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Збірник містить тези доповідей наукової конференції, присвяченої актуальним фізико-

технічним проблемам енергетики, і пошукам шляхів їх вирішення. Розглянуто задачі 

прикладної фізики, теплофізики, газогідродинаміки, обчислювальної математики та екології. 

Особливу увагу приділено альтернативній енергетиці і відновлювальним джерелам енергії, 

екологічно чистим силовим установкам та раціональному використанню ресурсів. 

Матеріали конференції мають теоретичну та практичну цінність, і можуть бути корисні 

науковцям, фахівцям у галузі прикладної фізики та енергетики, студентам та аспірантам 

технічних вузів. 

 

Сборник содержит тезисы докладов научной конференции, посвященной актуальным 

физико-техническим проблемам энергетики, и поискам путей их решения. Рассмотрены 

задачи прикладной физики, теплофизики, газогидродинамики, вычислительной математики и 

экологии. Особое внимание уделено альтернативной энергетике и возобновляемым 

источникам энергии, экологически чистым силовым установкам и рациональному 

использованию ресурсов. 

Материалы конференции имеют теоретическую и практическую ценность, и могут быть 

полезны научным работникам, специалистам в области прикладной физики и энергетики,  

студентам и аспирантам технических вузов. 
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УДК 620.93 
 

ВИКОРИСТАННЯ ВІТРОВОДНЕВИХ ЕЛЕКТРОЛІЗНИХ СИСТЕМ 

ВИСОКОГО ТИСКУ У ВОДООПРІСНЮВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСАХ 
 

М. М. Зіпунніков  

Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України, м. Харків 

zipunnikov_n@ukr.net 
 

Розширення масштабів використання нетрадиційних і відновлюваних джерел 

енергії (НВДЕ) в Україні, яка відноситься за своїми кліматичними умовами до 

країн з помірними значеннями первинних потенціалів НВДЕ, зумовлює 

необхідність істотного удосконалення процесів перетворення енергії і 

підвищення техніко-економічних характеристик систем енергопостачання на їх 

основі. Одним з основних шляхів вирішення цієї проблеми є інтенсифікація процесів 

перетворення енергії у всіх ланках системи, як на стадії генерації енергії, так і 

при її споживанні, що зумовлює необхідність системного дослідження динаміки 

процесів енергоперетворення в основних елементах технологічної схеми. 

В якості перспективних проектів, які можуть бути реалізовані в 

найкоротші терміни з максимальною економічною ефективністю і що мають 

велике значення для екології рекреаційних зон півдня України, можна виділити 

роботи, які спрямовано на підвищення ефективності використання енергії вітру 

і сонця в інфраструктурі паливно-енергетичного комплексу з використанням 

водневих технологій. 

Сучасний рівень водневих технологій, які реалізуються зокрема в 

електрохімічних установках створених в ІПМаш НАН України, дозволяє 

виробляти і накопичувати водень в системах з високим тиском, безпосередньо в 

умовах водневих заправних станцій і використовувати його в якості екологічно 

чистого палива в автомобільних двигунах і енергоустановках судів каботажного 

плавання, що знижує токсичність відпрацьованих газів транспортних засобів і 

забезпечує економію вуглеводневих енергетичних ресурсів. 

З метою зниження гостроти енергоекологічної кризи пропонується 

розширити використання відновлювальних видів енергії шляхом створення 

сонячних вітроводневих заправних станцій на базі новітніх технологій для 

забезпечення автотранспорту і судових енергоустановок екологічно чистим 

паливом – воднем. Результати аналізу свідчать, що автономна сонячно-вітроводнева 

станція потужністю 200 кВт·ч при безперервній роботі на розрахунковому 

режимі може виробляти за добу 100 кг (1100 м3) водню, що відповідає 300 л 

бензину в енергетичному еквіваленті і забезпечує зменшення викидів до 

атмосфери 800 кг СО2 та повністю виключити утворення твердих часток. 

В результаті обробки і узагальнення інформації, отриманої в процесі 

експериментальних досліджень сформовано науково-технічні принципи створення 

електрохімічних водневих акумуляторів енергії і запропоновано шляхи 

оптимізації їх роботи на змінних режимах, характерних для реальних умов 

експлуатації енерготехнологічних установок в різних геокліматичних умовах. 

УДК 621.548 
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УДК 004.4:621.1.016.4 

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС «ЕНЕРГОАУДИТ» 
Г. В. Бабенко, І. В. Гарячевська  

Харківський національний університет імені. В.Н. Каразіна, м. Харків 

hanna16babenko@gmail.com  
 

Енергетична ефективність та енергозбереження є надзвичайно актуальним на 

сьогоднішній день. Одним з пріоритетних напрямків економічної політики державних 

установ і приватних компаній є підвищення енергоефективності і енергозбереження. Ці 

напрями орієнтовані на динамічний розвиток, відповідно до загальної спрямованості 

державних програм та зниження витрат на послуги і виробництво товарів. Отже 

енергозбереження є стратегічним завданням держави. 

Заходи з енергозбереження дозволяють значно знизити витрати на енергію; 

забруднення довкілля залежить від енергоспоживання не відновлювальних джерел енергії, 

зменшення споживання позитивно впливає на екологію. 

Структурний та ефективний підхід до розробки проектів дає визначення фактичному 

потенціалу енергозбереження. Для проведення енергоаудиту необхідно мати відповідний 

інструментарій та оптимальні методи розрахунку потенціалу енергозбереження. Проведення 

енергоаудиту необхідно для отримання енергетичного сертифікату або паспорту 

енергоефективності. 

Енегоаудит включає оцінку, аналіз, обстеження будівлі, а також заходів, виконання 

яких призведе до зниження споживання енергії. Результати енергоаудиту надаються у звітах. 

Звіт містить рекомендовані заходи а також відсотки заощаджень та прибутки в разі 

впровадження. Застосування спеціалізованих програмних продуктів суттєво прискорює 

оцінку будівлі та отримання рекомендацій щодо енергозбереження. 

Розроблений програмний комплекс «Енергоаудит» дозволяє автоматизувати обробку 

даних, отриманих під час обстеження будівель та споруд. Може використовуватися в 

спеціалізованих фірмах, які займаються енергоаудитом. Програмний продукт є 

безкоштовним. Програма потребує додаткового налаштування та підключення до бази даних. 

Користувачем розробленого програмного комплексу має бути фахівець в галузі 

енергозбереження. Програмний продукт був розроблений на мові С++, середовище розробки 

Microsoft Visual Studio. 
 

     
 

   
 

Рис.1. Вікна для внесення інформації про об’єкт, що досліджується 
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На першому етапі система проводить розрахунок потреби в енергії для покриття 

загальних теплових втрат. На другому етапі розраховуються сумарні теплопостачання. На 

третьому - проводиться розрахунок коефіцієнта утилізації. В підсумках розраховується 

потреба в енергії для опалення. 

    
а                                                                              б 

 
в 

Рис. 2. Вікна результатів розрахунків енергоефективності 
 

Заключне вікно (рис.2.б) містить 4 колонки. В першій колонці перераховані найбільш 

важливі параметри, які впливають на енергоспоживання. Для кожного з цих параметрів в 

сусідній колонці є показники норм. Наступна коронка містить фактичні показники 

енергоспоживання. Остання колонка містить різницю між фактичними та нормованими 

показниками.  На підставі цих даних розраховані показники потреби енергії нормовані та 

фактичні, та результат відхилення фактичних параметрів від норм – перевищення витрати 

енергії. 

Список використаних джерел 

1. Закон України «Про енергозбереження» від 09.04.2015 р. 2. Проект закону України «Про 

енергетичну ефективність будівель» від 11.07.2016 р. 3. Б. Страуструп. Язык 

программирования С++, 3-е изд./пер. с англ. – СПб.; М.; «Невский диалект» - издательство 

БИНОМ», 1999 г. – 991 с. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ  
М. О. Семенюк  

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків 

semenjukmaksim@gmail.com 
 

На сучасному етапі розвитку науково-технічного прогресу та зменшення питомого 

енергоспоживання побутових приладів, особливої актуальності набуло питання розробки 

вітроенергетичних установок малої потужності. В даній роботі розглянуто концепт 

установки, головною конструктивною особливістю якої,  є наявність конфузора навколо 

гондоли – зовнішньої оболонки.   

Було висунуто гіпотезу, що зовнішній профіль конфузора може впливати на 

ефективність установки. Зміст припущення в тому, що різні профілі зовнішньої частини 

турбіни можуть впливати на крутний момент на роторі. Отже, можливо підібрати таку 

форму, що виникне перепад тисків, і швидкість потоку збільшиться. Як наслідок, 

підвищиться енергоефективність.  

Апарат вищенаведеного типу безперечно знайде своє місце у вітроенергетиці. По-

перше, він є компактним, у порівнянні з традиційними вітровими млинами, які 

встановлюються у домогосподарствах. Як правило, вони є шумними та несуть певну 

небезпеку для птахів. По-друге, установка має такі параметри, які дозволяють їй працювати з 

вітрами малих швидкостей. Це є надзвичайно актуальним для українського клімату, де 

швидкість вітру рідко перевищує 10м/с.  

З метою проведення експерименту, було створено модель турбіни. Для цього 

використовувалася система комп’ютерного моделювання, дизайну та розробки – SolidWorks 

2016. Проведено розрахунки головних характеристик турбіни під дію набігаючого потоку 

повітря – швидкість потоку, крутний момент, що виникає на гвинті,потужність, тиск на 

стінках установки. 

 

 

 Рис. 1. Траєкторії потоку навколо ВЕУ  

Були протестовані принципово різні профілі, та виявлено такий, що найкращим чином 

впливав на потужність. В середньому, очікується, що ефективність приладу зросте на 60 

відсотків.   
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УДК 519.658 

ТЕПЛОТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ 

БЕЗСІТКОВИМИ МЕТОДАМИ  

З ВИКОРИСТАННЯМ АТОМАРНИХ ФУНКЦІЙ  
О. Ю. Лісіна 

 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків 

lisinakorovina@outlook.com 
 

Активне впровадження результатів науково-технічного прогресу у різній галузі 

життєдіяльності людини призвело до необхідності удосконалення підходів до розв’язання 

задач , які раніше мали варіанти реалізації тільки на підлозі експериментальних даних. 

При проектування будівель та споруд слід з особовою ретельністю  підходити до 

питань теплотехнічного розрахунку конструкцій огородження, які підлягають різноманітним 

зовнішнім впливам: потоки вологи та тепла, розповсюдження звукових хвиль, хімічний 

вплив. З вказаних чинників вплив температури може призводити до зростання витрат на 

терморегуляцію в будівлях. Така проблема 

Из указанных факторов воздействие температур может приводить к увеличению 

затрат на терморегуляцию в зданиях. Така проблема, зазвичай, розв’язується комплексно. 

Одним з етапів розв’язання проблеми є тепловий розрахунок конструкції, а саме – 

розрахунок протидії тепло проведенню конструкції з урахування геометричних параметрів, 

фізичних та хімічних характеристик матеріалів конструкції, тощо. 

У доповіді розглядаються сандвіч-панелі, які, не дивлячись на довгу історію 

використання, є одними з найбільш застосовуваних на сьогодення конструктивів, маючи 

низку переваг (відносно мала вага, довговічність, гарна теплоізоляція), сандвіч-панелі мають 

лідерське місце на ринку тепло ізолюючих покрить.   

Маючи на увазі важкість проведення експериментальних досліджень та враховуючі 

можливості сучасних комп’ютерних технологій на етапі попередніх теплових розрахунків 

використовують методи чисельного моделювання. Такі підходи дозволяють сформувати 

апріорну інформацію про характер змін мікроклімату, які можуть відбутися у результаті 

експлуатації тих чи інших конструкцій огородження. 

Для дослідження можуть бути використані декілька варіантів розв’язання вище 

поставлених завдань. Можливо використання сіткових або безсіткових методів, методів 

кінцевих елементів та інш. 

Автором пропонується за базовий метод розв’язання задачі взяти безсіткові методи з 

використанням атомарних функцій, які мають безумовну перевагу в тому, що дають 

найменші похибки. Одним з найбільш важливіших критеріїв одержання якісних  рішень є 

вибір системи базисних функцій. Як зазначені функції бажано використання функцій, що 

мають властивість функцій інваріантності не тільки при здійсненні операцій зсувів, але й при 

поворотах і відображеннях в евклідовому просторі. Ці властивості притаманні позитивно 

визначеним функціям, що становлять клас радіальних базисних функцій (РБФ), а також 

досліджувані у попередніх роботах автора - атомарні радіальні базисні функції (АРБФ). 

 Протягом останніх 15-20 років знайшли застосування так звані безсіткові РБФ-

методи, які частіше усього використовуються в сучасній теорії апроксимації, коли треба 

апроксимувати розподілені данні у багатовимірному просторі nR . Спочатку такі методи 

були використані у геодезії, геофізиці та метрології, пізніше – в чисельних розв’язках 

рівнянь у частинних похідних, що дає змогу розв’язання задачі з достатньою достовірністю. 

Слід зазначити, що практично реалізація поставленого завдання вичерпується 

методами з забезпечення тепло збереження тільки для окремого класу будівель і споруд. Це 

такі споруди, як житлові, адміністративні та ін. Для другого класу споруд таких як 

промислові обсипні, заглиблені споруди, шахтні проходи та ін. актуальною є навпаки 

завдання організації тепловідводу.  

Таким чином, розв’язання задачі буде обумовлюватись конкретним завданням по 

кожному окремому типу споруд. 

mailto:lisinakorovina@outlook.com
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УДК 621.187.127 

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ МАГНІТНОГО ОЧИЩЕННЯ 

ВОДНИХ СИСТЕМ 
В. І. Гаращенко, О. В. Гаращенко  

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

v.i.harashchenko@nuwm.edu.ua, o.v.harashchenko@nuwm.edu.ua 

 

Глибоке очищення технологічних вод теплової та атомної енергетики від 

забруднюючих домішок є визначальним фактором надійності та довговічності роботи 

обладнання. Основною причиною забруднення домішками таких технологічних вод є 

неперервна і прогресуюча в часі корозія, зношення в результаті експлуатації технологічного і 

комунікаційного обладнання. Основна маса забруднень складається з залізовмісних домішок 

з феромагнітними властивостями [1,2].   

Досліджено, що навіть при концентрації залізовмісних домішок (0,02-0,2) мг/л на 

парогенеруючих поверхнях труб котлів та в проточній частині турбін утворюються так звані 

„залізисті відкладення” [1,2]. Ці відкладення збільшують термічний та гідравлічний опір, 

погіршують теплопередачу, призводять до перевитрат палива і теплової енергії, перепалів та 

розривів труб, зменшення потужності турбіни, збільшення часу простою обладнання в 

ремонті і скорочення вироблення електроенергії. Якщо ж конденсати з високою 

концентрацією залізовмісних домішок (особливо в пускові режими) скидати у водойми, то це 

призводить до забруднення водного басейна, навколишнього середовища та додаткових 

втрат тепла. 

 Ефективним методом очищення водних систем від феромагнітних залізовмісних 

домішок є метод магнітного осадження в поліградієнтних фільтруючих загрузках [1,3]. 

Запропонований метод є екологічно чистим, так як при його реалізації не використовуються 

хімічні реагенти, високошвидкісним (швидкість рідкого середовища, що фільтрується 

складає 200-300 м/год, а при фільтрації багатоконцентрованої водної суспензії – до 

1000м/год.) Метод дозволяє очищати рідкі середовища з температурою до 500°С і 

осаджувати домішки розмірами 0,01-10мкм[1,3]. При цьому питомі енергозатрати складають 

0,03-0,06 кВт/м3 очищуваного середовища. 

Досліджувався вплив технологічних параметрів процесу магнітного очищення: 

довжини L намагніченої фільтруючої загрузки, напруженості H магнітного поля, швидкості 

V фільтрування на коефіцієнт очищення ψ. Для дослідження використовували живильну 

воду ТЕЦ. Вихідна концентрація заліза складала 195 мкг/л. Результати досліджень показані 

на рис.1,2,3. При довжині фільтруючої загрузки 0,8-1,2м коефіцієнт магнітного очищення 

складає 0,78-0,8 (рис. 1). При напруженості магнітного поля більше 100 кА/м величина 

коефіцієнта очищення практично не змінюється (рис. 2). Суттєве зменшення коефіцієнта 

очищення спостерігається при збільшенні швидкості фільтрування V>300м/год (рис. 3).  
 

              
 

Рис. 1. Залежність коефіцієнта магнітного 

очищення від довжини намагніченої 

фільтруючої загрузки V=50 м/год,  

Н=140 кА/м 

Рис. 2. Залежність коефіцієнта 

магнітного очищення від 

напруженості магнітного поля 

V=50 м/год, L=0,74 м 
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Рис. 3. Залежність коефіцієнта магнітного очищення від швидкості фільтрування. L=0,74 м, 

H=140 кА/м 
 

Використовуючи дослідні дані залежностей, що зображені на рис.1,2,3, і здійснюючи 

математичні розрахунки, отримаємо рівняння, що адекватно описує графічні залежності 

 

476100

11,102409
2

274.0069.0






V

HL
                                                        (1)           

Графічна залежність ψ=f(L,V,H), наприклад, при L=1,5м., 50<H<400 кА/м, 

50<V<400 м/год показана на рис.4. 

 

 
 

Рис.4. Просторова залежність коефіцієнта очищення ψ від L, H, V. L=1,5м; 50<H<150 кА/м; 

50<V<400 м/год 

 

Процес магнітного осадження домішок у феромагнітній фільтруючій загрузці з 

врахуванням технологічних параметрів L,V,H і додаткових λ, α0, d можна описати рівнянням:   

)]/exp(1[ 275.0

0 dvLH   ,                                              (2) 

де λ – частка феромагнітної фракції залізовмісних домішок; α0 – технологічний параметр, 

який визначається дослідним шляхом для конкретного середовища; d – діаметр гранул. 

 Отже, аналізуючи результати досліджень технологічних параметрів процесу магнітного 

очищення живильної води ТЕЦ від феромагнітних домішок можна прийти до висновку, що 

для даних умов рекомендованими параметрами для ефективного магнітного очищення є: 

L=0,8-1,0м; H=80-100 кА/м; V=200-300м/год.  
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УДК 518: 517.948 

ПРОБЛЕМА СИНТЕЗА АДЕКВАТНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОПИСАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
Ю. Л. Меньшиков 

Днепровский университет, г. Днепр 

Men0605Ude@gmail.com 
 

Математическое моделирование является важным инструментом при использовании 

математических методов для прогнозирования поведения физических процессов в новых 

условиях эксплуатации или при новых физических параметрах процессов. 

Будем называть математической моделью физического процесса совокупность 

уравнений, которые отражают физические законы исследуемого процесса. 

Внешними воздействиями будем называть функции, которые присутствуют в 

математической модели в качестве независимых слагаемых. 

Начальные и различные граничные условия для исследуемого процесса будем 

называть дополнительными условиями. 

Совокупность математической модели физического процесса, внешних воздействий и 

дополнительных условий будем называть математическим описанием физического 

процесса [1].  

Процесс компьютерного решения уравнений математической модели физического 

процесса с учетом внешних воздействий и дополнительных условий будем называть 

математическим моделированием. 

В научной литературе возможны и иные определения. 

В данной работе ограничимся рассмотрением только таких физических процессов, 

поведение которых можно приближенно описать системой линейных дифференциальных 

уравнений n - го порядка [1,2]: 

zBxAx ~~~
 ,                                                        (1) 

где Xtxtxtxtx T
n  ))(~,...),(~),(~()(~

21  есть вектор-функция переменных состояния, 

Ztztztztz T
m  ))(~,..),(~),(~()(~

21  – вектор-функция внешних воздействий, BA,  – матрицы с 

постоянными коэффициентами соответствующей размерности. 

Под математическим описанием будем понимать совокупность системы 

дифференциальных уравнений (1) и вектора функции внешних воздействий [1]. Структура 

системы (1), ее параметры и внешние воздействия определяются свойствами 

индивидуального физического процесса. 

Практическое значение результатов математического моделирования зависит от 

степени совпадения результатов математического моделирования для выбранного 

математического описания реального процесса с экспериментальными данными [1,2]. Если 

совпадение результатов математического моделирования с экспериментом плохое, то 

дальнейшее использование этих результатов является проблематичным. Важным понятием в 

этой связи является адекватность построенного математического описания изучаемому 

физическому процессу [1,2]. Однако, это определение адекватности является довольно 

общим и требует уточнений и дополнений. Кроме этого, остается открытым вопрос о 

возможности использования адекватных математических описаний для выполнения прогноза 

поведения физического процесса. 

Упомянутые общие вопросы математического моделирования и являются предметом 

исследований в данной работе. 

Будем полагать, что исследователя интересует только одна характеристика 

физического процесса, например, )(~ txk . 

Адекватным математическим описанием физического процесса типа (1) по 

переменной )(~ txk  (АМОФПxk) будем называть такое математическое описание, для которого 

результаты математического моделирования переменной )(~ txk  
совпадают с результатами 
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экспериментальных измерений )(txex
k  характеристики )(~ txk  с точностью эксперимента  : 

 


X

ex
kkx txtx

k
)()(~ ,                                               (2) 

 

где 
X

.  есть априори выбранная норма в функциональном пространстве X ,  – const,  > 0. 

 Если 
kx , тогда свойство адекватности математического описания будет 

необъективным. Можно показать, что адекватных математических описаний по переменной 

)(~ txk  у системы (1) существует бесконечно много. Если система (1) не удовлетворяет 

условию адекватности по переменной )(~ txk , тогда проблематичным будет дальнейшее 

использование системы (1) для математического моделирования характеристики )(~ txk . 

Предположим, что АМОФПxk физического процесса построено с использованием 

некоторого алгоритма. Однако использовать это описание для изучения динамической 

системы в новых неизвестных условиях не имеет смысла, так как полученное АМОФПxk в 

новых условиях таким не является. 

Если исходные параметры физического процесса мало изменяются в новых условиях, 

то в силу свойства инерции физического процесса эти малые изменения дают малые 

изменения исследуемых характеристик физического процесса. И, следовательно, результаты 

эксперимента в новых условиях будут близки к результатам предыдущего эксперимента, с 

использованием которого было ранее получено АМОФПxk и практическая полезность 

результатов моделирования будет незначительная. 

Для построения АМОФПxk  пригодного для более правдоподобного прогнозирования 

поведения физического процесса предлагается исключить влияние локальных изменений 

случайного характера на с АМОФПxk методом специальной фильтрации [3] с последующим 

применением регуляризирующего алгоритма [1,2]. Такой алгоритм совпадает с алгоритмом 

получения адекватного математического описания для класса операторов [1,2]. Однако в 

этом случае разброс параметров оператора будет определяться не разбросом параметров 

математической модели за счет неточности математической модели, а заранее заданном 

изменением этих параметров, который возможен или желательный в будущем. 
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ЗВІТ ІПВГ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ   
С. М. Омелічкін 

Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України, м. Харків 

 sergioomelichkin@gmail.com 
 

Енергетика України залишається в критичному стані та не відповідає європейським 

вимогам щодо технічно-економічній та екологічній ситуації. Україна є однією з найбільш 

енергоємних країн світу, і це збільшує ризики, що постають перед її економікою та 

енергетичною безпекою. Значний рівень залежності України від імпорту природного газу та 

вугілля в умовах стрімкого зростання їх вартості та високого ступеня політизації проблем 

ціноутворення та постачання корисних копалин є вагомою загрозою національній 

економічній та енергетичній безпеці. 
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Однією з актуальних проблем сучасності є проблема раціонального використання 

енергетичних ресурсів. Підхід до її вирішення має здійснюватися комплексно, з урахуванням 

як техніко-економічних, так і екологічних аспектів. Безпосереднє відношення до вирішення 

цієї проблеми мають способи інтенсифікації енерготехнологічних та економічних процесів з 

метою економії палива, тепла та електроенергії, а також дослідження ефективності різних 

способів, технологій отримання та використання енергії. 

Використовуючи незалежний на міжнародному рівні стандарт – Ініціативу прозорості 

видобувних галузей (ІПВГ), а саме дані Звіту 2014-2015 роки можна провести аналіз та 

оцінку короткострокового та довгострокового розвитку енергетичної галузі, котра 

залежатиме від успішності забезпечення інвестицій в обладнання енергогенеруючих та 

видобувних об’єктів. Використовуючи ексергетичний метод аналізу на основі об’єктивних 

даних щодо прозорого ціноутворення на енергетичному ринку можна провести оцінку 

ефективності та перспектив впровадження різних категорій енергогенеруючих об'єктів на 

основі термодинамічного підходу. 

Як відомо, паливо – це джерело теплоти і енергії. Будь-яке паливо можна спалити, але 

не завжди можна одержати однакову кількість корисних теплоти і роботи. Можливість 

одержати якомога більшу роботу із тієї самої кількості теплоти – основне завдання технічної 

термодинаміки. Тому в термодинаміці з'явився термін – ексергія (енергетична ефективність 

процесів перетворення енергії у роботу).  

У запропонованому підході до техніко-економічного та екологічного аналізу 

енергогенеруючих об'єктів, як критерій енергоефективності об'єктів приймається коефіцієнт 

енергоефективності Ɛenergy (1), що являє собою співвідношення виробленої електроенергії 

Еexpl до витрат корисної роботи протягом життєвого циклу об'єкта Ǝlife: 

Ɛenergy = 

life

explЕ


, (1) 

де explЕ
- вироблена електроенергія на етапі експлуатації кВт ч; life

- корисна робота 

протягом життєвого циклу кВт ч. 

У тому випадку, коли вироблена електроенергія перевершує витрати корисної роботи 

протягом життєвого циклу, тобто Ɛenergy > 1, то об'єкт вважається енергоефективним, а 

якщо Ɛenergy ≤ 1 - об'єкт вважається не енергоефективним. Таким чином, задача зводиться 

до визначення витрат для максимальної корисної роботи і виробленої електроенергії 

протягом життєвого циклу енергогенеруючого об'єкта. 

В даному підході життєвий цикл об'єкта представлено шляхом розбиття циклу на три 

основних етапи - будівництво, експлуатація та зняття з експлуатації - з наступним 

визначенням витрат ексергії на кожному з етапів і виробленої електроенергії на етапі 

експлуатації. Тривалість етапів, витрати максимальної ексергії на кожному з них і кількість 

виробленої електроенергії залежатимуть від типу енергетичного об'єкта. 

