
1. Висока температура проходить скрізь 

жаростійкі бетонні фундаменти за рахунок 
теплопровідності матеріалу як пористого середовища 
та, зустрічаючись з холодним потоком від грунтової 
основи, змінює свою інтенсивність та нагріває 
грунтовий масив. 

2. Передача температури крізь фундамент 
залежить від теплофізичних властивостей жаростійких 
бетонів. 

3. Шляхом експериментальних досліджень 
встановлено, що під фундаментами промислових 

печей накопичується висока температура, яка 
проходить на значні глибини та сприяє підняттю рівня 
грунтових вод. 
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ЛІКВІДАЦІЯ ПРОСАДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЕСОВИХ ГРУНТІВ ХВИЛЕЮ 

СТИСНЕННЯ ПРИ ВИБУХУ Й ВПРОВАДЖЕННЯ ТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ У ТІЛО 
ВОДОНАСИЧЕНОГО МАСИВУ 

 
А.І. Максименко, магістр 
Н.В.Зуевская, канд. техн. наук (НТУУ «КПІ») 
Національний технічний університет Україні «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра ГБГТ, НТУУ «КПІ», просп. Перемоги 37, м. Київ, 03056, Україна 
Тел./факс (044) 454-93-75, E-mail: maksai@bigmir.net 
 
Annotation – mathematical model of introduction of solids in the water rich array of loess rocks. 
 
Key words – the movement of solid material, permanent wave compression, oscillations of finite amplitude. 
 

Вступ. Осідання в підставах будинків і 
споруджень, при зволоженні, приводить до зниження 
їх параметрів міцності, надійності й довговічності, 
часто стають причиною аварій. Ліквідація 
небезпечних наслідків цих деформацій і забезпечення 
експлуатаційної придатності побудованих споруджень 
на лесових просадних ґрунтах, вимагає великих 
трудових і фінансових витрат. Лесові просадні ґрунти 
широко поширені в Україні і щоб будувати на цих 
ґрунтах, необхідно прогнозувати розвиток просадних  
деформацій у часі, призначити й виконати різні 
інженерні заходи, що знижують шкідливі наслідки 
деформацій осідання. Ці заходи супроводжуються 
значними витратами й часто не виправдовуються, 
тому що не ліквідуються просадні властивості цих 
ґрунтів. 

У зв'язку із цим особливу актуальність 
здобувають проблеми вдосконалення й подальшого 
розвитку методів по зниженню або ліквідації 
просадних властивостей лесових ґрунтів. 

Відомо, що осідання лесової породи виникає в 
результаті її зволоження, але припиняється не відразу 
після насичення її водою, а триває довгий час, що 
пов'язане з повільним характером руйнування 
водостійких агрегатів. Тривалість розпаду 
водостійких агрегатів залежить від багатьох факторів: 
складу ґрунтової води, температури води, руху води, 
властивості цементуючих речовин у складі 
водостійких агрегатів й ін. Просадні деформації в 
лесових ґрунтах, що зволожують, можуть виникати як 
в умовах природного напруженого стану, так і під 
дією зовнішнього навантаження від ваги будинку й 
спорудження. Тому, випадкове зволоження, особливе 
зволоження  гарячою водою  підстави, може 
викликати серйозні аварії будинку й спорудження й 
привести їх до стану повної непридатності для 
подальшої експлуатації. 

Вивченням просадних ґрунтів займалися багато 
видних учених, такі як: Цитович Н.А. [1], Абельев 
Ю.М. [6], Денисов Н.Я. [2], Крутов В.И. [3], 
Мустафаев А.А. [4, 5], Клепіков С.Н. [8] та інші. 

Однак ефективні способи ліквідації просадних 
властивостей цих ґрунтів дотепер відсутні. 

Мета роботи. Метою приведеної роботи, 
використовуючи хвилі стиску при вибуху ліквідувати 
просадні властивості лесових ґрунтів шляхом 
впровадження твердих матеріалів у тіло 
водонасиченого масиву. 

Матеріали і результати досліджень. Розглянемо 
кілька варіантів впливу хвилі стиснення на тіло 
в’язко-пружного або в’язко-пружного-пластичного 
середовища водонасиченого масиву з лесових порід. 

А. Рух твердого матеріалу в середовищі 
водонасиченого  масиву з лесових порід при простій 
хвилі стиснення 

Припустимо, ударна вибухова хвиля вдаряє о  
поверхню твердого матеріалу, якій знаходиться в 
свердловині, одержує відбиття й змінює напрямок, а 
твердий матеріал починає рух при початковому 
моменті часу t=0 у перетині свердловини x=0 (рис. 1). 

Якщо при t=0 прискорення твердого матеріалу 
(щебенів) дорівнює нулю, що тоді біжить від щебенів 
проста хвиля опишеться рівняннями наступного 
характеру: 

);(
1
2

);()(

rvv
n

u

uftvux

−⋅
−

=

+⋅+=  (1) 

Оскільки при u=0, v=vr, тоді значення довільної 
функції f(u) визначиться із закону руху метання 
твердого матеріалу (щебенів), що зручно задавати в 
наступному виді: 

;)()( qq tvuxuf ⋅+⋅=  (2) 

Тоді перше рівняння з (1) прикмет вид: 

;vu
tt
xx

q

q +=
−

−  
(3) 

Тут, vr - початкова швидкість звуку в газі не 
обуреному рухом, для практичних розрахунках можна 
приймати vr =3000 м/сек; x-відстані руху хвилі; xq - 
відстані руху твердого матеріалу (щебенів); t -час руху 
твердого матеріалу при ударній хвилі; u - швидкість 
переміщення хвилі; uq - швидкість переміщення 
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твердих матеріалів тобто 
;q

q u
dt
dx

=
 v-початкова 

швидкість звуку у водонасиченому масиві ґрунту, для 
практичних розрахунків при водонасиченом масиві з 
лесів порід можна приймати v=1000 м/сек. 

Від ударної простої хвилі руху твердих 
матеріалів буде мати вигляд: ( );q qx x u=  );( qq utt =  

 
Рис 1. Схема впровадження твердого матеріалу (3) у тіло 

водонасиченого масиву з лесових порід (1) 
1 - водонасичений масив з лесових ґрунтів; 2 - стінки шпари 
d=600?1000 м; 3 - твердий матеріал (щебені); 4 - ВВ; 5 - 
стінки труби для установки усередині ВВ; 6 - інвентарна ж/б 
плита 

 
Зважаючи, що на початковій стадії утворення 

ударної хвилі від твердих матеріалів деякою мірою  
впливають на характеристику зсуву твердих 
матеріалів у середовищі водонасиченого масиву, це 
можна виразити в наступному вигляді: 

);()( qq ttvuxx −⋅++=  (4) 

Це рівняння (4) характеризує огинаючі відбиття 
хвилі. Оскільки, xq й tq є функціями uq, то, 
продиференціювавши по uq вираз (4): 

 

;0))(( =−+−− qq ttvuxx  

приходимо до рівняння: 

);()1()( q
q

q

q

q
qq tt

du
dv

du
dt

du
dt

vu −⋅++=+
 

(5) 

 
Оскільки, ;

g
u

du
dt

u
du
dx q

q

q
q

q

q ==
 де, 

dt
du

g q=  - 

прискорення твердих матеріалів при метанні 
вибуховою хвилею. 

Тоді рівняння (5) приймає вигляд: 

;
1

1

du
dvg

v
tt q
q

+
⋅=−

 

(6) 

Звідси знаходимо: 

;
)ln()(

)(
vud

dtv
vudg
duvvu

xx qq
q +

=
+⋅

⋅+
=−  (7) 

 З формули (6) можна представити 

;
2

1 2

243

dp
udv

du
dv

⋅=+
ρ  де ρ - щільність твердого 

матеріалу; p - максимальний тиск при вибуху. 
 
Б. Впровадження твердого матеріалу в тіло 

водонасиченого масиву з лесових порід, енергіями 
вибуху й криволінійних відбиттів хвилі 

 
При вибуху ударна хвиля вдаряється об тверді 

матеріали, відбивається від поверхні твердого 
матеріалу й змінює його напрямок, у середовищі 
водонасиченого масиву від прямокутного до 
криволінійного. При цьому рівняння швидкостей 
впровадження: 

;vu
dt
dx

−=  (8) 

Якщо при ударній хвилі твердий матеріал 
одержує постійне прискорення метання g, тоді 
відстань впровадження твердого матеріалу в тіло 
водонасиченого масиву з лесових порід xq і час 
метання tq буде: 

;
22

22
qq

q
gl

q
u

x == ;
g
u

t q
q =

 (9) 

Звідси треба, що: 

;
2

)(
2

)()(
22

g
u

g
uvtvu

g
u

g
utvux −−⋅+=+−⋅+=  (10) 

Графічне зображення швидкостей рух хвилі u і 
звуку v при зміні усередині водонасиченого масиву 
твердих матеріалів, що мечуть, u=u(x) і v=v(x) для 
заданого моменту часу t показане на рис.1. 

Доцільно відзначити що, у випадку адіабатичних 
тисків вибухової хвилі підкоряючись статичної 
функції напруг σ0 і щільністю стисненого газу ρ0, при 

n
00 ρσρ ⋅= , швидкість звуку водонасиченого 

масиву з лесових ґрунтів v буде залежати від 
швидкості звуку в газі vг і швидкості переміщення 
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хвилі у водонасиченому ґрунті u, тобто буде:   

;
2
1

ã unvv −
+=  (11) 

 Тоді відстані зсуву твердого матеріалу в 
середовищі водонасиченого масиву буде мати вигляд: 

;
22

1 2
ã

ã g
nu

g
uvtunvv −−⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
+=  (12) 

Для знаходження часу  t і відстані х, що обгинає 
лінії криволінійності відбитої ударної хвилі до 
твердих матеріалів (щебенями), вищенаведені 
формули (6) і (7) буде мати такий вигляд: 

( );
)1(

2
ã nuv

gn
t +⋅

+
=  (13) 

Звідки: 

( )ã ã ã
2 1

( 1) 2 2
n u nux v nu v u v

n g g
+⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ + ⋅ + − + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (14) 

 

( )2 2
ã ã

12
( 1) 4

n n
v nv u u

n g
+⎛ ⎞

= ⋅ + +⎜ ⎟
+ ⎝ ⎠

 

Крім із останньої формули(14) u, приходимо 
безпосередньо до рівняння відбиваної хвилі, що 
обгинає, наступного виду:  

;
22

1
2
1 2

ã

2

ãã g
nutvvgtn

ng
tvx +=⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
+

⋅++  (15) 

Для практичних розрахунків при впровадженні 
твердих матеріалів (щебенів) у тіла в’язко-пружнього 
або вязко-пружньо-еластичного масиву з лесових 
порід можна приймати n=3. 

Мінімальний час утворення ударної хвилі до 
твердим матеріалом можна визначити зі швидкості 
звуку в газі vг наступною формулою: 

;
)1(

2 ã
min gn

vt
+

=  (16) 

Помітимо, що для даного випадку друге похідне 
швидкості переміщення хвилі не дорівнюють нулю, 
тобто ;

22

2 n
du
xd

−=  що означає однобічну кривизну лінії, 

що обгинає, u=u(x), або повторне відбиття хвилі від 
поверхні твердих матеріалів дуже малі або рухи 
твердих матеріалів у тілі водонасиченого масиву 
загасають. 

 
В. Впровадження твердих матеріалів у тіло 

водонасиченого масиву з лесових порід у випадку всі 
відбиті хвилі перетинаються в одній крапці 

 
Припустимо всі прямі лінії, що відбивають, хвилі 

від поверхні твердого матеріалу перетинаються в 
одній крапок з координатами 00 й t0,тобто М(х0,t0), по-

іншому, всі хвилі стиску що відбивають, центруються 
в одній крапці М(х0,t0) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема по перетинанню всіх прямих характеристик в 
одній крапці М и переміщення твердого матеріалу в одній 

площині крапки по М1(х, t). 
 
Тоді ударна хвиля виражається, як показано по 

формулі (1) і збігаються з рівняннями простої хвилі 
відбитої від поверхні твердого матеріалу. 

Якщо рух твердого матеріалу в середовищі 
водонасиченого масиву з лесових порід ще триває в 
горизонтальному напрямку в однією площиною із 
крапкою М(х0 ,t0) до крапки М1(х, t), тоді рівняння 
характеристик у площині М1(х, t) буде мати вигляд: 

0
ã 0 0

0

1 ; ( ) ( ) ;
2

x x nu v v u f u x u v t
t t
− +

= + = + = − + ⋅
−

 (17) 

Заміняючи й через dx/dt для твердого матеріалу, 
що метає (щебенів) , одержимо рівняння: 
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Вирішуючи цю (18) лінійну диференціальну 
рівнянню, відносно   х-х0 одержимо: 
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Тут D постійна, обумовлена з початкових умов 
при t=0, x=0. 

;
1
2)( 0ã

1
2

0 tv
n

tDx n ⋅⋅
+

+−⋅=− +  (20) 

Вставляючи в останнє (20) рівність х0= vг ·t, 
 можна визначити величину постійного D. 
Вставляючи отримане значення D в загальний 
інтеграл можна виразити закон руху жорсткого 
матеріалу (щебеню) у середовищі водонасиченого 
масиву з лесових порід у наступному вигляді: 

(19) 
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n nv t t t
+
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Таким чином, у випадку, коли всі що відбивають 
перетинаються в одній крапці внутрішніх твердих 
матеріалів, заглиблюються в тіло водонасиченого 
масиву ще більше. 

 
М. Впровадження твердих матеріалів у тіло 

водонасиченого масиву з лесових порід у випадку 
передачі коливальних сил вибухової хвилі 

Розглянемо метальні тверді матеріали під дією 
вибухової хвилі, які під час розльоту усередині 
водонасиченого масиву мають коливання від передачі 
коливань газу за синусоїдальним законом, тобто 

;sin tuu к ω⋅= де uк - скінченна величина 
швидкостей руху газу; ω - частота коливань газу при 
вибуху; u - швидкість руху газу при вибуху. 

У такий спосіб від коливань кінцевої амплітуди 
твердих матеріалів, що мечуть, у середовищі 
водонасиченого масив, що біжить хвиля ущільнює й 
робить більш міцним водонасиченого масив. 

При синусоїдальному коливанні твердих 
матеріалів, що мечуть, довільна функція f(u) 
визначається із граничної умови, відповідно до якого 
при ==0: 

;arcsin1)(;sin)(
k

к u
uuututu

ω
ψωϕ ==⋅==  (22) 

Тоді довільна функція f(u), що входить у формулу 
(1) буде мати вигляд: 

;arcsin1)()(
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uvuuf

ω
⋅+−=  (23) 

Рішення рівняння (23) можна записати в 
наступному вигляді: 
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(24) 

у більш зручній формі: 

;sin ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

−⋅⋅=
vu
xtuu k ω  (24) 

Звідси видно, що при х=0 це рішення (24) або 
(24') дає ;sin tuu к ω⋅=  що є контролем його 
правильності. 

Оскільки на твердому матеріалі при русі 
усередині тіла водонасиченого масиву виникає 
швидкість руху: 
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тоді з рішення цього рівняння можна визначити 
закон коливання при русі твердих матеріалів у 
середині водонасиченого масиву. 

Рівняння (24') описує хвилю, що біжить, довільної 
амплітуди при русі твердих матеріалів у середовищі 
водонасиченого ґрунтового масиву. 

Якщо зсув твердих матеріалів, що мечуть, 
усередині водонасиченого ґрунтового масиву дуже 
мало (тобто величини u й v-vг малі), тоді зневажаючи 
цими величинами в порівнянні v й vг, можна знайти 
звукові хвилі наступними рівняннями: 

;sin
ã
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅⋅=
v
xtuu к ω  (26) 

Отримане рішення в (24') для коливань кінцевої 
амплітуди в початковий момент часу являє собою 
гармонійне синусоїдальне коливання твердих 
матеріалів у тіло водонасиченого ґрунтового масиву й 
відрізняється від звукового коливання газу лише 
величиною амплітуди. Через якийсь час у результаті 
збільшення залишкових деформацій хвиля втратить 
свою синусоїдальну форму, фронт її буде стає усе 
більше крутим і хвиля стане в деякий момент часу 
ударної. 

Якщо дорівнювати нулю похідну dx/du=0 й 
d²x/du²=0, тоді можна знаходити величини частоти в 
часі ωt і переміщення твердих матеріалів у середовищі 
водонасиченого ґрунтового масиву u у наступному 
вигляді: 

ã2 2

1 2arcsin ;
1ê ê

ut v u
u nu u

ω ⎛ ⎞= + ⋅ +⎜ ⎟+⎝ ⎠−
 

2
2ã ã 2 ;

1 1 ê
v vu u
n n

⎛ ⎞
= ± +⎜ ⎟+ +⎝ ⎠

 

 

Рівняння (24') і (27) визначають координати й 
швидкості газу в момент утворення ударної хвилі при 
вибуху. Завдяки періодичності коливань ударні хвилі 
при вибуху починають утворюватися в різні моменти 
часу й у різних місцях незалежно друг від друга. 

У періодичних коливаннях при русі твердих 
матеріалів у середовищі водонасиченого масиву з 
формули: ;sin0 txxq ω⋅=   

;coscos0 tutxx
dt
dx

u кq
q

q ωωω ====  

можна визначити момент часу t, швидкість 
впровадження твердих матеріалів у середовищі 

(21) 

(27) 

(28) 
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водонасиченого масиву xq і відстані руху хвилі х 
наступними формулами: 

2

0 2

1 arccos ; 1 ;q q
q

ê ê

u u
t x x

u uω
= = −  

2

0 2

1( ) arccos 1 ;q
ê ê

uux u v t x
u uω

⎛ ⎞
= + − ⋅ + −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 

 
У випадку малих коливань (при х0→0) це 

співвідношення виражається рівнянням звукової 
хвилі, що біжить, косинусоїдального типу: 

;cos
ã
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅⋅=
v
xtuu к ω

 
(29) 

З останніх висловлень можна укласти, що при 
періодичному русі матеріалів усередині 
водонасиченого масиву з лесових порід виникають 
поперемінно, що змінюються хвилі, стиску й 
розрідження. Коли хвиля стиску твердого матеріалу 
при русі в середовищі в водонасиченого масиву 
натрапляє на які-небудь перешкоди (у вигляді твердих 
включень або не зволожений ґрунтовий масив) 
обов'язково виникають ударні хвилі. При раптовому 
русі твердого матеріалу, у середовищі водонасиченого 
ґрунтового масиву, коли прискорення твердого 
матеріалу має значно більшу швидкість у момент 
початку руху у твердого матеріалу відразу ж 
виникають ударні хвилі, які забезпечують далекий 
розліт. 

 
Д. Впровадження рівноприскореним рухом 

твердого матеріалу хвилею, що збуджується, 
стиску в середовищі водонасиченого масиву з 
лесових порід 

Допустимо, із проходженням хвилі розрядження 
по рушійному газі (по хвилі стиску) при n=3, твердий 
матеріал (щебені) рухається рівноприскорено. У 
деякий момент часу t=l0/vr фронт хвилі стиску при 
вибуху доходить до стінки шпари (шпара заповнена 
твердими матеріалами) і починається витікання 
розширеного газу по шпарі й ударяє по поверхні 
твердого матеріалу й метає їх у хаотичному напрямок 
із впровадженням у тіло водонасиченого ґрунтового 
масиву. 

Руху газу у хвилі стиску при n=3 на підставі (10) і 
(11) визначається рівняннями:  

( ) ;
2

2

g
u

g
utvux +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+=   ;ãvvu −=−  (30) 

Тому що 
2
vvuu −−

= , те: 

( ) ( )[ ]( );
8

3 ãã
g

vvuvvutvux −+++
−+=  (31) 

Оскільки хвилі u+v й u-v при n=3 поширюються 

незалежно друг від друга, то в, що утвориться при 
витіканні хвилі розрідження співвідношення (31) буде 
зберігатися. Хвиля ж, опишеться рівнянням: 

;

ã

0

0

v
lt

lxvu
−

−
=−

 

(32) 

Фронт цієї хвилі буде рухатися по хвилі 
розрідження за законом: 

;ã

ã

0

0 v

v
lt

lx
−=

−

−  

(33) 

що треба зі сполучення хвиль (30) і (32), звідки:  

;2 ã0 tvlx −=  (34) 

У перетині х=l0 при t=l0/vr швидкість газу vr і 
швидкість звуку випробовують розрив, тобто при 
прискоренні газу й твердого матеріалу до стінок 
шпари швидкість газу й швидкість звуку 
випробовують розрив. При цьому хвиля стиску 
поширюється по стаціонарно, що рухається газу, з 
параметрами: тиску газу pa, щільність газу ρa, 
швидкість руху газу vr, швидкість руху газу до 
збурювання хвилею, що біжить, стиску va. 

Оскільки в цьому випадку: ( )
( )1
2

−

−
+=

n
vvvu a

, то 
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Звідси: 
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(36) 

Перші члени цих (36) виражень при розкладанні 
їх у ряд буде: 
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(37) 

Таким чином, різних варіантів хвилі стиску на 
впровадження твердих матеріалів у тіло 
водонасиченого масиву з лесових порід були 
математично модельовані процеси, що проходять при 
вибуху в шпарі заповненого твердими матеріалом 
(щебенями), які  ударна вибухова хвиля метає твердих 
матеріалів і силами впроваджує їх у середовище 
грузлих-пружних або в’язко-пружньо-пластичних 
масивів з водонасиченого лесового ґрунту. 

На основі вищевикладеного, можна зробити 
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наступні висновки: 
1. Вибухова ударна хвиля у вигляді розрідження 

й стиску вдаряється на поверхні твердого матеріалу, 
яким заповнена  шпара, відбиваються й може 
поширюватися як у прямолінійному, так й у 
криволінійному напрямку. При цьому від удару хвилі 
тверді матеріали одержують  постійне або наростаюче 
прискорення метання, які впроваджуються в тіло 
водонасиченого масиву з лесових ґрунтів. 

2. Тверді матеріали, впроваджені в тіло грузлого-
пружного або в’язко-пружньо-пластичного масиву 
відіграють роль армування ґрунтової підстави із 
твердими матеріалами, що забезпечують ліквідації 
просадних властивостей лесових ґрунтів. 

3. Хвиля стиску від вибухового удару при 
впровадженні твердого матеріалу до складу 
водонасиченого масиву, повільно загасає й надає 
здатність до збільшення залишкових деформацій й 
ущільнень грузлих-пружних або в’язко-пружньо-
пластичних середовищ. 

 
[1]. Цитович Н.А. Підстави й фундаменти. вид. 

"Вища школа", М.: 1970.-382с. 

[2]. Денисов Н.Я. Будівельні властивості лесу й 
лесоподібних суглинків. М-Л., Госстройиздат, 1951.-
156с. 

[3]. Крутов В.И. Підстави й фундаменти на 
просадних ґрунтах. К. "Будівельник", 1982.-224с. 

[4]. Мустафаев А.А. Фундаменти на просадних і 
ґрунтах, що набухають. М.: "Вища школа", 1989.-590с. 

[5]. Мустафаев А.А. Основи механіки просадних 
ґрунтів. М.: Стройиздат, 1978.-236с. 

[6]. Абелев Ю.М., Абелев М.Ю. Основи 
проектування на просадних і мікропористих ґрунтах. - 
2-і ізд., перероб. і доп. М.: Госстройиздат. 1968.-431с.; 
Стройиздат, 1979,-271с. 

[7]. Самедов А.М. Про реологічні моделі лесових 
просадних ґрунтів., Вісник НТУУ "КПІ", серія 
"Гірництво" вид.3., Київ 2000.-с.39-44. 

[8]. Клепиков С.М., Трегуб А.С., Матвєєв И.В. 
Розрахунок будинків і споруджень на просадних 
ґрунтах. Київ "Будівельник", 1987.-198с. 

[9]. Рекомендації з ущільнення просадних ґрунтів 
великої потужності гідровибуховим методом /НИИСК 
Госстроя СРСР.-М.:Стройиздат, 1984.-54с. 



ГЕОБУДІВНИЦТВО ТА ГІРНИЧІ ТЕХНОЛОГІЇ	  
 

 
Енергетика. Екологія. Людина 

276 

ЗМІНА МІЦНОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД ПРИ ДІЇ ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ, ГАРЯЧОЇ ВОДИ ТА 
ВОДЯНОЇ ПАРИ 

А.М. Самедов, д.т.н., проф., С.В. Савченко, студент 
Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра геобудівництва та гірничих технологій, НТУУ «КПІ» 
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Annotation – Influencing of high temperatures which leak from thermal buildings on an array of mountain breeds is 
considered, motion of hot water and overheated aquatic steam in pores and cracks on  changing of durability of breed. 
The coefficients of getting wet  and dissolution of cementing matters which enter in the complement of some mountain breeds 
are set. 
 
Key words – high temperatures, mountain breeds, coefficients of getting wet. 
 

Гірські породи складаються з різних 
породоутворюючих мінералів, які відрізняються 
фізико-хімічними, фізико-механічними й хіміко-
мінералогічними властивостями. Крім того ці 
мінерали при з'єднанні в процесі утворення гірських 
порід мають безліч різних дефектів у кристалах, що 
знижують структурні зв'язки між частками в їхніх 
кристалічних ґратах, якщо не брати до уваги 
порожнечі, раковини й тріщини. Оцінивши  дефекти 
в атомно-молекулярному стані гірських порід, їх 
можна класифікувати: 

-точкові - вакансії (відсутність атомів у вузлах 
кристалічних ґрат), або атоми впровадження (ті, які 
вклинилися в міжвузлові атоми, у тому числі й 
сторонні атоми); 

- лінійні - гвинтові дислокації, викликані 
зрушенням однієї частини кристала щодо іншого, і 
крайові дислокації - лінії перекручування, які 
проходять уздовж краю зайвої атомної площини. 

- поверхневі - недосконалості, що виникають на 
площинах контакту різних кристалів. 

При руйнуванні гірських порід найбільше 
значення мають поверхневі й лінійні дефекти, які 
обумовлюють їх міцність і розущільнення як у  
природному вигляді масиву, так і при видобутку 
корисних копалин технологічними процесами. 

Щільність (кількість) дислокацій у кристаллах, 
які входять  до складу гірської породи висока й може 

становити  від 10
2
 до 10

12
 на 1см

2  площі. Збільшеняя 
щільності дислокацій характеризує ослаблення 
гірських порід, викликає в них пластичні деформації, 
створює мікропори, раковини, порожнечі й тріщини. 
Разом з тим  перенасиченість дислокації може 
привести й до зміцнення деяких гірських порід у 
порівнянні з породами що мають меншу кількість 
структурних дефектів, за рахунок зникнення вільних 
місць при переміщенні кристалів. При цьому 
крихкість породи збільшується. 

У полікристалічних гірських породах міцність 
визначається силами взаємного зчеплення 
безпосередньо дотичних між собою часток й у першу 
чергу залежить від їх макробудови. 

У більшості гірських порід міцність  зчеплення 
між зернами більш міцних мінералів (наприклад, 

кварц, вільний глинозем - корунд, діаспор, піроксени - 
авгіт і т.д. ) забезпечується приєднанням слабких 
породоутворюючих мінералів (польові шпати, слюди, 
глиноземи, вапно, гіпс, водорозчинні солі й т.д.). 

Із породоутворюючих  мінералів найбільшою 
міцністю володіє кварц, межа міцності на стискання 
якого перевищує 1900 МПа; у польових шпатів, 
піроксенів, авгіту, рогової обманки, олівіну межа 
міцності на стискання складає до 200 МПа і більше, у 
кальциту - близько 200МПа. У зв'язку з цим 
найбільшою міцністю звичайно володіють 
кварцовміщуючі породи питомою вагою близько 
26,5кн/м3. Якщо в гірській породі присутні слабкі 
мінерали (наприклад, кальцити, слюда, глини - 
каолініт, природні гіпси, вапняки, крейда, 
водорозчинні солі й т.д. ), то її межа міцності значно 
нижче і її можна ще зменшити за допомогою гарячої, 
перегрітої водяної пари з добавкою різних хімічних 
реагентів. 

Міцність зцементованих порід (багато гірських 
порід відносяться до цієї групи) у першу чергу 
визначається міцністю цементуючого мінералу, а не 
міцністю заповнювача. Гірські породи добре 
витримують напруги стиску й дуже погано - напруги 
розтягання; межі міцності на розтягання рідко 
перевищують 10% міцності на стискання. Найвища 
міцність на розтягання характерна для кварцитів і 
малопористих дрібнозернистих мармурів. 

На міцнісні  властивості гірських порід істотно 
впливають зовнішні фактори, такі як: зволоження, 
замерзання й відтаювання, температурні перепади, а 
також способи прикладання до породи статичних або 
динамічних навантажень. Статичні межі міцності  σst 
менше динамічних σd, тому що при тривалих 
статичних впливах утворюються  явища повзучості. 

Насиченість водою гірських порід сприяє їхньому 
руйнуванню при значно менших напруженнях, ніж у 
випадку сухих порід. Гаряча вода або перегріта 
водяна пара порушує структурні зв'язки, розчиняє 
цементуючі речовини в скельних гірських породах, 
розширює тріщини, перешкоджає змиканню 
тріщин від стискаючих навантажень і приводить 
до ослаблення порід. 

Зменшення міцності порід при водонасиченні  
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характеризується коефіцієнтом розмокання, що 
виражається  відношенням меж міцності породи на 
стиск після (σsg,v) і до (σsg,о)насичення водою: 
                            ηr = σsg,v / σsg,о  ≤1                          (1) 

Породи, що мають коефіцієнти размокання ηr 
нижче 0,75 вважаються малостійкими. 

До розмокання найбільш схильні гірські породи, 
які мають у своєму  складі породоутворюючі мінерали 
такі як: глинисті мінерали (каолініт, бентоніт), слюди 
(мусковіт, біотит), карбонати (кальцит - СаСО

3
, 

мармур, вапняк, крейда), сульфати ( гіпс, ангідрит), 
польові шпати (калієві - ортоклазу, натрієві - альбіт, 
кальцієві - анортит), мінеральні складові  розчинних 
солей (хлористиго натрію --NaCl, хлористого кальцію 
- CaCl2 , бікарбонату кальцію - Ca(HCO3)) і т.д. 

Наприклад, коефіцієнт розмокання глинистих 
піщаників становить ηr= =0,45, вапняків ηr = 035 ÷ 

0,5 при звичайній температурі води рівної  20oC. 
Гаряча вода  й перегріта водяна пара різко 
збільшують коефіцієнт розмокання гірських порід, 
які присутні в складі цих мінералів. 

Розмоканню піддаються також корисні копалини: 
вугілля, залізисто-магнезіальні силікати (піроксени, 
амфіболи,). Вугілля й вищенаведені гірські породи 
розмокають більш інтенсивно в  потоках води, 
особливо в потоках гарячої води при температурі 

80oC і вище. При цьому вимиваються, розчиняються 
цементуючі речовини й виносяться дрібні частки, а 
при перегрітій водяній парі кам'яне вугілля 
переходять у рідкий стан без доступу повітря. 

Вплив високих температур (без насичення води) 
на міцнісні властивості гірських порід залежить від 
поведінки породоутворюючих  мінералів, які входять 
до складу породи. Якщо відбувається плавлення, 
вигорання й розкладання мінералів при високих 
температурах, міцність деяких порід  знижується, а 
глинисті породи з підвищенням температури 
зміцнюються  за рахунок спікання. Явище зміцнення 
при високих температурах в основному характерно 
для щільних дрібнозернистих порід. Наприклад, 
підвищення міцності в дрібнозернистого піщанику, 
розміром зерен d =0,02÷0,3 мм, і серпентиніту d 
=0,1÷0,6мм  відбувається зі збільшенням температури 

до 800oC У багатьох грубозернистих порід 
(наприклад, у граніту, габро, сієніту ) спостерігається 
збільшення міцності на самому початку нагрівання, а 
потім відбувається зменшення. 

З підвищенням температури змінюється характер 
руйнування породи - більшою мірою  проявляється 
пластичне руйнування. 

Зі зниженням температури гірських порід нижче 

нуля (до мінус 20÷30 oC) істотно змінюються міцнісні 
властивості не тільки в пухких, але й в щільних 
водонасичених породах. Водонасичені породи 
зміцнюються при замерзанні води в порах і 

переходять до крихких руйнувань. В розрахунках 
зниження міцності умовно позначається коефіцієнтом 
структурного ослаблення kstr,os, який дорівнює 
відношенню зчеплення окремого шматка породи при 
відриві від масиву до зчеплення в шматку. Він 
залежить від розмірів, форми й взаємного 
розташування структурних окремостей, та зміни сил 
зчеплення й сил тертя в різних напрямках у масиві й 
типу породи. Для розрахунку технологічних процесів, 
що захоплюють більший простір, в даному випадку 
для визначення гірського тиску, рекомендуються 
наступні співвідношення: 
                    σrast,mas.= kstr,os× σrast,lab                    (2) 
де σrast,mas – міцність масиву при розтяганні; 
σrast,lab- міцність зразка в лабораторних умовах при 
розтяганні. 

