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Аnnotation. On the example of an autonomous source of electric energy with an internal 

combustion engine, the structure of a control circuit with reduced energy consumption is 

substantiated. The possibility of increasing the energy efficiency of the electric power generation 

system was evaluated. 

Key words: autonomous power supply the internal combustion engine, cylinder, piston. 

 

Introductions. In most cases, to ensure reliable energy supply in cases of external power 

outages, autonomous energy sources based on internal combustion engines remain. The main sign of 

autonomous energy sources is the type of fuel used to generate thermal energy from the chemical: 

gasoline, diesel fuel, gas. However, in general, the design and principle of the chemical to mechanical 

energy converter itself remains similar in basic features: a two- or four-cycle cycle, a crank 

mechanism (Korbov-race mechanism), a piston, a cylinder, and the like. The second sign, in its 

significance for autonomous energy sources based on an internal combustion engine, is the principle 

of converting mechanical energy into electrical energy. There are two main types of autonomous 

sources of electrical energy: without inverters with inverters. Generators with inverters allow 

depending on the load of the network to regulate the speed of the internal combustion engine, thereby 

reducing fuel consumption and increasing the overall efficiency of the system as a whole. So using 

this scheme allows you to save more than half the total amount of fuel [1, 2]. 

However, it should be noted that the optimal operation of the internal combustion engine is 

possible at a certain engine speed. This can be seen from the efficiency diagrams of the internal 

combustion engine, which are dome-shaped with a maximum at 2500-3500 rpm, depending on the 

design. A decrease in the engine speed leads to a deterioration in the filling of the fuel-air mixture 

and the exhaust of the engine, accompanied by an intake of exhaust gases into the intake manifold 

and the ejection of part of the combustible mixture into the exhaust pipe. Energy losses when these 

effects occur can reach up to 20%, which significantly reduces the effect of using an inverter when 

generating electric energy. 

Given the foregoing, to improve the energy efficiency of an autonomous power source with 

an inverter based on an internal combustion engine, it is possible by regulating the gas distribution 

mechanism. 

Aim. The purpose of this study is to determine the operation algorithm and parameters of the 

control system of an autonomous source of electric energy with an internal combustion engine by 



 Проблеми вдосконалення машин та обладнання електромеханічних та мехатронних систем 
Перша міжнародна науково-методична конференція 

7 

  

controlling the gas distribution of an internal combustion engine in order to increase the overall 

efficiency. 

Materials and methods.  

When considering the opening and closing angles of the intake and exhaust valves, we can 

conclude that there is a need to narrow the intake and exhaust phases(fig. 1). 

 
Figure 1 - Graph of change of efficiency of autonomous power supply from degree of 

compression 

 

Conclusions. To increase the efficiency, it is necessary to reduce the values of the opening 

and closing angles of the intake and exhaust valves of the engine gas distribution system. 
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Annotation. The article is devoted to the main criteria of preparation of masters of 

educational - professional program "Electromechanical and mechatronic systems of energy intensive 

industries" specialty 141 - Electricity, electrical engineering and electromechanics. The current 

problem of modern higher education is the inconsistency of the structure and quality of specialist 

training and labor market demand. In this regard, one of the most important tasks of today is to 
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strengthen the dialogue between educators and employers. In order for such a dialogue to be 

constructive and social interaction effective, special tools are needed to ensure that the requirements 

that are placed on employers and higher education professionals at different levels of skill are 

brought to light. 

Keywords: Mechatronic, Electrotechnical and Electromechanical Systems and Complexes, 

Devices and Equipment, Control Systems, educational and professional program. 

 

In 2019, the Department of Electromechanical Equipment for Energy intensive Manufactures 

of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" of the 

Institute of Energy Saving and Energy Management is 30 years old. 

All these years the staff of the department have been working to improve the training of 

specialists, who are capable of solving of complex problems and problems in the electric power, 

electrical engineering, electromechanical industry and to carry out innovative professional activity on 

the basis of higher education standards in engineering specialties with the requirements of Mobility 

International and EM Engineers International according to which the educational and professional 

program "Electromechanical and mechatronic systems of energy intensive industries" was developed. 

According to the educational and professional program, the department graduates bachelors and 

masters degrees in electrical engineering, electrical engineering and electromechanics. 