На кожному з етапів здійснюються різноманітні виробничі процеси, тобто згідно 

законам термодинаміки відбувається робота: 

Amax = -∆(U + p0V – T0S). (2) 

У результаті проходження на кожному з етапів багатьох термодинамічних процесів 

значення величини -∆(U + p0V – T0S) буде зростати або спадати (залежно від параметрів 

навколишнього середовища) доки не наступить повна рівновага з навколишнім 

середовищем. 

Представлення етапів життєвого циклу у вигляді «чорних ящиків» виключає 

детальний аналіз і визначення внесків кожного з усієї сукупності процесів, що відбуваються 

на етапі. 

Витрати на корисну роботу на кожному з етапів життєвого циклу визначаються за 

співвідношеннями 3, 4 та 5. 

Етап будівництва. 

S(T)

KA spec

constr 

, 

(3) 
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де A- встановлена потужність, яка приймається в розрахунках рівною 1 кВт; Kspec- 

питомі капітальні вкладення на будівництво, $ /кВт; S-собівартість електроенергії, $ / кВт 

год; Т- тариф на електроенергію, $/кВт год. 

Визначення витрат ексергії і виробленої електроенергії розраховується на 1 кВт 

встановленої потужності об'єкта з використанням питомих значень основних показників. 

Витрати ексергії і вироблена електроенергія вимірюються в енергетичних одиницях – кВт 

год. для переходу до енергетичних одиниць (кВт год-час.) найбільш оптимальними 

показниками є собівартість електроенергії S і тариф на електроенергію Т. 

При розгляді аналогічних джерел енергії для переходу до енергетичних одиниць (кВт 

год) використовується показник собівартості S, так як він прямо пропорційний капітальним 

вкладенням і найбільш повно відображає витрати ексергії. При розгляді принципово різних 

джерел електроенергії для переходу до енергетичних одиниць (кВт ·год) використовується 

показник тарифу на електроенергію Т, так як в цьому випадку всі аналізовані джерела 

знаходяться в «рівних умовах». 

Етап експлуатації. 

S(T)

R
E n

n 

, 

(4) 

де R - експлуатаційні видатки (R = R1+ R2+ R3+ R4+ R5, де R1 – річні амортизаційні 

відрахування від вартості основних виробничих фондів; R2 – річні витрати на оплату палива; 

R3 – річні витрати на заробітну плату; R4 – річні витрати на поточний ремонт; R5 – інші 

витрати. 

Етап зняття з експлуатації та утилізації. 

S(T)

KA specdecomm

decomm 

, 

(5) 

Kspecdecomm - питомі капітальні затрати на зняття з експлуатації та утилізації, $ / кВт, 

Значення вихідних показників для визначення витрат ексергії і виробленої 

електроенергії протягом життєвого циклу приймаються на основі світового та українського 

досвіду будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації енергетичних та видобувних 

об'єктів. 

В даному аналізі значення основних показників приймаються на основі прозорих та 

відкритих даних Звіту ІПВГ 2014-2015 року, Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості, Міжнародного енергетичного агентства, Європейської технічної асоціації з 

виробництва тепла та електроенергії (European Technical Association VGB. 

Основна задача енергетичної галузі на найближчу і довгострокову перспективу - не 

допустити обмеження економічного росту і забезпечити безперебійне енергопостачання всіх 

споживачів, маючи для цього достатню потужність видобувних об’єктів, генеруючих 

установок, мережевих пристроїв і надійне управління ними. 

Використовуючи термодинамічний метод аналізу можна легко зв'язати технічні та 

економічні сторони питання і вирішити оптимізаційні завдання одночасно з точки зору 

енергетики та економіки (ексергоекономічний аналіз). Та обставина, що у визначення 

ексергії входять параметри навколишнього середовища, дає змогу кількісно оцінити і 

екологічні наслідки енерговиробничих і енергоспоживаючих об’єктів. Застосування 

термодинамічного підходу до оцінки ефективності енергогенеруючих об’єктів може стати 

дієвим інструментом при прийнятті стратегічних рішень щодо доцільності та перспектив 

впровадження нових об’єктів енергетики та формування державної політики. Слід зазначити, 

що термодинамічний підхід також може бути застосований при оцінці модернізації вже 

існуючих об’єктів у порівнянні з доцільністю будівництва нових. 

Головні переваги запропонованої методики на основі використання відкритих даних 

Звіту ІПВГ полягають у можливості швидко зробити оцінку, співставлення та аналіз 

енергоефективності різних категорій енергетичних об’єктів, що є вкрай актуально при 

прийнятті стратегічних рішень на регіональному, національному та глобальному рівнях. 
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arkaim7373@gmail.com 
 

Целью данной работы является изучение влияния электромагнитных импульсов на 

растительные организмы, поиск резонансных частот в широком спектре электромагнитных 

волн, исследование особенностей электромагнитного отклика растений на внешние 

воздействия с применением прецизионного цифрового генератора. 

Схема эксперимента представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Общая схема эксперимента 

 

Экспериментальные измерения спектров отклика деревьев различных пород 

позволили определить как диапазон частот, оказывающих максимальное воздействия на 

растения, так и наличие определенных резонансных частот, характерных для данной породы. 

В частности, в результате измерений, выполненных 12.04.2017 для дерева ива 

возрастом примерно 10 лет (на широте г. Харькова), были определены следующие 

особенности: 

• минимальная реакция дерева на сигналы генератора начинается при частотах выше 

10 кГц. На более низких частотах отклик практически отсутствует. 

• установлено наличие трех основных резонансных частот:  

500-510  кГц,  1,25-1,30 МГц и 2,2-2,25 МГц. 

Соответствующий график зависимости силы тока в катушке от частоты 

прямоугольных импульсов задающего генератора в диапазоне от 10 кГц до 3 МГц 

представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Зависимость силы тока в измерительной цепи от частоты подаваемых 

электромагнитных импульсов   

https://teacode.com/online/udc/53/537.8.html
https://teacode.com/online/udc/57/577.html
mailto:arkaim7373@gmail.com
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 Одним з перспективних напрямків розвитку нетрадиційних енерготехнологій є 

розробка і виробництво екологічно чистих термоелектричних джерел енергії, в основі яких 

лежить явище прямого перетворення теплової енергії в електричну, відоме як ефект Зеєбека. 

Відкритий майже два століття тому академіком Берлінської академії наук Томасом Зеєбеком 

ефект полягає у виникненні електрорушійної сили (термоЕРС) в електричному контурі, що 

складається з двох провідників, контакти між якими підтримуються при різних 

температурах. Градієнт температури утворює в провіднику градієнт концентрації 

«холодних» і «гарячих» носіїв заряду, що призводить до виникнення двох дифузійних 

потоків носіїв вздовж градієнта. В стаціонарному стані виникає дифузійна термоЕРС, що 

визначається температурною залежністю концентрації носіїв заряду і їх рухомістю, 

зумовленою характером їх взаємодії з фононами, домішками і т. ін. Оскільки в металах 

електронний газ вироджений і термоЕРС визначається лише відмінністю рухомостей 

«гарячих» і «холодних» електронів, вона виявляється значно меншою ніж в 

напівпровідниках, і саме цей факт обумовив пріоритетне положення останніх в 

термоелектричній генерації. Разом з тим науково-технічні досягнення останніх десятиліть, 

зокрема бурхливий розвиток нанотехнологій, відновлюють актуальність досліджень щодо 

використання саме металів в термоелектричних генераторах. Передусім це технології 

виготовлення і використання ректен для перетворення сонячної енергії в електричну і 

технології отримання [1] та використання біметалів у якості прямих перетворювачів теплової 

енергії в електричну. 

 В даній роботі досліджено потенційні можливості практичного використання ефекту 

Зеєбека на основі біметалів, отриманих шляхом твердофазного з’єднання металевих 

матеріалів у вакуумі. На прикладі зразку біметалу залізо-мідь (пластини з розмірами 

300*40*4 мм) експериментально досліджено процес виникнення термоЕРС і залежність її 

величини від способу конструктивного поєднання термоелементів в батарею шляхом 

паралельно-послідовного з’єднання. Проведено наближений аналіз основних параметрів 

термобатарей на основі біметалів у якості джерел живлення з метою забезпечення найбільш 

високої ефективності процесу перетворення низькопотенційної теплоти в електричну 

енергію, сумісну з розумною масою і геометричними параметрами батарей та з урахуванням 

теплотехнічних особливостей їх експлуатації. На основі аналізу екстремальних режимів 

роботи термобатарей показано, що термогенератор, який розраховується на конкретне 

зовнішнє коло, повинен працювати в режимі максимального коефіцієнта корисної дії (ККД). 

В рамках існуючих уявлень про граничну економічність термоелектричних батарей загалом 

наведено оцінки основних параметрів, у тому числі і ККД, термогенераторів розглянутих 

конструкцій.    

 

Список використаних джерел 

 

1. Структурные уровни волновых процессов при твердофазном соединении металлических 

материалов / И.М. Неклюдов, Б.В. Борц, А.А. Лопата, А.А. Пархоменко, В.И. Ткаченко, 

Н.И. Даниленко // 55-я Межд. конф.  «Актуальные проблемы прочности». Харьков, Украина, 

9-13 июня 2014 г.: Сб. материалов. – Х.: ННЦ ХФТИ. – 2014. – С. 3.  
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Одним із перспективних напрямків сучасного підходу до ефективного використання 

природних та енергетичних ресурсів є реалізація концепції з інтенсифікації процесів 

тепломасообміну під час видалення вологи із гетерогенних матеріалів. Вирішення проблеми 

у рамках обмеження енергоресурсів на даному етапі розвитку промислового виробництва є 

ефективне використання теплової енергії у тепломасообмінних технологічних процесах, що 

потребує розроблення нових способів дегідратації і удосконалення теплотехнічних 

пристроїв. На розробленій термотехнічній установці відпрацьований новий 

енергозберігаючий, екологічно чистий метод, який дозволяє ефективно у безперервному 

режимі проводити дегідратацію і одночасно диспергування гетерогенних матеріалів. 

Підвищення ефективності процесів дегідратації здебільшого пов’язано з необхідністю 

комплексного підходу до проблем теплофізичних та термодинамічних засад із вровадженням 

у виробництво нових сучасних екологічно чистих, термотехнічних установок з покращеними 

експлуатаційними і техніко- економічними характеристиками, що дозволяє ефективно 

підводити теплоту до висушуваного матеріалу, прискорює тепло- і масообмін у ньому, 

скорочує час технологічного процесу.  

Розв’язання наукових та технічних проблем в області дегідратації і диспергування має 

базуватися на вивченні властивостей матеріалу як об’єкта дослідження, вибору методів і 

режимів процесу і тільки на цій основі потрібно створювати раціональні конструкції 

термотехнологічних установок. 

Розроблений метод дегідратації й одночасного диспергування гетерогенних матеріалів 

охоплює комплекс питань, пов'язаних з конкретними виробничими умовами і технічними 

рішеннями, які можливі в певних конструкціях установок, котрі забезпечують не тільки 

збереження основних властивостей оброблюваних матеріалів, але і поліпшення їх якісні 

показники. Швидкість дегідратації й одночасного подрібнення гетерогенних матеріалів у 

розроблених термотехнологічних установках відбувається на порядок ефективніше ніж в 

інших сушильних установках. Наприклад, видалення вологи із бурого вугілля (початкова 

вологість 40%, розмір 6 мм) відбувається за 15 с. Мінімальний розмір висушеного бурого 

вугілля 40 нм. Кінцева вологість 1%, кількість сірки у бурому вугіллі зменшується в 3 рази, 

азоту 7 разів. 

Розроблене устаткування та метод дозволяє отримувати наступні висушені 

нанодисперсні матеріали з продуктивністю від 1 тони до 5 тон на годину: діоксид цирконію, 

графіт, вугілля, тирсу, різні відходи сільськогосподарської продукції та промислових 

підприємств . 

 Таким чином, проведені дослідження показують, що наукове обґрунтування 

тепломасообмінних процесів у термотехнічних установках і розроблення енергоощадних 

методів видалення вологи із гетерогенних матеріалів є актуальною науково - технічною 

проблемою, рішення якої дозволяє знизити матеріалоємність пристроїв, зменшити об'єми 

використання енергетичних ресурсів.  

mailto:kutovoy@kipt.kharkov.ua
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ЧАСТОТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕТАЛЛОВ  

В ИМПУЛЬСНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ  

И. Н. Кудрявцев, Е. С. Нестерцова 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, г. Харьков 

arkaim7373@gmail.com 
 

Целью данной работы являлось изучение свойств импульсных магнитных полей, а 

также определение частотно-резонансных характеристик различных промышленных 

металлов с применением электромагнитов и высокоточного цифрового генератора 

электромагнитных импульсов в диапазоне от 1 до 10000 Гц. 

В ходе работы был разработан и изготовлен оригинальный экспериментальный стенд 

(рис. 1), выполнены исследования воздействия импульсных магнитных полей на образцы 

промышленных металлов, определены характерные особенности взаимодействия и 

резонансные частоты. 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментального стенда 

 

1 – блок питания; 2 – генератор электромагнитных импульсов; 3 – П-образный штатив; 4 – 

электромагнит; 5 – компасы; 6 – детектор переменного магнитного поля; 7 – пенопластовый 

цилиндр; 8 – точные электронные весы; 9 – исследуемый образец 

 

В качестве образцов исследовались следующий материалы: сталь, нержавеющее 

железо, алюминий, медь, латунь, магний и свинец. С использованием электронных весов с 

точностью до 0,01 г измерялся вес образцов под действием импульсов магнитного поля, 

создаваемых электромагнитными катушками различных типов. 

Было установлено наличие и знак силы взаимодействия, степень нагрева образцов и 

чувствительность их к импульсному магнитному полю. Стальные образцы (ферромагнетики) 

втягиваются в импульсное магнитное поле во всем диапазоне частот с монотонным 

уменьшением интенсивности взаимодействия, причем с ростом частоты выше 700 Гц 

взаимодействие практически исчезает. Резонансный характер взаимодействия наблюдается 

как для диамагнитных, так и для парамагнитных металлов - образцов из меди, алюминия, 

свинца и магния.  

В частности, на рис. 2 представлены результаты измерения силы взаимодействия двух 

образцов из алюминия (сплавы) с импульсным магнитным полем, создаваемым 

электромагнитом и генератором прямоугольных импульсов со скважностью 50%. 

https://teacode.com/online/udc/62/620.html
https://teacode.com/online/udc/53/537.6.html
mailto:arkaim7373@gmail.com
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Рис. 2. Частотные зависимости силы взаимодействия с импульсным магнитным полем 

для двух алюминиевых образцов (отталкивание)   

 

Как видно из рис. 2, характеры частотной зависимости силы взаимодействия для 

различных алюминиевых образцов и резонансные частоты практически совпадают. 

Величина максимума взаимодействия, по-видимому, определяется процентным содержанием 

алюминия в исследуемом образце. 

На рис. 3 представлены результаты измерения силы взаимодействия двух образцов из 

латуни с импульсным магнитным полем, создаваемым электромагнитом со стальным 

сердечником и генератором прямоугольных импульсов со скважностью 50%. 

 

 
 

Рис. 3. Частотные зависимости силы взаимодействия с импульсным магнитным полем для 

двух латунных образцов (притяжение)   

 

Исходя из полученных резонансно-характеристических графиков видно, что 

наблюдается квантование силы взаимодействия и, соответственно, магнитного потока при 

комнатной температуре для всех исследуемых латунных образцов.  

Необходимо отметить, что слабое магнитное взаимодействие с наличием активного 

разогрева наблюдается только для образцов из латуни и нержавеющего железа, что связано с 

интенсивной циркуляцией неориентированных токов Фуко при относительно невысоких 

частотах. Образцы остальных металлов при этом практически не нагреваются. 

Полученные результаты могут быть использованы во многих технических 

приложениях и направлениях альтернативной энергетики. Сюда относятся резонансные 

способы получения энергии в генераторах Тесла, магнитно-импульсные методы нагрева и 

деформации металлов при их обработке и плавке и т.д. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОЕФІЦІЕНТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ШЛЯХОМ 

ВИРІШЕННЯ СТАЦІОНАРНОЇ ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧІ ТЕПЛООБМІНУ 
Ю. М. Мацевітий, М. О. Сафонов, В. В. Ганчін 

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України м. Харків 

matsevit@ipmach.kharkov.ua 

 

Розв’язання обернених задач теплопровідності для ідентифікації параметрів 

математичних моделей має особливе значення як важливий етап забезпечення адекватності 

цих моделей при наявності експериментальної інформації про досліджуваний тепловий 

процес. У даній доповіді нелінійна обернена внутрішня задача теплопровідності 

розглядається як задача визначення сталого коефіцієнта теплопровідності за даними 

вимірювань температур в одній або декількох внутрішніх точках просторової області. 

При вирішенні такої некоректної задачі її або зводять до умовно-коректної, або 

залишають некоректною, але застосовують один з методів регуляризації [1]. Тут 

використовується метод регуляризації А. М. Тихонова [4] з пошуком параметра, що 

регуляризує. З огляду на те, що немає можливості мати велику кількість точок для 

вимірювання температури, досліджуване тіло піддається декільком умовам однозначності, 

тобто змінюється величина теплового потоку. Це також збільшує температурний діапазон, на 

якому ідентифікується коефіцієнт теплопровідності. 

Розглянемо тепловий процес в тілі, що займає в просторі область D, що описується 

наступними рівняннями: 

  ,     ),()( DxMFTTdiv ll                                                  (1)
 

 ,    ,)( 1



 Mq

T
T l

l
l

                                                     (2)
 

,    ),()( 2ср 



 MTT

T
T l

l
l

                                              (3)
 

 , ,1     ,)( mkTMT e

klkl                                                       (4)
 

де nl ,1 , lT  – температура тіла; D – просторова область; 1  та 2  – частини границі області 

D; M – точка простору в області D; )( lT  – коефіцієнт теплопровідності;   – коефіцієнт 

тепловіддачі поверхні тіла 2 ; срT  – задана температура зовнішнього середовища, що оточує 

тіло; lq  – задані теплові потоки на границі 1 ;   – зовнішня нормаль до границі тіла; n – 

кількість стаціонарних нелінійних крайових задач з одним і тим же шуканим коефіцієнтом 

теплопровідності; m – кількість вимірювань температури для кожної крайової задачі; kM  – 

окремі точки області D, в яких виміряна температура 
e

klT  при різних впливах теплових 

потоків lq  з похибкою, яка характеризується випадковою величиною, розподіленою за 

нормальним законом з нульовим математичним очікуванням і дисперсією 2 . 

 Для вирішення внутрішньої оберненої задачі теплопровідності (1)-(4) застосуємо 

принцип регуляризації А. М. Тихонова, який зводиться до мінімізації наступного 

функціоналу: 
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де )(MTl  – температура, що моделюється для l-ої крайової задачі; )(MT e

l  – температура за 

теплофізичним експериментом; Rα  – параметр регуляризації;  )(T  – стабілізаційний 

функціонал для всього інтервалу зміни температури. 

 Мінімізацію функціоналу (5) проведемо ітераційним методом. Представимо 

температуру на )1( p -ій ітерації у вигляді двох членів ряду Тейлора, а саме: 
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Стосовно параметра регуляризації будемо вважати його  обраним правильно, якщо 

для отриманого розв’язку за запропонованою вище ітераційної схемою виконується така 

двостороння нерівність     222  21 21  NN , де N – загальна кількість 

термометричних вимірювань; 2  – середньоквадратичне відхилення модельного рішення від 

точного рішення. 

На рис. 1 представлені графіки ідентифікованої та точної залежностей коефіцієнта 

теплопровідності від температури. 
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Рис. 1. Ідентифікація коефіцієнта теплопровідності, що залежить від температури, для 

модельної задачі ітераційним методом Ньютона. 1 – ідентифікована, 2 – точна залежності. 
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Метод граничних елементів є одним із найпопулярніших методів чисельного 

моделювання різних задач механіки та фізики. Величезним досягненням, що приваблює 

вчених з усього світу, є можливість розглядати не сам регіон, у якому необхідно розв’язати 

задачу, а його границю. Цей факт i використовується авторами у даній публікації у контексті 

використання даного методу для теорії пружності. 

Iснує широкий клас задач, коли деформації супроводжуються змінами температури. 

Змiна температури може виникати як в результаті самої деформації, так i через стороннi 

причини. Iнтегральнi рівняння при наявності температурного члена у законі Гука будуть 

описуватися рівняннями з наявністю члена, що інтегрується за об’ємом. Однак цей факт не 

приносить у задачу жодних обчислювальних труднощів, так як у стаціонарному випадку 

рівняння для температури не залежить від вектора зміщення. Температура виступає відомою 

функцією координат після розв’язання рівняння Лапласа. 

В сучасних теоретичних і прикладних дослідженнях актуально стоїть питання 

побудови математичного і програмного апарату для розв’язання задач механіки 

нанокомпозитів. Наночастинки в наближенні механіки суцільних середовищ можна вважати 

включеннями малої ширини, які за результатами експериментів покращують міцність 

матеріалів. Ефективно в початкових наближеннях вважати наноелементи аксіально-

симетричними циліндричними поверхнями. Також аксіально-симетричні задачі знаходять 

використання в багатьох питаннях сучасного машинобудування. 

У дослідженні використовується закон Гука з урахуванням температурного члена за 

причинами, вказаними вище: 

 
 

Основне рівняння, яке необхідно розв’язати – рівняння рівноваги твердого тіла: 
 

 
 

Для температури, в свою чергу, має виконуватися рівняння Лапласа: 

 
Гранична умова для вектору зміщення: 
 

 
Для використання методу граничних елементів необхідно побудувати 

фундаментальне рішення: 

 
 

Інтегрування рівняння рівноваги з фундаментальним рішенням після використання 

формули Остроградського-Гаусса дозволяє уникнути інтегралів за об’ємом та залишити 

лише інтеграли за контуром: 

 

 
Зручно перейти від вектору рішення до матриці фундаментального рішення: 
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. 

Фундаментальне рішення у загальному випадку: 

 

 
В аксіально-симетричному випадку фундаментальне рішення буде функцією лише 

аксіальної відстані та радіальної. У розв’язку з’являються еліптичні інтеграли, які необхідно 

точно та якісно розв’язувати: 

 

 
Повні еліптичні інтеграли першого та другого роду: 

 

 
Як видно, повний еліптичний інтеграл першого роду має особливість у одиниці. 

Аргумент у нашій задачі ніколи одиницею не стане, але може неперервно до неї 

наближатися. Тому для цього інтеграла необхідно використовувати методи обчислення, що 

дають достатню точність. Для еліптичного інтеграла другого роду у дослідженні 

використовувалась стандартна шести вузлова формула Гаусса. 

Для обчислення повного еліптичного інтеграла першого роду у роботі 

використовувалися властивості середнього арифметико-геометричного. Середнє 

арифметико-геометричне завжди обмежене своїми початковими членами, тому ця 

послідовність досить швидко сходиться з будь-якою заданою точністю 

 

 
Даний математичний апарат дозволяє побудувати у майбутньому програмний 

комплекс для розв’язання задач теорії пружності нанокомпозитів з урахуванням 

нерівномірно нагрітого твердого тіла. 

 

УДК 504.06 

OPEN DATA FOR YEMEN GOOD GOVERNENCE 
N. Solovichenko  

Dubai American university 

solovich9460@gmail.com  

 

While the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) has successfully increased 

transparency in the extractive sector over the last 10 years, data from its reports are often 

underutilized by global and in-country actors. If this challenge is overcome, EITI reports could 

mailto:solovich9460@gmail.com
https://eiti.org/
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inform much more to policymaking and public debate, and thereby contribute to better governance 

and accountability in the oil, gas and mining sector. 

One major barrier to using EITI data is the PDF format of most EITI reports. This makes it 

difficult to extract the data and conduct analysis. Open data formats like Excel or CSV can benefit 

all stakeholders by facilitating analysis that can answer pressing questions and potentially improve 

sector policies. Hopefully more countries will follow the example of Tanzania and Zambia in 

disclosing EITI data in Excel formats. 

Yemen is a country with around 25 million people and a fragile economy due to years of 

civil unrest and declining oil production. The country is one of the poorest countries in the Middle 

East. The country needs more jobs and its economy must be diversified. For Yemen, natural 

resource transparency is more urgent than ever. The recently published EITI reports showed that oil 

production, which accounts for 70% of government revenues, is rapidly slowing down. It’s time to 

firmly establish a transparent and responsible management of natural resources before there are no 

resources left to manage. Most foreign oil companies operating in Yemen in recent years have 

moved their management operations offshore, mostly to Dubai due to civil unrest and declining oil 

production. 

EITI reports will be playing its designated role if report will be not only looking for the 

numbers, the reconciled revenues and any differences but also analyze trends, help to develop better 

policies on the improvement of the sector so that current and future generation can benefit. Nearly 

95% of all mining companies operating in country are exploratory and only 5% are in production. 

During peak periods of oil extraction, the country’s consumption increased. Now, as the country 

experiences a decrease in production, Yemen suffers from severe electricity cuts that can last up to 

12 hours a day. Only 40% of population has access to electricity. Reports shows that substantial 

amounts of crude oil goes to internal consumption instead of remaining being used within the 

country. Yemen has started to export natural gas, however it cannot cover loses of oil production 

and partially offsetting the decline in oil revenues. 

Disclosing revenues will not improve the situation as Yemen’s government requires serious 

structural changes. Despite Yemen’s income from crude oil alone averaging around $5 billion per 

year (2008 – 2010), the country remains in debt and looks for foreign aid. Implementing the EITI 

report will not bring quick remedies for Yemen economic problems. If the oil and gas industry of 

Yemen continues to display a systemic lack of transparency in distributing the revenue and poor 

governance policies, the country will soon become a falling state similar to Somalia. 

 

УДК 553.041 

РОЗРАХУНОК СУМАРНОГО ЕФЕКТУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬЧИХ СТАНЦІЙ (на прикладі ГРС «Україна») 
Ю. В. Буц, Л. О. Довгань 

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків 

l.dovghan@mail.ru 

Потужний парк газоперекачувальних апаратів і установок бере участь у загальному 

внеску забруднення повітряного басейну і в зміні природних умов. Постійно виділяються 

забруднюючі речовини розосереджуються повітряними потоками на великі відстані [1]. 