На величину kstr,os найбільш істотно впливають 
орієнтовані системи тріщин щодо площин 
нашарування. Для одних і тих самих порід величина  
kstr,os виміряна під кутом до тріщин, виявляється 
більшою в 2÷2,5 рази виміряної по окремих тріщинах, 
і по напрямку тріщин. Наприклад, при густій мережі 
тріщин, щільність  масиву, що розчленовується  kstr,os 
=0, при закритих мікротріщинах kstr,os =0,01÷00,1, 
при розкритих мікротріщинуватостях порід kstr,os 
=0,05 ÷0 0,2. 

Зчеплення між твердими частками в гірських 
породах в основному забезпечується за рахунок 
деяких породоутворюючих  мінералів. Наприклад, для 
граніту, габра, діориту, трахіту, андезіту, базальту, 
порфіриту, діабазу зв'язок між зернистими 
заповнювачами кварцу забезпечують польові шпати 
й слюди. На основі вище викладеного можна зробити 
наступні висновки: 

Встановлено, що висока температура, що 
просочується в масив гірської породи, гаряча вода й 
перегріта водяна пара сильно впливають на 
размокання породи, разчинність цементуючих 
речовин, здатність до розмокання основних 
породоутворюючих мінералів, розширюють тріщини, 
створюють макропористу структуру і сприяють умові 
вивітрювання гірських порід.  

Зволоження гірських порід гарячою водою або 
перегрітими водяними парами збільшує пластичність 
хрупких  гірських порід і поліпшує технологічні 
процеси розробки при видобутку гірських порід. 
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Самедов А.М., д.т.н., проф., Аль-Сааті Сулейман Мустафа, магістр, Мігаль І.В., студентка 
Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут” 
Кафедра геобудівництва та гірничих технологій, ІЕЕ, НТУУ ”КПІ”  
E-mail: Nusja_m@ukr.net 
 
Annotation – The tensely-deformed state of soil is considered at dilution from dynamic influences of mobile composition. The 
diagrams of dependence are built between tension and general deformation, and also sizes of superfluous pressure in 
interstitial water of the number of dynamic influences at dilution. 
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Вологість відноситься до числа факторів, вплив 
яких на фізико-механічні властивості ґрунтів 
особливо великий. Динамічна дія від рухливого 
складу залізничного й автодорожного транспорту на 
водонасиченні піщані ґрунти, супіски й суглинки 
супроводжується розпушуванням, порушенням 
структурних зв'язків, рухом води в порах, тут вода 
відіграє роль змащення й зменшує силу тертя між 
твердими частками.  

При динамічному навантаженні від рухливого 
складу за час його дії в порах ґрунту не встигає 
відбутися перерозподіл води й повітря і їхнє 
часткове видалення з об’єму, що деформується, як при 
статичному навантаженні різко змінює фізичні 
властивості ґрунту. Структура піщаних ґрунтів 
руйнується в період короткочасної динамічної дії, а 
порівняно тривалий процес переукладання часток 
відбувається тільки під дією його власної ваги й 
зовнішньої пригрузки. У цьому випадку динамічна дія 
не впливає на наступний процес ущільнення й 
найбільш чітко проявляється послідовність процесу 
розрідження ґрунту. 

По мірі підвищення щільності ґрунту зона 
розрідження зменшується, а після ряду повторних 
динамічних навантажень розрідження припиняється. 
Після переходу ґрунту в повністю розріджений стан 
відбувається переукладання часток - ущільнення 
ґрунту.  

При динамічній дії від рухливого складу процес 
навантаження водонасиченого ґрунту 
супроводжується одночасним розвитком оборотної й 
необоротної частин деформації. Кількісне 
співвідношення між цими частинами може значно 
змінюватися навіть у межах одного циклу 
навантаження, що призводить до істотних якісних 
розходжень окремих етапів деформування (рис. 1). 

На рис.1 наведена діаграма залежності між 
напругою й об'ємною деформацією при короткочасно 
діючих динамічних навантаженнях для дрібних 
піщаних ґрунтів. Фізичний стан дрібнозернистого 
піску до динамічної дії характеризувався: початковим 
коефіцієнтом пористості e0=0,79; ваговою вологістю 
8,9%; розміром фракцій (гранулометричний склад) 
d=0,25-0,1 мм; питомою вагою часток – 26,4 кН/м3; 

питомою вагою ґрунту – 15,6 кН/м3. 

 
Рис.1. Діаграма залежності між напругою і деформацією для 

дрібнозернистого піска 

0 20,79; 8,9%; / 80 1/ .se w d dt ñåêθ= = =  
 

Умови динамічного деформування ґрунту можна 
визначити швидкістю зміни напруженого стану або 
швидкістю деформацій θd /dt. Тому як 
характеристику динамічного процесу приймаємо 
середню швидкість деформації при навантаженні              

( srdθ /dt)=80
сек
1

. 

З рис. 1 видно, що на ділянці ОА переважають 
пружні деформації, при цьому  точка А може 
розглядатися як межа пропорційності ( sσ ). 
Навантаження вище цієї точки супроводжується 
інтенсивним розвитком пластичних деформацій при 
збереженні темпу зростання пружної деформації, що 
були на ділянці ОА.  Крива ОАВ характеризує грунт 
як  пружно-пластичне середовище, що зміцнюється, 
при цьому: 

 02

2

<
θ
σ

d
d

 (1) 

У точці В – перегин кривої, її положення 
визначається умовою: 

 02

2

=
θ
σ

d
d

 (2) 

При подальшому зростанні напруги 
продовжується одночасний розвиток пружних і 
пластичних деформацій, проте перевага пружних 
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деформацій у водонасичених грунтах вже не 
відбувається, оскільки грунт розріджується і 
збільшується поровий тиск води.  

Напруга, що діє на грунт, в кожен момент 
врівноважується не лише внутрішнім опором грунту, 
але і силами інерції руху розрідженої частинки. 
Завдяки прояву в'язких властивостей скелета грунту, 
зростання деформацій у ньому на всьому етапі 
навантаження ОАВС відстає від тих значень, які були 
б при повільнішій дії даної напруги, що приводить до 
підвищення межі пропорційності ( sσ ) і всіх 
подальших точок кривої динамічного навантаження 
при збільшенні швидкості його зміни. Проте 
запізнювання деформацій носить тимчасовий 
характер, що проявляється в продовженні зростання 
деформацій після досягнення напругою 
максимального значення (точка С, рис.1), тобто мають 
місце наслідки навантаження. Відновлення оборотної 
частини деформації починається в точці D при 
напрузі, меншій максимальної, і продовжується на 
ділянці DЕ з монотонно зростаючою швидкістю, 
причому напруга убуває швидше за деформації. На 
ділянці ЕF швидкість деформації по відношенню до 
напруги різко зростає, це явище носить назву 
вторинної пластичності. При повному знятті 
динамічного навантаження відновлення оборотної 
частини деформації продовжується (ділянка FG, рис 
1), тобто спостерігається післядія навантаження.  

Площа діаграми, обмежена  кривою σ~θ і віссю 
деформацій, характеризує величину поглиненої 
енергії від динамічних дій рухливого складу при 
розрідженні, тобто диссипативні властивості 
грунту. Відрізок OG (рис. 1) визначає залишкову 
деформацію при даних динамічних діях. При 
розвантаженні динамічних навантажень  під дією сил 
інерції відбувається ущільнення грунту, що 
характеризує розрідження навіть при вологості до 
10%. Міра запізнювання деформацій залежить від 
виду грунту, його щільності, вологості, 
гранулометричного складу і від швидкості зміни 
напруженого стану під дією динамічних навантажень 
від рухливого складу. 

Приведений в повітряно-сухий стан (W=3%) 
заздалегідь ущільнений вібрацією дрібнозернистий 
пісок (при частоті вібрації 60 Гц і амплітуді 0,35 мм), в 
результаті віброущільнення мав значення початкового 
коефіцієнта пористості e0=0,52, після чого зразок був 
підданий динамічного удару. З мал. 2 видно, що для 
щільного сухого піщаного грунту характеристика 
навантаження (ділянка ОВС) є жорсткою (

02
2

>
θ

σ
d

d ), а вплив сил інерції на розвантаження 

настільки значний, що утворюється негативна 
залишкова деформація (точка G), тобто 
спостерігається ущільнення ґрунту. 

 
Рис. 2 Діаграма залежності між σ и θ  для дрібнозернистого 

піска  
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Точки зі штрихами на діаграмі (рис. 2) 

відповідають повторному удару з трохи меншою 
швидкістю, при цьому ущільнення продовжувалося 
(точка G'). Подальші удари (на рис. 2 не показані) 
привели до утворення позитивної залишкової 
деформації, проте величина її незначна (від 0,4 до 
0,6%). 

Проведені дослідження з цим піском при цих же 
параметрах динамічних дій, але різних вологостях (від 
10 до 32%), вони показали, що якісний характер 
діаграми між σ і θ залишається аналогічним до рис. 2, 
але із збільшенням вологості кількісні характеристики 
різко змінюються у бік зростання ущільнення і 
розрідження. 

Під дією короткочасних динамічних дій у 
водонасиченому грунті різко змінюється поровий тиск 
води. Із збільшенням щільності - розрідження 
зменшується.  

На рис. 3 приведені епюри розподілу 
надлишкового тиску (кПа) у воді для різної кількості 
ударів (рис. 3, а) і різних моментів часу (рис. 3, б) 
прикладання динамічної дії. Такий вигляд епюри 
надлишкового тиску свідчить про наявність для 
кожного моменту часу границі розділу між 
ущільненою частиною піщаного грунту і грунтом, що 
ще знаходиться в повністю розрідженому стані. 

Процес переукладання часток піску починається в 
нижній частині шару і поступово поширюється вгору. 
Вертикальна ділянка епюри надлишкового тиску (рис. 
3) відповідає зоні переупакованого грунту, а 
горизонтальна ділянка – часу підходу границі між 
розрідженим і ущільненим піском до точки, в якій 
вимірюється тиск. Таким чином, тиск в будь-якій 
точці визначається вагою вищерозміщеної зони 
розрідженого водонасиченого  масиву, яка поступово 
зменшується.  

Швидкість переміщення границі між 
розрідженим і ущільненим шарами визначається 
швидкістю віджимання води з пір грунту під діючими 
динамічними навантаженнями. 
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Рис.3. Величина надлишкового тиску в поровій воді при 
послідовних ударах (а) і зміна тиску в порової воді у часі 
після переходу шару піска в повністю розріджений стан (б). 

 
Досліди показали, що при збільшенні 

стискаючого, динамічного навантаження в 
розріджуваних водонасичених грунтах одночасно 
розвиваються пружні uθ  і пластичні plθ  деформації, 

сума яких дорівнює повній об'ємній деформації θ , 

тобто: 
  u plθ θ θ= +  (3) 

На ділянці навантаження sσσ <<0  маємо, 

plu θθ > , а при sσσ >  продовжується зростання як 
пружних, так і пластичних деформацій, причому 
значення пластичних можуть перевищувати значення 
пружних. Пружні і пластичні деформації при 
динамічних навантаженнях, що діють, у 
водонасиченому розрідженому грунті є функціями 
швидкості динамічного навантаження. При різних 
величинах швидкостей динамічної дії зображення 
залежності σ~θ змінюється. 

 

 
Рис. 4. Вплив швидкості динамічних навантажень, що діють, 

на величину межі пропорційності 
• - середні значення дослідних даних; Δ - дослідні дані. 

 
На рис. 4 приведено вплив швидкості динамічних 

навантажень, що діють, на величину межі 

пропорційності  sσ . 
Із збільшенням швидкості динамічної дії на 

розрідженому піщаному грунті початковий модуль 
деформації Е0 зменшується. 

Представляється виправданим при малій напрузі 
апроксимувати вихідну залежність σ~θ схемою з 
кусочно-лінійним зміцненням (рис. 5), яка може бути 
представлена трьома рівняннями: 
 0 0Eσ σ θ= ± ⋅ , при sσσ ≤ ; (4) 

 1 ( )s sEσ σ θ θ= ± ⋅ − , при sσσ > ; (5) 

 2 ( )m mEσ σ θ θ= ± ⋅ − , при sm σσ > . (6) 

де Е0, Е1, Е2 – власне початковий модуль 
деформації, модуль деформації навантаження і 
розвантаження, причому  Е0>Е1> Е2; індекс "m" 
відповідає максимальним значенням змінних величин 

Ці формули характеризують збільшення модуля 
деформації (+) при динамічному навантаженні, тобто 
ущільнення неводонасиченних грунтів, а розрідження 
(знак мінус) у водонасиченому грунті. 

 
Рис.5. Кусочно-лінійна діаграма σ −θ  неводонасиченого 

грунта 
 
Якщо відбувається розрідження модуль 

деформації зменшується. Значить формули (4-6) 
можна приймати із зворотними знаками (із знаком 
мінус). 

 
На основі  вище наведеного можна зробити 

наступні висновки: 

1. У водонасиченних грунтах від динамічної дії 
рухливого складу може відбуватися ущільнення з 
супроводом розрідженню. 

2. Під впливом динамічних дій рухливого 
складу у водонасиченому грунті різко змінюється 
поровий тиск води. Епюри розподілу надлишкового 
тиску в порової воді залежать від часу прикладання 
динамічного навантаження. 

3. Процес перекладання часток грунту в 
розрідженому масиві починається в нижній частині 
шару і поступово поширюється вгору, аналогічно 
процесу по ущільненню грунту. 
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АНАЛІЗ РОЗРАХУНКОВИХ СХЕМ МЕТРОТУНЕЛЮ МІЛКОГО ЗАКЛАДАННЯ В 
УМОВАХ ОБВОДНЕННЯ ГРУНТОВОГО МАСИВУ БЕЗНАПОРНИМИ ВОДАМИ 

 
С.А. Бородай 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра ГБГТ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги 37, м. Київ, 252056, Україна 
Тел. (044) 241-70-37 
 
Annotation – Learning of behavior of subway’s tunnel in difficult conditions 
 
Key words – tunnel, ground, conditions, loading 
 

ВСТУП 
Найбільш ефективним видом транспорту для 

великих міст являється метрополітен. Від інших видів 
міського транспорту метрополітен відрізняється 
високою швидкістю і регулярністю руху маршрутних 
поїздів, а також великою пропускною здатністю.  

Стрімкий розвиток міст, ріст кількості та 
щільності населення, збільшення кількості 
автомобілів призвело до перевантаження наземного 
транспорту та загального загострення транспортної 
ситуації. Метрополітен за статистикою вважається 
найбільш небезпечним видом транспорту, але за 
показником безпеки метрополітен значно  перевищує 
автомобільний транспорт, особливо в зимовий період. 
Будівництво нових станцій метрополітену дозволяє 
розвантажити автомобільні шляхи, прискорити 
перевезення пасажирів, особливо з віддалених районів 
міста. Зараз саме час будувати нові лінії 
метрополітену, особливо на периферії, оскільки місто 
продовжує свій розвиток, і будувати станції, 
спорудження яких значно ускладнює всі сфери 
діяльності на ділянці забудови у перевантажених 
районах, які на той час будуть вже не периферією, а 
густонаселеними новими житловими районами, буде 
значно важче і дорожче. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 

Тунелі метрополітену проходять в складних 
інженерно-геологічних умовах. Метою роботи є 
вивчення поведінки обробки тунелю метрополітену в 
складних умовах, а саме у обводнених ґрунтах та 
розкриття проблеми виникнення критичних точок 
навантаження. 

 
ОСНОВНА ЧАСТИНА 

На обробку тунелів метрополітенів і ґрунтовий 
масив діють навантаження і впливи. За нормативними 
документами вони поділяються на постійні і 
тимчасові (тривалі, короткочасні і особливі). 

Навантаження і впливи приймають в таких 
комбінаціях: 

- основні, які складаються з постійних, 
тимчасових тривалих і короткочасних навантажень і 
впливів; 

- особливі, які складаються з постійних, 
тимчасових тривалих, деяких короткочасних і одного 

із особливих навантажень і впливів. 
 До постійних навантажень на конструкцію 

підземних споруд метрополітенів відносять: 
вертикальний і горизонтальний тиски ґрунтів, 
гідростатичний тиск, вага будівель і інших наземних 
споруд, власна вага конструкції, дія попередньо 
напруженого стану конструкції. 

До тимчасового навантаження відносять: вплив 
усіх видів наземного транспорту на існуючих або 
намічених до будівництва на перспективу шляхах 
сполучення (автодороги, міські вулиці, залізниці, 
наземні лінії метрополітену та ін.), навантаження від 
рухомого складу тощо. 

Щоб врахувати всі навантаження і впливи на 
підземні конструкції прийнято використовувати 
узагальнені розрахункові схеми. Вирізняють три 
схеми навантаження: 

- симетрично діючі постійні і тимчасові 
навантаження, при чому останні діють тільки над 
перекриттям           (рис. 1а); 

- діючі постійні навантаження, а тимчасові тільки 
на призмах зрушення (рис. 1б); 

- діючі постійні навантаження, але відсутні 
тимчасові навантаження (рис.1в). 

 Виходячи із наведених схем завантаження 
підземної споруди  знаходять вертикальний та 
боковий тиски на підземну споруду (розрахунок 
ведеться на 1п.м.). 

Розрахунок елементів підземної споруди 
виконується по двом групам граничних станів: 

  - по несучій здатності або непридатності до 
експлуатації (перша група граничних станів); 

  - за непридатністю до нормальної експлуатації – 
по тріщиностійкості або надмірним переміщенням та 
деформаціям (друга група граничних станів). 

При визначенні зусиль в елементах підземної 
споруди враховують: вертикальний та горизонтальний 
тиск ґрунту; власну вагу конструкції; вагу 
залізничного полотна та баласту, або дорожнього 
покриття; вагу вирівнюючих, гідроізоляційних та 
захисних шарів; гідростатичний тиск води; 
навантаження від рухомого складу залізниць, 
метрополітенів, трамваїв, а також від транспортних 
одиниць на автошляхах або цехового транспорту; 
навантаження від ваги обладнання та матеріалів, що 
складаються; вагу підземних комунікацій, що 
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залягають над підземною спорудою або у зоні 
зрушення; тиск ґрунтів, що передається 
фундаментами будівель, які знаходяться в межах 
призми зрушення.  

 
Рис.1 Схеми завантаження тунелю метрополітену 
 
При відсутності конкретних навантажень на 

поверхні призми зрушення потрібно приймати умовне 
нормативне рівномірно розподілене навантаження 

кПаV п
ум 10= . 
Вертикальний тиск від автотранспорту на 

перекриття підземної споруди при його заглибленні 
менше ніж на 0,6м необхідно визначати з урахуванням 
тиску від кожного колеса з розподіленням у межах 
товщі ґрунтової засипки під кутом 30о  до вертикалі, а 
в межах дорожнього покриття або підлоги цеху -  під 
кутом 45о . Методика визначення тиску у цьому 
випадку наведена у відповідній технічній літературі 
[Справочник проектировщика инженерных 
сооружений. М.: Стройиздат, 1985]. Вертикальний 
нормативний тиск від постійних навантажень на 
підземну споруду знаходяться за формулами: 

 а) від ваги ґрунту: 

  п
гр

п
грg γ⋅= h ,    (1) 

де 05,0−−= Пгр hh δ  (h – глибина закладання 
верху покриття підземної споруди від верху 
дорожнього полотна або від низу шпал для залізниць, 
трамвайних колій та поїздів метрополітену); пγ - 
нормативна питома вага зворотної засипки , кН/м3 , 
нижче РПВ знаходиться з урахуванням зважуючої дії 
води; 

 б) від ваги дорожнього покриття та баласту: 
  п

ПП
п
Пg γδ ⋅= ,   (2) 

де Пδ - товщина дорожнього покриття та 

баласту, приймається 0,6м; п
Пγ - нормативна середня 

вага дорожнього покриття та баласту, приймається в 
середньому 20кН/м3 ; 

в) від ваги гідроізоляції, вирівнюючих та 
захисних шарів: 
  п

захзах
п
Пg γδ ⋅= ,  (3) 

де захδ  для попередніх розрахунків приймається 

0,05м; п
захγ - середня нормативна вага 

гідроізоляційних вирівнюючих та захисних шарів, 
приймається 18кН/м3 ; 

г) від власної ваги перекриття: 
  n

збs
n
s hg γ⋅= ,   (4) 

де hs – товщина покриття, приймається в 
залежності від внутрішньої ширини споруди 
(габариту) Вг. 

Тимчасове навантаження розраховуємо за 
формулою: 

  
055,01

59
θtgh

V
i

n
i +
= ,  (5) 

де 0θ - кут нахилу площини ковзання або призми 
зрушення по вертикалі: 

  
2

4500
ϕ

θ −=    (6) 

Боковий нормативний (горизонтальний) тиск від 
вертикальних постійних навантажень знаходим о за 
формулою: 

  ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −=
2

4502 ϕ
γ tghP i

n
gi

, (7) 

де γ  - об’ємна вага ґрунту, яка приймається за 
даними лабораторних досліджень, кН/м3; 

ih - висота товщі вище розміщеного ґрунту, м; 
ϕ - кут внутрішнього тертя ґрунту в межах 

перерізу тунельної обробки , град. 
Боковий тиск від вертикальних тимчасових 

навантажень: 

  ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −=
2

45* 02 ϕtgVP i
n
Vi

 (8) 

При визначенні горизонтального тиску від 
підземних вод застосовуємо формулу: 

 ( )[ ]sww
n
w tghP

i
γγθ −−= *10* 0

2 , (9)   

де 
iw

h - потужність водонасиченого шару ґрунту, 
м; 

γ - об’ємна вага ґрунту, кН/м3; 

swγ - об’ємна вага ґрунту виважена у воді, кН/м3. 
 Розглянемо першу схему завантаження в 

різних геологічних умовах проходження тунелю 
метрополітену. 

Припустимо, що тунель проходить в 
маловологому піску. На нього діють як постійні, так і 
тимчасові навантаження. Визначивши горизонтальний 
тиск від вертикальних постійних і тимчасових 
навантажень, можемо сказати, що тиск поступово з 
глибиною збільшується (рис. 2а). Розраховуємо 
боковий тиск від постійних навантажень за формулою 
(7) на рівні перекриття та днища конструкції, боковий 
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Таблиця 1 
 n

gP , кН/м2 n
VP , кН/м2 n

WP , кН/м2 PΣ , кН/м2 

Мало обводнені 
ґрунти 

67,83 5,16 - 72,99 
96,47 3,87 - 100,34 

Пісок мало 
обводнений-пісок 
водонасичений 

67,83 5,16 0 72,99 

96,47 3,87 16,5 116,84 

Пісок 
водонасичений 

62,95 5,16 43,64 72,99 
69,15 3,87 76,8 116,84 

Пісок 
водонасичений - 
глина 

52,31 5,16 43,64 101,11 
60,75 - 60,26 121,01 
77,87 3,87 - 81,74 

 
тиск від тимчасових навантажень знаходимо за 
формулою (8). Сумарний нормативний боковий тиск 
знаходимо шляхом сумування двох попередніх тисків 

( n
gi
P , n

Vi
P ). 

Другим варіантом є розташування в 
напівобводненому піску. Мається на увазі, що тунель 
знаходиться на половину висоти у водонасичених 
ґрунтах. В цій частині на тунель, окрім постійного і 
тимчасового тиску, починають діяти і тиск підземних 
вод, що призводить до різкого збільшення загального 
тиску по рівню підошви конструкції (рис. 2б). 
Горизонтальний тиск від підземних вод розраховуємо 

 
Рис. 2 Схеми дії бокового тиску 

а – в маловологому ґрунті;  б – в напівобводнених ґрунтах; в 
– у водонасичених ґрунтах; г – в умовах поєднання 

водонасиченого ґрунту та глини 

 за формулою (9). Тоді сумарне значення тиску буде: 
n
V

n
g

n PPP
11

+=Σ - для перекриття; 
n
w

n
V

n
g

n PPPP ++=Σ
22

- для днища. 
В третьому випадку розглядаємо розташування 

тунелю у водонасиченому ґрунті. В цьому випадку 
горизонтальний тиск від підземних вод діє на всю 
висоту конструкції (рис. 2в). Тому сумарний тиск 
визначатиметься за формулою: 

       n
w

n
V

n
g

n PРPP ++=Σ              (10) 
В наступній схемі тунель проходить у 

водонасиченому піску і напівзаглиблений у глину. На 
верхню частину тунелю, окрім бокового тиску від 
постійних і тимчасових навантажень, діє тиск від 
підземних вод, чого не можна сказати про другу 
частину, розміщену в глині, оскільки вона є 
водовідпором (рис. 2г). Це призводить до різкої зміни 
навантажень на локальній ділянці поверхні тунелю, 
що є небезпечним і потребує подальшого вивчення.  

Сумарний тиск визначаємо наступним шляхом: 
n
w

n
V

n
g

n PPPP
111

++=Σ - для перекриття; 
n
w

n
V

n
g

n PPPP
222

++=Σ - на ділянці суміжності 
водонасиченого піску і глини; 

n
V

n
g

n PPP
33

+=Σ - для днища. 
 

ВИСНОВОК 
Аналізуючи всі схеми завантаження та дію 

горизонтальних тисків від постійних та тимчасових 
навантажень можна визначити, що найбільш 
небезпечним є проведення тунелю в умовах переходу 
ґрунтів пісок-глина (табл.1). В цьому випадку ми 
можемо спостерігати різкий перепад в бокових 
сумарних зусиллях. Це вказує на виникнення 
небезпечних перевантажень. В реальних умовах 
внаслідок таких перепадів в конструкції можуть 
виникнути пошкодження, які небезпечні для 
подальшої її експлуатаціїї, що неприпустимо. 
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Моделювання карстових процесів та уточнення жорсткості основи в межах провалу 

 
А.М. Самедов, д. т. н., проф., Ю.П. Шеліховська, магістрант  
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра геобудівництва та гірничих технологій, вул. Борщагівська, 115/3, м. Київ, 03056, Україна 
Тел. 454-96-88 

 
Annotation – The problems of design of processes of karst are considered in laboratory terms. The acceleration methods of the 
phenomena of karst are offered by chemical reagents in laboratory terms. 

 
Key words – karst, laboratory terms, chemical reagents. 
 

Карстові процеси вивчені великою кількістю 
вчених, деякі з них приведені в [1–7], однак до сих пір 
недостатньо обосновані моделювання явищ 
виникнення карсту в лабораторних умовах. 

Карстові процеси широко поширені в світі. 
Найбільшою небезпекою для промислового, 
цивільного і транспортного будівництва є різні - 
поверхневі і підземні виникнення карсту і, в першу 
чергу, провали. Це викликає необхідність подальшого 
вдосконалення протикарстових захисних заходів, які 
не можуть здійснюватися без належного інженерно-
геологічного обгрунтування. 

Інженерно-геологічне обгрунтування 
протикарстового захисту базується на матеріалах 
отримуваних в процесі інженерних досліджень в 
карстових районах, і включає, в першу чергу, оцінку 
стійкості закарстованих територій і окремих 
майданчиків. У певних умовах така оцінка може бути 
отримана тільки на основі фізичного моделювання 
карстових процесів. У ряді випадків навіть при нагоді 
використання інших способів оцінки карстонебезпеки 
вони поступаються за якістю результату методу 
фізичного моделювання. 

Максимальна відповідність моделі геологічного 
процесу його реальному прототипу досягається в ході 
натурного експерименту. Проте через складність і 
недостатній розвиток методики експериментального 
відтворення карстових процесів в натурі в даний час 
доступнішим є застосування лабораторного 
експерименту як один з методів оцінки 
карстонебезпеки.  

При моделюванні карстово-обвальних і карстово-
суффозійних процесів використовуються "плоскі" 
експериментальні установки, застосування яких 
значно спрощує проблему спостереження і фіксації 
імітованих деформацій. Використання об'ємних 
моделей значно підвищує точність експерименту і 
дозволяє досягати більшої відповідності натурним 
умовам. 

Лабораторне фізичне моделювання карстових 
процесів служить для оцінки карстонебезпеки. Його 
рекомендується застосовувати: 

- при інженерних дослідженнях для будівництва 
особливо відповідальних споруд у поєднанні з іншими 
методами оцінки карстонебезпеки; 

- у складній природній ситуації, що ускладнює 
застосування розрахунково-теоретичних методів 
оцінки карстонебезпеки (наявність складної 
тріщинуватості, багатошаровість грунтової товщі, 
погана обізнаність в механізмі карстових процесів і 
тому подібне); 

- у умовах, що ускладнюють застосування 
ймовірно-статистичних методів оцінки 
карстонебезпеки (відсутність представницьких даних 
для статистичної обробки, необхідність оцінки 
очікуваної карстонебезпеки при її відсутності в даний 
час і так далі). 

Лабораторне фізичне моделювання не слід 
застосовувати як метод оцінки карстонебезпеки в 
особливо складній природній обстановці, коли 
дотримання всіх необхідних критеріїв подібності стає 
вкрай скрутним або неможливим. 

Карстові процеси, що протікають в умовах 
покритого карсту на рівнинних територіях, 
розділяються на: 

- процеси, що протікають в карстуючих породах 
(хімічне і механічне руйнування самих карстуючих 
порід або заповнювача порожнин і тріщин в 
карстуючих породах); 

- процеси, що протікають в некарстуючих 
покриваючих породах (гравітаційне і гідродинамічне 
руйнування покриваючих порід). 

Розглянемо принципи і методи лабораторного 
фізичного моделювання процесів: 

- розчинення некарбонатних карстуючих порід; 
- гравітаційного руйнування карстуючих і 

покриваючих порід (карстово-обвальних процесів); 
- гідродинамічного і гравітаційно-

гідродинамічного руйнування покриваючих порід 
(карстово-суффозійних процесів). 

За допомогою лабораторного фізичного 
моделювання процесів розчинення карстуючих порід 
здійснюються: 

- визначення швидкості розчинення карстуючих 
порід в природних умовах і під дією техногенних 
чинників, зокрема в основі будівель і споруд; 

- оцінка ефективності протикарстових заходів, 
направлених на зміну гідрогеохімічного режиму 
підземних вод; 
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- визначення довжини шляху насичення 
підземних вод; 

- оцінка швидкості розширення тріщин і 
порожнин. 

Процес дифузійного розчинення визначається 
наступною умовою: 

 ( )0CCKSr нp −= , (1) 

r – швидкість розчинення; K – коефіцієнт 
швидкості розчинення; Sp – площа поверхні 
розчинення; Сн – концентрація насичення 
(розчинність); С0 – початкова концентрація речовини, 
що розчиняється, в розчиннику. 

В умовах руху розчинника в щілині швидкість її 
розширення ρ в перетині, розташованому на відстані х 
від вхідного отвору, визначається формулою: 

 
( )

p

xн
x

СCK

γ
ρ

−
=
2

 (2) 

ρх – швидкість розширення щілини; Сх – 
концентрація на відстані х від вхідного отвору; γр – 
щільність речовини, що розчиняється. 

За допомогою лабораторного фізичного 
моделювання карстово-обвальних процесів 
здійснюються: 

- оцінка ступеня небезпеки карстових порожнин в 
природних умовах і під дією техногенних чинників, 
зокрема при розташуванні порожнин безпосередньо 
під будівлями і спорудами; 

- оцінка ефективності протикарстових заходів, 
направлених на збільшення міцності порід і 
ліквідацію порожнин; 

- прогнозування розмірів поверхневих і підземних 
карстопроявів, викликаних гравітаційними 
руйнуваннями. 

Метод еквівалентних матеріалів, за допомогою 
якого здійснюється моделювання карстово-обвальних 
процесів, заснований на застосуванні як матеріали 
моделі деяких речовин, фізико-механічні властивості 
яких знаходяться в певних співвідношеннях з фізико-
механічними властивостями імітованих порід. Для 
скельних порід ці співвідношення (критерії 
подібності) мають вигляд: 

 
( ) ( )
( ) ( ) NNMcMMNc

NNMpMMNp

lRlR

lRlR

γγ

γγ

=

= ;
 (3) 

Rp – опір одноосному розтягуванню; Rс – опір 
одноосному стисненню; M, N – індекси моделі і 
натури відповідно; γ – об’ємна вага породи; l – 
довжина. 

При моделюванні гравітаційних руйнувань 
глинистих порід необхідно використовувати критерії 

подібності, що виражаються формулами: 

 
MN

NNMMMN

tgtg

lclc

ϕϕ

γγ

=

= ;
 (4) 

с – питоме зчеплення; φ – кут внутрішнього 
тертя. 

У тому випадку, коли на моделі відтворюється 
багатошарова товщина гірських порід, для всіх шарів 
моделі повинна дотримуватися умова: 

 const
N

M =
γ

γ
 (5) 

При моделюванні карстово-обвальних процесів 
на еквівалентних матеріалах, як правило, не 
враховується чинник часу. Як наближений розрахунок 
допускається перенесення часу з моделі на натуру tN 
відповідно до формули: 

 
M

N
MN l

l
tt ≈  (6) 

При виборі матеріалів, призначених для імітації 
гірських порід певного типу, необхідно 
дотримуватися відповідності еквівалентних матеріалів 
відтворним породам по характеру деформованості. 
Зокрема, не слід імітувати глинисті породи твердої 
консистенції пластичними матеріалами, глинисті 
породи пластичної і текучої консистенції - 
незцементованими зернистими або зцементованими 
крихкими матеріалами і так далі, навіть при 
формальному дотриманні подібності фізико-
механічних властивостей. 