The masters of the department during their studies get general competences : abstract thinking, 

analysis, synthesis; search, process and analyze information from various sources; use of information 

and communication technologies; application of knowledges in practical situations; use of foreign 

language for scientific and technical activities; making well founded decisions; independent learning 

and mastering of modern knowledges; identifying and assessing risks; the ability to work 

autonomously and in a team, identify feedback and adjust actions to take them into account. 

The EMF requirements for the competencies of professional engineers in the Washington 

Accord Declaration set out the basic criteria for graduate preparation. Graduates of the department 

under the educational - professional program "Electromechanical and mechatronic systems of energy 

intensive industries" are focused on the specialty 141 - Electric Power Engineering, Electrical 

Engineering and Electromechanics. The main preparation criteria are: obtaining of an academic 

master's degree; application of scientific and technical methods for solving problems and problems 

of the specialty; application of existing and development of new methods, techniques, technologies 

and procedures for solving engineering problems of the specialty; planning, organizing and 

conducting scientific research in the field of electric power, electrical engineering and 

electromechanics; development and implementation of measures to increase reliability, efficiency 

and safety in the design and operation of equipment and objects of electric power, electrical 

engineering and electromechanics; analysis of technical and economic indicators and expertise of 

design solutions in the field of electric power, electrical engineering and electromechanics; research 

and identification of the problem and identification of constraints, including those related to 

environmental, sustainable development, health and safety issues and risk assessments in electricity, 

electrical engineering and electromechanics; taking into account social, environmental, ethical, 

economic and commercial considerations that influence the implementation of technical solutions in 

power engineering, electrical engineering and electromechanics; project management and evaluation 

of their results; developing plans and projects to ensure that the goal is met, taking into account all 

aspects of the problem being solved, including the production, operation, maintenance and disposal 

of equipment of power, electrotechnical and electromechanical complexes; use of legal acts, norms, 

rules and standards in power engineering, electrical engineering and electromechanics; the use of IPR 

methods to further commercialize them, including the sale of licenses and technology transfer; 

publication of research results in scientific journals; formulation and preparation of technical tasks 

for the development of previously unknown, design solutions of equipment elements and objects of 

activity as a whole in the conditions of uncertainty and competition with the use of regulatory 

documentation, modern methods of information search and processing, design automation tools based 
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on modern information systems and best practices; development of methodological and normative 

documents, proposals and measures for implementation of the developed projects and programs, 

examination of technical documentation; conducting a patent search in order to ensure patent purity 

of new design decisions with determination of technical level indicators of the designed products of 

electromechanical and mechatronic systems; conducting analysis of competitive developments and 

implementation of feasibility study of design solutions, application of innovative technologies to 

solve engineering problems; development and implementation of energy and resource-saving 

measures in the design and operation of electromechanical and mechatronic complexes using the 

latest achievements; based on the analysis of static and dynamic loads, mode characteristics, to 

calculate and develop optimal equipment designs and operating modes of simple and complex 

electromechanical complexes using modern computer mathematical modeling methods. 

There is a constant demand for specialists in electromechanical and mechatronic systems of 

energy-intensive industries thanks to the thorough preparation of masters, as well as the possibility 

of using the graduates of the department in almost all spheres of human activity, . This fact is 

confirmed by the full employment of the graduates of the department. The department of 

electromechanical equipment and energy-intensive industries is fully provided with long term 

contracts with enterprises for graduates. 
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VARIANT ENERGY SAVING IN A COMPRESSOR INSTALLATION 
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Annotation. The effect of cooling on the lowering of specific energy consumption of the air 

compression by the compressor installation was investigated with the help of an exergy method of 

thermodynamic analysis. 

Keywords: compressor installation, specific energy consumption, temperature, exergy 

method of thermodynamic analysis. 

Анотація. З допомогою ексергетичного методу термодинамічного аналізу досліджено 

ефект впливу охолодження на зниження питомих енерговитрат стиснення повітря ступенем 

компресорної установки. 

Ключові слова: компресорна установка, питомі енерговитрати, температура, 

ексергетичний метод темодинамічного аналізу. 

 

Introduction. The considerable energy intensity of compressor installations (KI) is explained 

by the physical phenomenon of simultaneous increase of the air temperature when it is compressed. 

At the same time, considerable work of the KI is caused by unwanted heating of air, and it is 

physically impossible to separate the processes of compression and heating of air. Therefore, it is 

http://www.ieagreements.com/EMF
http://www.ieagreements/.com/GradProfiles.cfm
https://osvita.kpi.ua/node/103
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urgent to search for unconventional ways to reduce energy consumption and the process of 

compressed air producing. 