Газорозподільча станція (ГРС) «Україна» входить до магістральних газопроводів 

Луганської області. На ГРС відбувається очищення природного газу від механічних домішок 

і рідини, та подальша подача газу по трубам. Під час транспортування газу у атмосферу 

викидаються забруднюючі речовини, які призводять до зміни якості компонентів природної 

середи. Тому визначення впливу ГРС Україна на стан навколишнього природного 

середовища і здоров’я населення є актуальною задачею на сьогоднішній день [2]. 

Мета роботи: розрахувати сумарний ефект забруднюючих речовин від ГРС «Україна», 

які потрапляють у атмосферу.  

Виходячи з мети дослідження, було поставлено такі завдання: визначити головні 

джерела та забруднювачі атмосфери під час діяльності ГРС; визначити основні цикли 

промисловості; визначити вплив викидів на навколишнє природне середовище; визначити 

методику розрахунку сумарного ефекту забруднюючих речовин.  

https://eiti.org/report/tanzania/2012
https://eiti.org/report/zambia/2013
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Відомості щодо суб’єкта господарювання:  

Газорозподільна станція (ГРС) – призначена для забезпечення газом промислових, 

комунально-побутових підприємств і населення, а також власних потреб підприємств 

газонафтового комплексу. «Україна» знаходиться за фактичною адресую Луганська область, 

Старобільський  район, смт. Підгорівка, вул. Мічуріна, 55а.  

Види економічної діяльності якими займається підприємство: 

-  Трубопровідний транспорт 

-  Постачання інших готових страв 

-  Вантажний автомобільний транспорт 

-  Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу. 

- Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах 

-  Будівництво трубопроводів. 

У даній роботі розглядається 7 джерел викиду забруднюючих речовин на підставі 

звіту по інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу. 

На джерелі №1 під час роботи котла через трубу висотою 5 м та діаметром 

0,125 метра в атмосферу викидаються оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку 

на NО2 , вуглецю оксид, метан, вуглецю діоксид та азоту (І) оксид [N2O]. 

На джерелі № 2 під час продувки фільтрів   в атмосферу через свічу висотою 4,0 м та  

діаметром 0,05 м викидається метан.  

На джерелі № 3 під час налагоджування та  випробування запобіжних клапанів, а 

також при проведенні  газонебезпечних робіт   в атмосферу через свічу висотою 6,0 м та  

діаметром  0,05 м викидається метан.  

На джерелі № 4 під час відбору проб на аналізю    в атмосферу через свічу висотою 

2,0 м та  діаметром 0,015 м викидається метан.  

На джерелі № 5 під час продувки обладнання цеху редукування в атмосферу через 

свічу висотою 7,0 м та діаметром 0,05 м викидається метан.  

На джерелі № 6 під час скиду  газу після проштовхування одоранту  в атмосферу 

через свічу висотою 2,5 м та  діаметром 0,025 м викидається метан.  

На джерелі № 7 під час фарбування обладнання емалю ПФ -115 пневморозпилювачем  

в атмосферу неорганізовано викидаються уайт-спірит  та речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок (аерозоль ЛФМ) [2]. 

На підприємстві газоочисні установки відсутні. 

Інформація щодо переліку та обсягів небезпечних забруднюючих речовин, які 

викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємства, що беруться на 

державний облік наведені на рис 1 та 2. 
 

 
Рис.1. Обсяги викиду забруднюючих речовин з джерела №1, димової труби,  

на ГРС «Україна» 
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Рис. 2. Обсяги викиду метану з джерел № 2-6 на ГРС «Україна» 

 

Щоб визначити відповідність нормам, були проведені розрахунки сумарного ефекту 

забруднюючих речовин ГРС Україна атмосферного повітря, за методикою оцінки ПДК. 

Метод оцінки гранично допустимих концентрацій застосовується для речовин, які 

мають односпрямовану дію, сумарна концентрація фактичних відношень і гранично 

допустимих значень не повинна перевищувати умовної одиниці. Це показує, що сумарний 

вплив не перевищує гранично допустимих концентрацій хоча би однією речовини. Такий 

підхід має вигляд: 

 + +…+  1  [3] 

Де, С1, С2, Сn – концентрації шкідливих речовин в одній і тій самій точці місцевості, 

мг/м3 

ГДК1, ГДК2, ГДКn  - гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (і = 1…, n) в 

одній і тій самій точці місцевості, мг/м3 

Провівши розрахунки, ми отримали результат 0,654, що менше умовної одиниці. 

Отже, можна робити висновок, що речовини, які викидаються в атмосферне повітря 

від газорозподільчої станції Україна, відповідають встановленим нормам ГДК і не чинять 

негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини. Тобто 

діяльність ГРС «Україна» відповідає вимогам чинного законодавства «Про охорону 

атмосферного повітря». 

 

Список використаних джерел 
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Возобновляемая энергетика уверенно заняла свою нишу на энергетическом рынке 

развитых стран. Это позволило частично отказаться от первичных энергоресурсов (угля, 

нефти, газа). Геотермальная энергетика – единственная отрасль возобновляемой энергетики, 

которая не зависит от условий окружающей среды, времени суток и года, что делает ее более 

привлекательной. Она делится на гидротермальную (энергия заключенная в горячих 

подземных водах) и петротермальную (заключенную в сухих горных породах). 

Геотермальный градиент в среднем равен 3 С на 100 м. Это значит что на глубине 5 км 

температура горной породы примерно равна 150 С. Однако бурение скважин такой глубины 

приводит к резкому падению рентабельности геотермальной установки. Для добычи 

петротермальной энергии возможно использовать ликвидированные скважины – нефтяные и 

газовые скважины, которые отработали свой ресурс. На сегодняшний день в Украине 

насчитывается около 3-х тысяч таких скважин. 

Наиболее простым и дешевым способом получения петротермальной энергии 

является односкважинная технология, которая заключается в спуске в скважину подъемной 

колонны для образования противоточного теплообменника типа "труба в трубе". Отбор 

тепла осуществляется от горной породы через стенку эксплуатационной колонны, а 

подъемная колонна разделяет нисходящий (холодный) и восходящий (горячий) 

теплоноситель. Основной проблемой данного теплообменника являются тепловые потери от 

горячего теплоносителя к холодному, что влечет за собой уменьшение температуры 

теплоносителя на выходе. Дабы частично этого избежать необходимо увеличить термическое 

сопротивление, это достигается путем установки в теплообменник дополнительной колонны. 

Между дополнительной колонной и подъемной находится воздух, тем самым уменьшая 

теплопотери горячего теплоносителя. 

Исследования проводились для газовой скважины которая отработала свой ресурс. Ее 

глубина составляет 5 км, а температура горной породы в забое 130 С. Исследуемый период 

эксплуатации геотермальной установки составлял 20 лет. Предварительные расчеты 

показали, что оптимальный расход теплоносителя составляет 1,75 кг/с, а его температура на 

выходе менее 80 С. Для производства электроэнергии данной температуры не достаточно, 

хотя она может использоваться для теплоснабжения жилых помещений.  

Возможно реализовать два способа работы геотермальной установки: постоянный и 

сезонный. Постоянный режим работы заключается в непрерывной эксплуатации установки 

на протяжении длительно срока. При сезонном режиме работы в отопительный период 

система работает на максимальной мощности, тепловая энергия используется как для 

отопления, так и для горячего водоснабжения (ГВС), а в летний период времени - лишь на 

нужды ГВС. Однако если в межотопительный период продолжать эксплуатировать 

установку при максимальной нагрузке это приведет к большому излишку тепловой энергии и 

быстрому выхолаживанию скважины. Вместо этого установку целесообразно включать 

2 раза в день (при оптимальном расходе теплоносителя) в часы пиковых нагрузок для 

подпитки бака-накопителя установленного в системе ГВС. Это способствует частичному 

восстановлению температурного состояния горной породы и продлению работы 

геотермальной установки на более высоком уровне температуры теплоносителя на выходе. 

Согласно проведенным исследованиям сезонный режим работы позволяет увеличить 

тепловую мощность на 10%, а температуру теплоносителя на выходе на 4 С по сравнению с 

непрерывным режимом. Температура теплоносителя на выходе при таком режиме достигает 

73 С. 

mailto:alexbuch22@gmail.com
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Парокомпресійні теплонасосні установки (ТНУ), що працюють за надкритичним 

циклом з холодоагентом R744 (діоксид вуглецю), використовуються в багатьох різних 

системах теплопостачання та охолодження розвинених країн. При їх створенні необхідно 

прагнути до зменшення питомого енергоспоживання. Як один із засобів, що знижує витрати 

споживаної енергії при експлуатації ТНУ, може розглядатися організація її роботи з 

оптимальною температурою охолодження (температура низькопотенційного теплоносія на 

виході з випарника), що відповідає максимуму ексергетичного ККД ηmax
екс установки.  

На наявність такої температури охолодження у циклах термотрансформаторів 

вказував В. С. Мартиновський. Постанова задачі у такому формулюванні принципово 

відрізняється від тої, яку зазвичай вирішують при проектуванні термотрансформаторів. При 

традиційному підході як задана величина при оптимізації приймається потрібна 

холодопродуктивність при конкретних температурах джерела та приймача теплоти.  

На рис. 1 представлено залежність ексергетичного ККД термотрансформатора від 

температури охолодження при різній температурі навколишнього середовища Тнс. 

  
а          б 

Рис. 1. Змінення ηекс у залежності від Ts2: 

а – Тнс = 25 C;       б – Тнс = 29 C 
 

З рисунків видно наявність оптимальної температури охолодження. При цьому зі 

збільшенням температури навколишнього середовища оптимальна температура охолодження 

збільшується, а ексергетичний ККД у цілому знижується. Так при температурі 

навколишнього середовища Тнс = 25 C оптимальна температура Тs2
opt=-12 º C, а максимальне 

значення ексергетичного ККД дорівнює ηmax
екс= 0,35. При Тнс = 29 C значення Тs2

opt 

збільшується до -6,5 C, при цьому ηmax
екс= 0,286. 

Відомо, у циклах термотрансформаторів спостерігається деяка консервативність 

(незмінність) оптимальної температури охолодження Тs2
opt при істотної зміні втрат від 

внутрішньої і зовнішньої незворотності. Слід зазначити, що наявність температури Тs2
opt, що 

відповідає максимуму ηmax
екс, є результатом спільного впливу на ефективність установки 

втрат від внутрішньої і зовнішньої незворотності. 

Для поглибленого термодинамічного аналізу та обґрунтування причин виникнення 

оптимальної температури охолодження у надкритичному циклі ТНУ нами була застосована 

теорія ексергетичної вартості. Оцінено вплив зміни втрат від незворотності на ексергетичну 

mailto:evhenii.voitenko@gmail.com
mailto:childeric@rambler.ru
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mailto:kharlampidi@ipmach.kharkov.ua
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вартість кожного елементу надкритичної ТНУ, що працює за схемою «повітря – повітря» при 

варіюванні температури охолодження низькопотенційного теплоносія Тs2.  

Порівнювалася робота установки з оптимальною температурою охолодження (при 

максимальному ηmax
екс) з двома іншими режимами:  

1 – при температурі охолодження нижче Тs2
opt;  

2 – вище Тs2
opt.  

В обох режимах ексергетичний ККД був нижчий максимального значення для даної 

ХМ (ηекс < ηmax
екс). 

Термодинамічний аналіз з використанням теорії ексергетичної вартості здійснюється 

при порівнянні реального та еталонного режимів роботи установки. Для розрахунку 

еталонного режиму нами була використана концепція віртуальної машини з ідеальним 

компресором. Як «ідеальний» розглядався теоретичний компресор з адіабатичним 

стисненням робочого тіла. Припускалося, що у циліндрі відсутній мертвий простір, а також 

відсутні тертя і втрати тиску.  

При створенні віртуальної машини об'ємна подача компресора приймається як 

головний незмінний параметр. Слід зазначити, що він не належить до розряду безперервних, 

оскільки практика сучасного компресоробудування визначає суто дискретний характер його 

змінення. Для кожного реального режиму роботи ТНУ був розрахований відповідний йому 

еталонний режим, тобто режим з мінімально можливими за технічним рівнем розвитку 

сучасної техніки ексергетичними втратами.  

Використовуючи концепцію віртуальної ТНУ з «ідеальним» компресором (коефіцієнт 

подачі компресора км = 0,95), можна встановити максимально можливий продукт установки 

при усунених втратах від незворотності. Для цього розраховувалась максимально можлива 

масова витрата холодоагенту у циклі при фіксованих параметрах: об'ємна подача компресора 

Vт; температури низькопотенційного теплоносія на вході Тs1 і виході з випарника Тs2. Далі 

будувався теоретичний цикл у припущенні, що нижня температурна межа у циклі на 0,5 C 

нижче Тs2, а температура холодоагенту на виході з газоохолоджувача Т3 на 0,5 C вище 

температури навколишнього середовища Тнс. Таким чином, вважається, що існує майже 

ідеальний контакт у теплообмінному обладнанні. Крім того, вводиться припущення, що 

процес стиснення здійснюється при максимально досяжному для сучасних компресорів 

значенні ізоентропного ККД is = 95 % і без тепловтрат з поверхні корпусу компресора.  

За результатами розрахунків отримано характер зміни ендогенної і екзогенної 

складових деструкції ексергії у основних елементах установки при оптимальному та інших 

режимах її роботи. 

Встановлено, що втрати від незворотності для реальної установки, що працює у 

оптимальних температурних межах циклу мають дуже специфічний характер розподілення. 

У цьому випадку для випарника спостерігається відсутність змінення ендогенної складової 

деструкції ексергії між еталонним та реальним режимами. Тобто усі втрати ексергії у 

випарнику при цьому температурному режимі є неусувними. 

Визначено, що зі збільшенням температури навколишнього середовища оптимальна 

температура охолодження збільшується, а ексергетичний ККД у цілому знижується.  
 

УДК 504.062 

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПІД ЧАС 

ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН ВІДКРИТИМ СПОСОБОМ 
О. С. Шаповалова  

Державний вищій навчальний заклад «Харківський коледж текстилю та дизайну» 

sapovalovaelena73@gmail.com  

ІПВГ вимагає від країни-послідовника цього стандарту відповідності певним 

критеріям відносно прозорості діяльності видобувних компаній, сплати ними усіх належних 

платежів як на користь держави, так і на виконання угод соціально-економічного характеру, 

а також контролю за розподілом цих надходжень з бюджетів усіх рівнів. 

Принцип 1 Стандарту ІПВГ визначає, що розумне та економне використання 

багатства природних ресурсів має бути важливим двигуном сталого економічного зростання, 
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що сприятиме сталому розвитку та зниженню рівня бідності, але в разі відсутності 

належного управління може призвести до негативних соціально- економічних наслідків [1]. 

Особливо екологічну небезпеку у довготривалій перспективі представляє 

видобування корисних копалин відкритим способом. В першу чергу це обумовлено 

значними викидами забруднюючих речовин в атмосферу під час розкриття та видобутку 

корисних копалин , а також значними економічними та часовими витратами на проведення 

рекультивації земель кар’єру. 

Після розвідки родовища корисної копалини постає питання, яким способом 

здійснювати його експлуатацію. Економічним критерієм доцільності застосування відкритих 

робіт є вартість корисної копалини. Об’єм пустих порід, який необхідно видалити при 

відкритій розробці тим більший, чим глибше залягає корисна копалина. Знаючи повну 

вартість однієї тони корисної копалини при підземному добуванні Сп, вартість добування 

корисної копалини при відкритому способі Со, вартість одного кубичного метра покривлі 

Св, об’єм покривлі V у метрах кубічних, і промислові запаси корисної копалини Q у тонах, 

можна встановити межу економічної доцільності застосування відкритих і підземних робіт, 

яка відповідає рівності вартостей однієї тонни корисної копалини при тому чи іншому 

способі [2]. 

Сп = Со + Св — V/Q ,   (1) 

Відношення V/Q показує яку кількість пустої породи необхідно перемістити для 

видобутку однієї тони корисної копалини. Це відношення називають коефіцієнтом 

розкривних робіт, який дорівнює 

К = (Сп – Со)/Св ,   (2) 

Величини Сп, Со, Св, як при відкритому, так і при підземному способі залежать від 

глибини виробки і застосовуваної техніки. 

Гірничодобувні підприємства отруюють навколишню атмосферу шкідливими 

викидами, забруднюють водне середовище, негативно впливають на земну поверхню. 

Найбільші порушення земної поверхні відбуваються при відкритому способі розробки, 

частка якого становить більше 75% обсягу гірничого виробництва. У разі видобутку 1 млн. 

тонн залізної руди порушується від 14 до 640 га земель, марганцевої - від 76 до 600 га, 

вугілля - від 2,6 до 43 га, при з одержанні 1 млн. м нерудних матеріалів - від 1,5 до 583 га. 

Ефективність сучасного виробництва з погляду використання природних ресурсів 

украй низька і ледве досягає 5-10%, у той час, як інші 90-95% видобутої гірничої маси 

практично безвідплатно втрачаються для людини, засмічуючи при цьому довкілля. 

Для розрахунку вартості робіт із рекультивації земельних ділянок важливе значення 

має чітке розуміння його етапів [3].  

Одним із вдалих світових прикладів рекультивації земельних ділянок можна вважати 

кар’єр Лаузіц (Німеччина), де процес рекультивації виглядає наступним чином: 1. Для 

сільського господарства відповідних підкладок насипають. два метри товщини культури 

дружнього шару. 2. Бульдозерами  для формування рельєфу, з урахуванням потреби в 

приймаючому схилі води, розрівнюють ділянку до мінімального розміру поля. 3. Меліорації 

вегетаційного періоду, з використанням ґрунтових добавок (мінеральні та органічні 

добрива). 4. Активація процесу шляхом посіву найпростіших рослин з рекультивацією 

протягом семи років. 5. Інтеграції в ландшафт невеликих структур, таких як  вітрозахисні 

насадження, огорожі типу Бена Джеса  

Висновок. Впровадження стандарту ІПВГ в Україні вимагає включення до 

концептуальної частини розділу присвяченого питанням ефективного управління 

земельними ресурсами в контексті висвітлення державної політики щодо методів та шляхів 

фінансування заходів із рекультивації земель після повного або часткового завершення 

видобувної діяльності. 
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Перспектива разработки в Украине месторождений нетрадиционного газа, в частности 

газа уплотненных песчаников, ставит перед исследователями важную научно-прикладную 

задачу, связанную с изучением движения жидкости в сыпучих материалах. 

Целью работы является исследование основных резонансных характеристик сыпучих 

материалов различной зернистости и управляемого движения влаги в вертикальном и 

горизонтальном направлениях под действием вибраций.  

Как известно, сыпучие материалы, в том числе пески являются хорошими 

проводниками влаги и могут служить как фильтрами, так и накопителями пресной питьевой 

воды. Управление движением влаги в подобных системах может иметь важное прикладное 

значение. 

Для исследования резонансных характеристик сыпучих материалов была разработана 

и изготовлена экспериментальная установка (рис. 1), которая включает следующие 

компоненты: 

• Вибрационный стенд с электромагнитным тяговым устройством. 

• Блок питания, генератор прямоугольных импульсов с функцией изменения частоты и 

скважности  и усилитель выходного сигнала. 

• Емкости с сыпучими материалами различного минерального состава и зернистости. 

• Датчики температуры и влажности с усилителями сигналов. 

• Контрольно-измерительная аппаратура, включающая цифровой измеритель частоты 

сигнала, цифровой инфракрасный пирометр, цифровой детектор электромагнитного поля, 

цифровые вольтметры. 

Схема экспериментального стенда представлена на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Экспериментальная установка для исследования влияния вибраций  

на сыпучие материалы 

1 – цифровые индикаторы температуры, 2 – датчики температуры, 3 – датчики влажности, 

4 – цифровые индикаторы влажности, 5 – электромагнит, 6 – усилитель мощности, 7 – 

генератор импульсов, 8 – блок питания 
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В ходе экспериментальных исследований калиброванного кварцевого песка с 

размером зерен 0,8-1 мм и неоднородной влажностью было установлено, что под влиянием 

вибрации низкой частоты (1-25 Гц) жидкость, содержащаяся в данном материале, движется в 

сторону большей влажности, как против сил гравитационного притяжения, так и против 

направления естественного выравнивания влажности. 

На рис. 2 и 3 представлены измеренные зависимости влажности на дне и на 

поверхности сосуда с влажным кварцевым песком в зависимости от времени под действием 

вибрации с частотой 25 Гц. 

 
Рис. 2. Зависимость влажности кварцевого песка на дне емкости  

 
Рис. 3. Зависимость влажности кварцевого песка на поверхности емкости  

 

Кроме того, было установлено, что температура кварцевого песка существенно 

меняется от 50 до 100% под действием низкочастотных вибраций частотой 1-5 Гц, а при 

повышении частоты остается постоянной. 

Таким образом, использование вибрационного воздействия позволяет управлять 

определенными физическими свойствами и движением сыпучих сред, что можно применять 

для эффективного получения питьевой воды из почвы или песка различного минерального 

состава или ее очистки путем направленного фильтрования в автономных условиях. В 

частности, под влиянием вибраций можно повышать или понижать уровень влажности в 

сыпучих материалах, изменять температуру в глубине и на поверхности, что открывает 

дополнительные перспективы применения данного метода не только при разработке газа 

нетрадиционных источников, но также и в сельском хозяйстве, мелиорации, осушении 

заболоченных земель и т. д. 
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Сьогодні, в умовах енергетичної кризи, диверсифікація джерел енергії набуває 

особливого значення. На українському енергоринку, де особливо великим є відсоток 

традиційної енергетики, перспективними для розвитку можуть стати різновиди так званої 

альтернативної енергетики. Зокрема, сонячна енергетика, частка якої у загальному видобутку 

енергії в Україні складає близько 1%,може розвиватися у напрямку застосування нових 

пристроїв для генерації тепла. У цьому ключі останнім часом здобули широку популярність 

«тривимірні» сонячні колектори. Особливість їх полягає у тому, що з метою підвищення 

ефективності роботи пристрою протягом сонячної доби, світлопоглинаючу поверхню 

роблять не пласкою, а дещо зміненою відповідно до технічних умов, що пред'являються до 

пристрою. У якості прикладу можна навести такі запатентовані пристрої, як сферичні, 

напівсферичні,конічні сонячні колектори [1, 2]. Винахідниками заявлена висока ефективність 

цих нових видів колекторів, але, нажаль, відсутній детальний опис теплофізичних процесів, 

що мають в них місце. Метою цієї роботи є чисельне дослідження процесів 

тепломасопереносу для виявлення найбільш ефективного пристрою та оптимальних умов 

його експлуатації. 

У зв’язку з тим, що запропонована конструкція є новою, дослідження її проводились 

чисельними методами із застосуванням стандартних розрахункових скінченно-елементних 

програмних кодів. В роботі проаналізовано рух робочого середовища (води) крізь сферичний 

та плаский сонячні колектори (рис. 1), конструкція яких не передбачає застосування 

додаткових пристроїв для інтенсифікації руху робочого середовища. Шляхом розв'язання 

серії спряжених задач тепломасообміну визначені температурні поля, поля тиску та 

швидкостей робочого середовища в колекторі. На основі порівняння отриманих результатів 

визначено оптимальний кут нахилу сферичного колектору для регіону Харківської області. 

Результати роботи перспективні для застосування у галузях малої енергетики або 

сферах житлово-комунального сектора. 

Рис. 1. Сферичний та плаский сонячні колектори 
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Целью данной работы является изучение влияния управляемых по частоте 

высоковольтных электромагнитных разрядов на водные растворы, поиск резонансных частот 

в широком спектре электромагнитных волн, исследование особенностей физических 

процессов на поверхности жидких сред в условиях горения электрической дуги. 

В данной работе была разработана и собрана оригинальная экспериментальная 

установка, которая включала в себя генератор высоковольтных импульсов, цифровой 

генератор управляющих импульсов, блок питания, электролизер и контрольно-

измерительную аппаратуру. Схема эксперимента представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Общая схема эксперимента 

 

В ходе проведения экспериментов с управляемыми высоковольтными разрядами 

источником прямоугольных электромагнитных импульсов высокого напряжения в области 

частот 50-51 кГц служил высоковольтный генератор с трансформатором высокого 

напряжения, которые подключались к компьютерному блоку питания мощностью до 200 Вт. 

Источником управляемого модулированного сигнала в различных диапазонах частот служил 

цифровой генератор. Изучались частоты от 10 Гц и до 50 кГц. 

При включении экспериментальной установки происходил электрический разряд 

между анодом, расположенном над поверхностью водного раствора (5-15 мм) и жидкостью, 

в которую погружен катод. При этом использовался слабосоленый раствор чистой воды, без 

дополнительных химических примесей. 

Как было установлено, практически в каждом диапазоне частот электрический разряд 

сопровождается ярким горением области вхождения разряда в воду с большим выделением 

тепловой энергии. Кроме того, в воде под разрядом происходит интенсивное выделение 

пузырьков газа, что свидетельствует о разложении молекул воды на кислород и водород.  
Соответствующие графики частотной зависимости мощности электродугового разряда в 

различных диапазонах частот представлены на рис. 2,3. Как видно из рис.2,3 горение электрической 

дуги в приповерхностной области водного раствора имеет резонансный характер и электрическая 

мощность содержит ряд максимумов. 

Стабильное горение приповерхностной области разряда без затухания происходит на 

частотах 31-34 кГц. На этих частотах электрическая дуга несколько меняет свой характер, 

изгибаясь вверх, а на частоте около 33,3 кГц зафиксировано самое яркое горение, максимум 

силы тока и потребляемой мощности.  
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В ходе эксперимента с использованием оптического спектроскопа в спектре 

электрического разряда были обнаружены яркие линии водорода и натрия, что 

свидетельствует о горении этих элементов в приповерхностной области раствора под 

действием электрической дуги. Кроме того, после продолжительных электрических разрядов 

в растворе были обнаружены осадки белого цвета, предположительно оксида натрия. 
 