Відхилення від цього правила допускається 
тільки при дрібних лінійних масштабах моделювання, 
коли необхідно враховувати псевдопластичні 
властивості порід, що виявляються в крупних 
масивах. 

За допомогою лабораторного фізичного 
моделювання карстово-суффозійних процесів 
здійснюються: 

- оцінка ступеня небезпеки природних і штучних 
змін гідродинамічної обстановки на закарстованных 
територіях; 

- оцінка ефективності протикарстових заходів, 
направлених на зміну фільтраційно-гідродинамічного 
режиму підземних вод; 

- прогнозування розмірів поверхневих і підземних 
карстопроявів, викликаних гідродинамічними і 
гравітаційно-гідродинамічними руйнуваннями. 

У грунтових водах є і NaCl, і H2SO4. Але оскільки 
у воді їх концентрація дуже мала, то реакція 
розчинення проходить повільніше - карстові провали 
утворюються впродовж тривалого часу. У 
лабораторних умовах для прискорення даного процесу 
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узяли більш концентровані компоненти і отримали 
відповідні результати. Гіпсові породи, поклали в 
посуд, який не реагує на кислоту, і залили водною 
суспензією. Цей розчин складається з 30% NaCl, 30% 
H2SO4 і відповідно 40% H2O. На первинному етапі 
реакція була дуже швидкою і ефективною, але з часом 
почалася тенденція до уповільнення. 

Результати проведених досліджень приведені на 
графіку. 

 
Рис.1. Розчинність гіпсових пород від концентрації солі 

NaCl. 
 
Присутність в розчині Na+ і Cl- може збільшити 

розчинність гіпсу CaSO4 в 4 – 5 разів. 
Хімічна реакція процесу: 

 CaSO4+2H2O=CaSO4·2H2O (7) 

 
Рис. 2. Розчинність вапняку внаслідок змішування 2-х 

водних розчинів CaCO3 різної концентрації. 
 
Розчинення карбонатних порід в природних 

водах, завжди містять CO2 в своєму складі, передує 
хімічна реакція: 

 CaCO3+2H2O=Ca(OH)2+CO2+H2O (8) 

Ca(OH)2 – водорозчинні речовини, розчиняються 
у воді і змивається. 

Додаткова розчинність вапняку внаслідок 
змішування 2-х водних розчинів CaCO3 різної 
концентрації при 18 °С (дані наших досліджень 
приведені нижче в таблиці 1). 

Розчинність порід – лише один з параметрів, що 
визначають процес розчинення карстуючих порід, 
який, як і вся гетерогенна реакція, складається з трьох 
окремих процесів: 

1) Надходження розчинника (природних вод) до 
поверхні карстуючих пород; 

2) Власне розчинення і фазовий перехід; 
3) Видалення розчинених у воді продуктів 

реакції від поверхні. 

Таблиця 1 

Початкові 
концентрації 
вапняка в 
розчинах 

Додаткові кількості вапняку (мг/л), 
яке здатне розчинитися при 
співвідношенні змішуваних 

вапняних розчинів 

1 2 9:1 3:1 1:1 1:3 1:9 
10 120 0,8 1,7 2,5 2,1 1,0 
10 240 5,5 12,1 16,2 11,6 5,5 
10 320 12,5 26,2 32,4 22,1 9,4 
10 400 22,5 45,8 52,8 33,4 15,2 

 
Згідно дифузійно-кінетичної теорії, процес 

розчинення описується наступним рівнянням: 

 ( )СCKA
dt

dq
Нl
−= , (9) 

де q – кількість речовини, що перейшла в розчин 
за час t; K – коефіцієнт швидкості розчинення; Al – 
поверхня розчинення; СН – граничне насичення; С – 
концентрація розчину. 

Коефіцієнт швидкості розчинення K є функцією 
багатьох параметрів, найважливіші з яких: 

- швидкість руху води V; 
- коефіцієнт дифузії D; 
- в'язкість рідини (води) ν. 

У свою чергу D і ν залежать від температури 
розчинника Т. 

Якщо розглядати умови розчинення даної породи 
при певній температурі Т підземних вод, то можна 
вважати, що коефіцієнт швидкості розчинення 
визначається перш за все швидкістю руху розчинника. 

Коефіцієнт швидкості розчинення K зменшується 
із зменшенням швидкості руху розчинника і 
збільшується з підвищенням температури Т 
розчинника. 

Вапняки, вапняні туфи (велика пористість), 
крейда, мармур, скарни, ракушняк, доломіт і інші 
карбонати бурхливо реагують з HCl. Вони у 
присутності HCl просто «скипають». 

Жорсткість основи підземних споруд в місцях 
карстових провалів наближається до нуля, а на краях 
провалу за рахунок розпушування породи 
зменшується, як показано на рис 3. 

 
Рис. 3. Розрахункова схема фундаментів підземних споруд 
при зміні жорсткості k Н/см3 або кН/м3 основи і модуля 
деформації Е0 гірських порід при утворенні карстових 
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провалів. 

Впр – приведена вигинаюча жорсткість конструкції 
фундаментів, для залізобетонних конструкцій Впр=1,212·106 
кН·м2; Е0 – модуль деформації гірських порід приймається 
для карбонатних порід шляхом випробувань, МПа; k – 
коефіцієнт жорсткості для непорушених карбонатних порід 
можна приймати k=150÷300 Н/см3, для порушеної породи 
карстовим проявом, у краю провалу k1=10÷20 Н/см3; β=k/k1 
– коефіцієнт зниження жорсткості; α, см – довжина ділянки 
ослабленої провалом основи; Dпр – діаметр карстового 

провалу, м; hпр – висота карстового провалу; 4
4 прB

k

⋅
=α

, 1/см – характеристика жорсткості конструкції і основи; 
ξ=(β – 1) /α, 1/см – кутовий коефіцієнт функції зміни 
коефіцієнта жорсткості основи по довжині фундаменту. 
 

На основі вище сказаного можна зробити 
наступні висновки: 

1. Для моделювання використовують фізико-
механічні параметри, в т.ч. протистояння одноосному 
розтягу і стиску гірських порід з натурних зразків. 

2. З метою прискорення карстових явищ в 
моделях використовують хімічні реактиви. 

3. Побудовані графіки розвитку карстових явищ 
в залежності від хімічних реактивів в часі. 

4. Отримано дані зміни модуля деформації і 

жорсткості основи з гірської породи при виникненні 
карстового провалу. 
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АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІБРАЦІЙНОГО 
УЩІЛЬНЕННЯ ГРУНТІВ 

 
В.Г. Кравець, докт. техн. наук, М.М. Олісевич, магістрант 
Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра ГБГТ, ІЕЕ, НТУУ «КПІ», вул. Борщагівська, 115, к. 510, м. Київ, 03056, Україна 
Тел. (044) 454-96-88 
 
Анотація – Розглянуто амплітудно-частотні характеристики вібраційного ущільнення грунтів при проведенні 
лабораторних вишукувань на віброуста-новці. Що дозволило визначити власні частоти коливань грунтової системи, 
при якій відбувається руйнування структурних зв’язків і ущільнення грунту.  
 
Annotation – Peak – frequency descriptions of oscillation compression of soils are considered during the leadthrough of 
laboratory pretentious novelties on vibrosetting.That allowed to define the eigenfrequencies of vibrations of the ground 
system. 

 
Key words – frequency descriptions of oscillation compression, the eigenfrequencies of vibrations of the ground system. 
 

Стосовно грунтів з різними структурними 
особливостями проведені лабораторні дослідження на 
віброустановці, що дозволили визначити власні 
частоти коливань грунтової системи, при якій 
відбувається лавинне руйнування структурних зв'язків 
і ущільнення грунту.  Досліди  з барханним і річковим 
піском, а також з лесовидним   суглинком різної 
вологості показали, що в диапазоні частот до 100 гц, 
прискорення коливань 0 ÷ 5g  і тривалість вібрації, що 
не перевищує 1 – 2 сек,  різкий розвиток деформацій 
зразків спостерігається при строго фіксованих 
значеннях частот. При цьому у незв'язних грунтах, що 
складаються з окремих мінеральних частинок, 
встановлена одна характерна частота, в грунтах 
агрегатного складання – дві таких частоти. Вібраційні 
випробування із застосуванням одометра [1] 
супроводжувалися зняттям відліку величини осідання 
зразка, яке контролювалося по відтоку вологи із 
зразка.  

 

 
Рис. 1. Залежність спектра сейсмічних коливань від 

розмірів сейсмовипромінювача (джерела): 1 – 1,4 м; 2 – 2,1 
м; 3 – 7,5 м. 

 
На рис.1. побудовані залежності деформації 

стандартного зразка лесовидного суглинку вологістю 
близько 30% від частоти і прискорення віброколивань 
За даними рис.1. побудовані залежності  ε (f) на рис.2, 
що свід-чать про наявність двох характерних частот, 
при яких забезпечуються найбільш сприятливі умови 

деформації, що супроводжуються інтенсивною 
віддачею зразком вологи і перескла-данням частинок 
грунту. На рис. 1 слідує, крім того, що максимальні 
деформації грунту досягаються при прискоренні, 
близькому до 10 д. 

 

 
Рис. 2. Спектральна густина при вибуху рівновеликих 
зарядів центральної (1), осьової (2), плоскої (3) симетрій. 

 
Аналогічні експерименти проведені з піском 

різного механічного складу і вологості при постій-
ному прискоренні в 15 д. На відміну від лесовидного 
суглинку для піску характерна одна частота коли-
вань, значення якої залежить від початкового стану 
грунту (рис. 3). Абсолютні значення частот залежать 
від вологості грунту і крупності частинок, 
переважаючих в гранскладі грунту і змінюються в 
наступних межах: для пилуватого барханного піску 
сухого   ( Wv) = 5 % – 180 гц, вологого – 20 % – 75 гц, 
водонасиченого (Wv  = 30%) – 60 Гц, річкового піску 
сухого – 90 гц, вологого – 50 гц, водонасиченого - 35 
гц. Лесовидний суглинок деформується відповідно 
при наступних частотах: вологий (Wv = 16 – 20 %) – 
при 85 гц і 20 гц, водонасиченный (Wv = 28 – 32 %) – 
при 60 гц і 15 гц. Сухий лесовидний суглинок, що має 
вельми високу міцність, у вказаному діапазоні  частот 
не руйнувався. Таким чином, наявність в ущільненому 
вибухом лесовидному суглинку декількох зон 
підвищеної і зниженої щільності, що чергуються, в 
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т.ч. в зоні малої напруги, безпо-середньо пов'язано зі 
встановленим в лабораторних умовах фактом 
існування двох характерних частот руйнування 
структури лесових грунтів. 

Додатковим доказом резонансної природи 
аномального змінення властивостей грунту в сере-
дній зоні дії вибуху є досліди у водонасиченому 
барханному піску, проведені на установці одно-осного 
динамічного стиснення. 

 

 
а) 

 

 
                  10    20    30    40   50     60   70       f, гц 

б) 

Рис. 3. Результати вібраційних випробувань 
водонасиченого лесового грунту, представлені в 

координатах прискорення – деформація (а) при f  = const і 
частота – деформація (б) при v = const. 

 

 
в) 

Рис. 3 (в). Результати вібраційних випробувань 
водонасиченого (1), вологого (2) і сухого (3) барханного 

піску. 
 

Гранулометричний склад піску: 

Фракція, мм 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 

Зміст, % 0,09 0,69 72,16 27,04 

 
 Коефіцієнт фільтрації піску, визначений в 

лабораторних умовах по стандартній методиці, склав 
1,5 ÷ 1,8 · 10-3 см/с або ~ 1,5 м/сутки. Такий пісок 
можна віднести до дуже дрібного. 

З метою визначення динамічних фільтраційних 
властивостей піску була використана гідравлічна 
установка з компресійною камерою, розроблена для 
експериментальних досліджень по динаміці 
багатофазних середовищ. Компресійна камера 
забезпечує одноосне стиснення зразка діаметром 175 
мм і заввишки 50 мм. В процесі динамічної 
деформації зразка грунту вимірюються і реєстру-
ються величини тиску, що передається від поршня на 
зразок,а також передавані від зразка на кришку 
камери, і величини переміщень поршня наванта-
ження, відповідні деформації зразка. 

У камеру поміщався водонасичений пісок. Повне 
водонасищення піску досягалося при змішуванні 1800 
г грунту з 500 мм води. Рівень нагруження при 
постійному режимі мінявся від 1 до 75 дн/см2. 
Інформація про динаміку деформації водонасиченого 
зразка піску ілюструє специфіку гідродинамічного 
руху води   по мікроканалах елементу, що фільтрує. 
Кількість віджатої вологи (через фільтр – пакет, що є 
набором металевих сіток) служило для контролю   
деформування зразка. 

Коефіцієнт фільтрації розраховувався по 
формулі:  

Кф = !∆!
!∆!∙!

  м/сут 
де    V – об'єм  витисненої рідини 
∆𝐿 = L – ∆  𝑙  – довжина шляху фільтрації  
τ  –  час зсуву   поршня  
S – площа поперечного перетину  
∆𝑃  – перепад тиску.  
 Це явище, окрім наукового інтересу, має важливе 

значення для розробки практичних питань 
поліпшення фізичних властивостей грунту вибухом. 
 

Висновки 
Таким чином, завдяки лаборатор-ним 

вишукуванням розглянута поведінка  грунтів з 
різними структурними особливостями при вібрації  і 
обгрунтовано графічно, що при вібрації виникає 
змінення фізико – механічних характеристик 
дисперсних грунтів у широкій області, включаючи 
прилеглу до зони залишкових деформацій середню 
зону, що перебільшує за розмірами ближню зону. 
Вивчення зміни властивостей грунтів при вибуху 
дозволяє управляти параметрами зони 
мікродеформацій при розробці конкретних 
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технологічних прийомів ведення земляних робіт 
вибухом шляхом створення умов для резонансної 
взаємодії ВН з грунтовим масивом на заданій відстані 
від вогнища вибуху. До того ж завдяки дослідженню 
амплітудно – частотних характеристик вібраційного 
ущільнення грунтів допоможе з проблемою 
поліпшення фізич-них властивостей грунту вибухом. 
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Проект включает туннель диаметром  19 м, 
построенный методом дрейфа. Геотехнические 
условия состояли из слабых пород и  аллювиальной 
почвы. Поведение основания изменялось от 
устойчивого до склонного к расслоению. 
Следовательно, строительство потребовало 
применения различных методов поддержания, таких 
как стальное рамное крепление, набрызгбетон, 
щитовое проведение и тампонирование раствором. Во 
время строительства проект был изменен, чтобы 
улучшить устойчивость. Хотя крепление было 
испытано во время проведения, смещения арки были в 
пределах предсказанных пределов.    

Комплекс туннеля состоит из подземного 
скоростного транспортного туннеля длиной 1500 м с 
двумя подземными станциями метро (см. 
иллюстрацию 2). Проект расположен в плотной 
городской области, и геотехнические условия состоят 
из перемятого аллювия. Большинство проектных 
конструкций расположено ниже уровня грунтовой 
воды. На участке Университет станция была 
построена открытым методом. Другие туннели были 
построены новоавстрийским методом. Парные 
туннели были построены щитом одним проходом. 

Туннель для станционной платформы (150 м 
длиной, 19 м шириной и 16 м высотой), делал этот 
тунель одним из наибольших туннелей, когда-либо 
построенных (см. иллюстрацию 3). Эта конструкция 
была построена, используя метод, в котором 
туннельное покрытие состоит из бетона, чтобы 
сформировать арку  в форме подковы. Строительство 
арки сопровождается удалением ядра почвы под 
аркой. Много факторов, которые включают 
переменные условия почвы, относительно мелкая 
туннельная глубина (меньше чем 6 м) и маленькие 
допустимые отклонения основания, влияли на этот 
проект и строительный подход. 

Геологические профили показаны на 
иллюстрациях 2 и 3. Условия почвы состоят из 
тонкого искусственного слоя (менее 1 м толщиной), 
который лежит на основе из аллювиальных илистых 
глин, илов, и глинистых песков со слоями и линзами 
сравнительно чистых песков, ниже находится 
известняк, который формирует карстовые 
особенности в породах обратного свода. В пределах 
толщи пески являются переменными, но обычно 
средними до очень плотного сложения. 
Последовательность мелкозернистых почв колеблется 
от пластичной среды до жесткой. Самой характерной 
особенностью массива является преобладание 
некварцевых элементов в глине. Для различных 

исследований массив был разделен на три слоя (рис. 
1): 

 
 
Слой 1 – Верхние Глины, характеризованы как 

жесткие илистые глины. Этот слой был связной 
почвой (c=36 kPa). 

Слой 2 – Средняя Стратифицированная Зона: 
характеризована как чередование слоев чистого песка, 
илистого песка, глинистого песка, и глины. Слой 2, 
также предполагалось, был связной почвой (c = 58 
kPa). 

Слой 3 –  Песок: характеризован как 
переслаиваемые пески, илистые, глинистые пески и 
глины. Содержит чистые линзы крупнозернистых 
песков 2 м толщиной (c = 96 kPa). 

 
Рис. 1 

Колодцы наблюдения и пьезометры указали 
уровень грунтовой воды ( + 18 м), который находится 
около вершины 5, как показано на рис.2. 

 
Рис.2 

У тунеля в сводовой части был риск 
столкновения с похороненными отходами или 
другими препятствиями, которые могли остановить 
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проведение тунеля. Рассмотрение этих рисков в 
соединении со сравнительным анализом затрат 
привело к исследованию дополнительных 
строительных методов для туннеля, в конечном счете 
приводя к выбору комбинированного метода. У 
персонала был опыт строительства туннеля 
Эйзенхауэра. Предварительный проект был 
подготовлен к  арочной форме, состоящей из 
заполненных бетоном ячеек, как показано на рис. 3. 
Квадратные ячеки были отобраны для простоты 
монтажа стальной когнструкции и для экономичного 
изготовления. Крепление арками было непрерывным. 

 
Рис.3 

Для ячеек, формирующих боковую стену, был 
отобран номинальный размер 3 м на 3 м. В верхних 
ячеках были определены пустотообразователи. Хотя 
было предсказано, что законченная конструкция арки 
будет жесткой и поэтому приведет к минимальным 
смещениям основания во время разработки ядра, 
урегулирование во время разработки было 
существенным беспокойством. Пришли к 
заключению, что тампонирование раствором будет 
лучшим способом смягчить урегулирование, которое 
было неизбежным результатом разработки. Чтобы 
минимизировать разрушение, было решено проложить 
трубопровод исключительно с целью монтажа 
множества труб для рукавов подачи раствора. 
Проведенный туннель вел себя как неукрепленная 
арка, где нагрузки классифицированы как сжимающие 
через индивидуальные сегменты арки. Станционная 
арка не является круглой, подкова по форме, имеет 
существенные проблемы грунтовой воды, и наличие 
коммерческихе и жилых построек непосредственно 
наверху. В частности станционная арка, из-за ее 
глубины, является неуравновешенной в 
краткосрочном (строительная стадия) и долгосрочном 
периоде. Так как арка должна быть структурно 
эффективной прежде, чем ядро пород будет удалено, 
были проектно учтены нагрузки, связанные и с 
краткосрочными и с долгосрочными условиями. В 
обычном туннелировании происходит большая часть 
упругих и некоторые из пластичных деформаций 
прежде, чем туннельное крепление установлено и 

становится структурно эффективным. Это приводит к 
выгибанию почвы, таким образом уменьшая нагрузку 
на туннельное крепление. Из-за строительного метода, 
запланированного на станции , существенное 
выгибание  отсутствует. Таким образом, крепление, 
как посчитали, было соответствующим для этой 
ситуации. Четыре структурных модели 
использовались, чтобы проанализировать поведение 
туннеля при ожидаемых нагрузках: 

Весенняя Модель: анализ структуры, где туннель 
и окружающее основание смоделированы как упругие 
материалы. 

Трехшарнирная модель арки: упрощенное 
представление арки как статически определяющая 
структура принята в средней линии арки. Модель арки 
с тремя стержнями использовалась, чтобы вычислить 
реакции на уровне плиты обратного свода. По 
определению, результаты этого анализа не зависят от 
свойств или элементов структуры. 

Модель взаимодействия структуры почвы: 
конечная модель, содержащая различия пород и 
структурных элементов, моделирует 
последовательность разработки. Использовались 
нелинейные свойства почвы. Эта модель 
использовалась, чтобы указать полное поведение 
структуры. 

4. Конечный элемент: подобный весенней 
модели, за исключением того, что структурные 
элементы смоделированы как среда. Эта модель 
использовалась, чтобы выполнить анализ пучения. 
Анализ показал, что у туннеля есть адекватная 
структурная способность для отличного 
регулирования и устойчивость при сейсмических 
волнах, движущихся перпендикулярно к туннелю. 
Крепления боковой стены и арки, которые была 
определены для статических условий нагрузки, будет 
достаточным для нагрузки землетрясения. 
Исследования также показали, что туннель 
структурно способен противостоять осевому 
напряжению от сейсмических волн, 
распространяющихся параллельно или почти 
параллельно к туннелю. 

  
Рис. 4. Предсказанные смещения
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Аналіз стану бортів кар'єрів шляхом поетапної оцінки їх стійкості. 
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Annotation – Reliability estimates projected stability boards in deep quarries mentioned in the first place full of rock mass for 
contour career. Information about the array of grow as the development and pioneering parameters batter, batter boards and 
as a result of the berm should be adjusted. 
 
Key words – board сareer, resistance, angle. 
 

Достовірність прогнозованих оцінок стійкості 
бортів в глибоких кар’єрах обумовлюється в першу 
чергу повнотою інформації про масив гірських порід 
за контуром кар’єру. Від цього залежить ступінь 
надійності прийнятої механічної моделі руйнування 
борта та результат геометричних розрахунків. Так як в 
більшості випадках на етапі проектування кар’єру, 
родовище корисних копалин ще не скрите гірськими 
виробками,то можливо лише орієнтовно визначити 
параметри бортів та уступів, покладаючись лише на 
результати буріння геологорозвідувальних та 
інженерно-геологічних свердловин. 

Згідно діючим до 1992 року «Єдиним правилам 
безпеки розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом» непрацюючий борт кар’єру 
конструювали по регламентованим параметрам 
уступів, незалежно від складу та характеристик порід, 
внаслідок навіть в міцних скальних породах кут 
нахилу борта не перевищував 42-45 градусів. 

Складність прогнозування великомасштабних 
руйнувань бортів кар'єрів, які включають протяжні 
поверхні ослаблення, полягає в обмеженості обсягів 
буріння інженерно-геологічних свердловин за 
контурами корисних копалин. Основна мета буріння 
цих свердловин зводиться до відбору зразків для 
лабораторних випробувань та вивчення загальної 
тріщинуватості масиву. Лише випадково свердловина 
може перетнути протягом порушення суцільності 
масиву. Зазвичай намагаються максимально 
використовувати геологорозвідувальні свердловини, 
але вони здебільшого зосереджені всередині контуру 
корисних копалин і не можуть бути використані для 
оцінки фізико-механічних характеристик і ступеня 
структурного порушеного законтурного масиву, в 
якому формується неробочий борт кар'єра. На стадії 
проектування залишаються невиявленими тектонічні 
порушення і великі протяжні тріщини, включення 
різних літологічних різновидів, що представляють 
потенційну небезпеку для стійкості бортів. Найбільшу 
інформативністю мають родовища пластового типу. 
Але і в таких тектонічних процесах часто порушується 
закономірне залягання шарів і створюються додаткові 
поверхні ослаблення масиву. 

Недостатність інформації про масив гірських 
порід на стадії проектування кар'єра (вугільного 

розрізу) вимагає орієнтовно прийнятих у проекті 
параметрів уступів, запобіжних берм і неробочих 
бортів. Спеціаліст-геомеханік, покладаючись на 
результати інженерно-геологічних досліджень (якщо 
такі взагалі проводились), змушений розглядати масив 
як однорідну середу.  

Становище змінилося з введенням в дію нової 
редакції ЄПБ; зараз кут нахилу борта оцінюють 
відповідно до його конструкції, геометричних 
показників, фізико-хімічних властивостей порід, 
складу, будови та структурного порушення 
законтурного масиву.  

Відомості про масив мають поповнюватися по 
мірі розробки родовища та розвідування параметрів 
уступів,внаслідок уступи бортів та берми повинні 
корегуватися,як це передбачено в §33 и §38 ЄПБ. 
Іншими словами параметри уступів повинні 
уточнюватися поетапно, по мірі накопичення даних 
про законтурний масив. Зазвичай намагаються 
максимально використовувати геологорозвідувальні 
свердловини,але в більшості випадках дані про 
корисні копалини, що зосереджені в середині контуру 
не можуть бути використані для оцінки фізико-
механічних характеристик та порушень законтурого 
масиву в  якому формується неробочий борт кар’єру. 
Раніше середня глибина великих кар’єрів, країн СНГ 
досягала 250-300 метрів , кінцева глибина більшості з 
них досягала 500 метрів і більше 
("Кавдорський","Космакуршський", "Сарбайський 
кар’єр" Івгулецькго ГОКА та інші). 

У кар'єрі Мурунтау, як і в інших глибоких 
кар'єрах великої продуктивності, при переході від 
одного етапу розвитку до іншого мають місце такі 
негативні фактори, як: тимчасова консервація робочої 
зони для розміщення транспортних зв'язків; 
необхідність реконструкції транспортної системи зі 
зміною схеми розкриття глибоких горизонтів; значне 
зростання обсягів розкривних робіт. У той же час, 
існують геологічні, технологічні та технічні 
передумови для збільшення глибини кар'єра до 900-
1000 м і більше. Але перераховані вище негативні 
фактори в сукупності можуть призвести до втрати 
економічної доцільності цього рішення. Тому, для 
виключення таких ситуації як стратегічного напрямку, 
що забезпечує збільшення глибини кар'єра Мурунтау, 
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прийнято побудова бортів з більш крутими кутами 
укосів. При цьому, витрати на забезпечення цих кутів 
слід розглядати як інвестиції в розвиток гірничого 
підприємства з дуже високим індексом внутрішньої 
прибутковості проекту. Висока ефективність такого 
технічного рішення пояснюється тим, що саме 
генеральні кути нахилу бортів, стійкість яких 
визначається комплексом інженерно-геологічних, 
гідрогеологогічних і технологічних факторів, що є 
одними з основних гірничотехнічних обмежень, 
дозволяющих значно скоротити коефіцієнт вскриття і 
поліпшити техніко-економічні показу 

У країнах далекого зарубіжжя загальноприйнята 
думка, про те, що краще зміцнювати укоси і навіть 
ліквідувати наслідки невеликих зсувів та обвалень, 
ніж свідомо зробити борт більш пологим для 
зменшення ризику втрати ними стійкості. 

У світовій практиці ведення відкритих гірничих 
робіт використовуються досить круті укоси бортів. 
Так, в кар'єрі Flinkote Mine (Канада) борт 
відбудований в межах під кутом 70 °; Cleveland Cliffs 
(США) – при висоті борту 120 м кут нахилу дорівнює 
80°; Westfrob Mine (Канада) при глибині 244 м 
загальний кут нахилу борта сягав 55°; Palabora (ПАР) 
генеральний кут нахилу складав до 58° при 
вертикальних укосах уступів висотою 30 м; Aitiks 
(Швеція), незважаючи на досить складні гірничо-
геологічні умови, кут нахилу борту сягав 51°. Таким 
чином, практика відкритої розробки родовищ 
підтверджує можливість збільшення кутів нахилу 
бортів кар'єру. Для реалізації цієї можливості в 
конкретних умовах необхідно розглядати наступні 
аспекти, що впливають на прийняття рішення: стан 
прибортового масиву; конструктивні прийоми зміни 
крутизни бортів; тенденцію в розвитку технології і 
техніки гірських робіт; наявність нормативно-
методичної документації. 

Стан прибортового масиву визначається 
геологічно-структурною будовою порід, яке 
змінюється, головним чином, по мірі розвитку 
відпрацьованого простору кар'єра в часі. Ці зміни 
проявляються через розкриття тріщин і відбуваються 
під впливом сили тяжіння і вибухових робіт. В 
результаті, в прибортовому масиви формується 
«ослаблена зона», що знижує стійкість уступів і бортів 

Визначальними факторами геологічно-
структурної будови порід є орієнтація шарів у 
прошарках і тріщинуватість масиву. Зокрема, похилій 
залягання породних шарів сприятливо для уступів 
лежачого боку і не сприятливо для уступів висячих 
боків. Тріщинуватість масиву, з одного боку, знижує 
стійкість бортів за рахунок зменшення опору порід 
зсуви, а з іншого боку - підвищує її за рахунок 
формування квазіоднорідного масиву (для цього 
коефіцієнт тріщинуватості порід повинен бути більше 
10) 

Передбачається що обвал борта в проміжних 
положеннях не можливий. Необхідно забезпечити 

стійкість борта родовища, коли ділянка неробочого 
борта буде мати максимальну висоту. 

Але важко назвати кар’єр, на якому були б 
відсутні випадки обрушення чи сповзання ділянок 
бортів в проміжних положеннях. Аналіз вказав на 
те,що причиною обрушення бортів були не виявленні 
раніше поверхневі ослаблення масиву: одиночні, 
орієнтовані паралельно борту чи спряжені,що 
утворюють жолобчаті поверхні здвигу. 

Деформація бортів кар’єрів в проміжних 
положеннях пов’язані з наявністю не виявлених 
раніше порушень цілісності масиву. 

Зсув борта, складеного комплексами туфогенно-
ефузивних та інтрузивних порід,утворених переважно 
базальтами, при куті нахилу 42 градуси майже 
неможливий. Але навіть досконале виконання 
проектних рішень не гарантує безаварійної роботи. 
Крім попередження деформацій контроль дозволить 
оптимізувати параметри уступів та берм в залежності 
від фактичного стану масиву. Резерв стійкості бортів э 
на кожному кар’єрі, що проектувався до видання 
нової редакції ЄПБ. 

Поетапна оцінка стійкості уступів на ділянках 
борта включає:  

1. Структурну зйомку та уточнення геологічної 
будови в прикордонній полосі кожного погашеного 
горизонту; 

2. Відбір зразків порід з виявленими 
порушеннями щільності та неврахованих в проекті 
літологічних різновидів, проведення лабораторних 
іспитів з метою визначення характеристик опору 
здвигу, щільності та вологості порід; 

3. Ідентифікація виявлених порушень щільності 
та порушень в складі та структурі масиву з 
результатами попередніх зйомок; 

4. Аналіз загального  впливу усіх порушень 
суцільності і міцності літологічних різновидів як на 
стійкість об’єднаного неробочого уступу, що 
формується, так і ділянки відбудованого борта; 

5. Передбачення найбільш вірогідного 
механізму руйнування борта на горизонти лежачі 
нижче; 

Далі обирають схеми та методи розрахунку для 
визначення: максимальної висоти об’єднаного уступу, 
тобто відстань між попереджувальними бермами (кут 
нахилу зазвичай приймають в залежності від будови 
та структури масиву, або від технічних характеристик 
бурового станка, що використовується при 
контурному вибуханні); Також обирають методи 
розрахунку для визначення оптимальної ширини 
попереджувальних берм з урахуванням вимог ЄПБ ; 
розраховують ефективності використання 
протидеформаційної технології для захисту 
законтурного масиву від дії вибуху; необхідність та 
цілеспрямованість укріплення локальних ділянок берм 
та уступів в зонах інтенсивного порушення з метою 
попередження розносу відбудованого борту.  

Головним чинником, що впливає на стійкість 
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відкосів, є структурне порушення законтурного 
масиву. Для оцінки міри небезпеки різних порушень 
цільності, що іменуються скорочено контактами, 
пропонується об'єднати їх в три групи залежно від 
міри впливу на стійкість укосів: нейтральні, активні, 
пасивні (таблиця 1). 