The seasons show a natural change in the specific energy consumption for the production of 

compressed air. The idea of this study is to force the inlet air temperature downstream of the 

compressor installations (even below ambient temperature) by the refrigerating cycle machines. So 

the air temperature reducing at the inlet to the stage of the KI by 3°C helps to reduce the specific 

energy consumption for air compression by 1%, that is explained by the increase in air density and 

facilitate the process of its compression. 

Aim. The purpose of the work is  theoretically to justify the feasibility and optimum depth of 

air cooling at the inlet to the KI stage, when the effect of cooling on the specific energy consumption 

of the compression is so important that it excessively can compensates for the additional energy costs 

for cold production. It is necessary to establish the dependences of the specific energy consumption 

on the compression of air and the production of cold as a function from the level of temperature to 

the cooled air at the inlet to the stage of KI. Total specific energy consumption is an extreme function 

that is subject to the minimum criterion optimization. 

Materials and methods. The task for the establishing of the dependences of the specific 

energy consumption for the compression of the air L and the production of cold e on the air 

temperature is solved by the exergy method of thermodynamic analysis [1] with the determination of  

exergy efficiency of processes, or efficiency of the polytron process,  ηр  that accounts irreversible 

energy losses. 

Results. Specific work for the  air compression in the degree of KI is 
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where n - is the polytropic index;  R - is the universal gas constant; M -is the molecular 

weight of the gas;  T1 is the inlet temperature;  p1 p2 - inlet and discharge pressures; cp  - specific 

heat of gas. 

The ratio of the outlet and inlet pressures p2 / p1  is the degree of compression Ɛ, which can 

be expressed as a function of compression - the ratio of the outlet and inlet temperatures T2 / T1 
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Then the dependence of the specific work of compression remains as a function of the 

temperature conditions of the compression process 
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Thus, the specific work of compression of the degree of KI linearly depends on the air 

temperature at the inlet T1, directed to the origin (to an unattainable absolute zero by a load of  0°K) 

and is reflected by the straight line L in Fig. 1. 

The dependence of the specific energy for the production of cold e can be estimated by the 

exergy of the flow system of the refrigeration cycle machine [1] 

 

( ) )SS(Tiie
000

−−−= ,                                 (3) 



 Проблеми вдосконалення машин та обладнання електромеханічних та мехатронних систем 
Перша міжнародна науково-методична конференція 

11 

  

 

 Where S, S0, i, i0 – instantaneous and initial values of entropy and enthalpy; 

T0 - initial temperature value (environment). 

 If we take the entropy zero as the coordinates of the thermodynamic state as initial 

conditions, then the dependence (3) after the corresponding transformations, as a function of the ratio 

of temperature and pressure will be written 

 

( ) ),c/
p

p
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T

T
(lnTcTTсe

p

00

0p0p
−−−=                (4) 

 

where  T  i  p  - instantaneous values of  temperature and pressure 

In this case, it is advisable to take into account the simplicity of only the temperature 

component of energy from (4) 

 

( )
0

0p0pT
T

T
lnTcTTсе −−=  .                               (5) 

 

If we take the concept of relative temperature t=(T-T0)/T0   and use the Taylor transformation 

function, we obtain a finite dependence 

 

( )  ...)4/t3/t2/t(Tct1lntTсe 432

0p0pT
−+−=+−=  , (6) 

 

Analysis of dependence (6) shows that air cooling below the ambient temperature T0 requires 

little specific energy consumption if the cooling air temperature T is slightly different from the 

absolute ambient temperature T0. With significant differences between T and Т0, function (6) 

increases rapidly (see Fig. 1, curve eT and their course from Т0  to the left at T˂Т0 ). This fact gives a 

reason to hope that in a certain initial range of cooling temperatures T - Т0 , the reduction of specific 

energy costs for compression of air L will be more advanced in relation to specific energy costs for 

the production of cold  eT  (- ∆ L ˃ + eT). 