 
 

Рис.2. Зависимости мощности дугового разряда от частоты подаваемых электромагнитных  

импульсов в низкочастотном диапазоне 

 

 

 
 

Рис. 3. Зависимости мощности дугового разряда от частоты подаваемых  

электромагнитных импульсов в высокочастотном диапазоне 

 

В результате проведенных экспериментов были изучены особенности 

электродугового разряда в подсоленный водный раствор в зависимости от частоты 

модулирующего сигнала, построены графики зависимости электрической мощности 

электродугового разряда от частоты импульсов, определены резонансные частоты 

взаимодействия электрической дуги с данным водным раствором. 

Полученные результаты могут быть использованы в области водородной энергетики и 

теплоэнергетики, а также в перспективных методах, основанных на резонансных способах 

получения энергии. 
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Питання енергозбереження є одним з найактуальніших в світовій економіці та в 

Україні зокрема. Проводяться дослідження в галузі теплофізики, спрямовані на 

вдосконалення нагрівальних пристроїв. Різноманітні технології конструювання та 

модифікування дозволяють покращити теплофізичні характеристики приладів. Але головним 

в конструкції будь-якого приладу є нагрівальний елемент. Саме зміни його фізико-хімічних 

властивостей в першу чергу відобразяться на властивостях всієї конструкції. 

Одним зі способів покращення властивостей нагрівального елемента є модифікування 

його поверхня шляхом створення покриття. Серед технологій, здатних впливати на 

поверхневий шар позицію лідера займає іонна імплантація. Хоча метод іонної імплантації 

відомий давно (підвищення міцності, зносостійкості матеріалу), його майже не вивчали в 

аспекті впливу на тепловіддачу. 

Отже, метою роботи було модифікувати за допомогою іонної імплантації сталеву 

фольгу, щоб виготовити з неї електронагрівач з поліпшеними характеристиками.  

Встановлено, що імплантати володіють більшими радіаційними коефіцієнтами 

тепловіддачі, ніж вихідна сталь. Вперше одержано результати, що свідчать про підвищену 

потужність нагрівача, виготовленого за допомогою іонної імплантації в порівнянні навіть зі 

стандартною ніхромовою спіраллю (рис. 1). 
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Рис. 1. Залежність потужності конвективного нагріву  від споживаної потужності при вільній 

конвекції для зразків 

 

Оброблена іонами титану сталь, в порівнянні з необробленою, має більші 

конвективний та радіаційний коефіцієнти тепловіддачі, температуру поверхні та ККД, що 

дозволяє рекомендувати їх в якості конвекторів так і інфрачервоних нагрівачів. 
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Підвищення вимог до надійності та безвідказності твердопаливних двигунів сучасних 

ракет вимагає від виробників приділяти особливу увагу дотриманню вимог технологічного 

процесу виготовлення твердопаливного двигуна та забезпечення його високих показників 

при мінімальній вазі.  

Для суттєвого скорочення обсягу подальших експериментальних досліджень з 

покращення робочих характеристик ракетного двигуна,  які виникають під час доводки, та 

досягнення результату у більш стислі терміни, авторами розроблено методологію 

комп'ютерного моделювання. Процес горіння сумішевого твердого ракетного палива 

розглядається у тривимірній нестаціонарній постановці з урахуванням конструктивних 

особливостей паливного заряду, кінетики процесу, а також з урахування швидкості прогріву 

стінок паливного заряду. 

Дана методологія дозволяє оцінювати рівень шкідливих викидів в атмосферу, 

оцінювати та обирати шляхи з покращення цих показників. 

Алгоритм верифікації математичної моделі процесу горіння сумішевого твердого 

ракетного палива наведено на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Алгоритм верифікації математичної моделі процесу горіння сумішевого 

твердого ракетного палива 
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Принципова схема спалювання зразка сумішевого твердого ракетного палива 

наведена на рис. 2. 

Для дослідження процесів згоряння сумішевого твердого ракетного палива було 

синтезовано розрахункову сітку наведену на рис. 3. 

 
Рис. 2.  Принципова схема спалювання зразка сумішевого твердого ракетного палива 

1 – корпус; 2 – тверде сумішеве паливо; 3 – канал; 4 – оточуюче середовище 

 

 
Рис. 3. Розрахункова сітка 

 

Приклад розрахунку розподілу швидкості газу в процесі горіння макетного зразку 

сумішевого твердого ракетного палива наведено на рис.4.  

 

 
 

Рис. 4. Розподіл швидкості газу в процесі горіння сумішевого твердого ракетного 

палива 

 

Таким чином, використання чисельних методів для моделювання процесу згоряння 

сумішевого твердого ракетного палива дозволяє детально розглянути та проаналізувати 

процеси в твердопаливному двигуні, з урахуванням особливостей його конструкції та в 

подальшому значно скоротити обсяг досліджень з покращення його робочих характеристик.  

Використання чисельних методів також дає змогу оцінювати рівень шкідливих викидів в 

атмосферу при роботі твердопаливного двигуна, обирати шляхи  та технології з покращення 

цих показників. 
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В результаті порівняно постійного споживання теплоти на гаряче водопостачання 

протягом року значні об’єми умовно-чистих стічних вод будівель із температурою близько 

32°С [1] відводяться в каналізацію. За теперішнього розповсюдження теплонасосних систем 

із комбінованим використанням низькотемпературних джерел та споживачів теплоти стічні 

води є доволі стабільним та умовно безкоштовним джерелом. На рис. 1 зображено 

принципову схему теплонасосної системи опалення та вентиляції з використанням теплоти 

вентиляційного та попередньо підігрітого за рахунок теплоти стічних вод атмосферного 

повітря. 

 

 

 

Рис. 1. Принципова схема 

комбінованої теплонасосної 

системи низькотемпературного 

водяного опалення та вентиляції з 

використанням теплоти 

вентиляційного та підігрітого за 

рахунок стічних вод атмосферного 

повітря: ТН – тепловий насос; ТНК  

– конденсатор ТН; ТНВ  – випарник 

ТН; К – компресор; В – 

вентилятор; П – підігрівник 

повітря; КЗ – камера змішування; 

ТО – теплообмінник на стічних 

водах. 

 

 

У даній схемі застосовується повітряно-водяний теплообмінний апарат для підігріву 

атмосферного повітря перед камерою змішування (КЗ). Таким чином після КЗ у випарник 

теплового насоса подається суміш вентиляційного та атмосферного повітря з температурою 

приблизно рівною температурі у приміщенні (20°С). 

Розроблено теоретичну модель комбінованої теплонасосної системи опалення і 

вентиляції та виконано числовий аналіз її термодинамічної ефективності. Аналіз даної схеми 

показав, що за рахунок утилізації теплоти стічних вод сумарні питомі затрати зовнішньої 

енергії на опалення та вентиляцію зменшуються у порівнянні зі схемою без теплообмінного 

апарату [2]. Були отримані графічні залежності з зображенням оптимальних режимів роботи 

теплонасосної системи. Як критерій термодинамічної ефективності вибрано величину 

сумарних питомих затрат зовнішньої енергії на комбіновану ТНС опалення та вентиляції, яка 

являє собою відношення затраченої зовнішньої енергії на одиницю отриманої теплоти для 

задоволення потреб опалення та вентиляції. Встановлено за яких умов ця величина 

становитиме мінімальне значення. 
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Известно, что эксплуатация внутреннего технологического оборудования подземных 

сооружений метрополитена (ПСМ) сопряжена с образованием значительных теплоизбытков, 

утилизация которых традиционными методами зачастую нерациональна ввиду их низкого 

температурного уровня. Кроме того, фактически не используется тепловой потенциал 

вмещающего подземные сооружения грунтового массива. Единственным на сегодняшний 

день средством, способным рационально использовать ресурс сбросной теплоты тоннельной 

вентиляции и технологического оборудования станций метрополитена, преобразуя ее в 

теплоту пригодную для теплоснабжения, являются теплонасосные установки (ТНУ). 

 На температурный уровень сбросного воздуха систем вентиляции метрополитена 

оказывает влияние множество факторов, таких как глубина заложения станции, 

интенсивность движения поездов, размер пассажиропотока, климатические условия на 

поверхности и т.д. Внедрение ТНУ целесообразно, в первую очередь, на станциях, имеющих 

значительные расходные и тепловлажностные характеристики вытяжного вентиляционного 

воздуха. Таким тепловым потенциалом обладают станции глубокого заложения, станции 

пересадки с максимальным пассажиропотоком, а также станции, имеющие прилегающий 

протяженный подземный переход. Утилизация теплоты вентиляционных выбросов 

тоннельной вентиляции при помощи ТНУ может обеспечить воздушное отопление наземных 

объектов торговли и общественного питания, расположенных в непосредственной близости 

от станции. 

В последние годы возрос интерес к применению в системах кондиционирования и 

отопления воздушных холодильных машин (ВХМ) и воздушных теплонасосных установок 

(ВТНУ), в основе работы которых лежит обратный цикл Брайтона. Ранее область 

применения ВХМ в основном ограничивалась специальными системами кондиционирования 

(в авиации, в шахтах). Достижения современной техники, а именно появление 

высокоэффективных компрессоров и детандеров, позволили по-новому поставить вопрос о 

целесообразности использования таких установок в системах теплохладоснабжения.  

Особую актуальность приобретает вопрос о наземном использовании авиационных 

турбодетандеров и турбокомпрессоров, отработавших летный моторесурс, например, в ВХМ 

и ВТНУ системах теплохладоснабжения. Областью применения таких «конверсионных» 

ВХМ и ВТНУ могут быть системы вентиляции и отопления станций метрополитенов. ВХМ и 

ВТНУ могут обеспечить переменный расход воздуха, быстрый выход на заданный 

температурный режим, обладают более широким диапазоном изменения температуры, 

давления и влажности подаваемого воздуха. Воздух здесь одновременно является и 

хладагентом, и хладоносителем, и рабочим веществом. При прочих равных условиях 

капитальная стоимость ВХМ и ВТНУ меньше, чем у парокомпрессионных установок. 

Высокий уровень шума ВХМ и ВТНУ, который является одним из серьезных препятствий 

для их применения на гражданских и административных объектах в эксплуатационных 

условиях метрополитена нивелируется. Единственно возможным негативным фактором, 

который может сдерживать внедрение ВХМ и ВТНУ в системы теплохладоснабжения 

метрополитена, является сравнительно высокий удельный расход электроэнергии на 

производство теплоты и холода.  

Обратный газовый цикл Брайтона, имея относительно низкую эффективность, в тоже 

время обладает более широким диапазоном для оптимизации параметров по сравнению с 

парокомпрессионным циклом. Рациональный выбор условий эксплуатации ВХМ и ВТНУ и 
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оптимизация параметров термодинамического цикла позволит обеспечить сопоставимый 

уровень затрат энергии по сравнению с парокомпрессионными ТНУ. 

В этой связи практический интерес представляет задача оптимизации параметров 

термодинамического цикла ВХМ и ВТНУ. При определенных условиях работы ВХМ имеет 

место максимум холодильного коэффициента и коэффициента преобразования, 

соответствующий минимальному потреблению энергии. Ограничения здесь накладываются 

требованиями к параметрам вентиляционного воздуха, возможностями технологического 

оборудования систем вентиляции (уровнем давлений), а также значениями КПД 

компрессоров и детандеров.  

На основе анализа традиционных схем теплоснабжения и вентиляции станций 

метрополитена, стандартной структуры их технологического оборудования, а также 

параметров и объемов тепловых выбросов предложены новые схемные решения для системы 

теплоснабжения ПСМ с использованием ВТНУ. Выполнена оптимизация параметров 

обратного цикла Брайтона с учетом ограничений, связанных с температурными и 

влажностными режимами основной тоннельной вентиляции станций метрополитена. 

Получены обобщенные регрессионные зависимости для определения оптимальной степени 

сжатия в цикле, а также коэффициента преобразования ВТНУ. Проведен углубленный 

эксергетический анализ с выделением компонентной и структурной необратимостей. Для 

нахождения значений этих необратимостей была составлена функциональная схема 

декомпозиции эксергетических потоков, основанная на качественном представлении потоков 

по принципу «топливо» и «продукт» элемента. С использованием метода графов найдено 

покомпонентное распределение эксергетических потерь в установке, определена 

эксергетическая стоимость «продукта» каждого элемента. Оценено влияние изоэнтропных 

КПД детандера дет и компрессора км на энергетическую эффективность ВТНУ, а также 

характер распределения структурной и компонентной необратимости в её элементах. 

Выявлено существенное влияние на термодинамическую эффективность изоэнтропного КПД 

детандера, а также параметров окружающей среды (температуры и давления на входе 

газоохладитель ВТНУ). 

 Влияние км и дет на коэффициент преобразования СОР ВТНУ показано на рис. 1. 

Анализ влияния км и дет на СОР при изменении температуры низкопотенциального 

источника Тнпи в диапазоне от 250 до 290 К показал, что с понижением Тнпи влияние км и дет 

на СОР только усиливается. 
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Рис. 1. Изменение СОР ВТНУ в зависимости от км и дет при заданных: 

 

а – Тнпт = 263 К и Tпотр = 363 К; км
мех  =0,98; дет

мех =0,98; эл = 0,98; 

 

б – Тнпт = 290 К и Tпотр = 363 К; км
мех  =0,98; дет

мех =0,98; эл = 0,98 
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Умовно-чисті стічні води житлових будинків вважаються майже ідеальним джерелом 

теплоти для теплових насосів (ТН). Але слід зазначити, що цієї теплоти зазвичай недостатньо 

для забезпечення опалення будинку [1]. Тому було запропоновано комбіновану схему 

опалення ТН з використанням теплоти ґрунту спільно з теплотою стічних вод будинку. 

Схема реалізації такого підходу приведена на рис. 1.  
 

 

 

Рис. 1. Принципова схема комбінованої  

теплонасосної системи низько-

температурного водяного опалення з 

використанням теплоти стічних вод і 

ґрунту: ОП – опалюване приміщення, 

ТН – тепловий насос, Ктн – конденсатор ТН, 

Втн – випарник ТН, К – компресор, Н – 

насос, ТОсв – теплообмінник стічних 

вод, Lк  – робота приводу компресора 

ТН, Lн – робота приводу насоса, Lсв – 

глибина свердловини. 

 

 
 

Особливістю даної схеми є встановлення додаткового теплообмінного апарата (далі 

ТОА) на стічних водах в нижньому контурі з метою додаткового підігріву теплоносія після 

ґрунтового ТОА перед випарником ТН.  

Як показник термодинамічної ефективності вибрано величину сумарних питомих 

затрат зовнішньої енергії на ТНС опалення [2], яка являє собою відношення затраченої 

зовнішньої енергії на одиницю отриманої теплоти для задоволення потреб опалення 
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В результаті термодинамічного аналізу представленої схеми був побудований 

алгоритм вирішення задачі, числова реалізація якого дозволила отримати залежності, що 

свідчать про ефективність застосування даної схеми опалення житлового будинку в 

порівнянні з теплонасосною системою опалення з використанням лише теплоти ґрунту. 

Числовий аналіз також показав, що при роботі такої комбінованої схеми змінюються 

оптимальні умови роботи ґрунтового теплообмінника, пошук яких буде задачею подальших 

досліджень. 
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Один із способів зниження енергоспоживання в житлових будинках – застосування 

змінних режимів опалення за умови збереження комфортних умов в приміщенні. При цьому 

в часі змінюється не тільки температурою повітря в приміщенні і тепловтрати, а й 

температурні поля в конструкціях будівлі також є нестаціонарними. 

При складанні математичної моделі розглянутого процесу використовувалися такі 

припущення: температура повітря в приміщенні є осередненою по простору; перетік тепла в 

кожній огороджувальній конструкції в напрямках, неперпендикулярних її поверхні, не 

враховується. Огороджувальні конструкції були розподілені на дві групи: нетеплоінерційні – 

конструкції, теплоємністю яких можна знехтувати; теплоінерційні – конструкції, які можуть 

накопичувати в собі або віддавати назовні тепло за рахунок своєї теплоємності. 

В цьому випадку зміна температури повітря в приміщенні Tв задовольняє рівнянню 

 Q
dt

tdT
VTTcp

)(
)()( в

вввв
 

де cp в і в – питома теплоємність і густина повітря; V – об’єм приміщення; Q – сукупність 

тепла, що підводиться/відводиться з приміщення (тепловиділення опалювальних приладів 

Qи, додаткових джерел тепла, притоки і відтоки тепла через огороджувальні конструкції, 

тепловтрати з вентиляцією і інфільтрацією). 

Для визначення потоків тепла через кожну теплоінерційну захисну конструкцію в 

математичну модель додаються одновимірні нестаціонарні рівняння теплопровідності, що 

описують розподіл температури по товщині огороджувальних конструкцій, з граничними 

умовами третього роду на їх поверхнях. У разі нетеплоінерційних огороджувальних 

конструкцій достатньо розглянути рівняння теплопередачі через плоску стінку. 

На рис. 1 наведені графіки зміни в часі температури повітря в офісному приміщенні 

для двох варіантів змінного режиму роботи системи опалення: неінтенсивний і інтенсивний 

попередній прогрів приміщення перед початком робочого дня. 

      
Рис. 1. Зміни в часі температури повітря в офісному приміщенні для двох варіантів  

змінного режиму роботи системи опалення 

 

Результати розрахунків показали, що в порівнянні з варіантом постійної потужності 

тепловиділення опалювального приладу змінний режим роботи з неінтенсивним попереднім 

прогріванням дозволяє заощадити 22% теплової енергії, а режим з інтенсивним попереднім 

прогріванням – 25%. 

Дану методику можна використовувати для розв’язання задач оптимального 

керування тепловими режимами житлових, адміністративних, виробничих та інших будівель. 
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Боридные и карбидные сплавы на основе переходных металлов занимают заметное 

место в широком круге современных жаропрочных и износостойких материалов, 

применяемых в альтернативной и атомной энергетике. Тип связи фазы внедрения с 

матрицей зависит от состояния межфазной поверхности раздела и межфазной 

дислокационной структуры. 

В данной работе исследовалась кинетика формирования дислокационной структуры 

в боридных сплавах никеля с различным содержанием бора. Актуальность работы 

обусловлена тем, что механизм влияния бора на свойства легированных сплавов не вполне 

ясен: с одной стороны бор в никеле даже в малых количествах ( 0,01мас%) приближает 

состояние границ зерен в кинетическом и термодинамическом отношении к состоянию 

объёма зерна. В то же время, боридная фаза может замедлять диффузию, так как её 

проницаемость меньше, чем твердого раствора, а косвенно она может приводить к 

ускорению диффузии из-за образования межфазных границ различного типа. 

Диффузия атомов внедрения в твердых телах создает значительные локальные 

искажения кристаллической решетки, которые, суммируясь в области диффузионного 

потока, обуславливают образование поля упругих напряжений [1]. 

Целью данной работы является изучение дислокационной структуры боридов никеля 

и межфазных границ в сплавах никеля, полученных методом электролиза и направленной 

кристаллизации сплавов эвтектического типа.  

В качестве исходных материалов применялся электролитический никель, бор – 

полупроводниковой чистоты. Образцы, полученные из расплавленных солей, а также 

методом направленной кристаллизации со скоростями R  (0.495, ….., 5,5)  и 

градиентом температур на межфазной границе – до 100  К/см. 

Дислокационная структура определялась по ямкам травления, а также с применением 

электронной микроскопии (ПЭМ). 

Согласно данным примеров рентгеноструктурного анализа структура B 

идентична структуре , атомы бора располагаются в центре незначительно искажённых 

треугольных призм, образованных шестью атомами никеля. 

Как установлено, дислокации несоответствия формируются благодаря стыковке двух 

решеток: ромбической решетки борида B (а=5,211 , в=6,619  с=4,380 ) и 

кубической никеля (а=3,52 ). 

Для всех исследованных боридных эвтектических систем сплавов установлено, что 

относительный объём области (с повышенной плотностью дислокации) возрастает с 

увеличением общей протяженности межфазных границ. 

Для пластинчатого композита с регулярной структурой направление роста НР | | 

 | | , а плоскости фаз | | . Плотность упаковки атомов 

на поверхности  составляет 0,166 ат/ , тогда  - 0,163 ат/  в регулярной 

композиции. Наблюдались дислокации несоответствия на межфазной границе. 

Исследованные боридные сплавы никеля могут быть использованы в альтернативной 

и атомной энергетике в качестве жаропрочного и износостойкого конструкционного 

материала. 

 

Список використаних джерел 
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Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, г. Северодонецк 
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На сегодняшний день использование каталитических газотурбинных установок 

является энергетически эффективной и экологически безопасной технологией генерирования 

тепловой и электрической энергии. Обладая отличными экологическими показателями и 

способностью использовать в качестве топлива не только природный газ, но и генераторные, 

городские, водородосодержащие газы, также обладает сложностью создания дешевого 

катализатора, обладающего термической стойкостью (до 1350 °С); температурой зажигания 

≈260°С; стойкостью к действию объемных нагрузок; высокой прочностью (разрушение или 

частичный унос частиц каталитического блока не допускается).  

Для решения этой проблемы авторы предлагают использовать вместо известных 

блочных металлических или керамических катализаторов с сотовой структурой, оксидный 

катализатор на основе алюмосиликатного волокнистого материала «AlsiFlex-KT1600». 

Данный катализатор способен выдерживать действия высоких температур - 1400÷1600 °С, за 

счет своих технических характеристик способен обеспечить минимальное 

гидродинамическое сопротивление и высокую производительность. Для подтверждения 

работоспособности катализатора были проведены экспериментальные и аналитические 

исследования.  

Экспериментальный образец – шпинельный катализатор, нанесенный на волокна 

алюмосиликатного материала марки «AlsiFlex-KT1600». Состав шпинели (% масс): Аl2O3 – 

10; MgО - 3; (Cr2O3+NiO) - 0,4, изготовлен в виде цилиндрического блока с такими 

характеристиками: диаметр 300 мм, высота 75 мм; удельная поверхность 24000 м²/м³; 

порозность 92,4%; эквивалентный диаметр 3 мкм. С помощью кинетических исследований 

установлена энергия активации – Е=86,2 кДж/кмоль. Эти данные необходимы для 

аналитических расчетов энерготехнологических характеристик работы катализатора, 

выполненных с помощью математической модели. Начальные условия: давление 5 атм, 

начальная температура смеси - 350 °С, мольный расход смеси – 0,012 кмоль/с. Результаты 

расчетов представлены в таблице 1. 
  

Таблица 1 – Энерготехнологические характеристики работы катализатора 

h 

слоя, 

мм 

T 

смеси,  

°С  

Т 

кат, 

°С 

ССН4, м. 

д. 

h слоя, 

мм 

T 

смеси,  

°С  

Т кат, 

°С 

ССН4, м. д. 

0 350 1649 0,24 48,76 1194 1439 0,00029 

7,5 801,5 1636 0,07181 56,26 1215 1421 0,00011 

15,01 990,2 1600 0,025 60,01 1225 1415 0,000069 

22,5 1076 1556 0,0092 67,51 1244 1407 0,000026 

33,75 1141 1495 0,002 75 1262 1404 0,0000088 
 

Как видно из результатов расчета при практически полном (99,98 %) окисление метана, 

температура разогрева смеси газов на выходе из слоя катализатора не превышает 1200 °С, а 

температура поверхности катализатора не превышает максимально выдерживаемую 

носителем и каталитическими центрами температуру. Опираясь на полученные 

аналитические результаты, можно сделать вывод о работоспособности катализатора, но для 

большей достоверности необходимо провести масштабный эксперимент с использование 

лабораторной модели установки каталитической газотурбинной установки. 
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УДК 519.6 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕССЕТОЧНОГО ПОДХОДА 
Д. О. Протектор 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, г. Харьков 

d.protector@karazin.ua 
 

Для численного решения двумерных нестационарных задач теплопроводности по 

бессеточной схеме создается система компьютерного моделирования на основе метода 

двойного замещения и метода фундаментальных решений с использованием радиальных 

базисных функций. 

Управляющее дифференциальное уравнение нестационарной теплопроводности в 

замкнутой области  ограниченной Г имеет следующий вид: 

     (1) 

где  – температура,  – внутренний источник тепла,  – теплопроводность,  – плотность, а 

 – коэффициент температуропроводности. 

Исходное уравнение (1) может быть сведено к последовательности неоднородных 

модифицированных уравнений Гельмгольца с помощью процедуры дискретизации по 

времени: 

   (2) 

где ,  – весовой коэффициент, ,  – шаг по времени, 

 ,  – коэффициент диффузии. 

Решение краевой задачи теплопроводности реализуется на основе комбинаций метода 

двойного замещения и метода фундаментальных решений с использованием радиальных 

базисных функций. Для того чтобы избежать интегрирования по области, используется 

метод частных решений, согласно которому решение неоднородного уравнения 

представляется в виде суммы частного и однородного решений. Метод фундаментальных 

решений используется для получения однородного решения, а метод двойного замещения с 

использованием радиальных базисных функций – для получения частного решения. В 

результате такого подхода реализуется полностью бессеточный метод. 

Решение (2) представляется в виде суммы однородного решения  и частного 

решения  :  . Управляющее уравнение для частного решения представляется 

в виде: 

 
Частное решение  не должно удовлетворять никакому набору граничных условий. 

Управляющая система для однородного решения  представляется в следующем виде: 

 
где  – поток тепла,  – внешний вектор нормали;  - коэффициент 

теплопроводности;  – температура окружающей среды. 

 Пусть  . Приближенное частное решение 

конструируется с помощью радиальных базисных функций .  аппроксимируется в 

виде: 

,    (3) 

где N – количество точек коллокации, функции  – результат воздействия оператора 

Гельмгольца на соответствующие радиальные базисные функции . 
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 В качестве базисных функций в системе могут быть выбраны Гауссова, 

мультиквадратичная, обратная квадратичная, обратная мультиквадратичная функции. 

Решая систему линейных уравнений (3) относительно неизвестных  ,  получаем 

значение  . Когда значение коэффициентов  установлено, частное решение  может 

быть записано как: 
  

Для получения однородной части решения в системе используется метод 

фундаментальных решений. На n-ом временном шаге однородное решение  

аппроксимируется в виде:  

             

где  – фундаментальное решение для модифицированного оператора 

Гельмгольца , K0 – модифицированная функция Бесселя второго рода нулевого 

порядка и  – Евклидово расстояние между точками  и . Здесь  – 

исходные точки на фиктивной поверхности , содержащей . 