 
Таблиця 1. Типи слабких характерів 
 порушення цільності в законтурних масивах 

Гр
уп
а 

Ти
п 
ко
нт
ак
ту

 

Характерні 
порушення цільності 

масиву 

Вплив на механізм 
руйнування масиву 

1 

Н
ей
тр
ал
ьн
ий

 

Одиничні тріщини і 
їх системи, поверхні 
нашарування та інші 
порушення цільності 
масиву, що не беруть 
участь у формуванні 
загальної поверхні 
зрушення 

Обумовлюють 
блокову будову 
масиву, тобто 
величину 
коефіцієнта 
структурного 
ослаблення 

2 

А
кт
ив
ни
й 

Протяжні одиночні 
або зв'язані поверхні 
порушення цільності 
масиву, що 
підрізуються 
гірським виробками 
при β≥ϕʹ′ 

Повністю 
обрамляють 
потенційну призму 
обвалення 

3 

П
ас
ив
ни
й 

Те ж саме, але не 
підрізуванні 
гірським виробками, 
або підрізуванні при  
β<ϕʹ′ 

Реалізуються в 
поверхню 
зрушення за умови 
формування в 
однорідній частині 
потенційної призми 
обвалення 

β, ϕʹ′ – кути відповідно падіння контакту та що 
обумовлює силу тертя на поверхні зрушення 

 
Перші роблять вплив на величину коефіцієнта 

структурного ослаблення, другі є явними поверхнями 
ковзання, в третіх ця ознака виражена в неявнім 
вигляді. Вони беруть участь у формуванні загальної 
поверхні ковзання лише в особливих умовах пружно-
деформаційного стану всієї потенційної призми 

обвалення. 
Викладений підхід до типізації контактів 

дозволяє надійніше прогнозувати механізм 
руйнування законтурного масиву. Якщо масив 
ослаблений лише нейтральними контактами, його 
можна розглядати як однорідне середовище. Під час 
переходу такого середовища в граничне положення в 
ній формується криволінійна (кругло-циліндрична) 
поверхня ковзання (рис.1, а)   

Найбільш простий механізм руйнування масиву – 
загальне зрушення призми обвалення по активному 
контакту – прямолінійному, криволінійному (у 
мульдах), комбінованому (рис.1, б). Використовуючи 
термінологію В.В. Соколовського, можна 
охарактеризувати даний напружений стан як 
«спеціальний», на відміну від «звичайного». Стійкість 
укосу залежить лише від характеристик опору 
зрушенню по слабкому контакту або шару. За 
наявності двох зв'язаних поверхонь ослаблення 
враховується просторове положення векторів сил. 

 

 
 

Рис. 1. Схема деформації відкосів: 
а – однорідний масив з нейтральними контактами 1; 
б – масив, що включає активні контакти (3, 4 або 5);  
в-д – масиви, що включають пасивний контакт 6;  
1 – нейтральний контакт; 
2 – гіпотетична криволінійна поверхня зрушення;  
3,4,5 – активні контакти; 
6- пасивний контакт; 
7-9 – контакти між шарами відповідно в лежачому і 

висячому боках родовища; 
8 – гравітаційний клин. 
 
Найбільшу складність представляє прогнозування 

механізму руйнування масиву за наявності в нім 
пасивного контакту (рис.1, в, г, д). Залежно від його 
просторового положення, а також від співвідношення 
характеристик опору зрушенню в непорушеній 
частині масиву і по контакту, граничний напружений 
стан може настати по кордону всієї призми обвалення, 
або по черзі - спочатку у межах призми активного 
тиску, потім - призми опору. За наявності слабкого 
контакту або шару в основі борту (див. рис. 1, г) 
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гіпотетичну криволінійну поверхню ковзання 2 
об’єднують з цим контактом під деяким кутом  θ, 
вважаючи, що зрушення відбудеться по всій 
комбінованій поверхні. Розрахунки показують, що 
ширина призми обвалення а не перевищує 0,3 від 
висоти борту. Зі збільшенням ширини призми 
обвалення коефіцієнт запасу зростає, оскільки 
поверхня 2 стає більш пологою.  

Але це справедливо лише в разі одночасного 
зсуву всієї призми сповзання в породах, які 
характеризуються пластичним руйнуванням. Аналіз 
деформацій, що відбулися на ряді великомасштабних 
кар'єрів, свідчить про можливість іншого механізму 
руйнування відкосу. У перший період розвитку 
процесу відбувається осідання верхньої площадки 
борта і формується гравітаційний клин 8. Призма 
упору до деякого моменту надає пружний опір. Потім 
відбувається зрив - осідання призми активного тиску і 
різкий зсув призми опору. Це дає підставу назвати 
таку деформацію «зсув - насув (на відміну від зсуву, 
що відбувається одночасно з загальної монотонною 
поверхні). Тривалість «життя» бортів від початку 
розвитку процесу і до його завершення залежить від 
опірності призми упору. Деформації з формуванням 
гравітаційного клина можливі й у висячих боку 
родовища (див. рис. 1, д).  

Небезпека деформацій даного типу полягає в 
складності їх прогнозування та катастрофічний 
характер прояву. Для їх попередження особливо 
важливо точно встановити очікуваний механізм 
руйнування масиву і відповідно організувати 
інструментальні спостереження за розвитком процесу.  

Слід підкреслити, що насув – це специфічний для 
укосів вигляд деформації. Для його попередження 
необхідно вивчати не тільки опірність порід зсуву, але 
й їх несучу здатність та характер руйнування. Середа 
повинна мати пластично-пружні властивості 
(відповідно в межах призм тиску і упору). Тільки в 
такому середовищі відбувається акумулювання 
кінетичної енергії до критичної величини, необхідної 
для швидкого зміщення порід призми упору, що 
характеризуються тендітним руйнуванням. 

  
ВИСНОВКИ 

1. На стадії проектування кар'єру для 
визначення величини кутів нахилу його бортів 
зазвичай використовують вельми обмежений об'єм 
інформації про структуру і тектонічні порушення 
законтурного масиву. В результаті відбуваються не 
передбачені деформації ділянок бортів з параметрами, 
що не досягли проектних значень. Досить часто вони 
носять катастрофічний характер. 

2. Зміна вимог ЄПБ (1992 р.) до конструкції 
непрацюючих бортів дозволяє оптимізувати кути їх 
нахилу залежно від критерію стійкості. Як відомо, на 
кар'єрах, що діють, навіть в найміцніших породах 
проектні кути, отримані конструктивно не 
перевищують 40-45градусів. Але для переходу до 

визначення параметрів непрацюючих уступів залежно 
від фізико-механічних властивостей і структури порід, 
необхідний постійний геомеханічний супровід 
гірських робіт в приконтурних зонах. У міру 
пониження гірських робіт залежно від конкретного 
становища корегують кути відкосів уступів, їх висоту 
та ширину запобіжних берм і вносять відповідні зміни 
до проекту.  

3. З метою типізації порушень цільності масиву 
(умовно названих «слабкими контактами») 
запропоновано виділити нейтральні, активні і пасивні 
контакти. Перші представлені тріщинами і їх 
системами. Вони роблять вплив на блокові масиви і 
обумовлюють величину коефіцієнта структурного 
послаблення. Другі є явними поверхнями зрушення, 
тобто повністю оточують призму обвалення. Треті 
лише частково оточують потенційну призму 
обвалення і реалізуються в поверхню зрушення або 
насуву після переходу в позамежний стан порід всієї 
призми обвалення. За наявності пасивного контакту 
найскладніше прогнозувати механізм руйнування 
укосу і оцінити міру його стійкості. Цим пояснюється 
ряд катастрофічних, не прогнозованих руйнувань 
бортів кар'єрів. 
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Строительство линий метро начинается с 
геодезическо-маркшейдерских работ по перенесению 
трассы в натуру. Тоннели, сооружаемые закрытым 
способом, ориентируют путем передачи проектных 
координат через шахтные стволы. При глубоком 
заложении, шахтные стволы располагаются в стороне 
от трассы и соединяются с тоннелями подходными 
выработками, которые в период строительства 
используются для транспортных целей, а в 
законченном состоянии - для размещения 
вентиляционного оборудования. В местах 
примыканий к трассе подходных выработок по оси 
будущих путевых тоннелей строятся камеры, в 
которых монтируется оборудование для сооружения 
тоннелей (щиты, эректоры и пр.). При строительстве 
тоннелей используют сборные или монолитные 
конструкции тоннельной обделки. 

Сборные обделки бывают из чугунных тюбингов, 
железобетонных тюбингов и блоков. Со второй 
очереди строительства и до сих пор основной 
обделкой перегонных тоннелей, применяемой в 
Московском метрополитене, является сборная обделка 
из чугунных тюбингов. 

 
Тюбинг (от англ. tube - труба) - представляет собой 

цилиндрический сегмент с кольцевыми и радиальными 
ребрами жесткости. 

 

 
Перегонный тоннель с обделкой из чугунных тюбингов 

Фото: Олег Макаров 

 
Болтовые соединения обеспечивают жесткое 

соединение тюбингов, образующих кольцо и 
кольцевые сегменты друг с другом. 

Тюбинговая обделка прочна, долговечна, удобна 
в монтаже и обеспечивает надежную гидроизоляцию 
даже при высоком напоре грунтовых вод, но является 
дорогостоящей и металлоемкой. Поэтому, если 
позволяют геологические и гидрологические условия, 
используется тюбинговая или блочная 
железобетонная обделка.  

 
Железобетонный тюбинг 

 

 
Железобетонный блок 

 
Как и чугунная, железобетонная тюбинговая 

обделка состоит из элементов коробчатого сечения, 
которые соединены в кольцо болтовыми связями. Из-
за низкой трещиностойкости бетона и растягивающих 
напряжений в кольце, возникающих из-за жесткой 
связи между элементами, большое распространение 
получила блочная железобетонная обделка. Блоки, 
составляющие кольцо обделки, свободно (шарнирно) 
опираются в продольных стыках. Изгибающие 
моменты сведены до минимума, а бетон работает 
преимущественно на сжатие. В проектном положении 
блоки фиксируются друг относительно друга 
металлическими шпильками, устанавливаемыми при 
монтаже кольца. 
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Перегонный тоннель с обделкой из высокоточных 

железобетонных блоков 
Фото: Russos 

 
Герметизация обделки и гидроизоляция стыков 

обеспечивается чеканкой швов специальными 
мастиками или установкой профильных 
герметизирующих уплотнителей между блоками. 
Перегонные тоннели первой очереди Московского 
метрополитена в сложных инженерно-геологических 
условиях сооружались с обделкой из монолитного 
бетона. Внутренняя оклеечная гидроизоляция 
поддерживалась железобетонной рубашкой. 
Многолетняя эксплуатация этих тоннелей показала 
высокую надежность и долговечность этих обделок, 
однако технология проходческих и бетонных работ 
того времени не позволяли развить высокие темпы 
сооружения тоннелей. Обделки были громоздкими и 
трудоемкими. В 60-х годах была разработана 
технология монолитно-прессованой бетонной обделки 
(МПБО). Бетонная смесь подается за юбку щита и 
обжимается его гидроцилиндрами в направлении оси 
тоннеля. Такая обделка имеет плотный контакт с 
окружающим грунтом, отпадает необходимость в 
нагнетании раствора за обделку, гидроизоляции швов. 
Проходческий комплекс оставляет за собой тоннель, 
полностью готовый к монтажу оборудования и 
укладке верхнего строения пути. Однако бетон, не 
усиленный стальной арматурой, обладает 
недостаточной трещиностойкостью, что особенно 
сказывается в условиях постоянных вибраций и 
динамических нагрузок, присущих метрополитену. По 
результатам эксплуатации таких обделок в Москве и 
Нижнем Новгороде, рекомендовано не применять их 
для тоннелей метрополитенов. 

При строительстве участка "Киевская" - "Парк 
Победы" применен новоавстрийкий метод сооружения 
тоннелей (НАТМ). Сначала в полностью раскрытой 
выработке устанавливаются инвентарные 
металлические арки и наносится слой набрызгобетона. 
После затухания деформаций первичной обделки, 
наносится слой гидроизоляции и возводится 
внутренняя несущая конструкция из монолитного 

бетона или железобетонных блоков. 
Проходка тоннелей зарытым способом 

осуществляется проходческими щитами или горным 
способом (буровзрывным методом или с помошью 
грнопроходческих комбайнов). В хвостовой части 
щита производится монтаж сборной обделки. С 
помощью специального эректора - тюбинго- или 
блокоукладчика, возможно подавать тюбинг в любое 
требуемое положение по периметру кольцевой 
обделки тоннеля. По мере разработки породы в забое 
перед щитом последний продвигается вперед под 
действием гидравлических домкратов, упирающихся в 
собранное кольцо обделки. В результате в хвостовой 
части щита освобождается пространство для укладки 
следующего кольца. Процесс болтового соединения 
тюбингов механизирован применением специальных 
пневматических пистолетов. Разработанная в забое 
порода погрузочными машинами грузится в 
вагонетки. Транспорт вагонеток с породой к стволу 
шахты, доставка тюбингов и других материалов к 
местам работ в тоннелях производится при помощи 
электровозов, питаемых током от троллейного 
(контактного) провода или дизельвозами. 

 
Выход механизированного проходческого щита LOVAT в 
демонтажную камеру. Строительство Бутовской линии 

Фото: Danila 
 
Для борьбы с притоком вод в тоннельные 

выработки и проветривания забоя работают установки 
водоотлива и вентиляции. В твердых породах, не 
требующих временного крепления забоя, сооружение 
тоннелей производится при помощи 
горнопроходческого комбайна, тележка которого в 
этом случае подвигается вплотную к забою и 
оснащается выдвижными площадками, на которых 
располагаются проходчики во время разработки 
грунта. 

Когда забой разработан на ширину кольца, 
площадки убираются, предоставляя "руке" эректора 
возможность свободного вращаться и производить 
укладку нового тюбингового кольца. Для того чтобы 
сборная обделка была устойчивой, она должна быть 
плотно обжата со всех сторон, имея надлежащий 
пассивный отпор окружающих горных пород. Это 
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достигается нагнетанием гравия и цементного 
раствора за обделку. 

 
Проходка перегонного тоннеля в толще известняка на 
участке "Парк Победы" - "Киевская" горнопроходческим 

комплексом "Паурат" 
Фото: Штурман 

 
В тяжелых инженерно-геологических условиях 

(плывуны, водоносные грунты и.т.п) применяют 
специальные методы (кессон, замораживание, 
водопонижение, химическое закрепление грунтов). 

Московский метрополитен сооружается в 
сложных инженерно - геологических условиях. 
Тоннели проходят в разнообразных напластованиях 
горных пород (слабые и плывунные грунты, 
отложения, частично разрушенные старыми реками, 
сочетания крепких и трещиноватых пород.) При 
проходке некоторых тоннелей были преодолены 
значительное горное давление и обильный приток 
подземных вод, доходивший на отдельных участках 
до 2500 куб.м/ч. 

  При открытом способе строительства 
тоннелей, поверхность вскрывается, тоннельные 
конструкции возводятся в котловане со свайными 
креплениями или откосами. Городские подземные 
коммуникации перекладываются, движение наземного 
транспорта отводится в сторону. Основания и 
фундаменты зданий вблизи трассы при 
необходимости укрепляются. 

 
Строительство тоннелей метрополитена открытым способом 

Фото: Олег Макаров 
 
Готовые секции тоннелей из сборных 

железобетонных элементов устанавливают с помощью 
кранов на заранее подготовленное основание, после 
чего выполняются работы по омоноличиванию стыков 
и гидроизоляции. В некоторых случаях (камеры 
съездов, раструбы, места сопряжения различных 
типов обделок) используются монолитные 
конструкции. По окончании монтажа основных 
конструкций тоннелей, производится обратная 
засыпка котлована грунтом, иногда в надтоннельном 
пространстве устраиваются служебно-технические 
помещения. 

 
[1]. «Метрополитены»  В. П. КалиничевМ.: 

Транспорт, 1988; 
[2]. «Строительство метрополитенов» Транспорт, 

1987; 
[3]. Издание "Метрополитены", Ю.С. Фролов, 

Д.М. Голицынский, А.П. Ледяев. 
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СПОРУДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ТУНЕЛІВ 

 
С.М. Стовпник, інж., П.В. Івах, студ. 
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 
Кафедра ГБГТ, ІЕЕ, НТУУ «КПІ», вул. Борщагівська, 115, м. Київ, 03056, Україна 
Тел.: (044) 406- 80- 08. 
 

Тунелі були розміщені на державному маршруті 
24, які проходять через гори Берклі, що сполучають 
міста Окленд і Орінда. Отвір 4-го тунелю забезпечить 
інші два тунелі дорогою для руху, який буде 
зв'язувати рух з метою полегшення затору в період 
пік. Існуючі тунелі 1 і 2, конструйовані в середині 
1930 років і тунель 3, конструйований в 1960 року,  це 
всі тунелі з вузькою дорогою, так що в конструкції 4-
го тунелю -  чотири дорожні смуги у кожному 
напрямку. На додаток до полегшення маси тунелю, 
тунель 4 відповідатиме вимогам сейсмічної дії з 
оцінкою піку в 1.2g. 

Запропонований тунель 4 відображає 
конфігурацію дороги з 10 смугами на північ і 2 смуги 
на південь, семи перехресть, які з'єднуються з тунелем 
3 для аварійного виходу, і оновленого центру 
контролю тунелю. Новий тунель матиме форму 
підкови. 

Вимоги проекту включають проектування 
безпечного і ефективного шляху через слабку 
осадкову породу і зони дефектних порід. Тунель 4 
стикатиметься з крутим зануренням блоків до слабих 
осадкових утворень, що складаються з сланцю, 
пісковиків і сланцю. Проект заснований на 
новоавстрійському  

методі. Цей метод забезпечує необхідну 
гнучкість, щоб конструювати широкий тунель в 
діапазоні слабих порід і змінних умовах. 
Використання детальних чисельних аналізів, щоб 
передбачити поведінку порід, дозволило розробити 
ефективні виконавські системи, зроблені на 
замовлення для специфічних умов тунелю. 

План проведення передбачає послідовне 
проведення піонер-тунелю. Водонепроникна 
мембрана буде розміщена з внутрішньої сторони 
кріплення – комбінації армованого бетону, гратчасті 
огородження і анкерні болти. Вид на тунель 
вказазаний на рис. 1 і 4. Геологічний розріз рис.3. 
План тунелю рис. 2 і 5.  

 

 
Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Рис.3 
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Рис. 4 

 Рис. 5 
 

Спорудження гідротехнічного тунелю 

Цей  9-метровий тунель  у формі підкови 
доставляє приблизно 1,75  мільйона кубометрів води 
за день для 840 тис. людей. Перед реконструкцією 
землетрус міг би зробити не функціонуючим ділянку 
тунелю. Скид Hayward вже привів до 13 дюймів 
бокового зміщення в оригінальному тунелі 1920 року. 
На щастя, тунель недавно отримав сейсмічне 
оновлення. Тунель обходу через зону скиду і 
сейсмічне оновлення тунелю гарантує, що постійні 
жителі в області матимуть воду, яка їм потрібна для 
споживання до наступного землетрусу.  

Сто тридцять ступенів скиду тунель перетинає  в 
зоні активно сповзаючого розриву порід. Вивчення 
показують, що велика сейсмічна дія уздовж цієї лінії 
дефекту може привести до горизонтального зрушення 

7,5-метрового шару і сильного пошкодження тунелю. 
Щоб уникнути високих витрат, пов'язаних з 
конструюванням нового тунелю, розроблений проект 
1,570метрового тунелю в обхід через зону дефекту. 

В активному дефекті тунель обходу включає 
26метрового діаметру 100-метрову збільшену секцію 
кріплення, щоб приєднати горизонтальні і вертикальні 
відгалуження. В межах цього кріплення сталеві труби 
встановлені, як система дублювання при пошкодженні 
тунелю, захищаючи постачання води від кам'яних 
уламків і дозволяючи тимчасове проходження 
аварійних потоків. В межах зони дефекту проведення 
тунелю дотримується серединної лінії, щоб оминути 
повторні відгалуження дефекту. 

Проведення тунелю обходу проводилося піонер-
тунелем і доповнювалося локальними методами 
посилення порід. На додаток до нового обходу 
прокладання тунель, що залишився був постійно 
залитий розчином і виконані загальноприйняті 
ремонти, щоб забезпечити кращу взаємодію порід 
протягом сейсмічної дії. Будівництво тунелю вказано 
на малюнках 6, 7, 8, 9. 

 
Рис. 6 

 

Рис. 7 
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Рис. 8 
 

 

Рис. 9 
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С.Н. Стовпник, инж., С.О. Левченко, студ. 
Національний технічний Університет України «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра ГБГТ, ІЕЕ, НТУУ «КПІ», 03056, вул. Борщагівська, 115, м. Київ, Україна 
Тел.: (044) 406-80-08 
 

Геологические условия альпийской среды в 
сочетании с высокими горными нагрузками во многих 
случаях приводят к выдавливанию пород. Главные 
проблемы вызывают большие деформации, перегрузка 
крепей, и недостаточная устойчивость конструкций. В 
прошлом во время альпийского тоннелестроения 
проблема больших смещений, несовместимых с 
анкерным креплением, была решена оставлением 
запаса в сечении, чтобы компенсировать чрезмерные 
деформации. В конце девяностых годов были 
применены податливые конструкции. В этой работе 
рассматриваются основные концепции применения 
этих конструкций, успешно используемых в ряде 
альпийских тоннелей.  

Широко известны два подхода к базовой 
конструкции крепи в тоннелестроении. Один основан 
на жесткой  поддержке, другой на податливой 
системе. Чтобы оценить, какой вариант крепления 
является оптимальным для  туннельного проекта, 
была использована систематическая процедура, 
которая основана на оценке горного массива, 
определения параметров и типов поведения горного 
массива с учетом факторов влияния (состояние пород, 
грунтовые воды, и т.д.) и граничных условий 
(безопасность труда, туннельные деформации, 
материальные затраты). Как только поведение массива 
определено, различные конструкции крепей должны 
быть оценены, чтобы определить возможное 
поведение системы. После того, как подходящее 
крепление выбрано, определяют оптимальную 
стоимость и строки выполнения работ. Обсуждаемая 
податливая конструкция крепи состоит из стальных 
элементов, объединенных набрызгбетонным 
покрытием (рис 1).  

 
Рис. 1. Пример использования податливых элементов 

Стальные элементы обеспечивают почти 
билинеарную линию нагружения. Количество 
элементов должно соответствовать ожидаемым 
смещениям и несущей способности. Податливые 
элементы состоят из телескопических стандартных 
стальных труб (рис 2), и объединены в группы. Одной 
из главных проблем в проектировании системы 
является факт, что на начальной стадии после 
обнажения, скорости смещений являются самыми 
высокими, в то время как набрызгбетон постепенно на 
набирает прочность. 

 
Рис 2. Группа элементов до и после нагружения 

 
 При проектировании податливых элементов 

учитывают увеличение прочности и модуля 
деформации набрызгбетона во времени, а так же  
ползучесть. Для вычислений была применена 
программа LSC-DIM. Смещения во временной 
зависимости накладываются на нагрузочную 
характеристику группы элементов и получают 
нагрузку, развивающуюся в податливых элементах по 
сравнению с нагружением набрызгбетона. В модели, 
используемой для вычислений, принята круглая 
туннельная геометри и радиальные симметричные 
смещения. Формулировки основаны на нормативном 
методе с некоторыми модификациями.  

Полученные результаты соответствуют развитию 
напряжений и нагрузкам системы. Изменяя несущую 
способность, конфигурацию и число элементов, 
используемых в секции, возможно оптимизировать 
обделку с точки зрения интенсивности напряжений. 

Далее приведен пример развития интенсивности 
напряжений в бетоне в случае жесткой конструкции 
(пунктирная линия) и с интеграцией двух групп 
элементов (сплошная линия) для туннеля диаметром 
13м. Радиальные  смещения составили 
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приблизительно 200 мм. Скорость проведения была 
принята 1 м/сут. Отмечено, что жесткая конструкция 
потерпела бы неудачу в течение первых нескольких 
дней, в то время как усилия податливой конструкции 
всегда ниже  40 %  способности. 

 
Рис. 3. Развитие интенсивности напряжений 

 
Прогрессирующий рост напряжений имеет 

доминирующее влияние на развитие смещений в 
течение долгого времени, в то время как развитие 
реакции отпора - определенное время, в зависимости 
от скорости проходки или ритмичности, чтобы 
гарантировать, что нагрузки остаются ниже его 
несущей способности при таких условиях. Рис. 4 
показывает развитие интенсивности напряжений в 
группе элементов для тех же условий горного 
массива, как и использующийся для примера в рис. 3, 
но при скорости проходки 3 м в день.  

При этом может быть замечено, что 
использование податливой группы в течение первых 
нескольких дней более эффективно по сравнению с 
примером, показанным на рис. 3 из-за более высоких 
начальных смещений. 

 
Рис 4. Развитие интенсивности напряжений для тех же  
условий  горного массива при более высокой скорости 

проходки 
 
Во время проверки данных можно вычислить 

фактическую интенсивность напряжений и 
предсказать развитие смещений туннеля. 

Чтобы проиллюстрировать то, как податливые 
элементы влияют на поведение системы, приведем два 
примера для глубокого альпийского туннеля  в 
слюдисто-глинистых сланцах. Туннель имеет диаметр 
приблизительно 11,5 м. Во всех показанных примерах 
отношение смещений к диаметру 1:10, и линии сеток 

располагаются через 2 метра. 
Первый пример состоит из двух смежных 

контрольных секций, отдаленных приблизительно на 
пять метров. Эти секции были расположены в 
пределах зоны филлитов и местных глинистых пород, 
располагающихся слоями  толщиной от 10 до 50 см. 
Глубина составляет приблизительно 300 м, скорость 
проведения составляла приблизительно 3 м/сут. 
Смещения, происходящие в течение первых 10 дней, 
показаны. 

На рис. 5 показаны смещения в течение первых 
10 дней в контрольной  

секции непосредственно перед установкой 
элементов. Можно заметить, что массив является 
анизотропным, дополнительно верхний элемент с 
правой стороны деформирован приблизительно после 
4 дней, указывая на местный отказ подобно рис. 6. 

 
Рис 5. Поведение системы без упругих элементов 

 

Рис. 6. Пример типичного отказа 
 

 
Рис. 7. Установка податливых элементов (показан один из 
двух рядов элементов, установленных на набрызгбетоне, 

покрывающем туннель Strenger, Австрия) 
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Рис. 8. Поведение системы после установки элементов 
 
Поведение массива является весьма однородным, 

в то время как смещения в левом пункте уменьшены и 
более радиальны. Поведение правого пункта остается 
приблизительно тем же. Эти два примера показывают, 
что, когда элементы включены в бетон, поведение 
системы становится более однородным. Способность 
бетона противостоять большим деформациям 
увеличена. Дополнительно, концентрации 
напряжений, вызванные изгибающими моментами от 
анизотропного поведения горного массива, 
предотвращены с надлежащей достоверностью.  

Следующий пример состоит из одной секции, в 
которую включены девять контрольных пунктов (рис. 
9). Горный массив состоит из твердого филлита с 
зоной брекчирования толщиной 2 м по центру забоя и 
две зоны сдвига, простирающиеся от центра к правой 
стороне с минимальным количеством глины. Глубина 
в этой области составляет приблизительно 600 м. 
Скорость проведения 3 м/сут. 

Можно заметить на рис. 9, что оба элемента, 
расположенных в линии, сокращаются значительно 
(13.3 см для  8- 10 и 17.1 см для  5-9), в то время как 
ниже приборы сокращаются значительно меньше (2.2 
см для 2-6 и 7.1 см для 3-7). Нужно отметить, что 
последние сопоставимые измерения для  8-10 были на 
3 месяца ранее, чем других. 

 
Рис. 9. Деформации и геологические условия 

 
Выделены три различных зоны поведения пород. 

В пунктах 2, 6 и 8  приблизительно те же направления 
и величины деформаций. Центральные  пункты (10, 1, 
5) показывают увеличивающуюся тенденцию боковых 
смещений влево. Различия в поведении следуют из 
анизотропии горного массива. Сдавливание опускает 
массив приблизительно на 60° правее. Наибольшие 
смещения происходят в области, где было 
расплющивание. Эта тенденция может быть 

объяснена перпендикулярным расширением 
расплющиванию. Если бы элементы не были 
установлены, существует высокая вероятность для 
отказа бетонного покрытия как показано на рис. 6. 

Дополнительно, этот механизм может объяснить 
небольшое расширение между 7 и 9. В пункте 3 
поведение пород переходит от обламывания на 
расплющивание, которое вынуждает покрытие 
переместиться горизонтально и немного вверх.  

Скольжение при расплющивании должно быть 
доминирующим механизмом на обратной стороне 
обнажения, но высокая плотность анкерования            
минимизирует скольжение и деформации являются 
фактически радиальными. Из этой оценки можно 
заметить, что в этом типе горного массива самая 
критическая зона, где расплющивание параллельно 
обнажению пород, чрезмерное расширение приводят к 
обламыванию. Податливые элементы поглощают 
существенные деформации в критических зонах и 
препятствуют тому, чтобы бетон потерял 
устойчивость, увеличивая безопасность рабочего 
пространства и минимизируя возможность 
дорогостоящего ремонта. 

Податливые крепи, как видим, были 
экономичным решением для условий, где высокие и 
анизотропные смещения ожидаются из-за высоких 
напряжений и слабых горных массивов. С учетом 
жесткости бетонного покрытия вероятность развития 
повреждений значительна. Ремонтные работы 
минимизированы, в то время как безопасность 
поддержана в высоком уровне. Податливые элементы, 
объединенные со стандартным креплением 
(набрызгбетон и анкерные болты), позволяют 
управлять развитием нагрузок в бетоне, в то же время 
крепление обеспечивает сопротивление деформациям.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЕОБУДІВНИЦТВО ТА ГІРНИЧІ ТЕХНОЛОГІЇ	  
 

 
Енергетика. Екологія. Людина 

308 

РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ 
ВИБУХОВОГО РУЙНУВАННЯ РІЗНОМІЦНИХ ТА ШАРУВАТИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД 

У ПРИКОНТАКТНИХ ЗОНАХ 
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Annotation - Consideration of a question on destruction of a rocks different fortress and layered rocks in contacting zones. 
 
Key words - explosive rupture, explosive, borehole, initiation, rock fragmentation. 
 

ВСТУП 
На кар'єрах, що розробляють скельні гірські 

породи, вибухові роботи є вирішальною ланкою, яка 
багато в чому визначає ефективність усіх подальших 
технологічних процесів добування й переробки 
корисних копалин. Гірські породи, що відробляються, 
характеризуються складною геологічною структурою  
складеної з шарів (блоків). Нерідко властивості шарів,  
що контактують, настільки відрізняються, що їх 
потрібно розглядати як різноманітні середовища. 
Спостереження показують, що майже в кожному 
виїмковому блоці є різноміцні шари гірських порід. 
Маємо в області контакту різноміцних шарів 
особливий зв’язок, що не підпорядковується законам 
суцільного середовища з певними особливостями 
механізму вибухового руйнування. 

Мета роботи. Підвищення ефективності і якості 
вибухової відбійки за рахунок  інтенсифікації 
дроблення гірських порід на основі розрахунку 
інтервалів сповільнення при руйнуванні різноміцних 
та шаруватих гірських порід з використання 
неелектричних систем ініціювання.  

Aналіз літературних джерел. Питання 
управління дією вибуху при розробці родовищ 
корисних копалини, а також механізми руйнування 
гірських порід з різними властивостями висвітлені в 
роботах Друкованого М.Ф, Єфремова Е.І., Федоренко 
П.І., Ханукаєва А.М. 

Проте слід зазначити, що даний напрям вимагає 
подальшого розвитку з використанням різних засобів, 
схем і способів підривання, як результат нових 
наукових досягнень. У деталях недостатньо вивчений 
механізм руйнування різноміцних порід, блокових і 
шаруватих середовищ, розподіл енергії, що 
передається до масиву при вибуху. 

 
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Реальним шляхом досягнення підвищення якості 

вибухового руйнування гірських порід в сформованих 
умовах розробки корисної копалини на кар'єрах 
України, є розробка системи технологічних методів 
вибухового руйнування, що базується на 
максимальній концентрації енергії вибуху та її 
раціональному перерозподілі в руйнуючому масиві.  

За останні десятиліття в теорії і практиці 
вибухових робіт досягнуті значні результати, що 

істотно змінили вид цього важливого технологічного 
процесу. Як засоби ініціювання вибуху в даний час 
стали широко застосовуватися неелектричні системи 
ініціювання (НСІ). 

Широке застосування на гірничодобувних 
підприємствах СНД знайшли в основному чотири 
види НСІ. Це дві російські системи: «СИНВ» і 
«Еділін», а також системи «NONEL» фірми «DINO 
NOBEL» (Швеція) і «PRIMADET» фірми «ENSIGN-
BICKFORD» (США). 

На перших етапах застосування НСІ у 
вітчизняній практиці основна увага була направлена 
по удосконаленню та досягненню безвідмовного 
підривання, то в подальшому ставилась задача 
інтенсифікації дроблення. При відпрацьованих 
параметрах сітки свердловин для найбільш 
поширених типів ВР цього можна досягти правильним 
вибором схем підривання і інтервалів уповільнення 
між рядами або/та свердловинами. Тому 
обґрунтування і вибір раціональних інтервалів 
уповільнення підривання є актуальним питанням. 

Перспективність НСІ полягає в розширенні 
можливостей управління енергією вибуху в частині 
тривалості загального часу дії вибуху на масив, 
спрямованості проходження вибуху по свердловинах, 
зниження сейсмічної дії вибуху. 