If this ratio is showed as 

 

ω = W∑ / W0,                                                              (7) 

 

where W∑ - total specific energy consumption for compression (2) and air cooling (6) 

W0 is the specific energy consumption of the degree of air compression in a conventional KI 

(2), than the ratio (7) will be written taking into account (2) and (6): 

 

 ω = Т1/Т0+(Т2/Т1-1-lnT1/T2)/(T2/T1-1),                                    (8) 

 

Analysis of the graphical dependence (8) (Fig. 1, curve ω) shows that the air temperature by 

reducing at the inlet to the KI stage (to the left of the point Т0, where Т˂Т0) reduces the total specific 

energy consumption for compression and 

 



 Проблеми вдосконалення машин та обладнання електромеханічних та мехатронних систем 
Перша міжнародна науково-методична конференція 

12 

  

 
Figure 1 - Specific work of compression 

 

air cooling and get their minimum value ωmin, and then their rash increase. The optimum value 

of the relative  temperature cooling(T1 / Т0) that gives ωmin reaches  

 

(Т1/Т0)оpt = (Т2/Т1)-1
 ,                                    (9) 

 

When we substitute the optimal ratio of temperatures (9) in the function (8) we determine the 

dependence of the minimum possible energy costs on the relative temperature Т2/Т1. 

 

ωmin = (Т2/Т1)-1+[Т2/Т1-1-ln(Т2/Т1)-1]/ (Т2/Т1-1)  .                  (10) 

 

 It is important to note that if the ambient temperature (Т0˃˃273 ° K)is more positive, 

the effect of the cooling effect is greater . However, on the other hand, it should be noted that there is 

a restriction when Т0 is close to 2730К and the optimum value of the cooling air temperature may be 

negative on the Celsius scale, which may cause the moisture that is separated from the air to be cooled 

by cooling. The formation of ice on the walls of the heat exchanger can lead to its complete clogging. 

Conclusions. There is a temperature range of expedient influence on the reduction of the 

specific energy consumption of air compression in the degree of CO by the effect of its cooling at 

positive ambient temperatures (Т0˃˃273 ° K). There is a natural reduction of these energy 

consumption without the need for forced cooling to lower temperatures at the negative temperatures 

(Т0˃˃273 ° K) 
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Анотація. Стаття присвячена фізичному методу очищення стічних вод побутових 

відходів. Для очищення потоку рідини використовується соленоїдний блок управління. 

Зниження агресивності фільтрату забезпечено видаленням домішок з основного потоку. З 

урахуванням властивостей матриці планування експерименту обчислені коефіцієнти 

регресійного рівняння. Вони адекватно відображають процеси управління траєкторією 

очищення рідини при її виведенні з основного потоку. 

Ключові слова. Очищення, фільтрат, фізичні способи очищення, фокусування іонів 

забруднення, управління траєкторією руху домішок, прецесія Лармора, планування 

експерименту 

Annotation. The article is devoted to the physical method of wastewater treatment from 

household waste. A solenoid control unit is used to clean the fluid flow. Reducing the aggressiveness 

of the filtrate is provided by the removal of impurities from the mainstream. Taking into account the 

properties of the experiment planning matrix, the coefficients of the regression equation are 

calculated. They adequately reflect the processes of controlling the trajectory of cleaning the liquid 

when it is removed from the mainstream. 

Keywords. Cleaning, filtrate, physical ways of cleaning, focusing of ions of pollution, 

management of a trajectory of the movement of impurity, The Larmor precession, planning of the 

experiment. 

 

Introduction. The concept of “cleaner production” according to the UNIDO methodology 

(United Nations Industrial Development Organization) is to improve industrial processes with lower 

levels of waste and pollution to preserve natural resources [1]. 

In the human environment, the need for water is growing. To prevent pollution of water bodies 

and rational use of water resources, mining enterprises use recycled water systems. However, today 

it is impossible to choose a system of post-treatment of water, which provided the necessary degree 

of purification for various conditions [2]. An urgent problem is the development of innovative 

methods for treating recycled water in mining enterprises. Therefore, it is important to develop 

effective, resource-saving, environmentally sound ways of post-treatment of water with the ability to 

adjust the parameters of post-treatment for changing conditions. 

Today, the main methods of water purification are physical, chemical and biological [3]. 

Disposal of municipal solid waste becomes an urgent task as megacities develop. An 

important problem associated with the accumulation of household waste is the disinfection of 

wastewater. The discharge of wastewater into natural surface sources is possible when developing 

integrated disinfection methods, a combination of biological, chemical, physical and membrane 

methods. 

Analysis of literary sources. In [4], the disinfection of wastewater accumulated during 

storage or landfill had reviewed. Known methods for disinfecting wastewater, such as chemical 

processing, biological treatment (aerobic and anaerobic) have both advantages and disadvantages. 