 Линейная комбинация фундаментальных решений  по определению 

удовлетворяет модифицированному уравнению Гельмгольца. Коэффициенты  выбираются 

таким образом, чтобы удовлетворить граничные условия в выбранных точках коллокации. 

В качестве иллюстрации работы системы приведена тестовая задача на двумерной 

области в форме квадрата. 

Постановка задачи: нестационарная задача теплопроводности c , , , 

, , количество интерполяционных точек 400, количество точек на фиктивной 

окружности 120. Внутренний источник: 

 где  ,  . 

Краевые условия: . Точное решение в момент времени  имеет вид               

 

где  , . 

Приведенная погрешность решения тестовой задачи в момент времени  не 

превышает  (рис. 1). На рис. 2 представлена визуализация решения тестовой задачи в 

различные моменты времени. 

 

 

                  

Рис. 1.            Рис. 2. 
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ГЕОПОТЕНЦИАЛЫ КАК ИСТОЧНИК ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ 
А. М. Шендрик, Д. А. Шендрик  

г. Первомайский 

oilgasua@gmail.com 

 

Большинство источников энергии, которые освоены человечеством имеют ряд 

недостатков, среди которых исчерпаемость (нефть, газ, уголь), опасность использования 

(уран), вред экологии, не постоянные мощности (солнечные батареи, ветрогенераторы). 

Кроме того, использование углеводородных источников энергии провоцирует процессы 

глобального потепления за счёт выбросов углекислого газа.      

Важными альтернативными источниками энергии могут стать планетарные 

энергетические потенциалы Земли: тепловые, гравитационные и магнитные поля, 

теллурические токи. Так, например, геотермическая энергия Земли составляет 1028 эрг / год, 

солнечная энергия - 1032 эрг / год, тепло высвобождающееся во время извержения вулканов 

- 2,5 * 1025 эрг / год. Эти источники можно отнести к неисчерпаемым и более эко логичным, 

чем классические нефть, газ, уголь, поэтому поиски путей использования энергетических 

потенциалов Земли очень актуальны в настоящее время. 

Например, геотермический градиент, который в среднем составляет 3 ° С возрастания 

температуры на 100 метров погружения в недра Земли. Этот источник энергии можно 

условно считать неисчерпаемым при условии, что интенсивность отбора тепла не будет 

превышать мощность этого потока. Но существует значительное количество исключений, 

когда температуру подземных пластов можно назвать аномально высокой. Это породы, 

залегающие вблизи вулканов или в зонах повышенной сейсмической активности (таких 

вулканов как Йеллустонский супервулкан, где температура породы может достигать 120 ° С 

уже на глубине до 20 метров, на глубине 73 метра уже 200°С) [5], или в зонах так 

называемых естественных тепловых экранов где концентрация тепловой энергии 

обусловлена резким пространственным изменением теплопроводных свойств (особенно 

пластовых флюидов). Так газовые месторождения, благодаря значительным давлениям газа в 

породе могут аккумулировать в себе значительные запасы тепловой энергии Земли. Но при 

добыче газа пластовые давления таких месторождений снижаются и месторождения 

начинают проявлять свойства тепловых экранов, ведь при снижении давления 

теплопроводность пластов снижается. Таким образом ниже истощенных месторождений 

могут образовываться техногенные зоны аккумуляции тепловой энергии и формирования 

аномально высоких пластовых температур. 

При разработке газовых месторождений (особенно гигантских) в районах залегания 

газоносных залежей формируются большие технопарки газодобывающего оборудования и 

вспомогательной инфраструктуры, которые при истощении месторождений теряют свои 

функции и ценность. Демонтировать такое оборудование дорого, а иногда и невозможн,о 

поэтому, проходится обслуживать уже ненужные, (ликвидированные) скважины. 

Такие «отработанные» технопарки можно использовать для превращение 

геотермальной энергии в электрическую путём использования автономных тепловых 

электрогенераторов, расположенных в трубах скважин под землей на нужной глубине. При 

этом глубина спуска генератора определяется экономической выгодой спуска трубы. 

Поэтому наиболее выгодно ставить такие генераторы в районе тепловых аномалий или 

использовать существующее оборудование, например, старые газовые скважины, которые 

перестали давать газ. Глубина их может достигать 2000-3000 метров, температура на глубине 

таких скважин в Харьковской области может достигать 60-120 ° С.  
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ПРО ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ КОНДЕНСАЦІЇ НА 

СУПЕРГІДРОФОБНИХ ПОВЕРХНЯХ 
О. М. Шевченко, А. С. Гавриш 

НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 

 shevchenko_1993@ukr.net, andrew_gavrish@ukr.net 
 

На сьогодні достатньо поширеною в різних галузях промисловості є задача 

інтенсифікації теплообміну та захист теплообмінної поверхні від корозії. Через це широкого 

застосування набуває використання гідрофобізаторів для досягнення режиму краплинної 

конденсації на поверхні конденсаторів. Створення гідрофобних поверхонь особливу увагу 

представляє для різних об’єктів теплоенергетики. В результаті такий підхід повинен 

привести до створення якісно нових високоефективних теплообмінних систем із малими 

масо-габаритними характеристиками. 

Серед сучасних багатофункціональних покриттів виокремлюються речовини здатні 

створювати ефект «третього тіла». Нанотехнології дозволяють отримати і дослідити новітні 

композиції з елементами органічних сполук. До них відносять різноманітні різні модифікації 

PTFE-речовин. Компоненти цих речовин дозволяють не тільки створити надійне 

довготривале захисне покриття і змінити режим конденсації і навіть отримати 

супергідрофобні поверхні. 

 

 
 

Рис. 1. Конденсація водяної пари на супергідрофобній поверхні 
 

В даний час однією з ключових проблем теплоенергетики є проблема економії 

матеріальних та енергетичних ресурсів за рахунок інтенсифікації технологічних процесів. 

Тепловіддача при конденсації часто лімітує весь процес теплопередачі, оскільки через низьку 

теплопровідність термічний опір плівки конденсату зазвичай перевищує інші складові 

загального термічного опору.  

Супергідрофобні поверхні дають можливість детально вивчити складний процес 

краплинної конденсації [1]. А це в свою чергу дозволяє досліджувати шляхи оптимізації 

краплинної конденсації на мікро- і нанорівнях. Супергідрофобні поверхні забезпечують 

покращені умови для видалення конденсату з теплообмінної поверхні. 

Застосування багатофункціонального покриття дозволяє отримати якісну краплинну 

конденсації водяної пари з високими значеннями коефіцієнтів тепловіддачі. Нанопокриття 

теплообмінних поверхонь мають властивість самоорганізації, утворюють довговічний 

мономолекулярний прошарок, який може мати властивості нанокераміки. Нанотехнології 

ведуть до створення наднезмочуваних поверхонь, які мають властивість самоочищення і в 

перспективі необмежений термін використання. В перспективі такий підхід може дозволити 

отримати супергідрофобні поверхні. 
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Создание надежных и долговечных циклически симметричных деталей и узлов 

гидротурбин, к которым можно отнести крышку, требует выполнения анализа их 

прочностных характеристик теоретическими методами на стадии проектирования и, что 

особенно важно, при определении объемов реконструкции (модернизации) оборудования 

после истечения нормативного срока эксплуатации. Эта проблема является актуальной как в 

Украине, так и за рубежом. Основным требованием к проектированию гидротурбин является 

создание надежных конструкций с минимальной массой. 

Конечной целью рационального проектирования является отыскание таких значений 

параметров конструкции, при которых она наилучшим образом отвечает предъявляемым 

требованиям. 

Крышка является одним из важнейших и ответственных элементов конструкции 

гидротурбины, поскольку она воспринимает основные нагрузки, а срок ее эксплуатации 

составляет более 30 лет.  

В зависимости от типа, общей компоновки и размера турбоагрегата меняются 

конструктивные особенности крышки гидротурбины. 

При рабочих и аварийных режимах крышка находится под действием большого 

спектра нагрузок как от массовых сил, так и гидродинамического давления, которое 

действует на ее поверхность, взаимодействующую с водой, а также нагрузки со стороны 

ротора гидротурбины. 

На частоту колебаний крышки гидротурбины влияет большое количество факторов, 

таких как давление воды, предварительно напряженное состояние от нагрузок, инерционные 

силы от присоединенных масс, а также глубина объема воды под крышкой.  

В работе объектом исследования является крышка поворотно-лопастной 

гидротурбины.  

Целью работы является анализ собственных частот конструкции крышки 

гидротурбины после рационального проектирования для минимизации ее массы.  

Крышка гидротурбины является трехмерной циклически-симметричной 

конструкцией, состоящей из тонкостенных оболочек вращения, объединенных ребрами –

 меридиональными пластинами сложной конфигурации.  

На основе метода конечных элементов разработана математическая модель крышки с 

использованием оболочечных конечных элементов.  

Проведено рациональное проектирование крышки гидротурбины на основе 

градиентного метода. При оптимизации в качестве функции цели принята масса 

конструкции. Варьируемыми параметрами являются толщины всех элементов конструкции. 

Вводятся ограничения по прочности конструкции.  

Оптимальная конструкция имеет массу на треть меньше, чем исходная. Кроме того, 

преимуществом данной конструкции является то, что номенклатура используемого проката 

уменьшилась на пять позиций.  

Выполнены численные исследования собственных частот колебаний исходной 

конструкции крышки гидротурбины и конструкции с уменьшенной массой. 
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В останні два десятиліття поступове зменшення запасів традиційних енергоносіїв 

(природного газу, нафти, вугілля) у світі призводить до пошуку альтернативних джерел 

енергії – нетрадиційних та відновлюваних. 

Україна належить до енергодефіцитних країн і задовольняє потреби в первинних 

паливно-енергетичних ресурсах за рахунок власного видобутку не більше, ніж на третину. У 

зв'язку з цим використання відновлюваних джерел енергії є одним із найбільш важливих 

напрямів державної енергетичної політики, яка передбачає не лише збереження енергії за 

рахунок заощадження традиційних паливно-енергетичних ресурсів, але й забезпечення умов 

для максимально ефективного її використання і покращення стану довкілля. 

За даними Інституту відновлюваної енергетики НАН України загальний річний  

енергетичний потенціал відновлюваних джерел енергії в Україні відповідає близько 50% 

загального енергоспоживання України сьогодні. За прогнозами при збереженні і 

послідовному розвитку наявної бази Україна до 2030 року може досягти 30% рівня 

заміщення традиційних джерел поновлюваними джерелами енергії [1, 2]. 

Геотермальні ресурси України представлені термальними водами, теплотою нагрітих 

сухих гірських порід, ґрунту, а також нагрітими сателітними підземними водами, які 

виводяться на поверхню діючими свердловинами нафтогазових родовищ та ін. Розвиток 

геотермальної енергетики у синергії з нафтогазовою галуззю дозволив би, по-перше, 

ефективно використовувати тепло закачуваної в продуктивні пласти води, по-друге, 

переорієнтувати ліквідовані нафтогазові свердловини на потреби геотермальної енергетики, і 

по-третє, у перспективі забезпечити перехід видобувних підприємств від видобутку 

вуглеводнів до виробництва енергії за рахунок відновлюваних джерел. 

Перспективними для геотермальної енергетики в Україні вважаються три 

геотермічних регіони. Перший – Карпатський район (Волинська, Тернопільська, 

Чернівецька, Львівська, Івано-Франківської та Закарпатська області). Закарпатська область 

характеризується найвищим потенціалом геотермальних ресурсів, в районі Ужгороду на 

глибині 3 км спостерігаються температури 130-140°С. У Берегівському районі сумарні 

розвідані запаси термальних вод з температурою 45-65°С становлять близько 30-50 тис. 

м3/добу, що еквівалентно згорянню близько 100 тис. тонн умовного палива. Мінусом з 

позицій геотермальної енергетики є те, що термальні води родовищ Закарпаття є 

високомінералізованими.  

Другим перспективним для розвитку геотермальної енергетики регіоном виступає 

територія АР Крим. В даний час геотермальні ресурси Криму використовуються головним 

чином для цілей теплопостачання. Термальні води Криму використовуються на курортах 

Саки і Євпаторія, а також в деяких населених пунктах для теплофікації. 

Третім районом перспективним для використання геотермального тепла є район 

Дніпровсько-Донецької западини, який охоплює територію Чернігівської, Сумської, 

Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Донецької і Луганської областей. В межах 

Харківської області ізотермічна поверхня 100°С спостерігається на глибині 3-4 км. 

Висновки. Очевидно, що за наявності інвестицій на території України розвиток 

геотермальної енергетики є перспективним. З огляду на високу ефективність, екологічність, 

регіональну значимість і великий сумарний потенціал геотермальних ресурсів, на сучасному 

етапі постає необхідність проведення експериментальних досліджень для умов України. 
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На даний час в Україні всі заходи з охорони праці є регламентованими законодавчою 

базою та відповідними нормативними документами. Слід зазначити, що, зазвичай, заходи 

спрямовуються на найбільш впливові негативні чинники виробничого середовища. Це є 

логічним, якщо не брати до уваги те, що на сучасному виробництві, зазвичай, присутні 

практично всі фізичні негативні чинники впливу. Таким чином авторами пропонується 

комплексний підхід щодо розглядання впливу сукупності негативних чинників на 

працівника та, відповідно, урахування цього комплексного впливу для моделювання зміни 

ризиків отримання професійних захворювань або травм. 

В якості найпростішого алгоритму виявлення цього впливу для подальшого 

моделювання можна застосувати методику «п’яти кроків» (ISO 31000, ISO 31010), що 

включає в себе наступні основні етапи: 

1. Ідентифікація джерел потенційної небезпеки – виконується збір та аналіз всіх 

матеріалів по обліку та аналізу нещасних випадків та випадків професійних захворювань для 

даної галузі виробництва (або для конкретного виробництва) з метою дати відповіді на 

наступні запитання:  

• якими є первинні та вторинні джерела потенційної небезпеки? 

• якою є ґенеза первинних та вторинних джерел потенційної небезпеки? 

• за яких умов і де саме ці джерела потенційної небезпеки можуть уразити 

працівника даної галузі виробництва (або конкретного виробництва)? 

2. Оцінка рівня загрозливості джерел потенційної небезпеки – проводиться аналіз 

потенційної потужності виявлених джерел небезпеки та визначається можлива зона 

ураження негативними факторами з метою відповіді на такі запитання: 

• якою була у минулому і очікується зараз послідовність утворення негативних 

факторів, інтенсивність їх прояву, частота їх утворення, швидкість та тривалість 

негативного впливу небезпечних чинників за умови відсутності інженерно-

технічних та організаційних запобіжних заходів? 

• як будуть змінюватися вказані характеристики при застосуванні різних варіантів 

запобіжних заходів? 

3. Оцінка рівня ураження території виробничого об’єкту, а також прилеглої території 

та населення – за результатами аналізу та прогнозування можливих змін у характеристиках 

негативних факторів для відповіді на наступні запитання: 

• якою є чисельність населення на прилеглій території та ступінь його уразливості 

від прогнозованого ураження певного типу та інтенсивності? 

• якою є ступінь уразливості території виробничого об’єкту від прогнозованого 

ураження певного типу та інтенсивності? 

4. Оцінка ризиків щодо втрат та збитків у виробничій діяльності об’єкту – на основі 

проведеного аналізу джерел потенційної небезпеки і потенційних об’єктів ураження (ділянок 

виробництва або окремих робочих місць) формулюються відповіді на наступні запитання: 

• яким може бути сценарій розвитку подій при виникненні потенційно небезпечного 

виробничого фактору (факторів)? 

• в чому можуть проявлятися первинні та вторинні наслідки прояву джерел 

потенційної небезпеки? 

• якою є ймовірність реалізації такого сценарію? 

• яким є можливий рівень втрат від окремих негативних чинників та від їх 

комплексного впливу? 
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• якими можуть бути диференційовані та інтегральні ризики життєдіяльності 

виробничого об’єкту? 

5. Обґрунтування заходів щодо мінімізації ризиків – з урахуванням економічних, 

соціальних, санітарно-гігієнічних та екологічних вимог і можливостей даного виробничого 

об’єкту розробляються відповіді на наступні запитання: 

• яким є припустимі рівні ризику за видами потенційних джерел для даного 

виробництва? 

• якими будуть сценарії розвитку подій, ймовірності прояву негативних факторів та 

втрати трудових і матеріальних ресурсів після здійснення різних варіантів 

запобіжних заходів? 

• який із варіантів запобіжних заходів забезпечує досягнення припустимого рівня 

ризику при мінімальних витратах на його реалізацію? 

• які додаткові заходи потрібні для зменшення і контролю за залишковими 

ризиками на підприємстві? 

При цьому ризик можна представити як функціонал від набору функцій, які можливо 

визначити за специфікою роботи підприємства, що досліджується. Вплив уражаючих 

факторів на працівника в залежності від визначаючих параметрів, можна представити у 

вигляді: 
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де X, Y, Z – комплекси параметрів, що визначають вплив відповідних уражаючих 

факторів; 

n1, n2,…,ni – впливи уражаючих факторів на працівника; 

x1…xm, y1…ym, z1…zm – параметри відповідних уражаючих факторів. 

Тоді оцінку рівня можливого ризику виникнення сукупного впливу шкідливих 

уражаючих факторів можна записати у вигляді наступного співвідношення: 

 

      ZnYnXnRR i21 , ,                                           (2) 

 

при умові. що 

 

minR ,                                                            (3) 

 

де R – ризик виникнення сукупного впливу шкідливих уражаючих факторів. 

Моделювання із застосуванням бази по даному функціоналу надасть можливість 

оцінити комплексний вплив уражаючих факторів на працівника. Однак при цьому потрібно 

ураховувати наступне: по-перше, окрім факторів виробничого середовища також є і фактори 

зовнішнього середовища, які будуть різними в залежності від регіону розташування 

підприємства і можуть підсилювати вплив уражаючих факторів виробництва, а по-друге, 

самі фактори у сукупності впливу можуть набувати властивостей синергії зі зменшенням 

впливу або його підвищенням. Наприклад, підвищена вібрація призведе до підвищення рівня 

пилу у повітрі робочої зони і, навпаки, намагнічування пилу призведе до скорішого осідання 

пилу та зниження запиленості повітря.  

Сам результат отримання значення ризику може бути основою для управління 

ризиком професійних захворювань та травматизму на підприємстві шляхом підбору 

найбільш раціонального співвідношення функцій визначення шкідливого впливу. 
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Ю. В. Буц, О. В. Мальчук 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків 

butsyura@ukr.net, oljamalchuk@gmail.com 

 
Викиди теплових електростанцій в Україні у 5–30 разів перевищують стандарти 

Європейського Союзу, і вони є основним валовим забруднювачем атмосферного повітря в 

державі. Взаємодія енергетичного підприємства з навколишнім середовищем відбувається на 

всіх стадіях добування та використання палива, перетворення та передачі енергії. 

На теперішній час майже 90 % енергоблоків ТЕС України відпрацювали свій 

розрахунковий ресурс (100 тис. годин), а понад 60 % енергоблоків потребують глибокої 

модернізації або повної заміни. Зміївська ТЕС є типовим представником теплоенергетики 

України. Всі її блоки проробили більше 40 років, фізично й морально застаріли й практично 

вичерпали свій експлуатаційний ресурс. Тому визначення впливу Зміївської теплової 

електростанції на стан навколишнього природного середовища і здоров’я населення є дуже 

актуальною задачею. 

Зміївська ТЕС - теплова електростанція, розташована біля селища Слобожанське на 

території Зміївського району Харківської області в 55 км від Харкова і забезпечує 

електроенергією регіони трьох областей: Харківської, Полтавської та Сумської. 

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря на Зміївській ТЕС є 

котлоагрегати, фізичне зношення яких складає – 51,3-99,6%. 

Особливістю забруднення довкілля Зміївською ТЕС є те, що його викиди (SO2, NOx і 

попіл) надходять в атмосферу через високі труби (від 180 до 250 м). Це створює умови для 

поширення інгредієнтів на значну відстань. Максимальні концентрації забруднювачів 

відмічаються в радіусі від 4 до 6,5 км від ЗТЕС, а на відстані від 4 до понад 10 км вони 

зменшуються на 30 %. 

На стан навколишнього середовища Зміївського району впливає також полігон 

захоронення золошлаків Зміївської ТЕС, який займає площу 350 га, на ньому зберігається 

понад 30 млн. тонн золошлаків. Золовідвал є серйозною екологічною проблемою, яка 

пов'язана із твердими відходами ТЕС – золою та шлаками.  

Золошлаки й димові гази є основними техногенними відходами Зміївської ТЕС. У 

викидах ТЕС міститься значна кількість металів і їх сполук. 

Сумарний валовий викид речовин у атмосферу Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» 

за 2015 р. складає 22645,743 тон/рік. За даними Регіональної національної доповіді про стан 

навколишнього середовища Харківської обл. можна простежити динаміку скорочення 

валових викидів забруднюючих речовин Зміївською ТЕС (табл.1). 

Дані табл. 1 показують динаміку скорочення викидів забруднюючих речовин за 2013-

2015 рр. Отже, у 2014 р. викиди зменшились на 50439,1 т порівняно з 2013 р. (30%) та у 2015 

р. вони скоротилися на 91013,1 т порівняно з 2014 р., що складає майже 80% скорочення 

викидів.  

 

Таблиця 1 – Динаміка скорочення валових викидів забруднюючих речовин Зміївською 

ТЕС 

 За 2013 р. За 2014 р. За 2015 р. 

Валовий викид, 

т/рік 
164097,936 113658,837 22645,743 

 

Для того щоб простежити більш детально динаміку скорочення викидів, необхідно 

mailto:butsyura@ukr.net
mailto:oljamalchuk@gmail.com
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порівняти викиди Зміївської ТЕС за основними забруднюючими речовинами (табл. 2) 2014-

2015 рр.   

 

Таблиця 2 – Динаміка скорочення викидів основних забруднюючих речовин 

Зміївською ТЕС за 2014-2015 рр. 

Назва забруднюючої 

речовини 

Викиди забруднюючих речовин, т/рік 
Скорочення викидів, т 

За 2014 р. За 2015 р. 

Метали та їх 

сполуки 
38,448 11,153 27,297 

Речовини у вигляді 

суспендованих 

твердих частинок 

34983,963 8037,099 26946,864 

Сполуки азоту 8958,034 1969,625 6988,409 

Діоксид сірки 68985,044 12447,863 56537,181 

Оксид вуглецю 632,294 159,070 473,224 

Неметанові леткі 

органічні сполуки 
5,703 5,703 0 

Метан 54,997 14,025 40,972 

Діоксид вуглецю 5135590,690 1269619,350 3865971,34 

 

За даними табл.2 викиди забруднюючих речовин скоротились у 2015 р. у порівняні з 

2014 р. приблизно у 4-5 разів, а саме: викиди металів та їх сполук у 3,5 разів, речовин у 

вигляді суспендованих твердих частинок – 4,4 рази, сполук азоту – 4,5 разів, діоксиду сірки – 

5,5 разів, оксиду вуглецю – 3,97 разів, неметанових летких органічних сполук – не змінились, 

метану – 3,92 разів та діоксиду вуглецю – 4,04 рази.  

У 2015 р. валовий викид важких металів в атмосферу Зміївською ТЕС становив  

11,153 т. Розподіл викидів основних важких металів Зміївською ТЕС за величиною кількості 

до загального обсягу викидів металів можна спостерігати на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Розподіл викидів основних важких металів Зміївською ТЕС за величиною 

кількості до загального обсягу викидів металів (%) 

 

З рис. 1 аналізуємо, що серед викидів металів найбільша кількість припадає на викиди 

цинку (3,260 т), хрому (1,478 т), свинцю (1,346 т) та заліза (1,247 т). 

Щорічна кількість викидів в атмосферу Зміївською ТЕС становить понад 20 тис. т, з 

них важких металів – близько 10 т, що створило прецедент забруднення ґрунтів, 

рослинницької продукції та природних біоценозів такими важкими металами як свинець, 

кадмій, хром, нікель, кобальт, цинк, що від 2 до 20, а в окремих випадках (хром) і в 100 разів 

вище від встановлених гранично допустимих концентрацій з поширенням за розою вітрів в 

радіусі до 40 км. 
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За даними регіональної доповіді про стан навколишнього середовища Харківської 

області за 2015 р. валовий викид забруднюючих речовин у атмосферне повітря Зміївською 

ТЕС складає 22645,743 т, що стосується всього Зміївського р-ну Харківської обл. то викиди 

забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел складають – 23431,8 т 

p [21]. На підставі цих даних можна розрахувати внесок Зміївської ТЕС у забруднення 

атмосферного повітря Зміївського р-ну. Він складає 96,6%. Це свідчить про те, що Зміївська 

ТЕС є найбільшим та основним забруднювачем атмосферного повітря Зміївського р-ну 

Харківської обл.. 

Що стосується всієї Харківської обл., то маючи дані валових викидів за 2015 р. 

Зміївської ТЕС та Зміївського р-ну, можна розрахувати їх внесок у забруднення 

атмосферного повітря Харківської обл. у цілому. За 2015 р. у Харківській обл. було 

здійснено викиди у кількості 148,7 тис. т (викиди стаціонарними та пересувними 

джерелами), з них 53,4 тис. т стаціонарними джерелами викидів.  

Для розрахунку внеску у забруднення атмосферного повітря викидами Зміївської ТЕС 

необхідно окремо розрахувати внесок до викидів тільки від стаціонарних джерел та до 

загальної кількості викидів у Харківській обл. Для більш зручного представлення 

розрахунків було використано кругову діаграму (рис. 2). 

 

    
            а)          б) 

Рис. 2. Внесок у забруднення атмосферного повітря Харківської обл. викидами Зміївської 

ТЕС до а) загальної кількості викидів у Харківській обл.  б) викидів від стаціонарних джерел 

у Харківській обл. 

 

Отже, внесок у забруднення атмосферного повітря Харківської обл. (викиди 

стаціонарними та пересувними джерелами у Харківській обл.) викидами Зміївської ТЕС 

становить близько 15%. А що стосується внеску до забруднення викидами тільки від 

стаціонарних джерел Харківської обл., то цей показник становить 42 %. Можна сказати, що 

викиди Зміївської ТЕС складають майже половину всіх викидів від стаціонарних джерел 

забруднення у Харківській обл. 
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Мета дослідження: вказати на недосконалість методів використання природних 

ресурсів, і пов’язаних з цим екологічних проблем. 