Оцінка основних показників руйнування породи 
характеризується компактною формою розвалу 
підірваної гірської маси, що сприяє зниженню втрат і 
збіднення; зменшенням виходу негабариту; 
поліпшенням якості опрацювання підошви і 
зниженням сейсмічного ефекту [1]. Поліпшення 
перерахованих показників може досягатися 
багатократним вибуховим навантаженням масиву 
гірських порід, при реалізації принципу «одна 
свердловина – одне уповільнення». 

Особливо значущий принцип «одна свердловина 
– одне уповільнення», коли мають місце випадкові 
фактори пов’язані з наявністю в масиві різноміцних 
порід, масиви шаруватої та блокової будови. 
Руйнування таких  масивів гірських порід 
відрізняється від однорідного масиву тим, що 
наявність поверхонь контакту суттєво впливає на 
ступінь розподілення енергії хвиль напружень під 
вибуху зарядів ВР [4], а отже і на процес руйнування.  

Для вивчення закономірностей руйнування 
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гірських порід, складної гірничо-геологічною 
шаруватої структури, необхідно визначити вплив 
характеристик міцності пластів на розподіл енергії в 
масиві. У лабораторних умовах досліджували вплив 
фізичних властивостей шарів на перехід енергії 
імпульсу хвиль напруг з одного шару в інший [5]. У 
результаті встановлено, що в зоні контакту 
різномісних шарів при переході з одного шару в 
суміжний імпульс хвилі напруг втрачає свою енергію 
стрибкоподібно. Втрати енергії зростають із 
збільшенням різниці акустичної жорсткості суміжних 
шарів або матеріалів. Так, при переході вибухового 
імпульсу з бетону в бетон з однаковими фізичними 
властивостями втрати енергії імпульсу хвиль напруг 
внаслідок відбитої хвилі стиску складають всього 7 %, 
що пояснюється малим розміром енергії хвилі, 
відбитої від поверхні контакту. При переході 
вибухового імпульсу з бетону у вапняк з 
орієнтуванням його шаруватості перпендикулярно 
контакту втрати енергії перехідного імпульсу – більше 
10%, хоча за акустичною жорсткістю ці матеріали 
майже однакові. Це пояснюється різноманітними 
текстурними особливостями матеріалів. Зі 
збільшенням розходження фізичних властивостей 
моделей втрати енергії вибухового імпульсу в 
приконтактній зоні різко зростають.  

Аналіз експериментальних даних показав, що зі 
збільшенням рівноміцності суміжних шарів масиву 
ступінь нерівномірності енергії імпульсу хвилі 
напруги в приконтактній зоні збільшується.  

Ефективність застосування «класичних» схем 
короткосповільненого підривання та стандартних 
інтервалів сповільнення падає при наявності 
різноміцних порід, масивів складених з шарів, блоків 
чи присутності магістральної тріщини. Це веде до 
необхідності розрахунку мілісекундного сповільнення 
між свердловинами.  

Враховуючи розташування площини контакту, 
акустичні жорсткості контактуючих шарів гірських 
порід і параметри уступу [6], можна визначити 
інтервал уповільнення вибуху заряду. Є дві 
свердловини між якими знаходить межа поділу 
різномісних гірських порід (рис. 1) Час, необхідний 
для створення падаючих ударних хвиль на межі 
поділу різноміцних порід, можна визначити за 
формулою: 

1 2 3t t t t= + +  (1) 

1 2
1
l lt
D
+

=  (2) 

31
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1 1 1

Hl Ht ctg
C C tg C
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óñòl Í ctg
t

C
α− ⋅

=  (4) 
де 1l  і 2l  - відстані від контактів шарів (береться 

по поверхні) до вертикальної осі першої і другої 
свердловин; D  - швидкість детонації детонуючого 

шнура; 1C  та 2C  - швидкості звукової поздовжньої 
хвилі відповідно першому і другому прошарках; 
висота інерційної забійки; 3H  - висота забійки; Í - 
висота заряду без врахування заряду в перебурі; .óñòÍ - 
висота уступу; α  - кут нахилу площини контакту 
шарів до горизонту.   

 
Рис. 1. Схема до визначення інтервалу сповільнення при 
короткосповільненому підриванні свердловинних зарядів у 

приконтактних зонах різноміцних порід 
 
Підставляючи значення (1), (2), (3) в формула (4) 

одержуємо формулу (5): 
 

231 2 1

1 1 1 2

óñòl Í ctgHl l l Ht ctg
D C C tg C C

α
α

α

− ⋅+
= + + + ⋅ +

⋅
 

 
Важливим під час проектування схеми підривання 

є врахування поверхні, що розділяє масив на блоки, 
наприклад магістральна тріщина. Розрахунок часу 
уповільнення між свердловинами базується на 
адаптації напрямоку фронту ударної хвилі до вимог 
ефективного руйнування масиву, тобто скерувати 
паралельно системи тріщин через мілісекундне 
сповільнення (рис. 2). 

 
Рис. 2 Схема для визначення інтервалів сповільнення при 
вибуховому підриванні масиву з врахування поверхні поділу 
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Час необхідний для розвороту фронту ударної 
хвилі паралельно системи тріщин: 

 
sin

p p

L a j
C C

τ
⋅

Δ = = , (6) 

де L - відстань розвороту ударної хвилі по 
нормальної до поверхні розділу; pC  - швидкість 
звукової поздовжньої хвилі; a  - відстань між рядами; 
j  - кут між віссю розташування свердловин в ряду до 
поверхні розділу масиву.  

Знаходимо різницю часу початку ініціювання 
одиночних свердловинних зарядів в ряду на прикладі 
Св.1 та Св.2: 

1 2
X
D

τ − =  (7)  

де X - довжина поверхневого хвилеводу; D  - 
швидкість детонації хвилеводу. 

Однак, середня швидкість звукової поздовжньої 
хвилі в земній корі 6000 м/с і швидкість проходження 
ініціюючого сигналу по хвилеводу (для СИНВ ≈ 2000 
м/с, NONEL - 2100 м/с, Рrimadet - 2000 м/с), маємо 
відмінність в 3 рази. Це призводить до того, що 
розворот ударної хвилі відбудеться швидше ніж 
ініціюючий імпульс достигне наступної послідовної 
свердловини. Вирівняти це можна за рахунок 
створення додаткового мілісекундне сповільнення для 
Св. 1 на величину з формули (7). В решті отримуємо 
формулу визначення сповільнення Св.1: 

.1

sinp
Ñâ

p

X C D a j
t

D C
⋅ − ⋅ ⋅

=
⋅

 (8) 

Маючи швидкоплинний процес розвороту ударної 
хвилі до заданого напрямку потрібне сповільнення з 
дискретністю в 1 мс. Необхідні ініціюючі засоби, які 
могли дати відповідні значення мілісекундного 
сповільнення.  
Так на полігоні Кіровської копальні ВАТ "Апатит" 
були проведені порівняльні випробування на час 
спрацьовування НСІ - СИНВ, Primadet і Nonel. [2,3]. 
Виміри проводилися методом розриву дротика з 
фіксацією часу спрацьовування цифровим приладом 
для визначення часових інтервалів (ИВИАЦ-1М) і 
комп'ютеризованим комплексом BlastCap. Результати 
вимірів часу спрацьовування свердловинних і 
поверхневих сповільнювачів представлені в табл.1. 

Як витікає з таблиці розглянуті НСІ мають 
відхилення від встановленого номіналу, причому, чим 
більше інтервал уповільнення, тим більше відхилення. 
Це говорить про те, що уповільнювачі приведених 
систем не дають можливості управлять детонаційними 
процесами в необхідному обсязі та не забезпечують 
діапазон сповільнення від 1 мс з дискретністю в 1 мс. 

Для досягти потрібного сповільнення в НСІ, 
пропонується корегувати довжину хвилеводу. Це 
пояснюється сталою швидкістю проходження 
ініціюючого сигналу по хвилеводу після відрізку 
розгону приблизно 1,5 м. Дослід проводився для 

системи Nonel. Наприклад, створення сповільнення в 
1 мс досягається зміною довжини хвилеводу на 2,1 м (
D =2100 м/с). Однак потрібно враховувати один із 
недоліків НСІ – чутливість до вологи. 
 
Таблиця 1 

№ 
п/п 

Марка Номінальний 
час 

спрацювання, 
мс 

Дані 
вимірювань, 

мс 
 

СИНВ 
1. СИНВ-С 500  
 1 партія  583 - 543 
 2 партія  465 - 551 
 3 партія  568 - 582 
 4 партія  540 - 601 

2. СИНВ-С 450 442 - 490 
3. СИНВ-П 17 16 - 20 
4. СИНВ-П 25 26 - 30 
5. СИНВ-П 42 41 – 45 
6. СИНВ-П 67 71 - 80 
7. СИНВ-П 109 111 - 116 

Nonel 
1. U475 475 496 - 498 
2. U500 500 520 - 528 
3. SL 109 112 - 114 
4. SL 67 67 - 69 
5. SL 42 42 - 49 
6. SL 25 25 - 27 
7. SL 17 15 – 17 

PRIMADET 
1. MS-20 500 511– 516 
2. MS-22 550 556 - 571 
3. EZT L 109 103 - 109 
4. EZT L 67 62 - 64 
5. EZT L 42 37 - 41 
6. EZT L 25 22 - 25 
7. EZT L 17 14 – 17 
 
За рахунок використання мілісекундного 

сповільнення значно покращується доля корисної 
енергії вибуху шляхом керування детонаційними 
процесами у підриваючому блоці, масиву з 
врахування поверхні, що розділяє масив на блоки.  

 
ВИСНОВОК 

Наведені результати дослідів, наукові та 
практичні рекомендації спрямовані на підвищення 
інтенсивності та якості вибухового руйнування 
різноміцних та шаруватих гірських порід у 
приконтактних зонах. Розглянутий підхід до 
визначення інтервалу сповільнення вибуху заряду при 
руйнуванні різноміцних порід. Запропонований 
розрахунок по визначенню часу, що необхідний для  
розвороту фронту ударної хвилі паралельно системи 
тріщин. Визначена необхідність управляти 
детонаційними процесами за рахунок сповільнення 
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від 1 мс з дискретністю в 1 мс. Запропоновано метод 
досягнення необхідного уповільнення шляхом зміни  
довжини хвилеводу. 
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Штучне заморожування  - технологія, яка широко 
використовується для контролю ґрунтових вод та 
підтримки котлованів в підземному будівництві 
протягом понад ста років, була використана для 
проведення прикладних екологічних досліджень. 
Багатофункціональність цього процесу і поява більш 
потужного та енергоефективного холодильного 
обладнання представляє  перспективні технології, що 
являються доступними. Хоча основна концепція 
перетворення ґрунтової порової води в лід є порівняно 
простою, її застосування до проектів вимагає складної 
інтеграції до теплових, гідравлічних та структурних 
властивостей ґрунтів.  

Штучне заморожування в місцях, де воно 
використовується сьогодні, було розпочате компанією 
Poetsch у 1883 році. Процес включає в себе 
циркуляцію охолодженої рідини через серію 
підземних труб для відбирання тепла і тим самим 
перетворення ґрунтової води в лід, утворюючи міцний 
водонепроникливий матеріал. Заморожені грунти 
дуже міцні, тому регулярно використовуються як 
єдиний метод контролю ґрунтових вод та посилення 
ґрунтів для будівництва шахт в водонасичених 
ґрунтах. 

Більшість систем наземного заморожування 
мають однакові принципи, крім тонких відмінностей в 
технічних аспектах окремих ділянок. Саме ці 
відмінності розглянуті і описані у відомій літературі 
завдяки великому освіду  заморожу вальних робіт. 

 
Рис. 1. Типовий сценарій заморожування труб, які 
можуть бути підключені до портативної холодильної 

установки з рідким азотом 
 
Найважливішим елементом наземної системи 

заморожування надр є  холодильна система, що 
складається з ряду холодильних труб, які встановлені 

методом буріння. Кількість, інтервали, глибина і 
розмір холодильних труб є індивідуальними для 
кожної площадки, що також визначається виходячи з 
теплових і гідравлічних властивостей ґрунтів, графіка 
будівництва та ефективності витрат.  

У кожній з заморожуваних труб, канал меншого 
діаметру труби дозволяє знизити циркуляцію 
охолоджуючої рідини, яка потім витікає на поверхню 
через кільцевий канал великих труб. Охолоджуюча 
рідина обирається в залежності від необхідного 
застосування. У тих випадках, коли дуже швидке 
заморожування необхідне, наприклад для 
стримування розливу рідини, рідкий азот 
використовується при температурі нижче I50 oС. Для 
більшості випадків використовується вторинна 
охолоджуюча рідина, така, як хлористий кальцій  або 
етиленгліколь. Ця вторинна охолоджуюча рідина 
використовується в великих переносних холодильних 
установках, де використовують аміак як первинний 
охолоджуючий засіб. Ці холодильні установки, як 
правило, встановлюються на звичайних дорожніх 
причепах та є великими споживачами електричної 
енергії з використанням доступної електрики або 
дизельного генератора.  

Після того, як система труб була пробурена і 
встановлена, вона постійно працює в якості закритої 
системи, що вимагає постійного контролю і зміни 
потоку охолоджувальної рідини. Після того, як 
первинне заморожування завершилось і заморожений 
бар'єр на місці, необхідність охолодження значно 
скорочується для підтримання замороженого бар'єру.  

Заморожені бар'єри проектуються і будуються 
для запобігання міграції забруднених підземних вод. 
Заморожені бар'єри можуть бути використані для 
стримування забруднення в ході відновлювальних 
робіт, на тимчасовій основі, або можуть бути 
встановлені для довгострокового використання.  
Фактично бар'єрні стіни є надзвичайно гнучким 
інструментом, що дозволяють захищати існуючі 
структури комунальних підприємств і транспортні 
шляхи. Успішне будівництво з використанням 
заморожених бар'єрів забезпечує водонепроникність 
при розкопках, коли гідростатичний тиск складає 
більше 50 кг/кв.см і проявляється в невизначених 
умовах.  

Конструкція бар'єрних стін має враховувати 
питання про властивості ґрунту, тимчасові потреби і 
витрати, пов'язані з факторами обох пунктів.  

Більшість природоохоронних проектів на стадії 
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пошуків потребують глибших досліджень. Як 
мінімум, така інформація повинна бути представлена 
в геологічному звіті:  

1. Ідентифікація всіх шарів ґрунту.  
2. Визначення забруднюючих речовин, а також їх 

концентрацій.  
3. Індекс властивості ґрунту, включаючи вміст 

незамороженої води  і гранулометричний склад.  
4. Проникність підземних пластів при польових 

випробуваннях.  
5. Сезонний рівень ґрунтових вод.  
 
Поверхня встановлення заморожувальних труб 

заснована переважно на геометрії зони, яка потребує 
ізоляції. Відстань між двома сусідніми 
охолоджувальними трубами і глибина кожної труби 
однаково залежить від властивостей шарів ґрунтів і 
ґрунтових умов.  

Ідентифікація ґрунтових шарів має вирішальне 
значення при визначенні необхідної глибини 
замороженої земляної стіни. Близько до половини 
випадків, виконаних на сьогоднішній день, бар’єрні 
стіни  можуть бути нарощені в ґрунтах низької 
проникності для профілактики вертикальної міграції 
забруднювачів. В інших випадках використовуються 
методи горизонтального або направленого буріння, 
необхідні для встановлення охолодженої труби таким 
чином, щоб ізолювати дно герметизованої площі. 
Висока проникність пластів також повинна бути 
виявлена, оскільки вона може мати негативний вплив 
на заморожувальний процес, якщо вона не визначена 
на стадії проектування.  

Підземні потоки через проникні пласти можна 
сповільнити, а в деяких випадках запобігти 
формуванням замороженого бар'єру. У більшості 
випадках можна подолати негативні наслідки притоку 
підземних вод, якщо знижувати температуру в 
середині холодильної установки або зменшити 
відстані між сусідніми охолоджувальними трубами. 
Інші властивості ґрунтових товщ, особливо сезонний 
рівень ґрунтових вод і проникність ґрунту повинні 
бути розглянуті при оцінці руху підземних вод.  

Тип і концентрація забруднювачів, як правило, 
виявляються на ранніх етапах досліджень і є 
ключовими факторами при проектуванні, 
довгостроковій експлуатації конструкції і будівництві 
заморожених земляних бар'єрів. На етапі 
проектування, необхідно, щоб лабораторні 
випробування проводились для визначення 
температури точки заморожування. Непошкоджені 
забруднені зразки повинні бути отримані з районів, 
розташованих якомога ближче до місця з 
пропонованою замороженою земляною стіною, 
наскільки це реально можливо. Ця точка 
заморожування використовується на стадії розробки, 
щоб визначити потрібну температуру 
охолоджувальної рідини.  

Існують в основному два випадки, які часто 

спостерігаються в проектуванні наземної 
заморожуваної системи у забруднених ґрунтах. 
Перший полягає в тому, що заморожувальні труби 
встановлені у забруднених ґрунтах і результати 
лабораторних випробувань, використовуються для 
визначення температури заморожування. У цьому 
прикладі є висока ступінь впевненості в тому, що 
після одного замороження, стіни будуть залишатися 
замороженими, і непроникними, оскільки 
потребується значно більше енергії для формування 
стіни спочатку, ніж для підтримування стіни в 
замороженому стані.  

Тим не менше, другий випадок, який вимагає 
розгляду, полягає в тому, що, заморожена земляна 
стіна встановлена і сформована у чистому, 
незабрудненому ґрунті, а в більш пізні терміни 
вступає в контакт із забрудненими ґрунтовими 
водами. З метою забезпечення того, щоб ці контакти 
не розтопили заморожені стіни, що зроблять її 
непридатною, лабораторні дослідження не потрібні. 
Найбільш точний метод для оцінки цієї ситуації 
полягає в проведенні досліджень, які включають 
випробування заморожених ґрунтів на проникність.  

 
Рис. 2. Формування заморожених земляних бар'єрів в 
залежності від теплових і гідравлічних властивостей 

кожного шару 
 
Як правило, скелясті і крупнозернясті ґрунти 

заморожуються швидше, ніж глини та мулові ґрунти. 
У мерзлих ґрунтах при випробування на проникність 
зразок ґрунту непошкодженої структури кожного із 
шарів заморожується в трьохосній камері, де рідина 
етиленгліколя охолоджена до температури, 
узгодженої із зовнішньою оболонкою замороженої 
земляної стіни. У цьому випробуванні проникаюча 
рідина повинна мати найбільшу концентрацію 
забруднених ґрунтових вод, яка очікується на цій 
ділянці.  

Загальний тиск на зразок, так само як тиск 
проникаючої рідини, повинен бути якомога ближче до 
умов ділянки, наскільки це можливо. Випробування 
повинно проводитись у довгостроковому режимі, при 
ретельному вимірюванні. Якщо виявиться, що 
замороження матеріалу не вдалося, то необхідно 
почати випробування нового зразка на нижчі 
температури. Наступні тести повинні проводитися при 
більш холодних температурах до задовільного 
завершення тесту.  
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Показник властивостей ґрунтів, особливо вміст 
води і показники розміру зерен, необхідні для 
проведення термічного аналізу. Цей аналіз 
використовується для визначення необхідного часу 
для заморожування, а також для надання допомоги у 
визначенні відстаней між холодильними трубами. Як 
правило,  незв’язані зернясті піски і гравій вдається 
заморозити набагато швидше, ніж дрібнозернясті, 
глинясті та мулові. Для кожного типу ґрунтів, теплові 
властивості залежать від вмісту води. Енергія 
необхідна на етапі переходу води в лід, тому, чим 
більше води, тим більше енергії або більш часу 
необхідно для заморожування. Більшість наземних 
заморожувальних проектів, проведених з початку 
1900-х у будівельній галузі вимагають, щоб 
охолоджені труби знаходились на відстанях 
приблизно 0,5-метровий інтервалу, при цьому середня 
температура охолоджуючої рідини становить - 25oC.  

Як уже зазначалося, можливості для переміщення 
води повинні бути ретельно оцінені до початку 
процедури заморожування. Після оцінки на 
перекачування, п’єзометричні рівні повинні бути 
перевірені на всій обмеженій площі. Будь-які 
експериментальні перепади повинні бути 
співвіднесені зі значенням проникності для оцінки 
швидкостей підземних вод, які потім 
використовуються для визначення відстаней між 
холодильними трубами та необхідних інтервалів 
температур охолоджувальної рідини. Слід проявляти 
обережність при оцінці п’єзометричного рівня, 
враховувати сезонні і  приливні коливання, оскільки 
вони можуть спричинити рух ґрунтових вод, які 
можуть мати згубні наслідки для заморожувального 
процесу.  

Термічний аналіз є найбільш важливим 
компонентом проектування наземної заморожувальної 
системи в ході будівництва заморожених  бар'єрних 
стін. Є чотири незалежних параметри, складові 
частини яких при виконанні термічного аналізу, 
визначають залежність гідростатичних умов від 
статичних:  

1.Термічні властивості ґрунтів;  
2.Потрібний час для заморожування;  
3.Температура охолоджуючої рідини;  
4.Відстані між заморожуваними трубами.  
 
Теплові властивості ґрунтів є єдиними 

постійними параметром аналізу. Аналіз може 
початися після того, як будуть завершені обчислення.  

Теплові властивості являються найбільш 
постійними параметрами на даному етапі аналізу, тоді 
як час, потрібний для заморожування є змінним і 
залежить від трьох інших. Якщо параметри ґрунтів 
залишаються постійними, то можна припустити, що в 
цілому, чим тепліша охолоджуюча рідина, тим більше 
відстань між заморожуваними трубами, тим більше 
часу знадобиться для заморожування. Температура 
охолоджувальної рідини є функцією від пропускної 

здатності системи охолодження. Існують два основних 
типи холодильних установок, які використовуються 
для будівництва заморожених бар'єрів. Однофазний 
гвинтовий компресор здатний створювати 
температури охолодженої рідини до -35oC та двофазна 
машина, здатна генерувати  температуру до-70oC. 
Електрична енергія, необхідна для виробництва цих 
температур збільшується при низьких температурах.  

Кожна окрема холодильна установка 
обмежується загальною лінійною довжиною 
заморожуваних труб. Для однофазних гвинтових 
компресорів  досвід показує, що вони можуть 
заморожувати від 3 до 7 метрів шару грунтів від 
заморожувальних труб. 

 
Рис. 3. Кінцеві елементи моделі  ділянки  заморожування 

 
 Якщо довжина збільшується, максимальна 

температура охолоджуючої рідини вище, ніж в ході 
початкового замороження. Як уже зазначалося, 
підвищення температури вимагає більш тривалого 
часу для заморожування.  

У проміжках між сусідніми заморожувальними 
трубами також потрібно більше часу для 
заморожування, але рівень охолоджувальної 
пропускної здатності повинен бути оптимальним. 
Щільніші відстані потребують більшої кількості труб, 
в результаті чого заморожувальна рідина повинна 
бути гарячішою. Витрати є значними при збільшенні 
кількості труб, тому, як правило, проектувальник 
повинен використовувати максимально можливі 
відстані при формуванні заморожування у встановлені 
терміни.  

 
Рис. 4. Кінцеві елементи моделі при попередньому 

заморожуванні 
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Цей метод термічного аналізу, що зазвичай 
використовуються, включає в себе залежний від часу 
теплоперенос кінцевих елементів системи. Зокрема, у 
програмі використовується вода на етапі переходу в 
лід, що можливо використати при будівництві понад 
30 типів конструкцій. Три або чотири різних моделі 
використовуються проектувальником для оцінки 
температурного режиму по всій стіні в будь-який 
даний момент часу. Для кожної моделі, потрібний час 
для заморожування, включаючи постійну температуру 
охолодженої рідини. Отримані результати 
використовуються для оцінки часу, необхідного для 
заморожування, включаючи тривалість 
заморожування кожного проміжку між трубами.  

Після визначення відстаней і відповідної 
кількості труб, потужність холодильної установки 
визначена. Цей процес ґрунтується на системі з 
кількох окремих випробувань, які потім оцінюються з 
точки зору витрат на порівняння аналізів.  

Термічний аналіз був заснований на припущенні 
про те, що підземні води в основному постійні. 
Підземні швидкості менше ніж на 5 метрів на добу, як 
правило, не роблять істотного впливу на блокування 
процесу. При швидкості більш ніж на 5 метрів на 
добу, проектні коригування повинні бути зроблені або 
шляхом зниження температури охолоджувальної 
рідини або зменшуючи відстань між двома суміжними 
заморожуваними трубами. Збільшення часу 
потрібного для заморожування не буде компенсувати 
переміщення підземних вод.  

Найбільш важливим аспектом будівництва 
замороженої стіни є буріння та розміщення кожної 
заморожувальної труби. Труби повинні бути не тільки 
встановлений швидко, але й з щільними зазорами по 
вертикалі. Труби встановлюються з 0,5-метровою 
відстанню від центру, зі значно більшою відстанню в 
глибину, якщо немає узгодженості контролю при 
бурінні свердловин.  

У ході буріння, необхідно тримати відкритими 
свердловини на всій глибині до тих пір, доки 
заморожувані труби не опустяться.  
Використовуються кілька способів буріння, в тому 
числі шнековий бур, роторне буріння і варіації 
кріплення обсадними трубами. Новий метод, який був 
нещодавно використаний у глибоких шахтах для 
будівельних проектів в місті Нью-Йорку є метод 
зворотного обертання подвійних труб. Ця система 
здатна просувати долото зі швидкістю до 4 метрів на 
годину. Після першої пробуреної свердловини, бурять 
свердловини трохи більшого діаметра, що дозволяє 
перемістити бур, зберігаючи при цьому отвір 
відкритим. Заморожувальні труби потім опускають в 
обсадні за допомогою зварювання різьбових 20 до 40 
футових секцій. Після того, як труба опускається, 
корпуси знімаються, і кожну окрему заморожу вальну 
трубу під тиском випробують на герметичність і 
обстежують по вертикалі за допомогою орієнтованого 
ухиловимірювача. Якщо дві труби мають великі 

відхилення, що перевищують допустимі, 
встановлюється додаткова труба.  

Після завершення буріння та встановлення труб, 
система підключається до холодильної установки за 
допомогою живлення та повертається до 
трубопроводу, що складається з труб 6-дюймового 
діаметру, розташованих по периметру бар'єру стіни. 
Після того, як труби зв'язані, вся система заряджається 
циркулюючою охолодженою рідиною, такою як 
хлористий кальцій і екологічно безпечний 
етиленгліколь. В заключний момент запускається  в 
дію наземна заморожувальна система, охолоджена 
рідина використовується як теплообмінне середовище, 
отримуючи тепло від грунтів, коли вона циркулює 
через труби. Обсяг і темпи витрат охолодженої рідини 
по всій системі, включаючи холодильні установки, 
має настільки ж важливе значення для процесу  
заморожування, так як температура.  

Після того, як процес заморожування  розпочався, 
ведеться ретельний контроль, необхідний для 
забезпечення формування бар'єру стіни, а також для 
перевірки, коли заморожування завершиться. Самий 
прямий метод оцінки формування замороженого 
бар'єру є вимірювання температури грунтів. В процесі 
буріння встановлюють температуру окремої труби. Ці 
труби є ідентичними, за винятком того,що вони не 
підключені до системи циркуляції охолодженої 
рідини. Замість цього, вони заповнені хлористим 
кальцієм для запобігання замороження, коли 
термоелектричні датчики заглиблюються в трубах і 
розміщуються на конкретних глибинах в кожній трубі 
у відповідності до різних ґрунтових шарів.  

Витрати охолоджувальної рідини, температура та 
тиск контролюється в різних місцях по всій мережі, 
щоб перевірити результати гідравлічного аналізу 
мережі. Досить часто необхідно внести корективи в 
різні проточні клапани для отримання гідравлічного 
балансу, що гарантує одноманітне формування бар'єру 
стіни. У деяких випадках при вимірі потоку 
виникають недоліки, тоді необхідно встановити 
додаткові насоси в рамках системи.  

Повне формування замороженої стіни, як 
правило, визначається по даним про температуру, а 
також підтверджується п’єзометричними рівнями. У 
будівництві використовується контроль насосу. 
Зовнішні п’єзометри відображають відхилення 
насосних операцій і підтверджують цілісність бар'єру. 
Потім експлуатація установки узгоджується і 
електрична потужність значно скорочується. Для 
заморожених стін без паралельного впливу повітря, 
при помилках в експлуатації,  потрібна установка і 
перезапуск через кожні три тижні.  
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Химическое закрепление грунтов инъекцией в 
настоящее время осуществляется способами 
силикатизации, смолизации и цементации 
соответственно реагентам, на основе которых 
разработаны способы.            

Как один из видов производства работ 
инъекционное химзакрепление представляет собой 
искусственное целенаправленное преобразование  
свойств грунтов путем обработки в местах 
естественного залегания. 

Для силикатизации и смолизации эта обработка 
основана на реакциях взаимодействия химреагентов 
между собой или с химически активной частью 
грунтов; для цементации - на химическом процессе 
твердения цементных растворов в пустотах, трещинах 
и порах грунтов. При этом практически во всех 
случаях обеспечивается необратимость и, 
следовательно, долговечность приобретенных 
грунтами свойств. Нагнетание в грунты химреагентов 
и их подбор по рецептурам составляют 
соответственно физико-технологическую и химико-
технологическую сущность способов закрепления.  

Инъекционное химзакрепление распространяется 
на грунты, обладающие более или менее значительной 
проницаемостью, включая песчаные, 
крупнообломочные, трещиноватые скальные и 
полускальные грунты, а также просадочные лeссы, 
лeссовидные суглинки и некоторые виды покровных 
суглинков. Закрепление вечномерзлых грунтов, 
указанных выше литологических видов, возможно 
лишь после их предварительного оттаивания. Это 
относится также и к обычным мерзлым грунтам в 
деятельном слое. Закрепление этими способами 
ограничено также определенными температурными 
условиями. Не подлежат закреплению грунты, 
пропитанные нефтепродуктами, и водонасыщенные 
грунты при скоростях грунтовых вод, больших, чем 
установленные для каждого способа величины. 
Возможность закрепления засоленных грунтов 
устанавливается специальными исследованиями в 
лабораториях и натурных условиях.  

Изложенное ранее о получаемых при закреплении 
положительных изменениях строительных свойств 
грунтов и о возможностях практического применения 
способов их закрепления в полной мере 
распространяется и на инъекционное химическое 
закрепление.  

По сравнению с другими способами 
химзакрепление имеет два преимущества:  

инектирование осуществляется без нарушения 

естественной структуры и сложения грунтов, 
практически исключает их деформации при 
производстве работ;  

нагнетание под существующие сооружения не 
нарушает их нормальной эксплуатации.  

 
Посредством  цементации возможно заполнение 

пустот и полостей больших размеров, образующихся 
по разным причинам (в том числе карстового 
происхождения) под фундаментами и в основании 
существующих сооружений. Этим предотвращается 
обрушение кровли пустот и обусловленные этим 
недопустимые локальные просадки грунтов, 
неизбежные при этом повреждения в наземных 
конструкциях. С помощью цементации крупных 
пустот в сочетании с силикатизацией и смолизацией 
грунтов, окружающих эти пустоты, успешно 
решаются такие задачи, как усиление оснований и 
фундаментов существующих и вновь возводимых 
зданий и сооружений на закарстованных территориях 
(табл.1).  

Для закрепления грунтов в практике 
строительства следует применять разработанные и 
опробованные опытом инъекционные химические 
способы согласно табл. 1. Каждый из способов имеет 
свою область применения, ограниченную величинами 
коэффициента фильтрации для песчаных грунтов и 
значениями коэффициента фильтрации, емкости 
поглощения в щелочной среде и степени влажности - 
для просадочных лeссовых грунтов.  

Выбор способов закрепления для конкретных 
грунтов производится, руководствуясь указаниями 
табл. 1 и данными о гранулометрическом составе, 
номенклатуре, коэффициенте фильтрации и других 
характеристиках естественных грунтов, а также 
проектными требованиями к прочностным и 
деформационным свойствам закрепленных грунтов.  