Chemical and physical disinfection (coagulation / lumping, chemical precipitation, adsorption, 

ammonia removal, chemical oxidation, ion exchange, and electrochemical treatment), membrane 

filtration (microfiltration, ultrafiltration, Nano filtration and reverse osmosis) also have drawbacks. 
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Today, the use of membrane technology, especially Reverse Osmosis (RO), is central to the sewage 

disinfection chain from accumulated household waste. 

Various methods have used for water purification such as ultraviolet irradiation, heat 

treatment, the addition of disinfectants, for example, chlorine, etc. The use of these methods of water 

purifications. A study [5] evaluates water treatment using Phyllanthus Embolic wood. As a result, 

color, aroma, turbidity, conductivity, solids, alkalinity, calcium, iron, chloride and nitrate levels had 

increased in the test container. Total hardness, sulfate, magnesium, and pH levels have reduced. The 

level of Escherichia coli, complete coliforms, and fecal coliforms have reduced. It is established that 

the wooden pieces of the forest Phyllanthus Embolic improve the purity of the water on reduces, 

turbidity, increasing taste and removing germs. 

The study [6] provides information on wastewater treatment by the magnetization method. It 

examined and disclosed the positive aspects of magnetism and magnetic materials for water 

purification. Water is the main source of survival on this planet. Its preservation takes precedence. 

An increase in the supply of water in demand must comply with current standards. Several cleaning 

methods can ensure that water meets standards. Magnetic separation is one of these cleaning methods. 

It has used in the mining industry. It provides not only water purification but also pipe cleaning from 

adhering to impurities on the inner wall of the pipes. 

The purpose of the work, tasks, and essence of the work. This work had carried out by 

following the Law of Ukraine on state programs. (Sheets of the Supreme Council Ukraine, No 2354-

VIII from the 03/20/2018 and the General program "Drinking water Ukraine" for 2011-2020, the Law 

of Ukraine from the 20.10.2011 №3933-VІ 2011-2020. 

Purpose - Purification of water from contaminants by focusing them with an electromagnetic 

field at the drainpipe. 

Tasks - scientific planning of the experiment to determine the factors under study; the 

compilation of planning matrices for a complete factorial experiment; calculation of regression 

coefficients, the use of statistical criteria to assess the homogeneity, normality of experimental data, 

the significance of the coefficients and the adequacy of the obtained mathematical model. 

Statement of the problem in general. As the field strength increases, the circular radius of 

the contaminated particles (Larimore’s radius) decreases and concentrates the pollution in the zone 

of removal from the total flow. Larimore’s radius means the radius of the circular motion of a charged 

particle in a uniform magnetic field, named after the Irish physicist Joseph Larmor. 

The main research material. An electromagnetic control unit (ECU) has proposed for 

cleaning liquids. The winding of the ECU has arranged so that the induction increases in the range 

from 10 mTl to 50 mTl in the direction of flow exit from the ECU. Moreover, the vertex of the 

paraboloid of rotation has sharpened, that is, its cross-section decreases. 

The motion of charged impurity particles has modeled by the equation of the canonical 

circular paraboloid of revolution. The volume of the body, which is cut off with an area z = c from 

the paraboloid of revolution [7]. 

Discussion of research results. The calculation of the volume of contaminants focused on 

the paraboloid of rotation and prepared for removal from the mainstream has carried out using the 

LabVIEW shell. A linearly increasing dependence of the number of contaminants focused on the 

rotation paraboloid on the inner diameter of the pipe along which the flow is moving has obtained  

Parameter а is determining the inner diameter of the pipe. Therefore, a pipe of 273x16 mm, a 

wall thickness of 16.0 mm, unmeasured length, and increased accuracy of manufacturing from 

structural cryogenic steel grade 12X18H10T GOST 9941-81, Hardness HB 10 -1 = 179 MPa was 

selected. 

Contaminants focused on the rotation paraboloid on the pipe section, which has covered by 

the coil of the electromagnetic control unit, will occupy 21 % of the pipe section volume under the 

focusing coil. 

The results of chemical studies of the filtrate recorded: 
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- the maximum content of aggressive components of the filtrate before processing it with 

ultrasonic and electromagnetic flows; 

- the maximum permissible concentrations of the same impurities according to the 

recommendations of SanPIN № 4630-88. 