Методи дослідження: статистичний метод, який дозволяє обробку та аналіз первинних 

статистичних матеріалів; балансовий метод, що дає можливість зіставляти наявність 

природних ресурсів з їхнім використанням; порівняльний метод, котрий передбачає 

вивчення об’єктів через порівняння з іншими об’єктами, тощо. 

Результати дослідження:  було виявлено недоліки в природокористуванні; виявлено 

пряму залежність стану довкілля від обсягів добування паливно-енергетичних ресурсів. 

Гірничовидобувні комплекси як вельми чутлива частина господарських перетворень 

беруть активну участь у зміні балансу речовини, структури і енергії планетарних сфер. 

Природна зміна рельєфу є передумовою виникнення екологічних і природоохоронних 

проблем. Характерними рисами сучасного гірничого виробництва з точки зору екології є: 

- розробка сировини у таких масштабах, що ставиться під загрозу існування людини 

(ріст вироблених просторів, просідання поверхні, вилучення земель під відвали, порушення 

гідрологічного режиму ґрунтових і підземних вод, їх мінералізація понад допустимого 

вмісту) 

- концентрація гірничих підприємств і організацій у масштабні комплекси. 

Наприклад, в Кансько-Ачинському вугільному басейні обсяг видобутку передбачається 

довести до декількох сотень мільйонів тонн вугілля на рік. Такого ще не було у світовій 

практиці. Може виявитися, що надмірна концентрація виробництва призведе до такого 

порушення екологічного стану і забруднення навколишнього середовища, що негативних 

наслідків буде неможливо  запобігти. 

 Була створена правова база для забезпечення нормального стану довкілля по 

відношенню до народу України. Зокрема, Законодавство України передбачило це право як 

одне з основних конституційних прав людини і громадянина.  

Згідно зі ст. 50 Конституції України, "кожен має право на безпечне для життя і 

здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди". Згідно зі 

ст. 298 Цивільного кодексу України, право на безпечне для життя і здоров'я довкілля 

належить до особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної 

особи. Натомість, це означає, що особисті немайнові права тісно пов'язані з фізичною 

особою, тому вона не може відмовитися від особистих немайнових прав, а також не може 

бути позбавлена цих прав. 

Територія України характеризується складними і різноманітними природними і 

геологічними умовами. Багато районів відносяться до категорії техногенно навантажених. 

Дія різних галузей промисловості, сільського господарства, житлового будівництва, закритої 

і відкритої розробки родовищ корисних копалин на одиницю площі у 10 – 15 разів вище 

аналогічних показників у інших регіонах. Подальший некерований розвиток господарського 

комплексу на природні об’єкти вже у близькому майбутньому може призвести до 

незворотних змін середовища життя людини. 

Найбільшого перетворення зазнають верхня частина літосфери, атмосфера і 

гідросфера, трансформується або знищується основа ландшафту — ґрунтовий покрив. 

Наприклад, тільки в Криворізькому залізорудному басейні під кар’єрами і шахтами 

знаходиться більше 30 тис. га. В Україні під розробку корисних копалин відведено до 150 

тис. га. 

Все більшої актуальності набувають питання раціональності використання природних 
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ресурсів, залучених у господарський обіг. Сьогодні тверді відходи складають 1,5 млрд. т / 

рік, у відвалах їх нагромаджено більше 10 млрд. т, а для їх складування зайнято більше 230 

тис. га родючих сільськогосподарських земель. Крім того, у водні об’єкти щорічно 

скидається 20 млрд. куб. м стічних вод. 

Крім того, слід брати до уваги ряд положень, що стосуються єдності та нерозривності 

функціонування суспільства, економіки і біосфери, зважаючи, звичайно, й на потенційні 

відтворювальні можливості останньої. 

По-перше, ресурси планети обмежені, а кількість народонаселення і його матеріальні 

потреби зростають досить високими темпами. Одночасно швидко збільшуються негативні 

техногенні навантаження на природу, забруднюються внутрішні водойми та повітря, 

виснажуються і деградують ґрунти, скорочуються площі лісів, вичерпуються мінерально-

сировинні й біологічні ресурси, тощо. 

По-друге, в процесі еволюції суспільства та розвитку матеріального виробництва 

виник так званий антропогенний обмін речовин між людиною та природою. Такому обміну 

притаманний незамкнутий характер. 

З точки зору екології він є нераціональним, оскільки із збільшенням народонаселення 

та інтенсифікацією виробництва зростають обсяги різноманітних виробництв, у т. ч. й 

шкідливих і таких, які природа не спроможна нейтралізувати та утилізувати, виробничих та 

невиробничих відходів. Останні виснажують довкілля та порушують екологічну рівновагу в 

біосфері, погіршують життєві умови людини. 

По-третє, нинішній етап людської цивілізації нерозривно пов'язаний з всебічною 

інтенсифікацією та індустріалізацією матеріального виробництва на основі використання 

досягнень НТП, широкомасштабного залучення до господарського обігу дедалі зростаючих 

обсягів природних ресурсів. 

Отже, дії суспільства мають бути обов'язково зрівноваженими й адекватними 

нинішній екологічній ситуації та не повинні вступати в суперечність з природними й 

екологічними законами, призводити до негативних і незворотних процесів у біосфері. 

Виконання цих вимог може бути забезпечене тільки тоді, коли господарська 

діяльність суспільства, способи, техніка і технологія природокористування ґрунтуватиметься 

на науково виваженому екологічну прогнозі розвитку. При розробці зазначених прогнозів, за 

допомогою яких має здійснюватися перехід на модель екологічно безпечного розвитку, 

необхідно керуватися такими принципами: 

- пріоритет екології над економікою, екологічних критеріїв, показників і вимог над 

економічними, тобто при оцінці та виборі варіантів господарських й організаційних рішень 

перевагу треба віддавати тим, які є кращими насамперед за екологічними критеріями і 

показниками; 

- жорсткий контроль за дотриманням вимог екологічного законодавства, раціональне 

використання ринкових та державних економічних інструментів, адміністративних важелів 

регулювання екологічних відносин, систем і методів природокористування та охорони 

природи;  

- інтеграція екологічного й економічного підходів до розвитку і розміщення 

продуктивних сил держави в єдиний еколого-економічний підхід за допомогою 

прогнозування, проектування й будівництва господарських об'єктів з розробленням і 

використанням інтегральних екологічних критеріїв і стандартів.  

При цьому досягнення належного рівня ресурсо-екологічної та соціально-економічної 

безпеки життєдіяльності суспільства можливе тільки за умови високої екологічної культури 

всього населення країни. 

Висновки. Дослідження довело нераціональність використання природних ресурсів, 

надмірне їх видобування, необґрунтоване правовою базою і державним контролем. 
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Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ) – це міжнародний стандарт, 

призначення якого полягає у підвищенні прозорості отримання доходів держави від 

діяльності сфер видобування природних ресурсів. Країни, які впроваджують стандарт ІПВГ, 

повинні розкривати інформацію щодо податкових та інших платежів, отриманих державою 

від компаній, що видобувають природні ресурси, а також щодо процедур надання дозволів 

(ліцензій) на користування надрами та відомостей, пов’язаним з надрокористуванням. 

Керівництво та контроль над виконанням вимог ІПВГ в кожній країні здійснює 

багатостороння група зацікавлених осіб (БГЗО), яка складається із представників уряду, 

бізнесу та громадських організацій. В Україні також функціонує Національний Секретаріат 

ІПВГ, який координує діяльність щодо впровадження ІПВГ в Україні. 

Звітування про сталий розвиток корпорацій, що діють у видобувній галузі України, 

знаходиться на етапі становлення і не має налагодженого зв’язку зі звітуванням ІПВГ в 

Україні. Сектор не одержує достовірних даних з екологічних, соціальних і управлінських 

(ЕСУ) критеріїв. Такі фактори як ЕСУ, лояльність споживачів та кадрова стабільність, 

ринкова кон’юнктура та доступ до капіталу чинять все більший вплив на тривалу 

життєздатність моделей ведення бізнесу в нафтовій, газовій та гірничодобувній галузях 

промисловості в Україні. 

Відповідно до Вимоги ІПВГ 7.1 Стандарту ІПВГ 2016 року, в Україні необхідно 

реалізувати такі процеси: 

1. Узгодити чітку політику щодо доступу, випуску та повторного використання даних 

ІПВГ. Серед рекомендацій стандарту ІПВГ можна виділити наступне: країнам, що 

впроваджують ІПВГ, пропонується публікувати дані ІПВГ з відкритою ліцензією, а також 

інформувати користувачів про те, що інформація може бути повторно використана без 

попередньої згоди;  

2. Надавати Звіт ІПВГ у форматі відкритих даних (.xlsx або .csv) в режимі онлайн і 

сповіщати про його наявність; 

Відповідно до Вимоги 7.2 Стандарту ІПВГ 2016 року, також необхідно складати Звіт 

ІПВГ у форматі, придатному для машинного зчитування, кодувати або маркувати Звіти ІПВГ 

та файли даних таким чином, щоб інформацію можна було порівняти з іншими публічно 

доступними даними шляхом впровадження стандартів даних ІПВГ, затверджених 

Правлінням. Також, відповідно до Вимоги 7.2 (с), якщо це виявляється юридично та технічно 

можливим, розглянути можливість автоматизованого розкриття на постійній основі доходів 

від видобувних галузей та платежів з боку уряду та компаній.  

Відповідно до вищезазначених вимог, можуть бути запропоновані наступні 

рекомендації: 

1. Основні дані Звіту ІПВГ мають бути переведені у формат .xlsx та опубліковані на 

сайті ІПВГ в Україні eiti.org.ua. 

2. Зазначені вище дані будуть опубліковані на веб-сайті відразу після публікації Звіту 

та оновлюватимуться щорічно після публікації нового Звіту ІПВГ. Громадськість буде 

поінформована про публікацію даних шляхом відповідного оприлюднення новини через 

соціальні мережі (сторінку фейсбук, твіттер), веб-сайт ІПВГ України, веб-сайт 

Міненерговугілля, тощо. 

3. Зазначені вище дані можуть бути використані з посиланням на джерело. Під словом 

«використання» мається на увазі використання для аналізу, розробки та поширення 

матеріалів на основі даних. 

4. Прогрес щодо роботи з відкритими даними буде відслідковуватися та оцінюватися 
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у щорічному Звіті про прогрес. 

Необхідно зазначити, що робота над автоматизацією збору даних, їх відкриттю у 

вільний онлайн доступ буде одним з пріоритетів ІПВГ України. Наразі важливим етапом у 

реалізації даного процесу є пошук та/або виділення коштів для створення електронної 

платформи задля онлайн звітування та онлайн доступу до даних ІПВГ, отриманих від 

підзвітних установ (як з боку компаній, так і з боку уряду). Планується, що платформа 

потенційно може бути інтегрована до системи електронного врядування. В Україні активно 

впроваджується тенденція щодо онлайн розкриття даних та покращення доступу до 

інформації. В цьому аспекті вже запропановно декілька проектів задля вдосконалення 

електронного врядування. Наприклад, нещодавно було анонсовано п’ятирічний проект 

«Прозорість та підзвітність у державному адмініструванні та послугах», що впроваджується 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України спільно з Державним агентством з 

питань електронного урядування, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і 

Урядом Великої Британії.  

Також необхідно зазначити важливість впровадження в практику звітування 

видобувних компаній України подання даних звітності у форматі міжнародних рекомендацій 

GRI.  

Зазначимо, що GRI (Global Reporting Initiative – Всесвітня ініціатива щодо звітності) є 

провідною організацією, яка розповсюджує інформацію щодо звітування про сталий 

розвиток як способу, завдяки якому організації можуть стати більш екоефективними та 

долучитись до сталого еколого-соціально-економічного розвитку. GRI поставила перед 

собою задачу зробити звітування про сталий розвиток стандартною практикою для усіх 

компаній та організацій. Розроблена нею структура є системою організації звітування, яка 

передбачає показники і методи вимірювання і звітування про наслідки і діяльність, пов’язані 

з факторами, що забезпечують екологічну і соціально-економічну стійкість. Метою GRI є 

гармонізація звітування про сталий розвиток шляхом розробки Світового стандарту 

звітування, який може використовуватись компаніями, що діють у різних корпораціях і 

секторах. GRI також прагне зробити звітування про сталий розвиток загальноприйнятою 

практикою, а це означає, що, як і з фінансовою звітністю, компанії щорічно публікують свої 

показники ЕСУ на основі одного і того самого стандарту – Інструкції зі звітування про 

сталий розвиток GRI.  

На сьогодні відомо, що ДТЕК було першим українським промисловим 

підприємством, яке підготувало звіт на основі міжнародних рекомендацій і пройшло 

незалежний аудит. Окрім ДТЕК, можна підтвердити, що тільки «Метінвест Холдінг» (залізна 

руда, вугілля та сталь) і «АрселорМіттал Кривий Ріг» (залізна руда і сталь) склали звіти, що 

пройшли незалежний аудит. Також Ferrexpo (залізна руда) і Нафтогаз (нафта і газ) складають 

звіти на основі GRI. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що вимога ІПВГ щодо політики 

відкритих даних прискорює процес реформ у таких ключових сферах України, як електронні 

закупівлі, відкриті дані та електронні послуги. Серед іншого, мова йде про регулярну 

публікацію даних міністерствами і муніципалітетами, а також про інтеграцію ключових 

державних реєстрів. Також важливо забезпечити синхронізацію процесу розкриття даних 

ІПВГ з іншими проектами, що дозволить інтегрування електронних систем в загальну 

політику держави. Не дивлячись на прогрес у розкритті даних, зокрема наявність онлайн 

реєстрів спецдозволів на користування надрами, відповідних карт, відкритого Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, який надає інформацію 

про кінцевих бенефіціарних власників, необхідно прикласти подальші зусилля для 

забезпечення відкриття інформації для вільного доступу широких кіл громадськості у країні. 
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«Нова Енергетична стратегія (НЕС) України до 2035 року: безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність» передбачає, що до 2025 р. здебільшого буде 

завершено реформування енергетичного комплексу України, досягнуто першочергових 

цільових показників з безпеки та енергоефективності, забезпечено його інноваційне 

оновлення та інтеграцію з енергетичним сектором ЄС. 

Виконання завдань НЕС у період після 2025 р. вимагатиме дещо інших підходів до 

регулювання енергетики, заснованих на базових принципах, прийнятих країнами ЄС, до 

розроблення документів стратегічного планування та практичної діяльності з реалізації 

державної політики в енергетичній сфері. Динаміка розвитку економіки залежатиме 

переважно від впровадження економічних реформ, завдяки яким «правила гри» на 

енергетичному ринку набудуть прозорості й недискримінаційності, а також від імплементації 

європейського законодавства, у тому числі в енергетичній сфері, та термінів інтеграції з 

енергетичним ринком Європи.  

Енергетична стратегія є документом, спрямованим на міжгалузеву кооперацію для 

ефективного та надійного задоволення потреб національної економіки та громадян 

необхідними видами енергії. Енергетичний комплекс України має пройти період 

трансформації, що зумовлено не лише дією галузевих чинників, але й соціально-

економічними перетвореннями у країні з урахуванням фактору безпеки в умовах зовнішньої 

військово-політичної агресії. НЕС розроблено в контексті Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020», затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 № 5, яка, 

зокрема, передбачає реформування енергетики та реалізацію програми енергоефективності в 

межах визначеного вектора подальшого розвитку. НЕС визначає цілі, завдання та механізми 

виведення енергетичного комплексу на принципово новий, якісний рівень розвитку. 

Насамперед, НЕС спрямована на вирішення проблем енергетичної безпеки в умовах 

нагальної потреби забезпечення суверенітету держави за обставин зовнішньої агресії із 

застосуванням як новітніх видів озброєнь (у тому числі інформаційних та гібридних методів 

ведення війни), так і невійськових впливів. Документ пропонує механізми 

трансформаційного характеру на період до 2020 р. та визначає стратегічні орієнтири 

розвитку до 2035 р. 

У новій енергетичній стратегії України до 2035 року включені пункти про 

обов'язкове впровадження Стандарту ІПВГ в державі. 
У тексті стратегії зазначено наступне:  

- впровадження механізмів прозорості видобутку та використання власних паливних 

ресурсів за принципами міжнародної ініціативи з забезпечення прозорості видобувних 

галузей (EITI); 

- удосконалення облікової політики у сфері видобутку вуглеводнів та запровадження 

стандартів прозорості EITI для видобувних галузей, у тому числі розроблення, затвердження 

та впровадження галузевої методики обліку витрат у розрізі окремих родовищ вуглеводнів. 

Реформування газового сектору (в частині газовидобутку) в період до 2020 року 
передбачає мінімізацію імпорту газу за рахунок розвитку власної ресурсної бази і нарощення 

видобутку, зокрема нетрадиційного газу та видобутку на шельфі; впровадження механізмів 

прозорості видобутку та використання власних паливних ресурсів за принципами 

міжнародної ініціативи з забезпечення прозорості видобувних галузей (EITI). 

Першочерговим завданням з точки зору мінімізації імпорту газу є розвиток власної 

ресурсної бази і нарощення видобутку, а саме сприяння: 

1. Відновленню розвідки, освоєння та видобуток вуглеводневих ресурсів на шельфі 

mailto:medintan@gmail.com
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зі створенням сприятливих умов для вітчизняних підприємств та іноземних інвесторів. 

2. Збільшенню обсягу геологорозвідувальних робіт із забезпеченням приросту 

вітчизняної ресурсної бази. 

3. Удосконаленню та забезпечення стабільності фіскального режиму для суб’єктів 

видобутку вуглеводнів. 

4. Проведенню пошуково-розвідувального буріння на глибокі горизонти та 

інтенсифікація робіт з розробки важковидобувних покладів вуглеводнів. 

5. Збільшенню обсягів розвідувального та експлуатаційного буріння, а також 

геофізичних досліджень на родовищах, що розробляються. 

6. Застосуванню методів інтенсифікації видобутку на наявних родовищах. 

7. Будівництву дотискних компресорних станцій на родовищах з наявними 

залишковими ресурсами та запасами. 

8. Розвитку видобутку природного газу на мілководному шельфі Чорного та 

Азовського морів, у тому числі в морській акваторії, прилеглої до АР Крим, після її 

повернення до правової системи України; на глибоководному шельфі – за участі провідних 

міжнародних нафтогазових компаній. 

9. Збільшенню обсягів національного газовидобутку.  

До основних заходів з реалізації стратегічних цілей у газовому секторі 
відносяться: 

1. Надання дозволів із питань надрокористування:  

 Удосконалення механізму адміністрування підготовки документації про 

виділення земельних ділянок, ліцензійних площ, погодження маршрутів прокладання 

трубопроводів на землях сільськогосподарського призначення, водного та лісового фондів, 

видачі археологічних дозволів тощо;  

 Підвищення прозорості та системності процесу видачі ліцензій;  

 Забезпечення недискримінаційного доступу до геологічної інформації.  

2. Видобуток природного газу: 

 створення умов для збільшення обсягів видобутку природного газу;  

 збалансоване державне регулювання й підвищення рівня ефективності галузевого 

управління, мінімізація політичного впливу на видобувні компанії;  

 залучення іноземних інвесторів та партнерів, які практикують провідні методи 

розробки вуглеводнів із застосуванням сучасних технологій, для реалізації нових 

капіталомістких проектів або комплексної – до розробки існуючих родовищ;  

 запровадження обліку обсягів видобутку вуглеводнів у розрізі окремих 

свердловин;  

 удосконалення облікової політики у сфері видобутку вуглеводнів та 

запровадження стандартів прозорості EITI для видобувних галузей, у тому числі 

розроблення, затвердження та впровадження галузевої методики обліку витрат у розрізі 

окремих родовищ вуглеводнів;  

 створення умов, належного рівня технологічного оснащення та залучення 

провідних компаній світу до здійснення розвідки площ і розробки родовищ в українській 

частині шельфу Чорного та Азовського морів з метою підтримання та нарощування обсягів 

вітчизняного видобутку вуглеводнів. 

3. Видобуток нафти і газового конденсату: 

 освоєння нових родовищ та горизонтів (буріння бокових стовбурів тощо);  

 будівництво нових свердловин на існуючих родовищах для збільшення видобутку 

нафти і газового конденсату із визначенням локалізації їх залишкових запасів на основі 

постійно діючих геолого-технологічних моделей;  

 підвищення прозорості і публічності процесу видачі ліцензій, забезпечення його 

системності, скорочення строків та переліку бюрократичних процедур, пов’язаних із 
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наданням ліцензій; 29  

 стимулювання розробки покладів із важковидобувними та виснаженими запасами 

нафти шляхом встановлення обґрунтованих ставок рентної плати за користування надрами;  

 стимулювання високоякісних 3D сейсмічних досліджень, надання сервісних 

послуг, буріння розвідувальних свердловин на нових площах і родовищах;  

 забезпечення недискримінаційного доступу до якісної геологічної інформації та 

обміну нею;  

 сприяння активному застосуванню прогресивних методів і технологій підвищення 

нафтовіддачі пластів;  

 стимулювання модернізації обладнання та інфраструктури, оптимізації видобутку 

на продуктивних свердловинах за рахунок ремонту/заміни електричних глибинних насосів, 

робіт з водоізоляції; проведення своєчасних капітальних ремонтів свердловин, каротажних 

робіт тощо. 

Реформування газового сектору (в частині газовидобутку) в період до 2025-

2035 рр. передбачає: 
1. Створення умов та стимулювання підтримання досягнутих рівнів та подальшого 

збільшення власного видобутку, зокрема на нових площах та на шельфі Чорного та 

Азовського морів;  

2. Інвестиції у розвідку та розробку нових газових та газоконденсатних родовищ, у 

тому числі на вітчизняному шельфі. 

3. Збільшення національного видобутку за рахунок газу з нетрадиційних покладів 

вуглеводнів до 30-35 млрд. м3/рік. 

4. Продовження залучення провідних світових компаній для розробки 

Чорноморського шельфу та освоєння нетрадиційних покладів вуглеводнів. 

5. Завершення робіт з «оцифровування» нафтових родовищ шляхом створення 

візуалізованих веб-платформ, що дозволить суб’єктам господарювання вимірювати й 

відстежувати всі дані, які надходять із родовища. 

6. Збільшення обсягів вилучення важкодоступних ресурсів завдяки новим 

технологіям інтенсифікації; стимулювання розвитку технологій оптимізації споживання 

сировини.  

Аналіз «Нової Енергетичної стратегії України до 2035 року: безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність» дозволяє зробити висновки про те, що 

розвиток українського енергетичного спрямовується на зниження енергоємності економіки, а 

також диверсифікація джерел і шляхів постачання енергоресурсів, нарощування 

вітчизняного виробництва сприятимуть підвищенню економічної, енергетичної та 

екологічної безпеки, що призведе до оптимізації енергетичного балансу та дозволить 

створити міцне підґрунтя для сталого енергетичного майбутнього країни. Використання 

вітчизняних науково-технічних і технологічних досягнень із максимальним залученням 

місцевої складової також сприятимуть інноваційному розвитку економіки, науково- 

освітнього потенціалу, підвищенню рівня зайнятості населення, зниженню залежності від 

імпорту ресурсів тощо. 
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Я. Ю. Дементєєва, Ю. В. Буц 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків 
yanusya.sht@gmail.ru 

 
Газова незалежність і проблема екологічного стану на Харківщині є нині чи не 

найактуальнішою темою. Забезпечення населення та промисловості продукцією 

газовидобувних підприємств, не лише Харківської області, а й переважної частини України є 

пріоритетним завданням. Це зумовлює розвиток економічного потенціалу Харківщини. 

Проте зі збільшенням обсягів видобування газу зростає екологічна загроза для 

навколишнього природного середовища.  

Видобування газу обумовлює широкий спектр впливу на довкілля, зокрема 

руйнування природних ландшафтів у процесі будівництва підприємств та транспортних 

трубопроводів; забруднення ґрунтів території промислового майданчика та прилеглої 

території нафтопродуктами при експлуатації родовища, а також в результаті аварійних 

виливів та забруднення атмосферного повітря продуктами переробки нафти (газу) [1]. 

Метою даної наукової роботи є огляд екологічних аспектів функціонування 

нафтогазовидобувного комплексу та виявлення закономірності між збільшенням обсягів 

виробництва та впливом на довкілля, зокрема, у Харківському регіоні. 

Шебелинське родовище – найбільше родовище газу в Україні, де видобувається 

майже 40% українського газу (рис.1), а також ще 90% газових магістралей проходять через 

Шебелинку. У 2016 році газопромислове управління (ГПУ) «Шебелинкагазвидобування» 

перерахувало до державного бюджету 12,3 млрд. грн.[2].  

За даними [3], ГПУ «Шебелинкагазвидобування» зазначене серед основних 

забруднювачів атмосферного повітря на території Харківської області, а також віднесене до 

списку екологічно – небезпечних підприємств Харківщини. Загальний обсяг викидів 

забруднюючих речовин складає близько 4940 т/рік (рис. 2), серед яких: неметанові леткі 

органічні сполуки, метан, хлор та сполуки хлору, фтор та його сполуки, діоксид вуглецю. 

Основними забруднюючими речовинами підприємства, які формують фактичне забруднення 

атмосферного повітря є: оксид вуглецю (732,834 тонн/рік), метан (3043,771 тонн/рік) та 

діоксид вуглецю (269971,837 тонн/рік) [3]. 

На рисунку 1 наведені дані  з 2012 по 2015 роки за валовими викидами в атмосферне 

повітря на рік [3]. На рисунку 2 наведені дані за той самий період за обсягом видобутку 

палива ГПУ «Шебелинкагазвидобування» [4]. 

 

 
Рис.1. Обсяги виробництва ГПУ «Шебелинкагазвидобування» 
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Рис. 2. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  

ГПУ «Шебелинкагазвидобування» 

 

З аналізу рис. 2, спостерігається зниження валового викиду в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин за визначений період, що, здавалося б, є позитивним для покращення 

стану довкілля. Проте основною причиною зменшення динаміки викидів є зниження обсягів 

виробництва. Тобто, існує пряма залежність (рис. 3) погіршення (поліпшення) екологічної 

ситуації із зростанням (зниженням) виробництва. Змінити залежність при збільшенні 

видобутку природного газу можливо лише за умови зменшення впливу 

нафтогазовидобувного комплексу на довкілля, за допомогою сучасних технологій 

виробництва. 