Кроме указанных ранее положений, имеющих 
общее значение для всех способов закрепления 
грунтов, проектом инъекционного химзакрепления 
устанавливаются и задаются следующие специальные 
требования, параметры и правила для производства 
работ по закреплению грунтов этими способами:  

- технология нагнетания закрепляющих реагентов 
в грунты посредством погружаемых инъекторов или 
через инъекционные скважины; 
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Таблица 1 

Инъекционные способы и 
исходные химические реагенты 

Реакция среды 
закрепляющих 
реагентов 

Номенклатура и 
некоторые 
характеристики 
грунтов 

Коэффициент 
фильтрации 
грунтов, м/сут 

Экстремальные 
и средние 
значения 
прочности 
закрепления 
при одноосном 
сжатии, МПа 

1.Двухрастворная 
силикатизация на основе 
растворов силиката натрия и 
хлористого кальция 

Щелочная Пески гравелистые, 
крупные и средней 
крупности 

5-80 2-8/5 

2.Однорастворная 
двухкомпонентная 
силикатизация на основе 
растворов силиката натрия и 
кремнефтористо-водородной 
кислоты 

Щелочная Пески средней 
крупности, мелкие и 
пылеватые, в том 
числе карбонатные 

0,5-20 1-5/3 

3.Однорастворная 
однокомпонентная 
силикатизация просадочных 
грунтов на основе одного 
раствора силиката натрия 

Щелочная Просадочные 
лeссовые грунты, 
обладающие емкостью 
поглощения не менее 
10 мг/экв на 100 г 
сухого грунта и 
степенью влажности 
не более 0,7 

Не менее 0,2 0,5-3,5/2 

4.Газовая силикатизация на 
основе силиката натрия и 
углекислого газа 

Щелочная То же, но степень 
влажности не более 
0,75 Пески средней 
крупности, мелкие и 
пылеватые, в том 
числе карбонатные 

Не менее 0,2 0,5-3,5/2 

5.Однорастворная 
двухкомпонентная 
силикатизация на основе 
раствора силиката натрия и 
формамида с добавкой 
кремнефтористоводородной 

Щелочная То же 0,5-26 1-3/2 

6.Однорастворная 
двухкомпонентная 
силикатизация на основе 
растворов силиката натрия и 
ортофосфорной кислоты 

Кислая Пески средней 
крупности, мелкие и 
пылеватые 

0,5-10 0,2-0,5/0,35 

7.Однорастворная 
двухкомпонентная 
силикатизация на основе 
растворов силиката натрия и 
алюмината натрия 

Щелочная Пески средней 
крупности, мелкие и 
пылеватые, в том 
числе карбонатные 

0,5-10 0,2-0,3/0,25 

8.Однорастворная 
двухкомпонентная смолизация 
на основе растворов 
карбамидных смол марок М, 
М-2, М-3 и МФ-17 и соляной 
кислоты 

Кислая Пески всех видов, 
кроме карбонатных 

0,5-50 2-8/5 
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9.Однорастворная 
двухкомпонентная смолизация 
на основе растворов 
карбамидных смол марок М, 
М-2, М-3 и МФ-17 и щавелевой 
кислоты 

Кислая Пески всех видов от 
гравелистых до 
пылеватых 0,5-50 2-8/5 

10.Цементация Кислая Пустоты, полости в 
грунтах всех видов. 
Крупнообломочные и 
некоторые 
гравелистые песчаные, 
трещиноватые 
скальные и 
полускальные грунты 

Для скальных и 
полускальных 
>0,01, для 
прочих >50 

- 

- расположение инъекторов (инъекционных 
скважин) в контуре закрепляемого массива 
согласно его конфигурации, направление 
погружения инъекторов (бурения скважин), 
расстояние между ними и их глубины;  

- перечень и характеристики применяемых 
исходных химических и других материалов для 
приготовления инъецируемых рабочих 
реагентов (растворов, газов, смесей);  

- рецептуры (составы) инъецируемых в грунты 
закрепляющих реагентов и указания по их 
приготовлению;  

- способы погружения инъекторов и бурения 
инъекционных скважин, марки и 
характеристики применяемого при этом 
оборудования;  

- указания по технологии нагнетания, нормам, 
режиму и последовательности закачек 
закрепляющих реагентов;  

- требования и указания по контролю качества 
закрепления, объемам контрольных работ, а 
также критерий достаточности выполненных 
работ.  

 
В дополнение к положениям, изложенным ранее, 

о проектах производства работ, имеющих общее 
значение для всех способов, разработка такого 

проекта для инъекционного химзакрепления грунтов 
должна предусматривать:  

-‐ состав и размещение вспомогательных 
сооружений на площадке;  

-‐ обеспечение системами электроснабжения, 
водоснабжения, теплоснабжения и 
канализации;  

-‐ транспортировку материалов;  
-‐ расчет производительности и интенсивности 

работ и обеспечения их рабочими кадрами, 
материалами, механизмами;  

-‐ составление календарного плана, увязанного с 
другими строительными работами.  

Для контроля качества инъекционного 
химзакрепления грунтов под существующими 
сооружениями кроме общих мероприятий, 
приведенных ранее, следует в качестве 
дополнительного и наиболее надежного для этих 
целей мероприятия применять инструментальные 
геодезические наблюдения за осадками маркеров, 
устанавливаемых снаружи и внутри зданий. Как 
правило, эти наблюдения должны производиться до, 
во время и после производства работ по закреплению 
и продолжаться до прекращения деформаций. По 
результатам наблюдений делается вывод об 
эффективности мероприятий по закреплению грунтов. 
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Мета проектування споруд – забезпечити 
стійкість, щоб витримати навантаження і деформації, 
що впливають на споруду. Засади сейсмічного 
проектування відрізняються від інженерної практики 
тому що: 

• сейсмічні навантаження не можливо 
розрахувати точно. Їх отримують з вищим ступенем 
непевності, на відміну від статичних навантажень, або 
інших факторів, наприклад змін температури.  Будь-
який конкретизований сейсмічний результат має 
ризик,  пов'язаний з цим. 

• сейсмічні рухи швидкоплинні і циклічні. 
Частота цих циклічних дій є загалом дуже високою, 
починаючись від менш ніж одного герца до більшої 
ніж десятків герц. 

• сейсмічні навантаження накладені на інше 
постійне навантаження гравітаційного походження. 
Хоча сейсмічні впливи швидкоплинні і тимчасові, у 
проектуванні їх доводиться вважати постійно діючими 
серед  інших підтверджених навантажень.  

Нормативна процедура проектування враховує 
постійні і тимчасові навантаження, що забезпечує 
надійну стійкість споруди.  Через наведені відмінності 
відповідні сейсмічні впливи  на критерії проектування 
повинні врахувати  надійність споруди, збільшення 
вартості і оцінку впливу на безпеку, пошкодження 
функціонування  і інші непрямі втрати. 

Для підземних тунелів сейсмічний вплив 
відрізняється від поверхневих споруд. В сейсмічному 
проектуванні навантаження, викликані екстремальною 
подією (землетрусом) в сейсмічно активному регіоні, 
є частіше значно більшими, ніж навантаження від усіх 
інших.  Розробляти заходи, щоб забезпечити стійкість 
і безпечність споруд для таких окремих навантажень 
не економічно і іноді неможливо. Таким чином 
очевидно, що використовувати той самий підхід 
проектування до землетрусів, як і для інших видів 
навантажень, неможливо.   

 На поверхневі споруди безпосередньо впливає 
наведена вібрація грунтів, але із досвіду землетрусів 
відомо про виникнення власних вібрацій споруд. 
Якщо домінуюча частота наведеної вібрації споруди 
подібна природній частоті глибинних рухів, споруда 
може бути зруйнована в результаті явища резонансу. 

Як протилежність, підземні споруди утворюються 
як порожнини в масиві. Тому малоймовірно, щоб вони 
могли поширювати вібрації на будь-яку істотну 

відстань. В порівнянні з поверхневими спорудами, які 
не існують без фундаментів, підземні тунелі можуть 
показати істотно більші ступені стійкості завдяки 
оточуючому масиву.  Ці є головними перевагами для 
підземних структур, ніж їх аналогів на поверхні. 

Протилежні особливості відповідно поверхневих 
і підземних споруд дозволили запропонувати різні 
підходи до проектування: 

• метод сили для поверхневих споруд. Для цих 
споруд сейсмічні навантаження виражені в термінах 
інерційних сил. Традиційні методи загалом 
розглядають сейсмічні сили як додаток еквівалента до 
статичних сил.  

• метод деформації для підземних споруд. 
Проектування для 

підземних споруд повинно грунтуватися на 
підході, що розглядає 

 деформування грунтів і споруд, тому що 
стійкість підземних споруд більш чутлива до 
сейсмічних деформацій. 

Для мостів проектування повинно враховувати: 
• в умовах малих до помірних землетрусів 

споруди повинні залишитися стійкими і безпечними. 
• для більш потужних землетрусів - уникнути 

катастрофи, але сприймати, що структурне 
пошкодження відбудеться.  Ці заходи передбачають, 
що вплив, завдяки сейсмічним навантаженням, 
перевищить опір деяких структурних елементів і 
виникнуть пластичні деформації, наприклад пластичні 
шарніри. Використання  особливостей проектування 
для потужного землетрусу передбачає, що структурні 
елементи споруд розроблені для менших сейсмічних 
сил, і елементи мають залишатися еластичними.  Це 
зниження в сейсмічних силах виражається 
коефіцієнтом модифікації.  В той же час вимагається, 
що запобігання  катастрофічних наслідків виконується 
за допомогою посилення елементів, щоб забезпечити 
достатню гнучкість споруд. З цією гнучкістю споруди 
здатні підтримувати одна одну, навіть, коли деякі з 
елементів зруйновані. Дворівневий підхід (малого і 
потужного землетрусу) прийнятий в правилах 
будівництва, хоча  сейсмічні критерії проектування 
засновані тільки на єдиному рівні землетрусу  - 
потужному.  Типовий проект передбачає досвід 
землетрусів за 500-щорічний період, що може 
повторитися з вірогідністю 10 % протягом майбутніх 
50 років. 
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Дворівневий підхід прийнятий для ядерних 
енергетичних об’єктів: 

• при землетрусі фундаменту допускається, щоб 
тиск у всіх структурних елементах і устаткуванні 
повинен бути в межах двох третин проектних 
показників. 

• при  безпечному землетрусі сейсмічні 
вантаження не повинні викликати зупинку 
устаткування. 

Для гідротехнічних споруд не існує стандартних  
універсальних загальноприйнятих сейсмічних 
критеріїв проектування. В останні роки просуваються 
розробки специфічних сейсмічних критеріїв 
проектування для об’єктів у високо-сейсмічних 
областях. Цей підхід також заснований на 
дворівневому крітерії:  

• згідно з операційним планом менший землетрус 
не повинен приводити ні до якого пошкодження і 
деформацій елементів і вони повинні залишитися в 
межах пружного стану.  Цей випадок  визначений з 
вірогідністю 50 % за 50 років. 

• у випадку більшого землетрусу структурні 
елементи можуть руйнуватись до певного рівня, що не 
викличе виникнення катастрофічних наслідків, а 
головні елементи можуть мати деякі структурні 
пошкодження.  Усі пошкодження, що відбулися, 
повинні бути доступними для інспекції і ремонту. 
Пошкодження основних елементи фундаменту не 
допускаються. Загалом, цей випадок має вірогідність 
10% за 50 років. 

Сейсмічне проектування трубопроводів у 
багатьох відношеннях подібне до проектів інших 
важливих об’єктів. Для  транспортних систем, проект 
повинен грунтуватися на дворівневому ризику 
землетрусу: 

• вірогідний землетрус  більш низького рівня 
пов'язаний з останнім за період 50-100 років. 

• землетрус вищого рівня відображає події з 
періодом 200-500 років. Загальні вимоги до 
трубопроводів згідно з двома подіями  також подібні і 
для інших засобів.  

Дворівневі критерії проектування для тунелів 
засновані на  представлених вище підходах.  Взагалі, 
вищий рівень захисту направлений на забезпечення 
безпеки, більш низький рівень передбачає 
безперервну експлуатацію. У дворівневому підході  
рекомендується гарантувати, що тунелі 
сконструйовані для високих сейсмічних областей, 
відображають функціональну стійкість і 
економічність до моменту виникнення загрозливої 
відмови. В цих проектах дві події названо як: 

• землетрус операційного проекту, визначений як 
подія землетрусу, що може розумно очікуватися, і яка 
відбувається протягом періоду експлуатації як 
мінімум один раз.  Метою проектування є 
забезпечення дії споруди протягом і після землетрусу і 
відсутність пошкоджень. 

• максимальний землетрус, визначений як подія, 

яка має малу вірогідність протягом експлуатації з 
вірогідністю 5%. Безпечний стан повинен 
підтримуватися протягом і після події. Те, що критерії  
направлені на збереження життів тільки протягом 
катастрофічного землетрусу, іноді вважається 
неприйнятним. Однак є об’єкти, де більш строгі 
критерії для  максимального землетрусу вимагають 
швидких ремонтів з відносно низькою вартістю.  

Для тунелів  при максимальному землетрусі  

U = D + L + EX +H + EQ (1) 

де  U- необхідна структурна міцність,  
D - вага структурних компонентів, 
L - вага рухомих елементів, 
EQ - дія землетрусу,  
H - гідростатичний тиск води. 

Зауваження: 
• елементи повинні відповідати умовам 

статичного завантаження. 
• споруда повинна перевірятися на гнучкість в 

результаті землетрусу. Для тунелів результат 
землетрусу розглядається з виникненням деформацій. 

• перевірка напружень в результаті навантаження 
землетрусом повинна бути визначена у рівнях 
внутрішніх моментів і сил, які можуть обчислюватися 
згідно деформацій, викликаних оточуючим масивом. 

Якщо критерії, виражені (2.1), задовольняються, 
подальші розрахунки не потрібні. Загалом критерії 
легко виконуються, коли інтенсивність землетрусу 
низька (в низькоризикованих сейсмічних областях) 
або грунт дуже жорсткий. Якщо структурна міцність 
знайдена, наступна з двох процедур проекту повинна 
бути виконана: 

• забезпечення достатньої гнучкості в критичній 
точці 

розташування деформації на додаток до 
викликаних іншими  навантаженнями, щоб 
гарантувати, що в результаті 

нееластичної деформації пошкодження можуть 
контролюватися на прийнятному рівні. 

• повторно проаналізувати  споруду на предмет 
утворення пластичних шарнірів в з'єднаннях.  
Заснований на пластичному шарнірі виникне 
перерозподіл моментів і внутрішніх сил. 

Якщо нові пластичні шарніри викликають появу і 
об'єднання нових шарнірів, надається звіт про це.  
Детально зупиняються на шарнірах, щоб забезпечити 
відповідну гнучкість. Як наведено раніше, повна 
стабільність тунелю протягом і після землетрусу 
доведеться підтримувати.   

• коефіцієнт зниження сили f використовують 
завдяки власне більшій стійкості підземних споруд в 
порівнянні з поверхневими будівлями і 
швидкоплинному навантаженню землетрусу. 

• для тунелів оцінки використовування (2.1) 
повинні зважати на невпевненість, пов'язану з 
складовими E, і їх якнайгіршою комбінацією.   

• в багатьох випадках, відсутність навантаження 
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L, може представляти більш критичну умову, ніж коли 
повне навантаження визначається.   

Для тунелів, де D, L, E1, E2, EQ, і U є, b1 = 1.05, 
якщо екстремальні навантаження передбачаються з 
низькою невпевненістю. В інших випадках b1= 1,3, 
b2= 1,3. Для глибокого  тунелю найкритичніша умова 
відбувається, коли максимальне навантаження 
поєднано з мінімальним гідростатичним тиском води, 
H. Найкритичніша сейсмічна умова може бути 
знайдена, коли максимальний боковий тиск E2, 
з'єднаний з мінімальним вертикальним 

навантаженням E1, повинен виконуватися: 
• перерозподіл моментів для бетонних споруд. 
• якщо критерії, виражені (1), задовольняються, 

виконують структурний аналіз. 
• якщо критерії не виконуються, споруда повинна 

перевірятися на гнучкість для гарантування від 
виникнення непружних деформації. Якщо необхідно, 
споруда повинна бути перепроектована, щоб 
гарантувати виконання критеріїв протягом 
землетрусу. 
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ВПЛИВ СКЛАДУ ОСНОВНОГО МЕТАЛУ ТА ЕЛЕКТРОДНОГО ПОКРИТТЯ НА 
ГІГІЄНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВАРЮВАЛЬНОГО АЕРОЗОЛЮ 

 
О.М. Безушко   
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра охорона праці, промислової та цивільної безпеки, НТУУ«КПІ» вул. Борщагiвська 115,  м. Київ,  03056 

 
Annotation – Results of researches of the electrode type coating and of the basic metal influence on sanitary characteristics of  
welding aerosols (WA) are presented. 
 
Key words – welding aerosols,  electrode type coating, basic metal. 
 

ВСТУП 
Процеси дугового зварювання металів довгий час 

удосконалювалися в основному в напрямку 
підвищення якості зварного шва. При цьому шкідливі 
фактори не знижувалися, а інколи навіть мали 
тенденцію до зростання. Дугове зварювання 
супроводжується  наявністю низки шкідливих та 
небезпечних виробничих факторів. За певних умов ці 
фактори можуть викликати  професійні захворювання 
зварювальників. Найбільш шкідливим фактором, 
вивченню якого приділена основна увага в даному 
дослідженні, є утворення зварювального аерозолю, що 
містить токсичні з’єднання хрому, марганцю, 
кремнію, оксиду вуглецю, оксидів азоту, озону тощо. 
Вплив на  гігієнічні характеристики можливих змін 
хімічного складу основного металу (металу, що 
зварюється) та електродного покриття, залишається не 
відомим. При виконанні монтажних і ремонтно-
зварювальних робіт, особливо всередині закритих 
ємностей і апаратів з високолегованих сталей, коли 
застосування місцевої й загальнообмінної вентиляції 
ускладнене або неможливе, необхідно 
використовувати електроди, які мають найкращі 
гігієнічні характеристики. У зв'язку з цим очевидна 
актуальність поліпшення гігієнічних характеристик 
зварювальних електродів шляхом зміни складу їх 
покриття. Найбільшу небезпеку при зварюванні 
високолегованих сталей представляють ЗА, які 
містять сполуки шестивалентного хрому Cr6+ [1] 
(канцерогенна речовина 1-го класу небезпеки). 

У серії експериментів з електродами АНВ-70Б 
(типу Э-10Х25Н13Г2) було встановлено, що при 
збільшенні в основному металі вмісту хрому від 0,3% 
(Ст3сп) до 24,5% (сталь 10Х25Н13) концентрація 
хрому, марганцю й нікелю в ЗА практично не 
змінюється. А при зниженні напруги (потужності) 
зварювальної дуги, зменшуються як рівень виділення 
ЗА, так і парціальні виділення його складових на 20%. 
Такі особливості можна пояснити високою 
температурою кипіння хрому в зварювальній ванні, а 
також зниженням напруги (потужності) зварювальної 
дуги.  

Інша картина має місце в серії експериментів з 
електродами АНВ-66 (типу Э-10Х20Н9Г6С): зі 
збільшенням в основному металі вмісту марганцю від 
0,6% (Ст3сп) до 34% (03Х10Г35) у складі ЗА зростає 

частка сполук марганцю (приблизно на 10...15%), а 
сполук хрому і нікелю залишається на одному рівні. 
При зниженні напруги (потужності) дуги, зростають 
(приблизно в 1,5 рази) як  рівень виділення ЗА, так і 
парціальні виділення сполук названих елементів. 
Підвищення рівнів виділень ЗА в розглянутому 
випадку, очевидно, можна пояснити зростаючим 
впливом підіймального потоку пари марганцю на 
краплі електродного металу, що приводить до 
розсіювання продуктів плавлення й випаровування 
електродного матеріалу в навколишнє середовище. 

Порівнюючи вміст хрому й марганцю у складі ЗА 
електродів АНВ-70Б при зварюванні сталі Ст3сп та 
інших високохромистих сталей видно, що виділення 
зазначених елементів переважно визначається 
складом електродного матеріалу. Така ж ситуація має 
місце при зварюванні електродами АНВ-66 з тією 
різницею, що на виділення марганцю, крім 
електродного металу на стадії краплі, деякий внесок 
(приблизно 10...15%) вносить зварювальна ванна.  

Виділення у складі аерозолю Mn, Cr і Nі 
переважно визначаються вмістом цих елементів в 
електродному матеріалі й пружністю пари цих 
елементів при температурах, характерних для стадії 
краплі. Тут необхідно відзначити, що перехід Cr, Mn і 
Nі в аерозоль найбільш ймовірний з металевого 
розплаву, оскільки температура випаровування 
відповідних оксидів на 500-600 °С вище. Що ж 
стосується сполук фтору, то у процесі нагрівання до 
600 °С в електродному покритті, завдяки взаємодії 
CaF2 із сухим залишком рідкого скла, можуть 
утворюватися фториди натрію й калію [2]. Ці 
фториди, характеризуються більш низькою 
температурою кипіння, ніж інші компоненти, тому 
при розплавленні покриття вони можуть вибірково 
випаровуватися з утворених шлаків і далі 
розсіюватися у складі ЗА. 

Результати оцінки токсичності ЗА [4], проведені 
шляхом розрахунку критеріїв TLVf (гранично 
допустима концентрація ЗА) і NHL (необхідна 
інтенсивність повітрообміну вентиляції). Основним 
компонентом, що визначає токсичність ЗА, є 
шестивалентний хром. При зварюванні сталі Ст3сп 
показник TLVf – максимальний, це свідчить про 
мінімальну в цьому випадку токсичність ЗА, а при 
зварюванні сталей, що містять хром, − трохи нижчий. 
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Отже, можна зробити висновок, що зміна вмісту 
хрому в основному металі несуттєво впливає на 
токсичність ЗА.   

У випадку підвищення в основному металі вмісту 
марганцю показник TLVf ЗА практично не 
змінюється, тоді як NHL зростає в півтора рази. За 
сукупністю цих змін можна констатувати про 
збільшення токсичності ЗА приблизно в 1,5 рази. 

Для досліджень впливу хімічного складу 
покриття електродів на їх гігієнічні показники були 
виготовлені три серії експериментальних електродів 
типу Э-10Х25Н13Г2 з покриттями трьох видів: 

– покриття основного (фтористокальцієвого) виду 
(газо-шлакоутворююча основа CaCO3-CaF2, серія В-
1...У-3), зі змінним співвідношенням у покритті 
CaCO3/CaF2 (у межах 2...0,5) при незмінній системі 
розкислення-легування металу шва (Cr-Mn-Sі); 

– покриття рутил-основного виду (газо-
шлакоутворююча основа TiO2-CaCO3-CaF2, серія R-
1…R-4) з постійним співвідношенням CaCO3/CaF2 і 
вмістом TiO2, що відрізняються системою 
розкислення-легування металу шва: Cr-Mn- Sі, Cr-Mn- 
Al, Cr-Mn- Tі, Cr- Mn;  

– покриття рутил-силікатного виду (газо-
шлакоутворююча основа TiO2-SiO2-CaF2-CaCO3, серія 
RC-1…RC-3) зі змінним співвідношенням у покритті 
TiO2/SiO2 (у межах 4...2), постійним співвідношенням 
CaCO3/CaF2 і однаковою системою розкислення-
легування металу шва ( Cr-Mn-Sі). 

Експериментами із серії електродів з покриттям 
основного виду встановлено, що максимальний рівень 
виділень ЗА має місце у випадку максимальної 
основності покриття (електроди В-1, співвідношення 
CaCO3/CaF2 = 2:1), а мінімальний – при найменшій 
основності (електроди В-3, співвідношення 
CaCO3/CaF2 = 1:2). Таке розходження, обумовлено 
більш високою потужністю (напругою) дуги під час 
зварювання електродами В-1 і, як наслідок, більш 
інтенсивним плавленням та виділенням у дуговий 
проміжок CO2, який розсіює в навколишній простір 
компоненти, що перебувають у пароподібному стані. 
Особливістю цієї серії електродів є те, що зниження 
ступеня основності покриття і зменшення рівнів 
виділень ЗА супроводжується збільшенням у складі 
ЗА вмісту шестивалентного хрому. Таку особливість 
можна пояснити зростанням інтенсивності 
випаровування хрому внаслідок збільшення 
тривалості існування краплі розплавленого 
електродного металу [2], а також високою пружністю 
пари хрому [3] при температурі металу на стадії 
існування краплі.  

Серед електродів з покриттям рутил-основного 
виду максимальні рівні виділення ЗА мають місце при 
використанні систем розкислення-легування Cr-Mn-
Al, Cr-Mn-Tі та Cr-Mn-Sі (електроди R- 4, R-3 і R- 1), а 
мінімальні – у випадку Cr- Mn (електроди R- 2). 
Мінімальний вміст в аерозолі сполук 
шестивалентного хрому досягається при спільному 

розкисленні електродного металу марганцем і 
кремнієм ( R-1). 

У серії електродів рутил-силікатного виду 
зниження в покритті співвідношення TiO2/SiO2 
призводить до збільшення рівня виділень ЗА, що 
обумовлено підвищенням напруги (потужності) 
зварювальної дуги, інтенсивності плавлення й 
випаровування електродного матеріалу. При цьому 
зростання рівня виділень ЗА супроводжується 
збільшенням в аерозолі вмісту сполук 
шестивалентного хрому.  

Заміна електродів основного виду рутил-
основними і далі рутил-силікатними дозволяє знизити 
рівні виділення шестивалентного хрому відповідно в 2 
і 4 рази. Такий ефект обумовлено зниженням напруги 
(потужності) зварювальної дуги, меншим 
надходженням у дуговий проміжок вуглекислого газу 
(через низький вміст в електродному покритті 
мармуру), а також зниженням окислювального 
потенціалу покриття й активності оксидів хрому в 
шлаковій основі на стадії краплі розплавленого 
металу. 

Оцінка токсичності ЗА за показниками TLVf і 
NHL показала, що мінімальна токсичність ЗА 
забезпечується у випадку використання електродів з 
покриттям рутил-силікатного виду RC-1. Разом з тим, 
вона може досягати максимального рівня при 
використанні електродів  RC-3 з покриттям 
аналогічного  виду, завдяки максимальному вмісту 
шестивалентного хрому у складі ЗА. Токсичність ЗА 
знижується зі  збільшенням в електродних покриттях  
співвідношень TіО2/SiO2 і СаСО3/СаF2, а також – 
використанням для розкислення електродного металу 
марганцю або марганцю разом з кремнієм. 

Мінімальні виділення в повітря робочої зони 
сполук шестивалентного хрому й зменшення 
токсичності ЗА можуть бути забезпечені шляхом 
використання електродів з покриттям рутил-
силікатного виду. 

 
ВИСНОВОК 

Зміна в основному металі вмісту хрому у межах  
0,3…25% не має впливу на хімічний склад ЗА й 
призводить до зниження його видялення приблизно на 
20%. Зміна в основному металі вмісту марганцю від 
0,6 до 35% підвищує його вміст в аерозолі на 10…15 
% та збільшує виділення ЗА в 1,5 рази. 
Дослідженнями електродів з покриттями основного, 
рутил-основного і рутил-силікатного видів показано, 
що мінімальний рівень виділень ЗА та найбільш 
токсичних сполук шестивалентного хрому досягається 
при зварюванні електродами з покриттям рутил-
силікатного виду. 

 
[1] ССБТ. Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности: ГОСТ 12.1.007-76 − 
[Действующий от 1976-03-10] – М.: Государственный  
комитет стандартов совета министров СССР– № 579, 



ОХОРОНА ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ	  
 

 
Енергетика. Екологія. Людина 

325 

6 с. – (Государственный стандарт союза ССР) 
[2] Походня И. К. Металлургия дуговой сварки. 

Процессы в дуге и плавление электродов / Походня И. 
К.  – Киев: Наук. думка, 1990. – 224 с. 

[3] Походня И. К. Газы в сварных швах / Походня 
И. К. – М.: Машиностроение, 1972. – 256 с.

[4] Санитарно-гигиенические характеристики 
покрытых электродов для сварки 
высоколегированных сталей / Ющенко К. А., 
Левченко О. Г., Булат А. В. [и др.] // Автоматическая 
сварка. – 2007. − № 12. – c. 44 – 47. 



ОХОРОНА ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ	  
 

 
Енергетика. Екологія. Людина 

326 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 
КОНДЕНСАТОРОВ С ГИДРОФОБНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ 
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Annotation – Self maintaining investigation and application demands analysis was carried out for condensation heat 
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ВВЕДЕНИЕ 
Теплообменное оборудование, машины, 

аппараты, системы имеют различный принцип 
действия, предназначение, конструкцию, виды, 
модели, размеры, области применения и условия 
эксплуатации [1-2].. Однако существуют общие 
требования, выполнение которых обеспечивает 
безопасные условия его эксплуатации [3-6]. Они 
определены нормативными актами по охране труда и 
промышленной безопасности [7-8]. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Источником инфракрасных излучений являются 

любые тела, температура которых превышает 
температуру абсолютного нуля. В теплоэнергетике это 
оборудование, которое генерирует, передаёт, 
распределяет, сохраняет и использует тепловую 
энергию. К нему относиться основное и 
вспомогательное оборудование теплосиловых и 
котельных установок, тепловых пунктов, систем 
тепло- и водоснабжения, трубопроводы пара и 
горячей воды, систем теплоснабжения, вентиляции и 
др. 

Гидрофобные покрытия могут иметь различный 
химический состав, агрегатное состояние (жидкости, 
аэрозоли, твёрдые вещества), способы применения и 
условия эксплуатации [9-10]. Существуют общие 
требования для применения гидрофобизаторов. В 
современных литературных источниках отсутствуют 
сведения о мерах безопасности при нанесении 
гидрофобизаторов. Проведенный в данной работе 
анализ позволяет определить и обобщить меры 
безопасности при нанесении гидрофобных покрытий 
на конвективные поверхности теплообмена с целью 
сохранения здоровья работающих. 

В условиях производства, в быту, в организации 
учебного процесса и научно-исследовательских 
разработках наряду со стационарными широко 
используются портативные компьютеры. Это 
позволяет оперативно накапливать, сохранять, 
обрабатывать, транспортировать и выдавать 
информацию непосредственно на рабочих местах. 

Актуальность работы состоит в том, что обобщённые 
публикации с учётом этих особенностей или 
ограничены, или совсем отсутствуют [11-15]. 
 
ЗАЩИТА ОТ ИНФРАКРАСНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
Инфракрасные излучения – это электромагнитные 

излучения с длиной волны от 0,77 до 540 мкм. Они 
принадлежат к тепловому излучению оптического 
диапазона и являются невидимой частью спектра. 

Необходимость применения мер безопасности при 
их эксплуатации и исследованиях обусловлено тем, 
что инфракрасные излучения влияют на человека и на 
формирование микроклимата производственных 
помещений [3-6]. Они имеют сильное биологическое 
влияние, которое порождает физико-химические и 
тепловые эффекты. Их воздействие на организм 
человека может быть общим и локальным. Реакция 
организма на эти влияния – изменение температуры 
участков тела, которые облучаются. Тепловой эффект 
облучения зависит от спектрального состава и 
интенсивности излучения, площади поверхности, 
которая облучается, угла падения лучей, 
продолжительности излучения и т.д. Инфракрасные 
излучения нарушают нормальную деятельность 
организма человека, служат причиной серьёзных 
усложнений. Они влияют на функциональное 
состояние, на центральную нервную и сердечно-
сосудистую систему, резко увеличивают 
сердцебиение и дыхание, повышают максимальное и 
уменьшают минимальное артериальное давление, 
повышают температуру тела. При действии на органы 
зрения они приводят к ряду патологических 
изменений: коньюктивиты, помутнения роговицы и 
хрусталика, ожёг сетчатки, спазм зрачка и хореотонит 
(“снежная слепота”). 

Большую опасность представляют 
коротковолновые излучения. При их действии на 
незащищённую голову может иметь место, так 
называемый, тепловой удар. Он появляется внезапно. 
Его признаками являются: повышение температуры 
до 42...430, острую боль головы и спины, иногда 
тошнота, покраснение и опухание лица, обмороки, 
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мигание в глазах, учащение пульса и дыхания. В 
тяжёлых случаях наступает потеря сознания, 
расширение зрачка (который не реагирует на свет), 
появляется бледность, иногда судороги. 

При длительном пребывании в зоне 
инфракрасных излучений, как и при систематическом 
влиянии высоких температур, происходит нарушение 
работы терморегулирующего аппарата организма 
человека, усиливается деятельность сердечно-
сосудистой и дыхательной системы, повышается 
слабость, иногда головокружения (тепловое 
обессиливание). С повышением потовыделения 
организм теряет воду и соли. Как следствие, наступает 
сгущение крови, затрудняется кровообращение, 
уменьшается снабжение тканей кислородом, что 
нарушает функцию головного мозга. 

Нарушение баланса приводит к тепловой 
гипотермии или перегреву. Он настаёт в том случае, 
когда усложняется отдача тепла от организма в 
окружающую среду. Частично задержанное тепло 
повышает внутреннюю температуру организма. При 
систематических перегревах наблюдается склонность 
к простудным заболеваниям. 

Повышенный уровень инфракрасной радиации 
принадлежит к вредным и опасным факторам. 
Потенциальная опасность оценивается 
интенсивностью теплового излучения работающих от 
нагретых поверхностей технологического 
оборудования, осветительных приборов, инсоляции от 
застеклённых ограждений. Она не должна превышать 
35 Вт/м2 – при облучении 50% и более поверхности 
тела, 70 Вт/м2 – при облучении поверхности от 25 до 
50%, та 100 Вт/м2 – при облучении не больше 25% 
поверхности тела работающего. 

Учитывая негативное влияние инфракрасных 
излучений на организм человека, персонал, который 
обслуживает, или исследует тепловые установки и 
аппараты, заинтересован в определении фактических 
уровней тепловых излучений от этих установок. 