To determine the content of impurities in the filtrate after processing it with ultrasonic and 

electromagnetic flows, scientific planning of the experiment is necessary. Using a full factorial 

experiment allows us to refine the mathematical model of the process with a reduction in time and 

material costs for its implementation [8]. 

To construct the experimental design matrix, the following impurities had identified as the 

main factors: ammonium nitrogen NH4 - φ1; nitrates NO3 - φ2; phosphates PO4 - φ3. 

In the corresponding columns, table 1, the values of the maximum and defined by the sanitary 

norms allowable content of the corresponding chemicals have listed. The initial parameter "φ" is the 

total content of chemicals after loading it with ultrasonic and electromagnetic flows, mg / dm3: 

According to the results of the experiment, the values of unknown model coefficients have 

found. The mathematical model should be adequate to real processes. The accuracy and reliability of 

the model depend on the correct determination of its coefficients. 

Taking into account the properties of the experiment-planning matrix, the coefficients of the 

regression equation are calculated. The calculation had carried out based on average values �̅�, which 

ensures high accuracy of their assessment. 

 

Table 1 - Experiment planning matrix for three factors with a dummy variable x0 = 1 

 

 

Further statistical analysis of the resulting mathematical model verified the hypothesis of 

homogeneity of variances by the Cochran’s criterion. The normal law of the distribution of errors of 

individual experiments has confirmed. Then, using the Fisher criterion, the hypothesis of the 

adequacy of the model has tested, and finally, for each calculated coefficient of the equation, its 

significance has checked by the Student criterion. This set of criteria allowed us to evaluate the 
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reliability of the obtained experimental results. Uniformity checks with the same number parallel 

experiments had carried out using the Cochran. The ratio of the maximum variance to the sum of all 

variances (Cochran’s criterion): (G- criterion). For this, the variance of parallel experiments is 

determined. 

The homogeneity of the average variances allows us to find the value of the random error 

common to all values of the influencing or measured quantity. [9]. It confirms the adequacy of the 

equation for the experiment. 

Conclusion. 1. An electromagnetic control unit (ECU) of impurities in the filtrate has been 

developing for their subsequent removal from the mainstream. 

2. The proposed ECU differs from the known ones in that it takes into account the functional 

dependence of the Larimore’s radius on the mass of a charged particle and can use for variable 

conditions. 

3. Taking into account the properties of the experimental planning matrix, the coefficients of 

the regression equation had calculated that adequately reflect the processes of liquid purification 

during its magnetization. 
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Abstract. We investigated the dynamic characteristics of a single-mass model of a hydraulic 

pulse system using the example of a hydraulic hammer with real parameters. The model is a non-

autonomous system of ordinary differential equations with a sinusoidal external action in one of the 

equations. The study revealed the dependence of the modes of operation of the hammer on the values 

of the parameters of its mathematical model. 

Keywords: single-mass model, system of differential equations, external action, dissipation 

coefficient, periodic function 

 

Aim. The construction of adequate models of hydro-impulse systems contributes to their 

improvement, the choice of optimal modes of operation, more efficient operation [1]. When designing 

such systems, it is important to forecast the nature of the oscillation processes, which in turn affects 

equipment characteristics such as efficiency, noise and vibration, and more. 

Methods. At the initial stages of research and design, single-mass models may be sufficiently 

effective for some types of equipment [2, 3]. In this work, the influence of model parameters in the 

form of a non-autonomous system of ordinary differential equations on the dynamic characteristics 

of hydro-impulse systems is investigated. 

The single-mass hydraulic hammer model proposed in [2] was used as the object of 

identification: 

                                          (1) 

 

In (1) m - the combined mass of the hammer, b  - the dissipation coefficient, ( )C x  - the 

nonlinear stiffness, ( )F t  - the force of the external action. We consider the case where 

2
0 1( )C x c c x= + , where  0 1,c c

 
are constant, and 0( ) sin( )F t P t = + , where P  - the 

amplitude,   - the circular frequency of oscillations, 0  
- the initial phase. Parameters close to real 

values were adopted, namely: 65m = , 520b = , 
4

0 1,5 10c =  , 
7

1 1,5 10c =  , 
43,595 10P =  , 

31,416 = , 0 0 = . All these parameters have system SI units. 