 
Рис.3 Залежність обсягів викидів полютантів від обсягів виробництва  

 

Це означає, що зменшення впливу на довкілля має кількісні причини, а не якісні. 

Значить, щоб залишити викиди в такій динаміці, а обсяги збільшити - потрібно 

впроваджувати заходи, а не "інтенсифікацію", розширення території для нових свердловин і 

під трубопроводи, як планує управління Укргазвидобування. 

Графік залежності кількості обсягів виробництва від кількості викидів показує пряму 

залежність. За ідеальних умов графік мав би форма параболи. Тобто, функції не X = Y, а X = 

k * Y, (де k > 1). 

Значний розвиток нафтогазовидобувного комплексу є головним джерелом 

забруднення не лише атмосфери, але й ґрунту та води. У вересні 2016 року в Харківській 

області було запущене пошукове буріння свердловини на Шебелинському родовищі, яке має 

поглибити свердловини з 0,7 до 1,1 км. В результаті чого до 2020 року державне 

підприємство повинне видобувати 20 млрд. м3 газу за рік. За оцінками експертів це стане 

умовою для повної відмови від імпорту будь-яких енергетичних складових. З урахуванням, 

що загальні втрати нафтопродуктів (НП) сягають 2%, значна кількість їх регулярно 

потрапляє у поверхневі та підземні води, не говорячи про аварії, зливи НП з літаків та 

залізничних цистерн тощо. У процесі нафтогазовидобування разом з нафтою і газом із 

нафтогазоносних підземних прошарків надходять пластові води, які мають мінералізацію від 
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1 до 300 г/л та містять нафту, значну кількість солей органічних кислот, отруйних і сильно 

токсичних органічних речовин, таких, як феноли, ефіри, бензоли, неорганічні токсиканти. 

Водорозчинні фракції нафти від 20 до 50 мг/л, які мають токсичний вплив на живі організми 

не відокремлюються нафтовими сепараторами [5]. 

Українські родовища газу незначні і залягають на великих глибинах. Запаси 90% всіх 

розвіданих покладів не перевищують 5 млрд. м3 газу на одне родовище. Середня глибина 

покладів - 3,5 км. Для гарантованого нарощування видобутку потрібні удосконалена 

геологорозвідка, освоєння сучасних родовищ і буріння нових свердловин. Однак наразі ГПУ 

«Шебелинкагазвидобування» не може собі дозволити інвестувати великі кошти у нові 

родовища і має наміри застосувати "інтенсифікацію" [2]. Це означає, збільшення відбору 

газу з уже діючих свердловин. Для цього в Україні використовуються гідророзрив пласта: в 

свердловину під тиском закачується спеціальна суміш, яка заповнює отвори в породі і 

видавлює газ назовні. Це безумовно згубно впливає на екологічну ситуацію. 

Газовидобувні компанії наполягають на прийнятті законопроекту, яким 

передбачається розділ рентних платежів за газ у бюджети різних рівнів, що дозволить 

газовидобувним підприємствам врегулювати конфлікти з місцевою владою при запуску 

нових проектів, спираючись на відрахування у бюджети. Також галузі необхідний 

законопроект, що спрощує виділення землевідведень під трубопроводи і нові свердловини. 

Ці проекти вже існують і лише чекають прийняття їх Кабміном України. Проте збільшення 

площ для розробок лише підсилить негативний влив на довкілля. 

До вирішення проблеми компромісу між економічною та екологічною вигодою [2] 

можливе залучення коштів фондів охорони навколишнього середовища  для вирішення 

екологічних питань. Серед засобів захисту довкілля від впливу нафтогазовидобувного 

комплексу найбільш ефективний – це застосування інгібіторів. Також у нафтогазовій 

промисловості застосовуються реагенти для підвищення ефективності роботи свердловин[5]. 

І важливим аспектом поліпшенням ситуації впливу на довкілля є вчасна модернізація 

підприємств. Об’єкти нафтогазовидобувного комплексу мають бути модернізовані і володіти 

сучасною технологією переробки сировини. За таких умов обсяги виробництва палива в 

п'ять разів перевищували б потреби країни. 
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комор з буровим шламом [1]. Усі екологічні проблеми, пов’язані з діяльністю підприємств 

нафтогазового комплексу, можна згрупувати за трьома напрямками: 

1) Організаційно-економічні, до яких слід віднести: недосконалість норм, правил та 

вимог до розробки нафтогазових родовищ, а також невідповідність реальних проектів з 

видобутку вуглеводнів вимогам офіційних документів (відсутні прогнозні сценарії впливу 

виробничого об'єкта на навколишнє природне середовище, схеми організації екологічного 

моніторингу, а також розрахунки економічного збитку і платежів за оренду земельних 

ділянок, за розміщення відходів, за забруднення навколишнього природного середовища, 

відсутні плани компенсаційних заходів). Відповідно до нормативних документів, будь-яке 

підприємство, що здійснює викиди в навколишнє природне середовище, зобов'язане 

проводити моніторингові спостереження, мета яких ‒ отримання показників стану 

природного середовища. Більшість видобувних підприємств не має власних служб 

моніторингу, а спостереження проводяться епізодично і безсистемно. 

2) Технологічні проблеми, обумовлені неякісною реалізацію проектних рішень через 

низьку експлуатаційну надійність технічних засобів, знос обладнання та трубопроводів, 

низьку ефективність системи контролю; недостатній рівень екологічної підготовки фахівців 

на всіх ділянках ланцюжка «свердловина ‒ магістральний трубопровід». Також слід назвати 

проблему утилізації попутного нафтового газу (у разі перевищення гранично допустимого 

викиду в основному проводиться вдосконалення факельної системи з метою більш повного 

спалювання, а не заходи з його переробки). Одним з методів утилізації попутного нафтового 

газу є його закачування в пласти-колектори з метою підвищення нафтовіддачі. 

Одна зі стадій утворення відходів ‒ буріння свердловин, на період будівництва яких 

надається до 5 га землі. Протягом року після закінчення будівництва свердловини територія 

бурової площадки повинна бути рекультивована і передана землекористувачу. На період 

експлуатації свердловини виділяється 0,36 га. Раціоналізація розміщення кущів свердловин 

дозволяє знизити відводи земель за рахунок зниження площ, зайнятих промисловими 

комунікаціями. 

Під час ремонтних робіт на свердловинах необхідний контроль використання 

розчинників, гелів, кислот та інших реагентів, які повинні накачуватися в пласт при 

стимуляції нафтовіддачі свердловин. При обробці привибійної зони свердловин 

застосовуються розчини з концентраціями 10 і 5 % розчини, відповідно, соляної та 

плавикової кислот. При ремонті свердловин виникають до 2 м³ токсичних рідин на одну 

операцію зі свердловиною. Крім того, під час промивання насосних агрегатів, виникають до 

5 м³ рідких відходів на одну операцію. На родовищі необхідно мати спеціальну свердловину 

з поглинаючими горизонтами для утилізації рідких відходів від технологічних процесів 

видобутку. 

Ще однією поширеною проблемою є ураження корозією цементного каменю в 

свердловинах, що призводить до зниження частки нафти у флюїдах, які видобуваються, а 

також до забруднення артезіанських і ґрунтових вод, що використовуються для 

водопостачання. З цієї причини відбувається утворення грифонів біля гирла свердловин. 

Внаслідок несвоєчасних діагностичних досліджень в галузі простоюють більше 20 тисяч 

свердловин, що підлягають капітальному ремонту. 

Джерелом забруднення нафтою і мінералізованими водами є також резервуарні парки 

видобувних підприємств. Багато резервуарних парків «плавають» на лінзах нафтопродуктів, 

які утворилися за роки витоків нафти. Періодична діагностика та очищення резервуарів від 

опадів з наступною їх утилізацією дозволяє знизити гостроту цієї екологічної проблеми. 

3) Природно-ресурсні проблеми пов’язані з неефективним використанням водних та 

земельних ресурсів. Так, відкритий земляний котлован одиночної свердловини може містити 

більше 60 м³ бурового шламу і до 300 м³ бурового розчину, в складі яких можуть бути 

присутніми до 20 м³ нафти, а також реагенти. Вміст у бурових розчинах окремих 

компонентів може перевищувати існуючі нормативи в 20 тисяч разів. Приведення таких 

високих концентрацій отруйних речовин до екологічно безпечного рівня вимагає їхнього 

розведення величезною кількістю води. Для нейтралізації забруднених стоків однієї бурової 

установки необхідна площа водозбору до 2000 км². У підсумку забруднювачі акумулюються 
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в кінцевих ланках міграційного ланцюга ‒ біологічних об'єктах і донних відкладах. 

Наприклад, у донних відкладеннях, які є депонуючим середовищем, виявлені підвищені рівні 

вмісту вуглеводнів – 25 мг/дм³, бенз(а)пірену ‒ 120 мг/дм³, міді, ванадію, барію, свинцю і 

нікелю ‒ 90мг/дм³. 

До тотального забруднення водних об'єктів призводить безконтрольне використання 

великих обсягів прісних вод для технологічних потреб (знесолення нафти і ППТ‒підтримка 

пластового тиску).  
Обсяг знятого родючого шару під буріння однієї свердловини сягає 15 тисяч м³. 

Додаткові площі для розміщення знятого шару ґрунту не входять в територію земельного 

відводу. Недостатньо повно впроваджуються в практику реабілітаційних робіт методи 

біологічної рекультивації, які працюють за рахунок життєдіяльності ґрунтових 

мікроорганізмів і внесення біопрепаратів [1]. 

Вирішення означених проблем, в першу чергу, вимагає нормативно-правового 

регулювання. Важливим кроком у вирішенні цього завдання є прийняття Правил розробки 

нафтових і газових родовищ. Міністерством екології та природних ресурсів України у 

підготовлено проект наказу про затвердження відповідних правил у 2017 році, згідно з якими 

висуваються наступні вимоги до охорони навколишнього природного середовища та надр 

під час спорудження, пробної експлуатації свердловин, дослідно-промислової та 

промислової розробки родовищ нафти і газу: 

- Під час буріння свердловин на родовищах нафти і газу заходи з охорони надр 

спрямовуються на: - запобігання відкритому фонтануванню, грифоноутворенню, 

поглинанню промивальної рідини, обвалам стінок свердловин і міжпластових перетоків 

флюїдів (нафти, газу і води) під час буріння свердловин; - забезпечення надійної ізоляції в 

пробурених свердловинах усіх нафто-, газо- і водоносних пластів в усьому розкритому 

розрізі; - необхідної герметичності всіх обсадних колон труб, спущених у свердловину, їх 

якісного цементування. 

- У разі одержання під час випробування за результатами геофізичних досліджень 

свердловин припливів води з нафтогазоперспективних пластів необхідно провести 

дослідження з уточнення джерела її надходження і, за необхідності, виконати ремонтно-

ізоляційні роботи з повторним випробуванням цього об’єкта. 

- Розкриття продуктивних пластів у процесі буріння необхідно проводити за наявності 

встановленого на усті свердловини противикидного обладнання. Обв’язка превенторів має 

забезпечувати можливість промивання свердловини з протитиском на пласти. Перед 

установленням противикидне обладнання повинно бути випробувано на пробний тиск. 

- У свердловинах, буріння яких здійснюється на нижчезалягаючі пласти, треба вжити 

заходів щодо запобігання проникненню (поглинанню) промивальної рідини у верхні пласти, 

які розробляються. 

- Для запобігання забруднення (зниження проникності) привибійної зони пласта 

внаслідок тривалої дії промивальної рідини, після закінчення буріння свердловини і 

перфорації експлуатаційної колони треба забезпечити негайне освоєння свердловини. Якщо 

освоєні свердловини не можна ввести в експлуатацію за відсутності облаштування на 

родовищі, то їх тимчасово консервують згідно з чинними положеннями й інструкціями. 

- У параметричних, пошукових і розвідувальних свердловинах, обсаджених 

експлуатаційною колоною, послідовне випробування продуктивних пластів здійснюється 

роздільно – «знизу–вверх». Після закінчення випробування чергового пласта, окрім 

верхнього, проводиться його ізоляція встановленням цементного моста з наступною 

перевіркою його місця розташування і герметичності. 

- Обсяги видобутку нафти, газу і конденсату, нагнітання води (газу) й депресії 

(репресії) на пласт повинні встановлюватись з урахуванням умов, які б забезпечили 

раціональну розробку покладів і безаварійну експлуатацію свердловин: недопущення 

утворення водяних або газових конусів, прориву пластової води у пласти, руйнування 

пластів порід-колекторів і утворення піщаних пробок, передчасного прориву закачуваних 

агентів впливу до вибоїв видобувних свердловин, непередбаченого розгазування покладів і 

росту газових факторів, руйнування експлуатаційних колон тощо. 
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- Якщо під час розробки родовища у свердловині з'явились підземні витікання або 

інтенсивні міжпластові перетоки нафти, газу, води, підприємство зобов’язано встановити і 

ліквідувати причину виявленого руху флюїдів. Якщо їх усунення неможливо, свердловину 

необхідно ліквідувати з додержанням умов ізоляції нафтогазоносних горизонтів. 

- У разі утворення скупчень або покладів газу техногенного характеру у верхніх 

пластах у процесі розробки родовища внаслідок витікання і міжпластових перетоків газу 

необхідно виявити джерела живлення таких скупчень і вжити заходів з локалізації й 

запобігання подальшого накопичення газу в них. Для ліквідації скупчень газу техногенного 

характеру необхідно здійснити дегазацію за допомогою контрольно-дренажних дегазаційних 

свердловин випуском газу до повного виснаження цих скупчень. 

- Під час проведення у видобувних і нагнітальних свердловинах нових заходів із 

підвищення продуктивності (приймальності) пластів у присвердловинній зоні має бути 

забезпечено збереження експлуатаційної колони обсадних труб і цементного кільця вище і 

нижче продуктивного горизонту.  
- Коли припинення експлуатації нерентабельної свердловини може призвести до 

погіршення екологічного стану, продовження експлуатації таких свердловин повинне 

вирішуватись окремо за наявності спільної згоди між надрокористувачем та відповідними 

органами державного нагляду. 

- Заходи з охорони навколишнього природного середовища під час буріння повинні 

включати: - вирівнювання та обвалування бурових майданчиків, ємностей з 

нафтопродуктами і хімічними реагентами; - планування бурового майданчика з відведенням 

поверхневого стоку в бік шламових амбарів; - застосування розбірних металевих ємностей 

або спеціально обладнаних земляних амбарів з обов’язковою гідроізоляцією їх стінок і 

днища для зберігання промивальної рідини і вибуреної породи (шламу); - багаторазове 

використання промивальної рідини; - нейтралізацію та захоронення відпрацьованих бурових 

стічних вод, промивальних рідин та бурового шламу на території бурового майданчика у 

шламових амбарах за умови надійної гідроізоляції амбарів та III або IV класу небезпеки 

відходів, що захороняються (у іншому випадку зазначені відходи повинні бути зібрані та 

вивезені на утилізацію); - під час розкриття водоносних горизонтів прісних вод повинні 

використовуватись бурові розчини, які не містять хімічних реагентів І та ІІ класу небезпеки 

відповідно до ГОСТ 12.1.007-76, з наступним перекриттям їх кондуктором; - збір, очищення 

і/або повторне використання бурових стічних вод та їх утилізацію після закінчення 

спорудження свердловини, де це є можливим; - знімання та роздільне складування родючого 

та мінерального ґрунту у буртах на території бурового майданчика для потреб подальшої 

рекультивації; - раціональне використання і обов’язкову рекультивацію землі після ліквідації 

свердловини; - створення сітки контрольних пунктів для спостереження за складом 

поверхневих і підземних вод, приземного шару атмосфери, а також, за необхідності, ґрунтів 

у межах санітарно-захисних зон свердловин, що створюються. Під час буріння свердловин 

на родовищах нафти і газу, на території яких є зони санітарної охорони, заповідники, а також 

розташованих в акваторіях моря, слід застосовувати безамбарний спосіб циркуляції, 

очищення і зберігання промивальної рідини. 

Заходи з охорони навколишнього природного середовища під час розробки родовищ 

нафти і газу повинні включати: - застосування закритої герметичної системи збору, 

промислової підготовки і транспорту продукції свердловин; - повну утилізацію попутного 

(розчиненого) та газліфтного газу; - повну утилізацію супутньо-пластових вод нагнітанням їх 

в продуктивні пласти з метою підтримання пластового тиску або в підземні поглинальні 

горизонти; - обладнання видобувних і нагнітальних свердловин вибійними та устьовими 

відсікачами з метою запобігання витіканню нафти, газу, закачуваних в свердловину агентів 

впливу на випадок розгерметизації устьового обладнання і прориву трубопроводів, залежно 

від випадку; - застосування антикорозійного покриття, інгібіторів для запобігання корозії 

обладнання свердловин, іншого нафтопромислового обладнання і трубопроводів, 

бактерицидів для обробки закачуваної в продуктивні пласти води з метою пригнічення 

сульфатовідновлювальних бактерій; - швидку ліквідацію аварійних розливів нафти, 

конденсату, спорудження нафтовловлювачів на річках і зливних стоках; - заходи із 
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запобігання потраплянню на землю, у поверхневі і підземні води питного водопостачання 

кислот, лугів, ПАР, полімерних розчинів і інших хімічних реагентів, що використовують під 

час видобування нафти і газу, підвищення вилучення нафти, газу та конденсату і з іншою 

метою; - організацію регулярного контролю за станом свердловин і трубопроводів; - 

екологічний моніторинг усього процесу розробки родовищ нафти і газу. 

У подальшому актуальною проблемою є належний контроль за виконанням правил 

розробки нафтових і газових родовищ. Крім того, на виконання вимог прозорості 

нафтогазовидобувної галузі слід зобов’язати видобувні підприємства публікувати результати 

проведення екологічного моніторингу у відкритому доступі. 
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Нафтогазова галузь Харьківщини – потужний науково-промисловий комплекс, 

представлена такими основними підприємствами [1]. Серед основних підприємств галузі 

відзначимо: 1) газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» – одне із 

найпотужніших підприємств, частка видобутку якого складає 42% у загальнодержавному 

балансі [2]; 2) філія бурове управління «Укрбургаз» –підприємство з будівництва 

розвідувальних, експлуатаційних свердловин на нафту і газ та свердловин іншого 

призначення; 3) Шебелинське відділення з переробки газового конденсату і нафти одне із 

найпотужніших підприємств-виробників нафтопродуктів; 4) Управління магістральних 

газопроводів «Харківтрансгаз» – одне з найбільших підприємств, що здійснює 

транспортування газу по території України магістральними газопроводами, транзит газу в 

країни Західної Європи, підземне зберігання газу, будівництво та капітальний ремонт 

магістральних газопроводів та технологічного обладнання компресорних станцій; 5) ПАТ 

«Турбогаз» – головне підприємство з розробки та виготовлення обладнання для газової 

промисловості; 6) ПАТ «Харківміськгаз» та ПАТ «Харківгаз» – підприємства з постачання та 

транспортування природного газу по розподільних мережах області [2]. 

У представленій роботі було виконано розрахунок ресурсного потенціалу в межах 

Харківської області - нерозвіданих видобувних ресурсів (категорія С3 + Д) 650 млн. т ум.п. 

на основі даних «Карти фонду структур Східного нафтогазоносного регіону України станом 

на 01.01.2015р.». Згідно розрахунку існують всі передумови розширювати на території 

області пошуково-розвідувальні роботи з метою суттєвого нарощування підготовленої 

ресурсної бази природного газу, конденсату і нафти. Завдяки особливостям геологічної 

будови в межах Харківського сегменту Дніпровсько-Донецької западини існує аномально 

висока інтенсивність газонакопичення.  

З метою запобігання техногенно небезпечних явищ під час видобутку, 

транспортуванні, переробки вуглеводнів прийнято підприємствами ряд технологічних 

впроваджень. 

Методологія оцінки ризику – це вибір оптимальних у даній конкретній ситуації 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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шляхів усунення або зменшення ризику, він складається з трьох взаємопов'язаних елементів: 

оцінка ризику; управління ризиком; інформування про ризик. Саме їх сукупність дозволяє не 

лише виявити існуючі проблеми, розробити шляхи їх вирішення, а й створити умови для 

практичної реалізації цих рішень [4]. 

За відсутності повного об’єму даних для розрахунку рівня ризику для здоров’я 

людини, пропоную провести ранжування території Харківської агломерації за рівнями 

техногенного навантаження за компонентами наданими з екологічного атласу Харківської 

області [3], які самі по собі вже несуть рівень техногенного ризику(метод експертної оцінки). 

Надання рангу – від меншого до найбільшого рівня негативного впливу. Чим більше рівень 

небезпеки – тим техногенний ризик вище і відповідно ризик здоров’ю населення 

збільшується . Результати ранжування занесені до таблиці 1. (табл.1) 

За нашими розрахунками, найбільший рівень техногенного ризику у межах ядра 

агломерації відповідає м. Харків , найменший – м. Люботин і Дергачівський р-н (рис. 1) 

 

Таблиця 1. Ранжування території Харківської міської агломерації за техногенним 

навантаженням 

Склад ядра Харківської міської 

агломерації: Атм.Повітря Відходи Вода Сума 

м.Харків 2 7 3 12 

м.Люботин 3 3 3 9 

Харківський район 1 7 3 11 

Дергачівський район 3 3 3 9 

Склад зовнішньої зони Харківської міської агломерації : 

м.Чугуїв 5 7 6 18 

Богодухівський район 4 6 4 14 

Валківський район 4 3 4 11 

Вовчанський район 1 3 2 6 

Зміївський район 1 5 7 13 

Золочівський район 3 6 2 11 

Нововодолазький район 3 4 3 10 

Печенізький район 3 3 2 8 

Чугуївський район 5 7 6 18 

 

 
 

Рис. 1. Техногенний ризик ядра Харківської міської агломерації 
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Згідно проведених досліджень, найбільший рівень техногенного ризику у межах 

зовнішньої зони Харківської міської агломерації характерне для м. Чугуєва та його району, 

найменший – для Вовчанського району (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Техногенний ризик зовнішньої зони Харківської міської агломерації 

 

Отже, для ефективного управління техногенною безпекою на регіональному рівні 

необхідно впроваджувати в практичну діяльність регіональні програми техногенної безпеки 

на довгостроковий період, мінімізувати загальнодержавні видатки на забезпечення 

техногенної безпеки за рахунок делегування частини функцій на місцеві бюджети та 

бюджети підприємств для посилення їхньої відповідальності за стан техногенної безпеки. 
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Енергетичний сектор України забезпечує країні 23-те місце в світовому рейтингу і 6-

те місце в Європейському по показнику загальної первинної Енергії у класифікації ОВНС 

(Оцінка впливу на навколишнє середовище). В роботі представлені структура та основні 

характеристики енергетичного сектора України, а також результати проведеного SWOT-

аналізу, який підкреслює важливість цієї частини економіки для України і Європи, а також 
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дозволяє надати рекомендації щодо імплементації міжнародного стандарту  ІПВГ в Україні. 

Аналіз енергетичного сектора України 
Структурно, український енергетичний сектор складеться з двох великих підсекторів: 

паливної та енергетичної індустрії. Паливний сектор складається з 7-ми головних 

компонентів: природний газ, нафта, вугілля, біомаса для палива, транспортування і сховища 

природного газу, транспортування та зберігання сирої нафти, нафтопереробні заводи. 

Підсектори електроенергії складаються із 5-ти головних компонентів: ядерна, теплова 

(включаючи когенераційні об'єкти, блочно-модульні електростанції), гідро- та інші 

поновлювані джерела, електричні мережі. Головні компоненти підсекторів були 

класифіковані залежно від типу енергетичних ресурсів і бізнес-активності. 

Натуральний газ в Україні надається завдяки імпорту та внутрішній продукції. 

Щорічний обсяг газової продукції коливається між 18-21 млрд. м3/рік на протязі 15 років і 

майже не змінилися за останнє десятиліття. Майже 85% продукції надається підприємствами 

державного сектора економіки. Загальне споживання газу в Україні скоротилося з 57,6 

млрд. м3/рік у 2010 до 33,8 млрд. м3/рік у 2015 році або на 23,8 млрд. м3/рік (–48,7%). 

Найбільше скорочення газового споживання відбулося за останні 5 років промисловими 

споживачами: з 23,0 млрд. м3/рік до 11,8 млрд. м3/рік. Газове використання для службових 

потреб, газодобувних компаній і системних операторів впали на 6%: з 3,6 до 3,3. Оперативні 

потреби газотранспортувальних компаній у Україні, системних операторів Укргаз залежить 

від обсягу транспортованого газу з Росії у Європу, Молдову та Туреччину. У 2015 обсяг 

транспортованого газу збільшився на 4,9 млрд. м3/рік (8%): з 62,2 в 2014 до 67,1 в 

2015.Добичі сирої нафти і нафтопереробна промисловість не були переорієнтовані для того, 

щоб впровадити нові технології, мінімізувати втрати сирого матеріалу, досягти Європейські 

стандарти якості та збільшити експорт нафтової продукції. Так само було заплановано, що 

інвестори зможуть забезпечити реконструкцію існуючих нафтопереробних заводів з 

відповідним обсягом сирого матеріалу, але це не можливо через слабку мотивацію для 

інвестицій. Структура шахтних активів державно-вугільних видобувних компаній свідчить 

про старіння шахтних активів. Близько 40% всіх шахт використовуються вже протягом 

більше 70 років. 

Вугільна індустрія залишається субсидованою індустрією. Ситуація була серйозно 

ускладнена в наслідку військових дій на Сході України і повного знищення вугільно-

добувної інфраструктури. Це призвело до неминучого закриття шахт, спочатку тих, які були 

знищені і пошкоджені. В умовах військової невизначеності майбутнього добування вугілля 

на Сході України, пріоритет змістився на розробку вугільних басейнів у Львівсько-

Волинській області та розвиток родовищ бурого вугілля і родовищ сланцевого газу в 

Центральній Україні, так само як і проведення незалежних реквізицій шахтних активів та 

створення відкритих регістрів запасів вугілля. У 2014-2015 рр. були організовані важливі 

поставки вугілля з світового ринку в Україну.  