Источником инфракрасных излучений при 
исследовании капельной конденсации является, 
например, пластинчатый теплообменный аппарат 
РТА(EG)-12-Р-15-6-0,128-1К фирмы “OPEKS”. 
Площадь его поверхности составляла S=0,5...8,2м2. 
Температура пара: входная – 100 0С, выходная – 96,2 
0С. Температура воды: входная – 5 0С, выходная – 50 
0С. Температура конденсации: входная – 100 0С. 
Общая площадь излучения SΣ включает, также, 
площадь трубопроводов пара Sтеп и горячей воды Sтруб: 
SΣ  = Sтеп + Sтруб. 

При проведении исследований длина волны, на 
которой происходило максимальное излучение, 
составляла: λ=2,88·106/T=7,72мкм. Таким образом, 
излучение происходит в длинноволновой области “C”. 
Они поглощаются эпидермисом. При возрастании 
температуры поверхности излучения длина волны 
уменьшается, а ёё проникающая способность и 
опасность поражения внутренних органов человека - 

увеличивается. 
Интенсивность излучения от нагретых 

поверхностей опытной установки составляла, Вт/м2: 

при SL ≥ расчёт ведётся по формуле [3-4] 
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где А=85 – константа для кожи человека и 
спецодежды из хлопчатобумажной ткани. 

Таким образом, фактическая интенсивность 
излучения от нагретых поверхностей опытной 
установки не превышала нормативных значений 100 
Вт/м2 при облучении до 25% поверхности тела 
исследователя (облучению подвергалось лицо и руки). 
Однако, и в этом случае для уменьшения негативного 
влияния инфракрасных излучений на организм 
исследователя применялся рациональный режим 
работы (проведения исследований) и отдыха; защита 
временем и расстоянием (исследователь пребывал в 
зоне влияния инфракрасных излучений только при 
выходе установки на режим и при фиксации данных 
контрольно-измерительных приборов), теплоизоляция 
трубопроводов пара и горячей воды. В качестве 
средств индивидуальной защиты достаточно было 
использовать рабочую одежду и обувь. Для защиты 
головы – шапочка из хлопчатобумажной ткани. 
Особое внимание уделялось защите рук при 
случайном касании к нагретым поверхностям 
установки. Для этого использовались рабочие 
рукавицы. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИИ 
ГИДРОФОБНЫХ ПОКРЫТИЙ 

До настоящего времени известно использование 
более сорока различных веществ в качестве 
стимуляторов капельной конденсации [16-27]. При 
проведении экспериментальных исследований на 
кафедре теоретической и промышленной 
теплотехники в качестве гидрофобизаторов 
использовались: смазка на основе тефлона, PTFE 
спрей, спрей на основе кремнийорганических 
полимеров, аэрозоли класса Silikc, Pluvonix та WD-40, 
консервирующие полироли. Эти вещества 
производства Украины, России, Германии, Польши 
предварительно расфасованы и сберегаются в 
герметично закрытых ёмкостях под некоторым 
давлением. Они – термостабильные, жаростойки, 
имеют хорошую адгезию к поверхности, высокие 
диэлектрические свойства. 

При их использовании необходимо выполнять 
следующие меры безопасности. Перед выполнением 
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работ руководители проводят инструктаж и 
обеспечивают контроль исполнения. Производитель 
работ должен тщательно осмотреть поверхность, на 
которую наносят стимулятор, убедиться в отсутствии 
на ней трещин и повреждений, при необходимости 
удалить грязь, вычистить и высушить её. Чтобы 
избежать травм, движения руками осуществлять 
осторожно, не спеша, сверху вниз вдоль 
конструктивных элементов теплообменных аппаратов. 
С целью исключения ожогов поверхность, которая 
обрабатывается, не должна быть нагретой. Наносить 
поверхностно-активные вещества необходимо на 
открытом воздухе, или в хорошо вентилируемом 
помещении. Рабочее место на открытом воздухе 
должно находиться с подветренной стороны. 

При нанесении аэрозолей на теплообменные 
поверхности баллон держать вертикально на 
расстоянии 25...35 см, при этом необходимо избегать 
попадания аэрозоля на кожу, в глаза и органы 
дыхания. В случае загрязнения рук поверхностно-
активными соединениями необходимо протереть их 
ватным тампоном, после чего тщательно вымыть 
водой с мылом. На рабочих местах не допускать 
падения баллонов. При использовании аэрозолей 
необходимо придерживаться мер пожарной 
безопасности. Баллоны не должны касаться 
нагревательных устройств. Они должны быть 
защищены от попадания прямых солнечных лучей и 
не должны нагреваться до температуры более 50 0С. 
Ремонтировать баллоны на месте проведения работ 
запрещается. Запрещается распылять аэрозоли на 
раскалённые поверхности. После использования 
баллоны не раскрывать и не сжигать. Средства 
индивидуальной защиты: халат и перчатки из 
хлопчатобумажной ткани [28]. Все работы по 
подготовке поверхностей теплообменника и 
нанесении покрытий выполнять в перчатках и с 
использованием средств индивидуальной защиты. 
Квалификационные требования: до работ допускаются 
особы, которые достигли 18 лет, знают безопасные 
методы работы и ознакомлены с инструкцией по 
применению конкретных веществ. 

Таким образом, предложенные методы позволяют 
просто, надёжно и безопасно использовать 
поверхностно-активные вещества и получать 
гидрофобные конвективные поверхности 
теплообмена. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПОРТАТИВНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 

Портативные компьютеры, используемые при 
исследовании теплообменников с гидрофобными 
поверхностями, имеют свои специфические 
конструктивные особенности и условия применения. 
Основными из них являются: 
- отсутствие электронно-лучевой трубки, 
- наличие плоского экрана на основе жидких 
кристаллов, которые не генерируют частицы вредных 

излучений, что является присущим компьютерам с 
электронно-лучевой трубкой; 
- возможность питания от двух независимых 
источников – от электрической сети и от 
аккумуляторной батареи; 
- возможность использования в помещениях и вне их 
границ; 
- компактность, транспортабельность, небольшой вес 
и габариты и др. 

При исследовании конденсаторов с 
гидрофобными поверхностями широко применяются 
портативные компьютеры типа Notebook. Необходимо 
строго соблюдать рекомендации по их безопасной 
эксплуатации. Электромагнитные излучения, которые 
им свойственны по сравнению с компьютерами на 
основе электронно-лучевых трубок, минимизированы. 
Должны быть соблюдены рекомендации по 
уменьшению риска поражения электрическим током 
при их эксплуатации, особенности 
транспортирования, применение аккумуляторных 
источников питания, требования по организации 
рабочих мест, нормативная база и др. 

В портативных компьютерах с 
жидкокристаллическими экранами отсутствует 
„мягкое” рентгеновское излучение и 
электростатические поля. В отличие от электронно-
лучевых мониторов жидкокристаллические экраны 
LCD не создают ярких излучений и не мигают. Это 
намного комфортнее для органов зрения. Однако их 
экран может мигать при включении питания. Это не 
является признаком поломки, а есть частью 
процедуры тестирования. 

Портативные компьютеры типа Notebook могут 
генерировать, использовать и излучать энергию в 
радиочастотном диапазоне, в зависимости от режимов 
работы. Поэтому они могут создавать помехи 
радиосвязи и телевизионному приёму. Для 
исключения помех необходимо выполнять требования 
инструкции производителя и следующие 
мероприятия: 
- увеличить расстояние между компьютером и 
приёмником; 
- подключиться к розетке другой сети, нежели 
приёмник; 
- переориентировать, или переместить антенну и др. 

Портативные компьютеры необходимо оберегать 
от влияния статического электричества, магнитных 
полей, солнечных лучей, сильных вибраций и других 
влияний. Компьютер, который не работает, должен 
храниться в закрытом положении. Транспортирование 
его осуществляется при закрытой крышке и с 
закрытыми замками. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Впервые проведен анализ общих требований для 

применения гидрофобизаторов различного 
химического и агрегатного состояния. Это позволило 
определить и обобщить меры безопасности при 
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нанесении гидрофобных покрытий на конвективные 
поверхности теплообмена с целью сохранения 
здоровья работающих. 

Источником инфракрасных излучений в 
теплоэнергетике служит оборудование, которое 
генерирует, передаёт, распределяет, сохраняет и 
использует тепловую энергию. Показано, что 
фактическая интенсивность излучения от нагретых 
поверхностей опытной установки не превышала 
нормативных значений 100 Вт/м2 

Использование портативных компьютеров в 
условиях производства, в организации учебного 
процесса и научно-исследовательских разработках 
позволило оперативно накапливать, сохранять и 
обрабатывать информацию. Рассмотрены актуальные 
вопросы охраны труда с учётом этих особенностей 
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УДК 622.235 
Повышение безопасности промышленных и гражданских объектов при взрывах в 

закарстованных горных породах 
 

А.М. Пасечник, аспирант 
Национальный технический университете Украины «Киевский  политехнический институт» 
Кафедра «Инженерной экологии», ул. Борщаговская, 115, г. Киев, 03056, Украина 
Тел. (044) 4549917, E-mail: paas@ukr.net 
 
Annotation – Problem stressed and deformed state of mountain-mass with emptiness in statics and dynamics 
stress is described. Developed recommendation on the seismic safe parameters of explosive works. 
 
Key words – mountain-mass, stress, carst emtiness, seismic, explosive works. 
 

Актуальность темы. Производство массовых 
взрывов на горно-добывающих предприятиях, в ряде 
случаев, отрицательно влияет на сохранность 
промышленных и гражданских объектов за счет 
воздействия на них сейсмовзрывных волн. Несмотря 
на имеющиеся рекомендации по обеспечению 
безопасности охраняемых объектов в зоне действия 
взрывных работ, они в достаточной степени не 
обеспечивают положительных результатов при 
разработке закарстованных массивов горных пород. 
Наличие карстовых полостей на пути распространения 
сейсмовзрывных волн и в направлении объектов от 
места взрыва по-разному влияет на энергетические 
характеристики этого процесса. Кроме этого в 
известных практических рекомендациях не 
учитываются параметры и свойства полости, массива 
горных пород между полостью и основанием объекта 
и массы последнего. В связи с этим проведение 
исследований и разработка на основе их результатов 
рекомендаций по повышению безопасности 
охраняемых объектов при взрывных работах 
представляет актуальную научную задачу. 

Методика исследований: использовался 
лучевой метод для объяснения статической и 
динамической устойчивости объектов. Расчеты 
проводились по предложенному критерию 
динамической устойчивости породы, в соответствии с 
которым критическое состояние наступает, когда 
суммарное статическое (σс) и динамическое (σд) 
напряжение достигает предельного значения [σ]: 

[ ]σσσσ ≥+= )( дс =(9,8-14,7)* 106 Па (сжатие), 
[ ]σσσσ ≥+= )( дс =(1,47-1,96)* 106Па (растяжение) (1) 

Эксперимертальные исследования проводились 
на Песковском месторождение гипса, которое 
приурочено к Щирецкому гипсоносному району 
(г.Николаев, Львовская обл.) и разрабатывается 
Щирецким карьером [1]. Вследствие проведения 
постоянных взрывных работ постройки рядом 
расположенного села Писки претерпевают 
воздействия динамических нагрузок от 
распространения ударных волн. В результате 
наложения динамических нагрузок на статические 
зафиксированы случаи нарушения целосности домов, 

а также провал домов. Горно-геологической 
особенностью района, в котором находится с. Пески, 
является возможное расположение жилых домов над 
карстами. 

 
Рис. 1. Схема расположения объектов на Щирецком карьере. 
 1 – карьер; 2 – направление распространения сейсмоволн; 3 

– жилой дом в с.Писки; 4 – полость; I – мягкий грунт; II – 
скальная порода. 

В этом случае устойчивость домов 
определяется, в первую очередь, их массой и 
мощностью слоя пород, находящегося между 
«потолочиной» карста и основанием здания.  

Статическая устойчивость. Рассмотрим 
задачу о напряженном состоянии массива, 
ослабленного сферической карстовой полостью, 
которое создается за счет собственной его массы. 
Допустим, что в изотропном упругом массиве 
расположена карстовая воронка, которая 
моделируется сферой радиуса R, поверхность которой 
свободна от напряжений. На Рис.2 изображена 
плоскость x0y, которая проходит через центр 
сферической карстовой полости перпендикулярно 
дневной поверхности, отстоящей на расстоянии d от 
центра сферы. 

Традиционно такое состояние запишем в виде 
суммы компонентов напряжений [2]: 

,***
rrr σσσ += ,***

θθθ σσσ += ,***
θθθ σσσ rrr +=  (2) 

где первые слагаемые первой части соответствуют 
основному напряженному состоянию, а вторые – 
напряжения, вызванные наличием отверстия. 
Компоненты напряжений основного напряженного 
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состояния записываются следующим образом: 
);(0 dyx −= γλσ  );(0 dyy −= γσ  ,00 =xyτ  

где 
v
v
−

=
1

λ  – коэффициент бокового распора; v – 

коэффициент Пуассона; γ=pg (ρ – плотность породы; g 
– ускорение земного тяготения). 

После проведения ряда подстановок получим 
искомые полные напряжения (1) в тяжелой 
изотропной упругой полуплоскости: 
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Рис. 2. Схема к расчету напряженного 
расстояния горного массива с полостью 

Условия устойчивости карстовой полости когда 
дневная поверхность может провалиться в полость, 
можно записать следующим образом: 
[ ] [ ]σσθ ≥=

MAX
Rr

, 
где [σ] – предел прочности породы массива. 

Исследуем напряженное состояние в 
диаметральном сечении карстовой полости, когда над 
ней расположен объект общей массой P, при самом 
неблагоприятном случае когда центр тяжести объекта 
расположен в плоскости проходящей через 
максимальный размер поперечного сечения полости 
(Рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема к расчету напряженного состояния в 

диаметральном сечении полости при расположении над ней 
объекта. 

Для решения поставленной задачи более удобно 
воспользоваться криволинейными координатами 

( )ηξ ,xx = , ( )ηξ ,yy = . Для этого введем биполярные 
координаты ξ, η на плоскости x0y с помощью 
следующих соотношений: 
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η
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=
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=
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ay . 

После ряда математических операций 
напряжения σξ на поверхности диаметрального 
сечения карстовой воронки можно определить 
согласно следующей формулы: 

( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−
+

+
−−= ∑

∞

=1
2222 42

2cos24coscos
2 n shnnsh

nnnshsh
sh

chch
P αα

ξα
α

α
ξα

ξασ
πα

ξ

 

Для определения суммарного действия 
собственной массы и массы объекта справедлив 
принцип суперпозиции и совместное условие 
устойчивости полости запишем следующим образом 

[ ] [ ] [ ]σσσ
αηξθ ≥+
==

MAXMAX
Rr

.  (4) 

Наиболее опасные точки на стенке карстовой 
полости можно определять, пользуясь суммарным 
графиком (Рис.4) построенному согласно выражению 
(4).  

 
Рис.4. Зависимость изменения 

21 σσσ +=  от θ при R=15м: 
1–d=17м; 2–d=20м; 3–d=30м. 

 
Динамическая устойчивость. Решение задачи о 

рассеивании падающей волны на границе G 
начинается с построения лучевых систем отражённых 
и прошедших волн. Причем, поскольку 
взаимодействие падающей волны любого вида (Р или 
S) с границей раздела двух сред сопровождается 
образованием обоих видов отражённых и обоих видов 
прошедших волн, распространяющихся вдоль своих 
лучей со своими скоростями α и β, в общем случае 
необходимо строить четыре дополнительные системы 
лучевых координат. 

Обозначим θ и ψ углы между перпендикуляром 
к поверхности раздела и направлениями 
распространения Р- и S- волн соответственно (Рис.5 и 
6). 

Тогда, если падающей является Р-волна, 
соответствующие лучевые системы координат могут 
быть построены с помощью закона Снеллиуса[3]. 
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Для определения интенсивности отражённых и 
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проникших импульсных Р- и S- волн выпишем 
соотношения теории упругости в лучевой системе 
координат ξης, в которой координата ξ совпадает с 
направлением луча, координата η волн отсчитывается 
в плоскости взаимодействия, а ς дополняет систему до 
правой тройки. 

Пусть плоскопадающая под углом θ1- ударная 
волна имеет профиль прямоугольного импульса 
длиной tΔ1α . Выделим на фронте этой волны 
участок, который при падении опирается на отрезок 
границы единичной длины и подсчитаем количество 
движения, которым обладает заключенный в нем 
упругий элемент: 

( )jiutQ 1111111 cossincos θθθρα −Δ= −−   

 
Рис.5. Схема отражения и проникания падающей Р-волны 

через разделяющую поверхность. 

 
Рис.6. Схема отражения и проникновения падающей S-

волны через разделяющую поверхность. 
Используя равенство 

++− += 211 QQQ  после 
проектирования на оси Ох, Оу имеем систему 
уравнения для определения четырех неизвестных 
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−++++ −=+−+ 1122221111 sincossincossin uuu  θυψθυψθ  
 

−++++ =−+− 1122221111 cossincossincos uuu  θυψθυψθ . 
 

Система уравнений (6) позволяет определять 
значения разрывов скоростей на фронтах Р- и S- волн 
при взаимодействии с поверхностями раздела упругих 
сред. 

Экспериментальные исследования. Результаты 
теоретических расчетов проверенны 
экспериментальными взрывами на карьерах с 
использованием средств измерения (датчики, линии 
передачи данных, компьютерная техника). 

Измерение скорости звука и влажности по 
образцам грунта выполнялись с целью установления 
влияния сезонности на изменение значений скорости 
колебаний при взрывах на карьере [4]. Образцы 
грунта отбирались в точках установки сейсмодатчиков 
по профилю измерений в различное время года 
(Рис.7). В каждой точке измерения на глубине 
0,8…0,9 м было взято по 3…4 образца грунта. 

 
Рис. 7. Схема эксперимента: 1 – объект; 2-5 – точки 

измерения; 6 – карьер 
Измерение сейсмоколебаний грунта 

проводилось по стандартной методике. В 4-х точках 
по профилю измерений устанавливалось по 2 
сейсмодатчика для регистрации вертикальной – Z  и 
горизонтальной – X составляющих. Оценка 
сейсмического воздействия на жилые дома с. Пески 
выполнена по 3-м массовым взрывам. По результатам 
обработки экспериментальных данных определялись 
зависимости изменения скорости колебаний V  от 

влажности W   и приведенного расстояния r (
3 QRr = , м/кг1/3), (Рис.8 и 9). 

 
Рис.8. Зависимость изменения V от W (криволинейная 

зависимость) и r  (линейная зависимость) в различное 
время года: 1 – весной; 2 – осеннее-зимний период; 3 – лето

+2υ
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Таблица 1    

Время года Расстояние, м 200 400 600 800 1000 1200 1400 

Весна 
Qmax 450 950 1700 2150 2700 3400 4300 

Qmax гр. 75 120 210 290 360 400 440 

Лето 
Qmax 500 1200 2000 2500 3000 4000 5000 

Qmax гр. 100 150 250 350 400 450 500 

Осень, зима 
Qmax 400 1000 1800 2250 2850 3600 4500 

Qmax гр. 80 130 220 310 360 400 450 

 
Рис.9 Зависимость изменения V от W по профилю 

измерений, соответственно в точках 1…4. 
 
По результатам исследований разработано 

теоретическое обоснование распространения 
сейсмовзрывных волн в закарстованном горном 
массиве, при наличии охраняемых объектов, а также 
влияние на объекты статических и динамических 
нагрузок.

Разработаны рекомендации сейсмобезопасной массы 
зарядов ВВ при взрывах на Щирецком гипсовом 
карьере (табл.1). 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 
 

М.Ю. Малькова, студ., А.О. Дичко, к. т. н., доц. 
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» 
Кафедра ИЭ, НТУУ «КПИ», ул. Борщаговская 115, г. Киев, Украина 
 

Введение. Интенсивное использование 
электромагнитной и электрической энергии в 
современном информационном обществе привело к 
тому, что в последней трети XX века возник и 
сформировался новый значимый фактор загрязнения 
окружающей среды - электромагнитный. К его 
появлению привело развитие современных 
технологий передачи информации и энергии, 
дистанционного контроля и наблюдения, некоторых 
видов транспорта, а также развитие ряда 
технологических процессов. В настоящее время 
мировой общественностью признано, что 
электромагнитное поле искусственного 
происхождения является важным значимым 
экологическим фактором с высокой биологической 
активностью. 

Анализ планов отраслей связи, передачи и 
обработки информации, транспорта и ряда 
современных технологий показывает, что в 
ближайшем будущем будет нарастать использование 
технических средств, генерирующих 
электромагнитную энергию в окружающую среду. 

С начала 90-х годов произошли изменения в 
структуре источников электромагнитного поля, 
связанные с возникновением их новых видов (сотовой 
и других видов персональной и мобильной 
коммуникации), освоением новых частотных 
диапазонов теле- и радиовещания, развитием средств 
дистанционного наблюдения и контроля и т.д. 
Особенностью этих источников является создание 
равномерной зоны "радиопокрытия", что является 
ничем иным, как увеличением электромагнитного 
фона в окружающей среде [1]. 

Таким образом, задачей данной статьи является 
непосредственный анализ негативного влияния 
электромагнитного излучения на окружающую среду, 
а также меры предотвращения этого действия. 

Характеристика антропогенных источников 
электромагнитного поля  

Источники электромагнитного поля, как правило, 
являются источником комплексного 
электромагнитного излучения, которое оказывает 
воздействие на дикие и культурные растения, 
животных, насекомых и почвенную флору в зоне 
влияния электромагнитного поля. Кроме того, они 
занимают большие по площади территории 
(например, протяженность воздушных линий 
электропередачи напряжением 6 - 1150 кВ в нашей 
стране в настоящее время составляет более 2,5 млн. 
км) и часто нарушают целостность ареала 

распространения, пути миграций многих животных. 
Создаваемые уровни электромагнитного поля, этими 
источниками в некоторых случаях превышают 
максимальный зафиксированный природный 
электромагнитный фон в 200 – 30000 раз. Условная 
кривая изменений показателей жизнедеятельности 
организма от интенсивности воздействующего 
электромагнитного поля показана на рисунке 1 [2]. 

 
Рис. 1 Условная кривая изменений показателей 
жизнедеятельности организма от интенсивности 
воздействующего электромагнитного поля 

 
Биологические эффекты действия 

электромагнитного поля антропогенного 
происхождения на живые организмы и экосистемы  

Проведенный анализ литературы показал, что до 
настоящего времени в Украине не проводилось 
комплексных и методически грамотных исследований 
воздействия электромагнитного поля различных 
источников на окружающую среду. Как правило, в 
работах изучается реакция отдельных особей или 
различных видов живых организмов на воздействие 
электромагнитного поля. Есть материалы единичных 
разрозненных исследований, посвященных изучению 
влияния электромагнитного излучения на природные 
биологические системы организменного и 
надорганизменного уровня (популяции, сообщества, 
экосистемы), но нет работ по изучению состояния и 
функционирования экосистем в целом в условиях 
действия электромагнитного поля. При этом следует 
ожидать, что биологическая активность 
электромагнитного поля будет различной в 
отношении экосистем, обладающих различной 
устойчивостью (толерантностью) к действию этого 
фактора. Известно, что существуют природные 
экосистемы с очень хрупкой организацией, когда 
малейшее вмешательство человека вызывает 
серьезные нарушения в функционировании 
сообщества, и на восстановление гомеостаза требуется 
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длительное время. [1]. В этом случае техногенные 
электромагнитное излучение могут оказаться 
лимитирующим для экосистемы фактором и сильно 
изменить ее свойства. 

Известно, что некоторые живые организмы 
обладают большей чувствительностью к 
электромагнитному полю по сравнению с человеком 
[3]. Об этом свидетельствует наличие геомагнитного 
тропизма, т.е. использование геомагнитного поля 
Земли в качестве ориентира. Такая способность 
обнаружена у многих живых организмов: простейших 
(планарии, волвоксы, парамеции, улитки и др.), 
насекомых (майские жуки, мухи, термиты, пчелы, 
бабочки) ракообразных, амфибий и рептилий 
(тритоны, пещерные саламандры, крокодилы, 
черепахи), рыб (угри, лещи и др.), птиц [4]. Кроме 
того, многие животные используют электромагнитное 
поле для осуществления дистантных взаимосвязей, 
обеспечивающих согласованное выполнение 
двигательных маневров в стаях рыб и птиц, в стадах 
млекопитающих; в скоплениях насекомых и 
одноклеточных организмов [5]. Проявления 
геомагнитного тропизма экспериментально 
обнаружены и у растений – семена, высаженные 
параллельно силовым линиям геомагнитного поля 
прорастают быстрее, чем при перпендикулярном или 
беспорядочном расположении, такая ориентация 
семян усиливает не только их рост, но и 
интенсивность различных физиологических 
процессов, что приводит к повышению урожайности. 

Сильные отклонения электромагнитного поля от 
естественного уровня в большую или меньшую 
стороны, выходят за границы оптимума 
жизнедеятельности живых организмов и являются 
стрессорным фактором. Об этом свидетельствуют 
проведенные экспериментальные работы, так при 
полном экранировании различных объектов 
изменяется скорость размножения некоторых 
микроорганизмов, наблюдаются нарушения процессов 
жизнедеятельности, такие как атипический рост 
клеток и тканей, изменений морфологии и функций 
органов животных. В условиях повышенного уровня 
электромагнитного поля отмечалось нарушение 
ориентации и увеличение двигательной активности 
различных насекомых [6].  

Экспериментальные данные современных 
зарубежных исследователей свидетельствуют о 
высокой биологической активности 
электромагнитного поля во всех частотных 
диапазонах, но наиболее пагубно влияют источники 
низкочастотного (0-3 кГц) и радиочастотного (3кГц –
300 ГГц) электромагнитного поля. Спектральный 
диапазон электромагнитного поля представлен на 
рисунке 2. 

Чтоб более четко подтвердить негативное 
влияние электромагнитного излучения, рассмотрим 
актуальное в наше время воздействие мобильного 
телефона на здоровье человека. 

 
Рис. 2 Спектр электромагнитных волн по обе стороны 

видимого диапазона 
 
В Украине предельно допустимыми уровнями 

действия электромагнитного излучения на человека, в 
соответствии с действующими санитарными нормами 
и правилами, является густота потока мощности, 
которая равняется 2,5 мкВт/см2 для базовых станций и 
25 мкВт/см2 – для мобильных радиотелефонов. 
Кстати, в России они составляют 10 и 100 мкВт/см2 
соответственно, а в Западной Европе – в несколько раз 
больше, чем в России. 

Расчет влияния электромагнитного излучения 
базовых станций на человека 

Плотность потока мощности электромагнитного 
поля П, излучаемого антенной, рассчитывается по 
формуле: 
 k)(F)(F

r
GPП ⋅⋅⋅
⋅

⋅
= ϕθ

π 24
, (1) 

где Р – мощность излучения антенны, G – 
коэффициент ее усиления, F(θ ) и F(ϕ ) – 
нормированные функции направленности антенны, r – 
расстояние в свободном пространстве между антенной 
и точкой наблюдения, которая находится в дальней 
зоне поля антенны. 

При замене k на два коэффициента k1 , k2, 
плотность потока мощности электромагнитного поля, 
излучаемого антенной базовой станции и 
воздействующего на человека, можно рассчитать по 
формуле: 
 

2124
kk)(F)(F

r
GPП ⋅⋅⋅⋅
⋅

⋅
= ϕθ

π
,  (2) 

где k1 – модуль коэффициента отражения на 
границе “воздух – стена здания”, k2 – модуль 
коэффициента преломления (прохождение) на границе 
“стена здания или перекрытие между этажами – 
воздух”. 

Ради удобства пользования формулой (2), 
представим P – в мкВт, r – в см, П – в мкВт/см2, и 
перепишем ее таким образом: 

2
25

r
GPП

⋅

⋅
=

π
, (3) 

Решив уравнение (3) относительно r, получим 
формулу: 

П
GPr
⋅

⋅
=

π
5 , (4) 

по которой можно определить минимальное 
расстояние от антенны, на котором интенсивность 



ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ	  
 

 
Енергетика. Екологія. Людина 

337 

облучения будет равна П мкВт/см2 при мощности 
излучения Р Вт и коэффициенте усиления G антенны 
базовой станции. 

Учитывая выше приведенные формулы, если, 
например, антенна базовой станции расположена на 
крыше жилого дома на высоте 5 м, то жители уже 
верхнего этажа, защищенные железобетонным 
перекрытием, будут облучаться с интенсивностью на 
порядок ниже допустимой нормы. Касательно 
жителей соседних домов, достаточно, чтобы верхние 
этажи были ниже антенны при расстоянии от нее не 
менее 30 м. Это условие всегда выполняется при 
соблюдении норм на расстояние между домами при 
строительстве. 

Расчет времени безопасного пользования 
мобильным радиотелефоном 

Если мощность излучения антенны мобильного 
радиотелефона обозначить через РМ, коэффициент 
усиления антенны телефона – через GМ, расстояние до 
точки облучения – через r, то приближенно для 
промежуточной и ориентировочно для ближней зон 
среднее значение плотности потока мощности ПМ, 
излучаемой радиотелефоном можно рассчитать по 
формуле: 

24 r
GPП MM

M
⋅

⋅
=

π
 (5) 

Разделив ПМ на предельно допустимое значение 
потока мощности      ПДОП =25 мВт/см2, получим число 
k, которое показывает во сколько раз ПМ – 
фактическая интенсивность облучения, превышает 
допустимую 

ДОП

M

П
Пk =  (6)  

Такое превышение имело бы место, если бы 
объект облучения находился в потоке мощности 
круглосуточно.  

Следовательно, чтобы определить предельно 
допустимое время t безопасной работы мобильного 
телефона в течение суток, достаточно 24 часа 
(длительность суток) разделить на коэффициент 
превышения k: 

k
t 24
=  (7) 

Подставив значение ПМ с (4) в (5) и новое 
значение k в (6), получим: 

MM

ДОП

GP
Пr

t
⋅

⋅⋅
=

296π  (8) 

Для удобства пользования этой формулой время 
суток переведем в минуты, мощность РМ  выразим в 
мкВт, расстояние r – в см, и тогда по окончательной 
формуле будем иметь результат в минутах [7]: 

3

2

10

765

⋅⋅

⋅⋅
=

MM

ДОП

GP
Пr,

t
π  (9) 

Выбирая среднее значение мощности излучения 
мобильным телефоном и среднее расстояние антенны 
телефона от головы человека, будем иметь значение 

равное 54,52 минуты. 
Округляя полученный результат в пользу 

здоровья пользователя, отметим, что общее время 
пользования мобильным радиотелефоном следует 
ограничить 50 минутами в сутки. При необходимости 
использования мобильного телефона в 
экранированном помещении постоянно (в кабине или 
салоне автомобиля и т.п.) это время следует сократить 
в 4 – 5 раз. 
 

Выводы. Анализируя выше изложенный 
материал, можно сказать, что термин 
“электромагнитное загрязнение окружающей среды” 
объективно отражает новые экологические условия, 
сложившиеся на Земле в условиях воздействия 
электромагнитного поля на человека и все элементы 
биосферы. 

В настоящее время проблема электромагнитной 
безопасности и защиты окружающей природной 
среды от воздействия электромагнитного поля 
приобрела большую актуальность и социальную 
значимость, в том числе на международном уровне. 

Технологическое развитие информационного 
общества привело к тому, что в условиях постоянного 
воздействия электромагнитного поля находится 
значительная часть экосистем, особенно в условиях 
городов, на прилегающих к городам территориях, а 
также локально в практически незаселенных 
условиях. Анализ опубликованных данных, а также 
собственный опыт наблюдения, показывают наличие 
высоких уровней электромагнитных полей. 
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Проблема утилізації автомобільних шин та шляхи її вирішення 
 

М.І. Сергієнко, А.І. Васильченко, М.П. Веременко  
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Кафедра ІЕЕ, НТУУ «КПІ», м.Київ 03056 вул. Борщагівська, 115, тел. 241-70-37 
 
Annotation - The amortized tire is the valuable second raw material. Economic the effective processing of motor-car tires will 
allow not only to work out ecological problems but also provide high profitability of processing enterprises. Processing of 
motor-car tires foresees their dividing into constituents: rubber, steel, textiles and subsequent treatment, with the purpose of 
receipt of new materials. 
 
Key words – tire, rubber, steel, textiles. 
 

Використані автомобільні шини (а саме шини 
вантажних, легкових автомобілів, 
сільськогосподарських машин, тягачів, мотоциклів, а 
також спеціальних транспортних засобів), як правило, 
підлягають утилізації. Їх постачальниками виступають 
промислові і приватні господарства, а також 
адміністративні інститути. Шини автопарків 
промислових підприємств і адміністративних установ 
в рамках загальних технічних і ремонтних робіт 
підлягають регулярній заміні через кожні 1-2 роки. 
Автопокришки приватних легкових автомобілів 
мають строк служби, розрахований на 60 - 80 тис.  км, 
що в середньому відповідає 3 рокам експлуатації. 