The equation (1) was transformed to system: 

                                  

                  
 

where 1x x= , ,mb b m= 0 0 ,mc c m= 1 1 ,mc c m= .mP P m=
 
The system (2) was 

solved by the 4th-order Runge-Kutta method at a time interval of 5 s after the transition period with 

a step 
65 10− s. The solutions of system (2) are presented in Fig. 1, and its phase portrait is shown 

in Fig. 2. 
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Results. As can be seen from Fig. 2, the oscillations in system (2) are not exactly periodic. To 

clarify their character, Fourier series of curves were obtained. The spectra for both variables are 

shown in Fig. 3. Amplitudes of the harmonics of Fourier decomposition of functions are denoted by 

1A
 
and 2A , respectively; f  - frequency. On the basis of fig. 3 we can conclude that the curves given 

can be attributed to almost periodic type [4], since the frequencies of some higher harmonics are not 

multiples of the main component of the spectrum - 5 Hz. 

 
A study was performed to identify possible changes in the modes of operation of the simulated 

device depending on the dissipation coefficient b . Its magnitude varied within 800…10. It was found 

that, with the greatest damping from the given range ( 800b = ), the model operates in the periodic 
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oscillation mode. It is  illustrated by phase portrait in Fig. 4. The frequency of these oscillations 

coincides with the frequency of external action. 

 

 
 

With further decrease in the dissipation coefficient, bifurcation of doubling of the period is 

observed [5]. This phenomenon is illustrated in Fig. 5. 

 

 
 

When reaching the values of 450b   the curves acquire features of chaotic mode [5]. This is 

evidenced by the appearance of functions 1( )x t  та 2( )x t , Fig. 6. Such dynamics of the system persists 

throughout the lower part of the range of change of the studied parameter, i.e. up to 10b = . 
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The effect of mass change on the operation of the hydraulic system was also investigated. It 

turned out that in the range of mass changes from 10 to 100 (other parameters remained unchanged), 

the system operates mainly in the periodic mode. More detailed approximate ranges of modes are 

shown in table 1. 

 

Table 1 - Changing modes of the hydraulic system when changing mass 

The range of 
m  

10-55 55-70 70-90 90-100 

Mode Periodic 
Almost 

periodic 

Doubling of 

period 
Periodic 

 

Conclusions. The study revealed the dependence of the modes of operation of the hammer on 

the values of the parameters of its mathematical model. It is revealed that at nominal parameters the 

hydro-impulse system operates in almost-periodic mode. When the dissipation coefficient increases, 

the dynamics of the device is periodic, when the frequency of oscillations in the system coincides 

with the frequency of external action. When the coefficient of dissipation is reduced, bifurcation of 

the doubling of the period is observed. Also, an important feature of this system is the possibility of 

a mode of deterministic chaos at certain values of the coefficient of dissipation. As the study showed, 

when the value of the consolidated mass changes, the system operates in periodic mode or in double 

period mode, or it operates in almost periodic mode. The above mentioned characteristics of the 

model can be useful for the design of hydro-pulse systems and for the choice of modes of their 

operation. 
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Annotation. Considered the recommendations of economic evaluation of the implementation 

of energy-saving technologies in brick factories. The process of ceramic brick production requires 

considerable energy and raw material resources and is quite energy intensive. Drying and firing of 
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bricks are the most energy intensive. It is determined that the basic criteria of production efficiency 

are taken into account when developing and implementing energy-efficient brick drying technologies: 

material properties, duration of the drying process, heat consumption, number of man-hours, cost of 

drying and the possibility of automation. For the implementation and use of innovative technologies 

at brick enterprises it is advisable to determine energy efficiency, which determines the cost of energy 

resources for their rational use. It is established that the energy efficiency factor is an important 

indicator of determining the energy efficiency of innovative technologies. The total energy 

consumption of the resources expended for the production of bricks should include the energy 

intensity of raw materials, labor, depreciation of equipment, energy intensity of equipment and fuel 

and energy resources. 

Determining energy efficiency at brick factories will help reduce the use of energy resources, 

reduce the cost of bricks, increase the profitability and energy independence of the enterprise. 

Keywords: Economic evaluation, energy efficiency, energy saving technologies, brick, brick 

factory, production, technology, energy intensity. 

Анотація Розглянуто рекомендації економічної оцінки впровадження 

енергозберігаючих технологій на цегельних заводах.  Процес виробництва керамічної цегли 

потребує значних енергетичних та сировинних ресурсів і є досить енергоємним процесом. 