Встановлена потужність українських електростанцій (включаючи когенераційні 

об'єкти, блочно-модульні електростанції) становить 55114 мВт на кінець 2014 року. 

Встановлена потужність розподілена між різними видами генераторів, як наприклад, 

термогенерація – 34299 (62,2%), ядерна генерація – 13835 мВт (25,1%), гідрогенерація – 

5854 мВт (10,6%) та інші поновлювані джерела – 2, 1%. Електроенергія, що виробляється в 

Україні, оцінюється у 151,2 млрд. кВт/год. в 2015 році, з цього: теплостанції – 

61,3 млрд. кВт/год. (39,0%), ядерні станції – 87,6 млрд. кВт/год. (55,7% ), гідростанції – 

6,8 млрд. кВт/год. (4,3%), та інші поновлювані джерела – 5 млрд. кВт/год. (1%). 

Загальні втрати електроенергії в мережах передачі і розподілу складають 

35,4 млн. мВт /год. або 22,5% в 2015 році. Втрати високого рівня електроенергії у 

українських мережах викликані тривалим періодом експлуатації, обмеженими фінансами на 

реконструкції, модернізацію та будівництво нових електромереж передачі та розподілу. 

Наявна модель ринку не передбачає існування двосторонніх угод між секторами покупців та 

сегментами, що забезпечують балансування енергетичного ринку України, з секторами 

допоміжних послуг. 
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SWOT-аналіз для енергетичного сектора України 

SWOT-аналіз енергетичного сектора України застосовано для визначення коефіцієнтів 

кореляції між ступенями експертних оцінок та сьогоднішнього стану енергетичного сектора 

з актуальними проблемами, пов’язаними з впровадженням ІПВГ в Україні. У цьому 

контексті SWOT-аналіз енергосектора відображає головні переваги, недоліки, можливості та 

загрози, які стосуються Українського енергетичного сектора. 
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Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Україна багата на первинні енергетичні ресурси 

в Європейських масштабах. 

2. Україна має вигідне географічне положення 

між головними запасами енергоресурсів і 

Європейським енергоринком. 

3. Український енергетичний сектор має у своєму 

розпорядженні достатній потенціал 

двонаправленого транспортування з 

відповідною інфраструктурою для транзиту, 

експорту та імпорту натурального газу, сирої 

нафти, вугілля, електрики і біомаси. 

4. Українська система транспортування 

натурального газу має значні складські 

приміщення для газу, які можуть бути 

використані для газопостачання в Україні та 

країнах центральної Європи. 

5. Україна має резерви генерації електричної 

енергії для задоволення внутрішніх додаткових 

або зовнішніх потреб електрики. 

6. Енергетичний сектор має спеціально 

кваліфіковану інженерію та персонал на 

заводах. 

7. Український енергетичний сектор в основному 

покладається на національну техніку, 

спорядження і матеріали. 

1. Український енергетичний сектор 

залежить від кількох ресурсів: 

ядерне паливо, сира нафта і 

нафтопродукти, природний газ. 

2. Виснаження покладів 

вуглеводнів. 

3. Недостатнє геологічне 

дослідження та оцінка 

енергетичних ресурсів і 

депозитів. 

4. Рівні ядерної продукції з низькою 

доданою вартістю. 

5. Високий ступінь амортизації 

енергетичних активів і глибока 

деградація національної 

нафтопереробної промисловості. 

6. Слабка законодавча база через 

надмірні регламентації і 

слабкість державних інститутів, 

які не пропонують ринкову 

конкуренцію. 

7. Тимчасова втрата кількох об'єктів 

енергетичної інфраструктури та 

доступу до деяких покладів 

вуглеводнів. 
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Можливості Загрози 

1. Зростання продукції енергетичних ресурсів, 

включаючи вуглеводні через відкриття нових 

родовищ або більш інтенсивне використання 

існуючих родовищ і ресурсів. 

2. Затвердження позиції енерго-моста країни на 

ринку між головними постачальниками та 

Європейським ринком. 

3. Розробка нових технологій та впровадження на 

заводах енергетичних ресурсів методик, які 

забезпечують   високу додаткову вартість, 

наприклад,  включають елементи ядерного 

циклу. 

4. Більше можливостей і доходів через 

модернізації і реконструкції енергетичної 

інфраструктури. 

5. Формування центрів природного газу, які 

ґрунтуються  на українських підземних 

сховищах для країн Східної і Центральної 

Європи. 

6. Зростання потенційного експорту, особливо 

1. Військовий конфлікт та 

утворення непідконтрольних 

Уряду територій в деяких 

східних областях України. 

2. Непередбачувана російська 

військова політика щодо 

України. 

3. Падіння рівня розвитку 

енергетичного сектора через 

тимчасові втрати контролю 

Українського уряду над Кримом 

і деякими частинами Донбасу. 

4. Нещасні випадки на 

енергетичних об'єктах через 

імовірність диверсій і відносно 

високу амортизацію 

енергетичної інфраструктури. 

5. Створення інших транспортних 

маршрутів з метою уникнення 

України. 
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електрики. 

7. Утилізація слабких або поновлюваних джерел, 

що не використовуються,та впровадження 

енергії, що ґрунтуються на біомасі та 

вторинному використанні сонця і вітру. 

8. Доступ до Українського енергетичного ринку 

як до одного з найбільших в Європі, який має 

більше ніж 42,5 млн. жителів, металургійну, 

хімічну та інші галузі  в якості реальних або 

потенційних енергоспоживачів. 

 

Аналізуючи список зазначених загроз, властивих енергетичному сектору України, 

можна зробити висновок про те, що наявна політична ситуація призвела до порушення 

енергетичної інфраструктури. Результати проведеного SWOT-аналізу можуть бути 

використані для розробки адекватних заходів і своєчасного попередження проблем, 

необхідних для успішної реалізації процесу імплементації ІПВГ в Україні. Для досягнення 

поставлених цілей, необхідно, якісне реформування енергетичного сектора країни. 
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Процес конструювання свердловин не можливий без залучення значних обсягів 

водних ресурсів. Особливої уваги та ефективного менеджменту водних ресурсів потребують 

регіони, де видобувають важку нафту та регіони з високою концентрацією свердловин з 

протяжними горизонтальними ділянками з багатостадійними ПГРП (потужний гідророзрив 

пласта). 

На території України залучення необхідних обсягів водних ресурсів у технологічні 

процеси нафтогазовидобувної промисловості ніколи не викликало складнощів та додаткової 

уваги. 

Здебільшого це пов’язано з тим, що більшість свердловини в Україні – вертикальні, а 

освоєння свердловин технологією ГРП не вимагає більше 120-150 кубічних метрів, адже 

використовується на родовищах традиційного типу. Прогнозуючи ймовірні сценарії розвитку 

нафтогазової промисловості Східного регіону ми передбачили видобуток газу з щільних 

пісковиків, що в свою чергу значно збільшить водовикористання на потреби буріння та 

освоєння свердловин в районах найактивнішої експлуатації родовищ вуглеводнів. 
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75 

 
 

Рис. 1. Водовикористання для освоєння ресурсів газу щільних колекторів (родовища 

Ваттенберг, штат Колорадо, США) Ліворуч гістограма розподілу значень необхідних об’ємів 

води для конструювання вертикальних, горизонтальних (до 20 ГРП) та протяжно-

горизонтальних свердловин (20-40 ГРП); праворуч гістограма розподілу значень 

використання води для реалізації ГРП [1]. 

 

Процес буріння та спорудження вертикальної свердловини потребує 77-85%, 

горизонтальної - 12-13% води від загального обсягу потрібної води для будівництва 

свердловини. Для реалізації багатостадійних ГРП використовується вся інша вода – 87-88% 

(рис. 2). 

Для освоєння свердловини необхідно мати запас рідини в кількості не менше двох 

об’ємів свердловини відповідної густини без урахування об’єму розчину, який перебуває у 

свердловині, а також матеріалів і хімічних реагентів відповідно до плану робіт на освоєння 

свердловини [НПАОП 11.1- 1.01-08 – Правила безпеки в нафтогазовидобувній 

промисловості України]. В процесі експлуатації свердловин глибинне та поверхневе 

обладнання потребує технічного обслуговування. Проводиться поточний та/або капітальний 

ремонт, після чого свердловина повторно освоюється. Необхідний об’єм рідини для 

проведення даних робіт становить, в середньому, 2÷4 об’єму свердловини, періодичність 

проведення становить 1÷5 років для кожної свердловини. Враховуючи еволюцію технологій 

та підвищення якості робіт періодичність операцій щороку скорочуватиметься відповідно до 

оптимістичного сценарію розвитку промисловості регіону. 

 

 
Рис. 2. Залежність обсягу використаної води на технічні потреби буріння від фактичної 

глибини вибою вертикальних свердловини на прикладі свердловин в Харківській області  

 

Об’єм необхідної води напряму залежить від об’ємів буріння. Кількість води, 

необхідної для буріння та освоєння (ГРП) свердловин на території Харківської області, 

знаходиться на рівні 20-30 тис.м3 за песимістичним і базовим сценаріями протягом всього 

прогнозованого періоду, за оптимістичним сценарієм – у 2040 році сягає більше 130 
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тис.м3/рік; по Донецькій області – потреба у водних ресурсах за песимістичним сценарієм не 

перевищує 10 тис.м3, за базовим і оптимістичним прогнозами починає зростати з 2024 року і 

досягає свого піку більше 70 тис.м3 у 2035-2036 рр. 

Об’єм відновлюваних запасів можливо детальніше оцінити на конкретних ділянках 

балансовим методом [2]. Подібний розрахунок та аналіз повинен виконуватись в цілому вже 

для родовища з метою регіональної оцінки експлуатаційних запасів та для загальної оцінки 

потенційних експлуатаційних можливостей, що дасть змогу порівняти їх з необхідними 

запасами водних ресурсів. На основі отриманих результатів можливо отримати повну 

картину щодо водного балансу родовища [3]. 

За прогнозними даними в Харківській області планується використання необхідної 

кількості води за базовим і песимістичним сценарієм не перевищуючи діапазону 20-30 тис. 

м3, за оптимістичним сценарієм цей показник складає 100 тис.м3. З іншої сторони щороку в 

області відбувається водовідбір поверхневих та підземних вод з сумарним об’ємом в 

середньому 350 млн.м3. Виходячи з цього, потреби водних ресурсів включаючи всі три 

сценарії не є критичними. Якість води є задовільною.  
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Метою дослідження є виявлення актуальних проблем енергетичного сектора і оцінка 

їх пріоритету станом на лютий 2016 року. 

Оцінки пріоритетності потенційних проблем енергетичного сектора: 

˗ Найвищий пріоритет; 

˗ Високий пріоритет; 

˗ Середній пріоритет; 

˗ Низький пріоритет; 

˗ Не є пріоритетним. 

Групи респондентів: 

˗ Приватні компанії; 

˗ Державні підприємства; 

˗ Державні органи. 

Шкала оцінки: експертні оцінки в процентному співвідношенні з точністю до 

десяткових значень відсотка. 

Пакет програмного забезпечення: платформа OCA®. 

Інтерпретація і аналіз результатів дослідження. У таблиці 1 представлено загальні 

результати дослідження та ранжування найбільш пріоритетних 22 проблем, які відносяться 

mailto:medintan@gmail.com
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до середнього та макрорівнів. Для проведення аналізу використовувалися наступні загальні 

положення: 

1. Ідентифікація найбільш і найменш пріоритетних проблем енергетичного сектора, 

консолідована для всіх груп респондентів; 

2. Виявлення істотних відмінностей в оцінці пріоритетів конкретних проблем 

енергетичного сектора конкретними групами респондентів; 

3. Визначення тематичних категорій з подальшим повторним об'єднанням найбільш 

пріоритетних проблем і їх розподілом по тим чи іншим тематичним категоріям і 

встановлення причинно-наслідкового зв'язку між кожної тематичної категорією проблем 

енергетичного сектора і недоліками його інституційної структури, які повинні бути 

виправлені раніше для всіх. Отже, розгляньте ці пункти послідовно. 

Таблиця 1 

Найбільш пріоритетні проблеми енергетичного сектора України, консолідовані  

всією групою респондентів 

Ранг Постановка задачі 
Знач. 

рангу, % 
Відн. рівень, % 

1 
Удосконалення законодавчої бази регулювання енергетичного 

сектора 
87,6 

Середн. 

рівень 

2 Удосконалення загальної правової бази регулюючої політики 87,5 Макрорівень 

3 
Удосконалення бюджетної політики та бюджетного процесу, 

включаючи децентралізацію в накопичувальних фондах 
87,5 Макрорівень 

4 
Підвищення енергоефективності будівель (рейтинги енергії 

будівлі) * 
81,3 Макрорівень 

5 Залучення інвестицій 81,3 
Середн. 

рівень 

6 Удосконалення загальної тарифної політики 81,3 Макрорівень 

7 Удосконалення системи ціноутворення в енергетичному секторі 81,3 
Середн. 

рівень 

8 

Удосконалення правових засад і діяльності Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і 

комунальних послуг (NKREKP) 

81,3 
Середн. 

рівень 

9 Удосконалення політики закупівель товарів і послуг 81,3 
Середн. 

рівень 

10 
Удосконалення механізмів підтримки вразливих категорій 

населення 
81,3 Макрорівень 

11 Боротьба з корупцією на найвищих рівнях державного управління 75,1 Макрорівень 

12 Удосконалення галузевої податкової системи 75,1 
Середн. 

рівень 

13 
Зближення національного законодавства до законодавства країн 

ЄС 
75,1 Макрорівень 

14 Зниження загальної енергоємності ВВП України 75,0 Макрорівень 

15 
Досягнення стандартів ЄС і керівних вказівок України за 

показниками енергетичної безпеки держави 
75,0 Макрорівень 

16 Перехід до стандартів і положень ЄС 75,0 Макрорівень 

17 

Будівництво / реконструкція внутрішньої мережевої 

інфраструктури з метою більш широкої фізичної інтеграції 

транспортних енергетичних мереж України і ЄС 

68,8 
Середн. 

рівень 

18 
Впровадження стимулюючих методів ціноутворення на продукти і 

послуги 
68,8 Мікрорівень 

19 Удосконалення облікової політики та звітності підприємства 68,8 Мікрорівень 

20 
Впровадження стандартів якості для продуктів і послуг і правил 

ЄС 
68,8 Мікрорівень 

21 
Боротьба з корупцією на рівні керівництва органів державного 

сектора і сектора ключових державних підприємств 
62,6 

Середн. 

рівень 

22 
Впровадження галузевих стандартів і правил ЄС, зокрема 

Мережеві Єврокоди 
62,5 

Середн. 

рівень 
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Ідентифікація найбільш і найменш пріоритетних проблем енергетичного сектора 

України, консолідована для всіх груп респондентів дозволяє зробити наступні висновки: 

• Приватизація великих державних підприємств енергетичного сектора - 18,8% 

(середній рівень); 

• Створення муніципальних (регіональних) компаній-операторів енергетичних 

мереж на основі приватизації державних мереж і мереж, побудованих приватними 

інвесторами - 25,1% (середній рівень); 

• Більш широке делегування регулюючих функцій держави регулюючим органам / 

асоціаціям органів самоврядування - 31,3% (макрорівень); 

• Ширша делегація регулюючих функцій від центрального уряду в регіонах - 31,3% 

(макрорівень); 

• Необхідність переглянути результати приватизації державного майна, що мав 

місце в період 1991-2013 років - 37,5% (макрорівень); 

• Удосконалення корпоративного управління в енергетичному секторі і на великих 

підприємствах, у тому числі впровадження Інституту незалежних директорів (членів 

наглядових рад) - 37,5% (середній рівень); 

• Удосконалення корпоративного управління, в тому числі впровадження Інституту 

незалежних директорів (членів наглядових рад) в публічні акціонерні товариства - 37,5% 

(мікрорівень). 

Таким чином, центральні органи державної влади України, незважаючи на гучну 

декларацію принципів приватизації та децентралізації, ще не готові передати частину своїх 

повноважень, а також частку державної власності, доступну регіонам або приватним 

компаніям. Крім того, особливу увагу заслуговує консолідована думка всіх груп 

респондентів про низький пріоритет доречності перегляду результатів приватизації 

державного майна, що мав місце в період 1991 -2013 років. 

Істотні відмінності в оцінці пріоритетів конкретних проблем енергетичного 

сектора конкретними групами респондентів 

Під час проведення дослідження виявлялися та ідентифікувалися відмінності в оцінці 

пріоритетів деяких проблем енергетичного сектора різними групами респондентів. 

Результати дослідження відзначені при оцінці наступних проблем: 

1. Реалізація ініціативи по стандартизації, прозорість видобувних галузей (EITI),%: 

˗ Приватні компанії - 20 (Низьке значення оцінки); 

˗ Державні підприємства - 40; 

˗ Державні органи - 83,4 (Високе значення оцінки). 

2. Забезпечення ефективної роботи Національного антикорупційного агентства, 

Антимонопольного комітету,%: 

˗ Приватні компанії - 20 (Низьке значення оцінки); 

˗ Державні підприємства - 60; 

˗ Державні органи - 83,3 (Високе значення оцінки). 

3. Механізм реалізації прискореної амортизації основних засобів,%: 

˗ Приватні компанії - 80 (Високе значення оцінки); 

˗ Державні підприємства - 60; 

˗ Державні органи - 16,7 (Низьке значення оцінки). 

Відмінності в оцінках дозволяють зробити наступні висновки: 

1. Сектор підприємств, особливо приватні виробничі компанії, в цілому не хочуть 

розкривати детальну інформацію про їхню діяльність відповідно до стандартів прозорості 

EITI. 

2. Приватні компанії енергетичного сектора чекають від новоствореного 

Національного антикорупційного агентства невиправданих перешкод у своїй діяльності.  

3. Підприємства розглядають застосування механізму прискореної амортизації 

основних засобів як додатковий стимул для інвестицій завдяки фінансовим ресурсам 
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підприємств. Державні органи, навпаки, очікують загрози скорочення доходів державного 

бюджету, в тому числі корпоративного прибуткового податку. 

Висновки. Систематизація актуальних і першочергових завдань енергетичного 

сектора України проводиться з метою виявлення причинно-наслідкових зв'язків між цими 

проблемами (наслідками) і найбільшими системними і довгостроковими недоліками 

інституційної структури (факторів).В першу чергу слід приділяти увагу впровадженню 

ініціатив в області розвитку інституційної реформи. Для України такими інституційними 

ініціативами можуть бути: 

• Удосконалення законодавства щодо Національного регулюючого органу, 

затвердження, прийняття і здійснення Закону про NKREKP. 

• Розробка, твердження, прийняття та реалізація законів про енергоефективність. 

• Створення та підтримка діяльності Фонду енергоефективності. 

Таким чином, наявність розвиненої інституційної структури енергетичного сектора 

України допоможе створенню стимулів для впровадження кращих практик 

енергоефективності та забезпечить більш високий рівень енергетичної безпеки України. 
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Однією з новітніх тенденцій підготовки національних звітів ІПВГ стало включення 

до концептуальної частини розділу присвяченого стану та перспективам розвитку 

відновлюваних джерел енергії. 

Використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) є одним із найбільш важливих 

напрямів енергетичної політики України, спрямованої на заощадження традиційних 

паливно-енергетичних ресурсів та поліпшення стану оточуючого природного середовища. 

Вітроенергетика є перспективною альтернативою традиційним технологіям генерації 

електроенергії та цілком відповідає екологічним нормативам. Діючими і розроблюваними 

директивними документами щодо розвитку енергетики України, зокрема Енергетичною 

стратегією України на період до 2030 та 2035 років. 

У виробництві екологічно чистої енергії величезну перспективу має водень, запаси 

якого практично безмежні на нашій планеті. Водень володіє високою енергоємністю, яка в 3-

5 разів перевищує енергоємність бензину та нафти. Як джерело енергії водень може 

використовуватися: в металургії, в хімічній промисловості, авіації, космічних апаратах і 

аерокосмічній промисловості в цілому, автомобільному та в інших видах транспорту, в 

побуті. Для отримання водню в великих обсягах (промислових масштабів) слід виділити 

такий перспективний метод як електроліз водяної пари і водних розчинів лугів при 

температурах від 80 до 1000°С. 

http://www.ukrtransnafta.com/en/about_company/shema/
http://ua.interfax.com.ua/news/general/323378.html
http://ua.interfax.com.ua/news/general/323378.html
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Рис 1. Структура вітрової енергоустановки з накопичувачами енергії на основі 

водневого циклу 
 

Вітро-водневі сонячні електростанції (В-ВЕС) мають ряд переваг, які відкривають 

перспективу великомасштабному акумулюванню енергії. До числа таких переваг можна 

віднести високу маневреність та модульний характер установок, надійність, малий вплив на 

навколишнє середовище, тобто безшумність, відсутність потреби в охолоджуючій та 

технологічній воді. Одним з найбільш важливих застосувань В-ВЕС може бути згладжування 

графіка навантажень в енергосистемах. Схема В-ВЕС приведена на рис.1. Децентралізація 

акумулюючих пристроїв забезпечує зменшення витрат на передачу та розподіл струму, втрат 

потужностей в мережах, підвищує надійність енергопостачання, знижує частку потужності, 

що знаходиться в гарячому резерві. 

Установки, що застосовуються для цих цілей, повинні відповідати ряду вимог , серед 

яких: високі ККД - 60%, маневреність (2 МВт), накопичена тривалість не менше 2 років, 

термін служби T ≥ 15 років (≥ 2500 циклів). 

За зарубіжними даними, прийнятні значення питомих капітальних витрат на В-ВЕС 

змінюються у широких межах 200-500 €/кВт. Вимоги за економічними показниками 

залежать від багатьох факторів, в тому числі від особливостей енергетики тієї чи іншої 

країни. 

Будемо розглядати використання В-ВЕС лише для вирівнювання добового графіка 

навантажень. Приймаємо, що в традиційній енергосистемі немає акумулюючих 

електростанцій, нерівномірність графіка навантажень в мережах покривається піковими і 

напівпіковими енергогенеруючими установками. 

Рівняння для розрахунку приведених витрат  в традиційній енергосистемі для 

дискретної моделі (рис. 2., б) можна записати у вигляді рівняння (1). 

 
Рис. 2. Річний розподіл навантаження в енергосистемі [1]: безперервними (а) і дискретними 

(б) кривими: I - базова зона, II - напівпікова, III - пікова зони навантажень,  - базова,  - 

напівпікова ,  - пікова потужність, А - область постійної потужністі, Б - область змінної 

потужністі, В - область невикористаної потужності. 
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   (1) 

 

де  - потужність електрогенеруючої i-й установки; 

 - питомі капітальні витрати на електрогенеруючу i-ту установку; 

- частка відрахування на експлуатаційні витрати генеруючої i-й установки 

(зазвичай приймається  = 0,1, ); 

 - замикаючі витрати не на паливо; 

 - питома витрата палива на i-ту установку; 

 - час роботи i-й установки в році (в годинах) в зоні j. 

Для забезпечення вирівнювання графіка навантажень при найменших наведених 

витратах енергосистема повинна бути оптимізована. 

Математична модель для аналізу використання В-ВЕС повинна мати рівняння 

мінімуму приведених витрат, балансу енергії заряду та розряду В- ВЕС, забезпечення 

сумарної потужності в енергосистемах, обмеження за часом заряду та розрядом, зарядно-

розрядної потужності. Відповідна модель може бути представлена рівняннями: 

 

*    

*                                   (2)  

 

   (3) 

 

  (4) 

 

  (5) 

 

  (6) 

 

 ,  (7) 

 

де  та  максимально допустимі значення потужностей при розряді та 

заряді В-ВЕС. 

При переході до дискретної моделі (Рис. 3, б) рівняння (2) та (2) приймають вигляд: 

 

 (2 a) 

 

            (2 б)  

 

У рівняннях (2 а, 2 б) використані наступні позначення: 

 - приведені витрати в енергосистему, що включає ВЕУ;  - потужність 

генератора енергії;  - капітальні витрати на генератор енергії;  - експлуатаційні 

витрати як частка капітальних витрат на генератор енергії;  - замикаючі витрати на 

паливо;  - питома витрата палива;  - експлуатаційні витрати як частка капітальних 

витрат на В-ВЕУ;  - питомі капітальні витрати на В-ВЕУ (пропорційні потужності В-

 ВЕУ);  - потужність В-ВЕУ при розряді;  - маса k-го реагенту В-ВЕУ на одиницю 
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енергії при ККД акумулятора, що дорівнює одиниці;  - час розряду;   -  ККД 

В-ВЕУ при розряді і заряді; i - порядковий номер установки; j - порядковий номер зони 

генерації енергії (базисної, напівпікової, пікової): 

 

  (8) 

 

  (9) 

 

де  - термін окупності, роки;  

 - частка від капітальних витрат (0,12); 

 - сума капітальних витрат на систему, що включає В-ВЕУ; 

 - сума капітальних витрат на традиційну енергосистему. 

Як видно з рівнянь (2) - (9), економічні показники енергосистеми, в якій 

використовуються В-ВЕС, залежать від їх характеристик (ККД, питомих капітальних витрат 

та інших показників), характеристик електрогенеруючих станцій (капітальних витрат, ККД), 

тому доцільність використання В-ВЕС повинна визначатися стосовно конкретної 

енергосистеми. 

Наприклад, енергосистема потужністю 10 ГВт, що включає базисні АЕС та пікові В-

ВЕС, економічно конкурентоспроможна з традиційною системою, при наступних параметрах 

В-ВЕС: при питомих капітальних витратах від 200-500 €/кВт, при ефективному ККД (65%, з 

урахуванням втрат енергії при випрямленні та інверсії струму). При цьому сумарний річний 

нормалізований викид шкідливих компонентів в атмосферу в системі з В-ВЕС включаючи 

базисні АЕС буде набагато менше, ніж в традиційній енергосистемі, що в свою чергу сприяє 

зменшенню екологічного забруднення. Якщо, врахувати екологічні переваги В-ВЕС, 

економію палива за рахунок обертального резерву, то допустимі капітальні витрати на В-

ВЕС можуть зрости. 

Наші розрахунки та опубліковані дані показують, що економічно виправдане 

використання В-ВЕС в енергосистемах для згладжування добового графіка навантажень. 
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