В Україні основною технологією утилізації 
різних видів відходів є звалища. Тільки офіційних їх 
налічується близько 800. Зношені шини легально і 
нелегально зберігаються, як на змішаних звалищах 
разом з іншими відходами, так і на звалищах 
призначених виключно для використаних шин. 
Внаслідок захоронення шин на звалищах зношені 
шини не використовуються для подальшої переробки і 
таким чином вилучаються з економічного обігу. 
Даний спосіб використання шин може бути 
прирівняний до знищення ресурсів.  З іншого боку, 
зношені шини не підлягають біологічному 
розкладенню, тому в принципі не можуть бути 
захороненими. Контакт шин з дощовими опадами і 
грунтовими водами супроводжується вимиванням 
ряду токсичних органічних сполук: дифеніламіну, 
дубитилфлатату, фенатрену і ін. 

Відсутність контролю за відходами, 
самозаймання (наприклад, внаслідок удару блискавки) 
призводять до тривалих пожеж на звалищах, які через 
горючість шин майже неможливо погасити. 
Екстенсивне захоронення зношених шин в результаті 
веде до дефіциту площі для звалищ. За даними 
Європейської асоціації по переробці шин (ETRA) 
Європейського Союзу було прийнято рішення про 
заборону захоронення цілих шин з 2003р., а з 2006р. – 
розрізаних шин. 

Безконтрольне зберігання шин на відкритій 
місцевості або в водотоках підвищує потенційну  

небезпеку. Крім того, санкціоновані способи 
зберігання, хоч мають менш негативні наслідки, ніж 
безконтрольне зберігання, або створює свої ризики 
забруднення природного середовища, або не 

дозволяють охопити значні об’єми відходів 
економічно вигідним способом. Це основні причини 
того, щоб за будь-якої можливості вживати заходи 
щодо обмеження появи складів зношених шин. 

Зношені шини представляють собою відходи, які 
займають багато фізичного простору, важко 
піддаються ущільненню, збору та ліквідації. Вони не 
піддаються біологічному розкладенню, так як строк їх 
розкладення не підлягає визначенню. 

 Про масштабність цього питання з позиції 
екології свідчить вже той факт, що Європейська Рада 
2 квітня 1999 року була змушена видати спеціальну 
Директиву, відповідно до якої з 2003 року 
забороняється розміщення використаних шин на 
полігонах відходів, а з 2006 року введено заборону на 
спалення шин. 

Розвинуті європейські країни готові сплачувати 
за утилізацію автомобільних шин з розрахунку 150-
200 євро за тону. В зв’язку з щорічним збільшенням 
кількості використаних шин, в рамках Європейського 
Співтовариства була розроблена програма, відповідно 
до якої поставлені наступні задачі: 

 -розрахункова кількість шин повинна бути 
зменшена на 10%; 

 -масова частка автомобільних шин з відновленим 
протектором  повинна збільшитися до 25-30%; 

 -переробка зношених шин з метою отримання 
гумової крихти повинна зрости до 60%; 

 -вивезення шин на звалища має припинитися. 
Таким чином, в Великобританії об’єм 

відновлених шин досяг позначки 45%, а масова частка 
шин, перероблених в гумову крихту, збільшилася до 
20%. 

Рівень переробки та використання амортизованих 
шин за кордоном коливається в дуже широких межах: 
від 87% в Японії до 20 - 30% в США і більшості країн 
Західної Європи. 

Ситуація зі стану утворення та переробки 
зношених шин і способи їх вторинного використання 
у процентному відношенні наведена в таб. 1. 
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Таблиця 1                                                     Стан  утворення та переробки зношених шин                  
Країна Об’єм 

зношених 
шин, тис.т 

Вивезено 
на 
звалище, 
% 

Отримання 
енергії, % 

Відновл. 
протектора 
,% 

Одерж. 
гумової 
крихти,% 

Експорт, 
% 

Інше, % 

Великобританія 450 67 9 18 6 - - 
Італія 330 53 14 27 - 6 - 
Німеччина 550 2 38 18 15 18 9 

Росія 800 96 - 1 3 - - 

США 3000 59 22 9 9 3 1 
Франція 425 52 10 13 6 19 - 

Україна 300 98 2 - - - - 
Японія 840 8 43 9 12 25 3 

До складу автопокришки входять близько 15 
компонентів з високоякісних матеріалів (рис.1). 

 
Рис.1. Складові елементи автомобільної шини: 

1–протектор; 2–канавка протектора; 3–боковина;  
4,5–шар прогумованих ниток корду; 6–корд; 7–каркас; 
8–ширина профілю; 9–брекер (пояс);  10–борт; 11–
ущільнюючий гумовий шар 

 
Ми зробили аналіз існуючих методів утилізації 

автомобільних шин (табл.2). Серед найбільш 
поширених методів можна виділити:  

-механічний спосіб переробки, 

-кріогенний метод, 

-озонний метод,  

-спалення, 

-піроліз,  

-відновлення, 

-термоліз.  

Вище перераховані методи мають певні переваги 
та недоліки, тому ми порівнювали  їх за наступними 
критеріями: продукти переробки, викиди, витрати 
електроенергії, виробничі площі, автоматизація, 
собівартість процесу та час переробки 1 т. сировини. 

Метод спалювання несе загрозу для 
навколишнього середовища, оскільки в результаті 
згорання шин утворюються хімічні сполуки 1-3 класів 
небезпеки, а саме біфеніл, антрацен,  флуорентан, 
пірен, бенз(а)пірен. Біфеніл та бенз(а)пірен 
відносяться до найсильніших канцерогенів. В 
природних умовах автомобільні шини, вивезені на 
звалище або закопані в землю розкладаються не  
менше 100 років. Контакт шин з дощовою водою 
призводить до вимивання ряду токсичних органічних 
сполук: дифеніламіну, дибутилфлатату, фенантрена та 
ін. Ці речовини становлять екологічну загрозу 
потрапляючи в грунт, поверхневі та гунтові води. 

В результаті виникнення пожежі на звалищі 
автомобільних шин відбуваються викиди небезпечних 
і шкідливих для здоров’я людини хімічних речовин, 
таких як оксид вуглецю, оксид сірки, оксид азоту, полі 
циклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ) і стійкі 
органічні забруднювачі (СОЗ), тобто поліхлоровані 
дибензо-р-діоксини і поліхлоровані дибензофурани 
(ПХДД/ПХДФ), гексахлорбензол (ГХБ) і 
поліхлорованого дифенілу (ПХД) та інші. 

Пожежі шин під відкритим небом генерують 
викиди чорного диму, двооксиду вуглецю (сприяє 
парниковому ефекту), летючих органічних сполук і 
небезпечних речовин таких, як ПАВ, діоксини, 
фурани, хлорводень, бензол, ПХД, кадмій, нікель, 
хром і ванадій. 

Можливе вилуговування таких забруднювачів 
дощовою водою може привести до зараження грунтів і 
вод. Це відбувається  шляхом двох різних 
атмосферних процесів: 

- вимивання, коли маленькі частинки  
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Таблиця 2  Методи утилізації автомобільних шин 

Метод 
утилізації/ 
Критерії 

Механічний 
спосіб 
переробки 

Озонний метод Спалення Піроліз Термоліз 

Суть методу 
Подрібнення 
шин 
 

Руйнування 
шин з 
допомогою 
озону 

Спалення в 
котельнях для 
отримання 
енергії 

Розкладення 
органічних 
речовин при 
нагріванні без 
доступу кисню 

Розчинення в 
органічному 
розчиннику при 
дії тиску і 
температури 

Продукти 
переробки 
 

-гумова крихта; 
-металокорд 

-гумова крихта; 
-металокорд -енергія 

-піролізний газ; 
-піролізна 
рідина; 
-вуглецевий 
залишок; 
-металокорд 

-бензинова 
фракція; 
-мазут; 
-технічний 
вуглець;  
-металокорд 

Викиди -гумовий пил -викиди озону 
-оксиди 
вуглецю; 
-оксиди сірки 

-діоксини; 
-фурани; 
-меркаптани 

вуглеводневий 
газ 

Витрати 
електроенергії, 
кВт/т сировини 

Більше 500 Більше 600 - 60 Більше 700 

Виробничі 
площі, м2 600-1200 800-2000 300-500 1000-1500 3000 

Автоматизація + + + + + 
Собівартість, 
грн./т 300-390 700 210 590 490 

Час переробки 
1т, год 0,5-1 до 3т/год 0,5-1,5 6 3,3 

Переваги 

-простота в 
експлуатації; 
-екологічно 
чисте 
виробництво 

-повне 
вилучення 
металічного 
корду та 
текстилю 

-простота 
застосування 

-простота 
застосуванн; 
-низькі 
енергозатрати 

-одержання 
високоякісних 
продуктів 
переробки ; 
-замкнутість 
циклу; 
-висока 
ліквдність; 
-широка 
область 
використання 
кінцевих 
продуктів 

Недоліки 

-високі 
енерговитрати  
-постійна 
амортизація 
ріжучого 
обладнання 

-змінення 
властивостей 
гуми; 
-необхідність 
рекуперації 
відпрацьованог
о озону 

-витрата цінної 
сировини; 
-утворення 
шкідливих 
речовин 

-змінюється 
склад сировини; 
-високі витрати 
на очисне 
обладнання 

-значні стартові 
затрати 

зліплюються і вимиваються дощовою водою; 
- випадіння, коли каплі дощу безпосередньо 

захоплюють більш крупні часточки. 
Горіння шин приводить до піролізу та появі 

нафтопродуктів в результаті розкладання відходів. 
Окрім проблеми, пов’язаної з витіканням 
нафтопродуктів, відходи можуть бути винесені водою, 
яка використовувалася для тушіння пожежі, або 

шляхом перколяції через грунт, потрапляючи в 
грунтові води і прилеглі водотоки. 

 В результаті згорання 1 млн. шин утворюється 
близько 200 000л відходів нафтопродуктів. Це відходи 
маслянистого типу, які також є  пожежонебезпечними. 
Інші кінцеві продукти процесу горіння, наприклад, 
цинк, кадмій, свинець, також можуть бути вимиті 
водою. 
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Шини безпідставно не займаються. Але в випадку 
виникнення пожежі в результаті підпалу або по 
випадковій причині, швидкість і напрямок 
розповсюдження вогню будуть залежати від складу 
шин. Пожежі, що виникають на звалищах цілих шин, 
мають тенденцію просуватися від периферії до 
центру, де повітряні кармани сприяють подальшому 
горінню. Пожежі, що виникають на звалищах частин 
або обрізків шин схильні розповсюджуватися по 
поверхні звалища. 

Проблема утилізації автомобільних шин  має 
велике значення з точки зору і екології, і економіки.  

Екологічна складова полягає в тому, що 
вичерпність  паливно-енергетичних ресурсів та значні 
площі, які відводяться для зберігання зношених шин 
диктують необхідність ефективного використання 
зношених автомобільних шин в якості вторинних 
ресурсів. 

З точки зору економіки, при застосуванні методів 
переробки зношених автомобільних шин, ми 
отримуємо додаткові джерела вторинної сировини, що 
приносить прибуток. 

Наприклад, в результі переробки 1т шин методом 
термолізу отримуємо наступні продукти: бензинова 
фракція ≈ 325кг(32,5%); мазут ≈ 175 кг(17,5%); 
технічний вуглець ≈ 300кг(30%); металокорд ≈ 200 
кг(20%). 

Вихід продукції у відсотках представлений на 
діаграмі (рис. 2.) 

 
Рис. 2. Діаграма кінцевих продуктів переробки 

 
Таким чином прибуток з реалізації продуктів 

термолізу, що отримані з  1 т автомобільних шин 
становить 1156,2грн/т. 

Для порівняння продуктами реалізації при 
переробці зношених автомобільних шин методом 
піролізу є піролізна рідина(300кг), газ(200м 3 ), 
вуглецевий залишок(450кг) та металобрухт(50кг). 

Отже прибутком від переробки 1 т шин методом 
піролізу буде складати 2121грн/т. 

Шини є споживчим товаром, необхідним і 
важливим в теперішній час для будь-якої країни, в той 
же час використання і способи видалення шин можуть 
мати наслідки для оточуючого середовища. Саме тому 
важливо застосовувати обґрунтовані системи 
екологічного регулювання для зведення до мінімуму 

виникнення відходів, а також для максимально 
широкого застосування повторного використання і 
рециркуляції, і, в крайньому випадку, якщо технічно 
більше не має можливості використовувати відходи 
повторно, то для отримання енергії та інших корисних 
матеріалів.  
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ПЕРЕРАБОТКА И  ВТОРИЧНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА 

 
Н.И. Сергиенко, А.А. Капитоненко, И.С. Лабунец  
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Annotation – Chemical and physical properties of polietilentereftalat (PET) were considered in this article, the basic methods 
of processing of wastes of PET are selected: mechanical, and physical and chemical. Possibilities of the use of  recycle PET 
were also analysed. 
 
Key words – PET, processing of wastes, recycling. 
 

Мировое производство пластмасс возрастает на 5 
– 6% ежегодно и, по прогнозам, к 2010 г. достигнет 
250 млн. тонн. Увеличение объема потребления 
полимерных материалов ведет к накоплению 
неразлагающихся  отходов из отслуживших свой срок 
пластмассовых изделий, что в итоге приводит к 
загрязнению воздуха, почв и грунтовых вод 
продуктами неполного разложения. 

Использования только пластмассовой упаковки 
сопряжено с образованием отходов в размере 40 – 50 
кг/человека в год. Основной удельный вес в общей 
массе полимерных отходов занимает 
полиэтилентерефталат (ПЭТ) – примерно 25%. 

Образование отходов при изготовлении емкостей 
из преформ составляет в среднем 0,3 %. Большую 
часть отходов ПЭТ составляют изделия, выбывшие из 
употребления. К ним относят широкого употребления, 
упаковки, емкости для жидкостей, композиционные 
материалы и т. п.. В 2007 г. в Украине объем 
использования ПЭТ в сырье составил около 450 тыс. 
т. Общая масса использованных бутылок из-под 
напитков, образующаяся за год, составляет около 175 
тыс. т. Около 28 тыс. т. бутылок и других емкостей 
используется для розлива других пищевых продуктов 
(растительное масла, соусов и пр.). Тканей и одежды 
из полиэстера за год потребляется около 60 тыс. т. 
Пленок и листов из ПЭТ – около 7 тыс. т. 

 Значительное количество ПЭТ потребляется в 
виде волокнистых наполнителей и нетканого полотна. 
По различным оценкам, их объем составляет 50 – 70 
тыс. т. в год. Не поддается оценке объем 
использования ПЭТ для упаковки предметов быта, 
бытовой химии и парфюмерии. По косвенным 
подсчетам, этот объем может составлять от 30 до 70 
тыс. т. С учетом направлений использования 
различных изделий и сроков службы в Украине 
образуется порядка 300- 400 тыс. т. отходов ПЭТ. 

Во многих странах,  ПЭТ компостируется, как и 
другие полимерные отходы, но, учитывая, что на 
разложение пластиков требуется более 80 лет, 
площади земельных угодий, отчуждаемых для их 
складирования, стремительно растут. Сжигание 
отходов не требует таких площадей, однако выбросы в 
атмосферу и захоронение золы не менее опасны с 

экологической точки зрения. 
Полиэтилентерефталат в природных условиях 

достаточно инертный материал. Изделия из ПЭТ не 
содержат вредных компонентов, которые могли бы 
заражать подземные воды, их разложение происходит 
крайне медленно. Полиэтилентерефталат (ПЭТ) – 
твёрдое вещество белого цвета без запаха, плотность 
1,38-1,40 г/см3 (20°С), температура плавления 255-
265°С, температура размягчения 245-248°C, 
температура стеклования 70-80°С [1].  

ПЭТ представляет собой сложный 
термопластичный полиэфир терефталиевой кислоты и 
этиленгликоля. Сырьем для производства ПЭТФ 
обычно служит диметиловый эфир терефталевой 
кислоты с этиленгликолем. Получают 
полиэтилентерефталат поликонденсацией 
терефталевой кислоты или ее диметилового эфира с 
этиленгликолем  по периодической или непрерывной 
схеме. Этерификацию кислоты этиленгликолем 
(молярное соотношение компонентов от 1:1,2 до 1:1,5) 
проводят при 240-2700С и давлении 0,1-0,2МПа 
(рис.1): 

 
Рис.1.  Схема  получения  полиэтилентерефталата 

 

Полиэтилентерефталат не растворяется в воде и 
органических растворителях; сравнительно устойчив к 
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действию разбавленных растворов кислот, холодных 
растворов щелочей и отбеливающих агентов. При 
температурах выше 100 °C полиэтилентерефталат 
гидролизуется растворами щелочей, а при 200 °C – 
даже водой. Полиэтилентерефталат характеризуется 
высокой прочностью и ударной вязкостью (90 
кДж/м2), устойчивостью к истиранию и многократным 
деформациям при растяжении и изгибе, низкой 
гигроскопичностью. Полиэтилентерефталат - хороший 
диэлектрик, сравнительно устойчив к действию 
световых, рентгеновских лучей.  Отходы ПЭТ 
относятся к V классу опасности для окружающей 
среды [1]. 

В Украине для изготовления упаковки 
используется более 150 тыс. тонн ПЭТ в год, из 
которых только 3 – 5% направляется на вторичную 
переработку. В сложившейся ситуации поиск 
способов утилизации ПЭТ-тары становится все более 
актуальным вопросом. Исходный материал для 
производства ПЭТ-упаковки – ПЭТ – гранулят – не 
производится в Украине, а импортируется из Южной 
Кореи (до 80% всего импорта), Индонезии (более 
15%), Тайваня (5%). Создание собственного 
производства ПЭТ – гранулята в Украине 
маловероятно, так как стоимость его организации 
составляет примерно 350 млн. долларов, а срок 
окупаемости – до 5 лет.  

Таким образом, на сегодняшний день рециклинг 
ПЭТ становится единственным экономически 
выгодным вариантом для производителей такой 
упаковки, к тому же, этот процесс может 
осуществляться на уже существующем оборудовании 
и без привлечения дополнительных производственных 
мощностей [1].  

Можно выделить основные методы переработки 
отходов ПЭТ [1]: 

- механические, не изменяющие длину цепочки 
макромолекулы; 

- физико-химические, заключающиеся в 
получении низкомолекулярных веществ с их 
последующей полимеризацией. 

 
Основным механическим способом переработки 

отходов ПЭТ является измельчение, которому 
подвергаются некондиционная лента, литьевые 
отходы. Такая переработка позволяет получить 
порошкообразные материалы и крошку для 
последующего литья под давлением. При переработке 
механическим способом ПЭТ-тары получают флексы, 
качество которых определяется степенью загрязнения 
материала органическими частицами и содержанием в 
нём других полимеров (полипропилена, 
поливинилхлорида), бумаги от этикеток. 

Физико-химические методы переработки отходов 
ПЭТ классифицируются  следующим образом [1]:  

- деструкция отходов с целью получения 
мономеров или олигомеров, пригодных для получения 
волокна и плёнки;  

-  повторное плавление отходов для получения 
гранулята, агломерата и изделий экструзией или 
литьём под давлением;  

-  переосаждение из растворов, с получением 
порошков для нанесения покрытий; получение 
композиционных материалов;  

-  химическая модификация для производства 
материалов с новыми свойствами. 

 
Несмотря на сложность такой переработки, 

отходы ПЭТФ являются ценным вторичным сырьем, 
из которого могут быть регенерированы исходные 
мономеры. Такие отходы можно расщеплять 
этиленгликолем или его парами при температуре 
кипения этиленгликоля, перегретыми парами 
этиленгликоля или жидким этиленгликолем под 
небольшим давлением. Расщепление гранулята 
проходит обычно за 5 – 6 ч, но может быть 
значительно ускорено в присутствии катализаторов – 
ацетатов или карбонатов двухвалентных металлов. 
Образовавшиеся олигомеры или дигликолевый эфир 
терефталевой кислоты могут быть добавлены в 
основной поток после переэтерификации или 
этерификации и вместе с ним подвергнуты 
поликонденсации по обычному режиму. Таким 
способом перерабатывают чистые или отмытые 
отходы. Особенно часто продукт гликолиза добавляют 
в количестве до 25% на стадии поликонденсации при 
получении окрашенного волокна.  

Расщепление отходов водой до терефталевой 
кислоты может быть проведено за 1 ч при давлении 2 
– 3 МПа при 215 – 220 ° C или за 5 ч при 1,5 МПа. 
Оптимальными условиями щелочного расщепления 
являются: давление 0,9 - 1 МПа; температура 180 - 185 
° C; продолжительность 1 - 2 ч; концентрация щелочи 
5 – 7 % при количестве раствора 8,5 – 7 об. ч. на 1 
масс. ч. полиэфира. Продукт щелочного расщепления 
представляет собой водный раствор динатриевой соли 
терефталевой кислоты. Терефталевую кислоту 
осаждают минеральной кислотой, промывают и после 
сушки направляют на очистку или на метилирование.  

Для регенерации из отходов ПЭТФ 
диметилтерефталата наиболее часто используют 
метанолиз, который может быть проведен как 
периодическим, так и непрерывным  способом. Метод 
дает высокие выходы и отличается быстротой.  

После реализации любого из описанных 
процессов расщепления отходов получают мономеры, 
часто требующие дополнительной очистки. Такая 
очистка может быть осуществлена на установках 
синтеза этих мономеров параллельно с очисткой 
основного продукта.  

В том случае, когда в результате расщепления 
ПЭТФ получают терефталевую кислоту, ее 
целесообразно метилировать до диметилтерефталата. 
По классическому способу  диметилтерефталат 
получают, этерифицируя терефталевую кислоту 
избытком метилового спирта при повышенной 
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температуре в присутствии катализаторов – серной 
кислоты, металлов или их окисей (например, окиси 
цинка). После этерификации раствор охлаждают для 
кристаллизации диметилтерефталата, который затем 
отделяют фильтрацией или центрифугированием, с 
последующей очисткой дистилляцией.  

Наряду с периодическим процессом 
этерификации разработаны способы непрерывной 
этерификации терефталиевой кислоты. Аналогичным 
способом может быть получен дигликолевый эфир 
терефталевой кислоты при замене метилового спирта 
этиленгликолем.  

Для регенерации терефталевой кислоты 
применяют гидролиз в присутствии серной, азотной 
или фосфорной кислоты в качестве катализатора  или 
гидролиз без добавок, изменяющих рН среды; лучшие 
результаты достигаются, когда на 1 звено ПЭТФ 
приходится 2 моля воды при температуре 215°С.  

Новейшим способом переработки отходов ПЭТФ 
является гидролиз с использованием 
суперкритической воды, осуществляемый за 30 минут 
при температуре 350 - 400°С и давлении 25 - 30 МПа. 
Зависимости степени превращения от температуры 
реакции показывает, что выход терефталевой кислоты 
может достигать 99%. Преимущество разработанного 
способа по сравнению с метанолизом  и гликолизом 
заключается в простоте и непродолжительности 
процесса.  

Наряду с вышеописанными методами деструкции 
полимера, разработан способ утилизации отходов 
ПЭТФ аммонолизом с получением исходных 
мономеров, используемых для производства 
полиамидов. Аммонолиз полимера происходит при 
воздействии на него водного раствора аммиака при 
повышенной (порядка 100 0С, в течение 2-4 часов) 
температуре. В этих условиях высокомолекулярное 
соединение превращается в кристаллическую 
аммонийную соль терефталиевой кислоты, 
нерастворимую в воде и этиленгликоль, остающийся в 
водной фазе. Аммонийная соль легко превращается в 
терефталевую кислоту – основное и дорогостоящее 
сырье для производства ПЭТ путем обработки ее  
кислотным реагентом,  а этиленгликоль после 
концентрирования из водного раствора может быть 
использован в процессе переработки ПЭТ в 
олигомеры. Используемая схема переработки 
полиэтилентерефталата легко может быть 
модифицирована с целью получения других 
производных терефталевой кислоты – амидов, 
нитрилов, эфиров, которые также применяются в 
производстве полимеров. 

Позитивным аспектом вторичной переработки 
является приближение свойств переработанного 
материала к свойствам первичного. Единственным 
ограничением для использования рециклата ПЭТ 
становятся санитарно-гигиенические нормы и 
невозможность изготовления упаковки для пищевых 
продуктов. Это связано с содержанием в 

переработанном материале различных вредных 
примесей и загрязнений, которые трудно удаляются. 
Наглядно использование ПЭТ – рециклата 
представлено на рис. 2 [2]. 

 
Рис. 2. Схема вторичной переработки  ПЭТ 

 
Анализ этой схемы показывает, что, при  

переработке тары из ПЭТ, можно получить очень 
широкий спектр продукции для текстильной, 
химической, строительной и даже пищевой 
промышленностей. Из хлопьев (или агломерата) 
можно получать гранулят или, наполняя ПЭТ 
стекловолокном или другими наполнителями и 
специальными добавками, получать композиционный 
материал. 

Конструкционные изделия и композиционные 
материалы с введением в состав вторичного ПЭТ в 
качестве армирующего материала, можно с успехом 
использовать при изготовлении  черепицы, бордюров, 
облицовочной и дорожной плитки, строительных 
блоков, бетона [3]. 

Технологическая схема переработки ПЭТ и  
применения вторичного сырья показано на рис 3. 

 
 

Рис. 3. Технологическая схема переработки ПЭТ 
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Утилизация и переработка ПЭТ  решает ряд 
очень важных проблем. Это, в первую очередь, 
снижение их влияния на окружающую среду, при  
захоронении на полигонах твердых бытовых отходов. 
Во вторых, увеличение полезного объема самих 
полигонов, в которых объем  ПЭТ занимает от 20 до 
30 %. И наконец, переработка ПЭТ дает возможность 
получения очень ценного вторичного сырья с 
высокими экономическими показателями (Рис 4). 

 
Рис.4. Стоимость вторичного сырья полученного при 

переработке ПЭТ 

В Англии на сегодняшний день перерабатывается  
70 % ПЭТ – бутылок, в Германии – 80-85%, в Швеции 
– 90-95 % (это самый высокий показатель в Европе). 
Однако в Украине отрасль вторичной 

переработки практически не имеет под собой 
законодательной базы. К тому же, недостаточно 
хорошо организован социальный аспект этой 
проблемы. Ведь успех организации процесса 
вторичной переработки напрямую зависит от желания 
населения способствовать его сбору. 
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Одним з найнебезпечніших результатів 
антропогенної діяльності є утворення та накопичення 
відходів, серед яких відходи полістиролу (ПС) 
займають особливе місце. За рік в Україні 
утворюється майже 120 тис. тонн відходів 
полістиролу та його сополімерів, з яких 
переробляється всього 10 % [1]. Відходи 
накопичуються у вигляді виробів з ПС та його 
сополімерів, які не підлягають використанню (вази, 
сирниці, різноманітний посуд, деталі лабораторного та 
торгового обладнання), а також у вигляді 
промислових відходів. Тобто проблема їх утилізації є 
досить актуальною. 

Сильно забруднені промислові відходи, що 
утворюються у виробництві полістиролу ((-СН2-
С(С6Н5)Н-)n) і ПС пластиків, при чищенні реакторів, 
екструдерів і технологічних ліній внаслідок 
забрудненості, неоднорідності та низької якості, 
зазвичай, знищують шляхом спалювання. Досить 
перспективним методом утилізації відходів ПС є 
метод деструкції з подальшим отриманням рідких 
вуглеводневих продуктів, які можна використовувати 
як паливо.  

Метод полягає в приєднанні до бензенового 
кільця полістиролу іоногенних груп із отриманням на 
його основі іонітів. Для цього використовують 
технологічні відходи і зношені вироби з ПС, 
молекулярну масу яких (методом термічної 
деструкції) доводять до величин, потрібних за 
умовами синтезу. Зазначимо, що технологічні відходи 
ПС за своїми фізико-механічним та технологічними 
властивостями майже не відрізняються від первинної 
сировини. Причому дуже важливим фактором є те, що 
їх можна повторно використовувати на 
підприємствах, де вони  й утворюються. У такому 
випадку їх або додають до первинного ПС, або 
використовують як сировину при виробництві різних  
промислових виробів. Повернення полістирольної 
сировини в технологічний процес дозволяє значно 
підвищити ефективність використання полімерних 
матеріалів за рахунок реалізації безвідходних 
виробництв. 

Утилізацію ПС відходів також можна здійснити 
методом екструзії, що полягає у формуванні 
пластикових виробів шляхом видавлювання матеріалу 
через матрицю з отворами відповідного перерізу. 
Аналізуючи метод екструзії, можна зробити висновок, 
що під час протікання процесу молекулярна маса ПС 
змінюється за певними закономірностями: чим більша 
початкова молекулярна маса полістирольного 

пластику, тим значніше її зменшення після кожного 
циклу екструзії. Зазначимо, що деструкція ПС 
розплаву дещо підсилюється механічними 
напруженнями, оскільки «пружина» деструкційного 
процесу стає міцнішою за умов зростання в’язкості 
розплаву. А це, у свою чергу, призводить до 
інтенсифікації процесу вторинної переробки ПС без 
суттєвого впливу на його кінцеві характеристики [2]. 

Дуже важливим напрямком у переробці відходів 
ПС пластиків є використання вторинної сировини як 
замінних первинних матеріалів. Розглянемо 
детальніше процес переробки 
акрилнітрилбутадієнстирольного полімеру (АБС). 
Встановлено, що за умов багатостадійної переробки 
АБС відходів можливий перебіг двох конкуруючих 
процесів. З одного боку, відбувається часткова 
деструкція макромолекул полімеру, а з іншого – 
часткове міжмолекулярне «зшивання». Тому при 
виборі екструзійного методу переробки АБС відходів 
треба враховувати необхідність їх попередньої 
підготовки. Зокрема, за даними [3], ефективною 
підготовчою стадією переробки відходів АБС 
вважається підсушка полімеру до вмісту вологи, що 
не перевищує 0,1 %. У цьому випадку вдається 
запобігти утворенню небажаних дефектів у матеріалі 
(лускової поверхні, сріблястості, розшарування 
виробів по товщині тощо). Встановлено, що 
застосування попередньої сушки перероблюваної 
маси покращує якість кінцевого продукту на 20 – 40 % 
[4]. 

Досить перспективною також є переробка 
відходів АБС методом лиття під тиском [5]. Однак, у 
даному випадку з метою покращення текучості 
полімеру доцільно вводити спеціальні технологічні 
добавки, які значно полегшують переробку АБС за 
рахунок збільшення рухливості і гнучкості 
макромолекул полімеру, зниження його в'язкості. 
Отримані за таким способом вироби за своїми 
експлуатаційними показниками не поступаються 
виробам з первинної сировини, а інколи навіть 
перевершують їх. Браковані і зношені вироби також 
можна утилізувати подрібненням з подальшим 
додаванням отриманої крихти до первинної сировини.  

Значно складніша ситуація спостерігається в 
області утилізації зношених виробів з полістирольних 
спінених пластиків. За кордоном основними шляхами 
їх утилізації є піроліз, спалювання, фото- або 
біорозкладання, захоронення тощо [6]. Зокрема 
блоковий полістирол перед переробкою 
рекомендується змішувати з ударостійким 
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полістирольним полімером у співвідношенні 70:30, 
модифікувати в інші способи або піддавати  вторинній 
переробці його сополімера з акрилонітрилом 
(CH2=CH-C≡N), метилметакрилатом 
(СН2=С(СН3)СООСН3) тощо. Це зумовлено тим, що 
вказані сополімери мають дещо вищу стійкість до 
атмосферного старіння, що є досить важливим 
факторм для подальшої утилізації та плвторного 
використання полімерних відходів. 

Для переробки відходів плівок ПС їх піддають 
агломерації в роторних агломераторах [6]. Низьке 
значення ударної в'язкості полістиролів обумовлює їх 
швидке подрібнення (у порівнянні з іншими 
термопластами), проте висока адгезійна здатність 
призводить, по-перше, до злипання часток матеріалу і 
утворення крупних агрегатів до того, як матеріал 
набуває пластичності, а по-друге, до прилипання 
матеріалу до деталей технологычного устаткування. 
Без сумніву, це значно ускладнює процес переробки 
ПС плівок. 

В даний час перед переробною промисловістю 
дость гостро постає проблема переробки змішаних 
відходів пластмас. Зокрема дана технологія 
передбачає їх попереднє сортування, подрібнення, 
промивання, сушку і гомогенізацію. Отриманий із 
змішаних відходів вторинний ПС має достатньо 
високі фізико-механічні показники, його також (у 
розплавленому вигляді) можна додавати до асфальту 
або бітуму. При цьому досягається, по-перше, 
зниження собівартості цих матеріалів, а по-друге, 
збільшення характеристик міцності приблизно на 20% 
[6].  

На кафедрі інженерної екології НТУУ «КПІ» 

проводяться дослідження щодо аналізу ефективності 
методів утилізації та переробки виробів на основі 
полістиролу. На нашу думку, найперспективнішим є 
метод деструкції полістирольних пластиків, який 
дозволяє не тільки вирішити вельми актуальну 
проблему вторинної переробки їх відходів, а й на 
основі використання кінцевих продуктів переробки 
зменшити витрати вуглеводневого палива, запобігти 
збільшенню викидів парникових газів, сприяючи тим 
самим сталому розвитку нашої країни. 
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