Найбільш енергоємним вважається сушіння та випал цегли. Визначено, що при розробці і 

впровадження енергозберігаючих технологій сушіння цегли необхідно враховувати основні 

критерії ефективності виробництва: властивості матеріалу, тривалість процесу сушіння, 

витрати теплової енергії, кількість людино-годин, вартість сушіння та можливість 

автоматизації. Для впровадження і використання інноваційних технологій на цегельних 

підприємства доцільно визначати енергетичну ефективність, яка визначає витрати 

енергетичних ресурсів для раціонального їх використання. Встановлено, що коефіцієнт 

енергетичної ефективності є важливим показником визначення енергетичної ефективності 

інноваційних технологій. Загальна енергоємність ресурсів затрачених для виробництва цегли 

має включати енергоємність сировини і матеріалів, робочої сили, амортизацію обладнання, 

енергоємність устаткування та паливно-енергетичні ресурси.  

Визначення енергетичної ефективності на цегельних заводах буде сприяти зменшенню 

використання енергетичних ресурсів, зниженню собівартості цегли, підвищенню 

прибутковості та енергетичної незалежності підприємства. 

Ключові слова: Економічна оцінка, енергетична ефективність, енергозберігаючі 

технології , цегла, цегельний завод, виробництво, технологія, енергоємність. 

 

Introduction. Effective performance of enterprises in market conditions is closely link to the 

level of use of natural resources. In an economic crisis, energy savings are need, so the production 

activity of enterprises should be focus on the use of energy and resource-saving technologies. 

Irrational use of natural resources, increasing consumption of energy resources have led to the 

fact that the issue of energy savings and their rational use have affected all industries, including the 

production of building materials [1]. The production of construction bricks is one of the powerful 

consumers of fuel and energy. The specific production costs of 1 thousand bricks are: steam - 670 kg, 

electricity - 36 kW / h, sand - 2.3 m3, lime - 440 kg. Material costs per 1 m3 of concrete mix are: 

cement - 280 kg, sand - 700 kg, gravel - 1250 kg, water 70 kg [1]. 

The process of ceramic brick production requires considerable energy and raw materials 

resources and is quite energy intensive production. Therefore, the relevance of the introduction of 

resource-saving technologies at such enterprises will help to reduce gas, energy, reduce the unit cost 

of production and reduce the anthropogenic load on the environment [1]. 

Aim. The purpose of the study is to evaluate the energy and economic potential of ceramic 

brick enterprises. 

Material and methods. An energetic way of analyzing the process of ceramic brick 

production 
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Results. Production of ceramic bricks today is characterized by a shortage of fuel and energy 

resources and a decrease in stocks of quality raw materials. Therefore, it is important and important 

for the production process to use rational technology that will involve in the production process any 

clay raw materials and ensure low-cost, energy-efficient, cost-effective and quality products. 

The production of ceramic bricks by firing is considered to be quite energy-intensive and 

requires the use of a considerable amount of natural resources, including batch preparation, molding, 

drying and firing of bricks. Drying and firing of bricks are the most energy intensive. Natural drying 

is long-lasting and not cost-effective, it also depends on natural conditions, which are often 

unfavorable in Ukraine and do not allow the enterprise to work all year long. Artificial drying requires 

significant fuel and electricity costs, which significantly affects the cost of the finished product, as 

well as the significant capital investment required for the construction of drying facilities. However, 

artificial drying is more effective than natural in terms of the duration of the drying process. On 

average, throughout the industry, the duration of drying of clay bricks is 44-45 hours in tunnels, 75-

80 hours in chamber dryers. The term of natural drying is 3-15 days [2]. 

According to the technological requirements of drying bricks to obtain quality products of the 

dryer must provide the desired performance with the optimal drying regime and the ability to flexibly 

regulate the production process. The most progressive are tunnel and conveyor dryers with automated 

movement of bricks. 

For good product drying, it is important to consider the initial and final values of the tunnel 

dryer temperature, the relative humidity of the bricks and the drying time. 

When designing and implementing energy-efficient brick-drying technologies, it is necessary 

to take into account the basic production efficiency criteria: material properties, duration of the drying 

process, thermal energy consumption, number of man-hours, cost of drying and the possibility of 

automation. 

For the introduction and use of innovative technologies at brick factories, it is advisable to 

determine energy efficiency, which determines the cost of energy resources for their rational use 

expressed in energy units. 

The energy efficiency of technologies is substantiated by the main indicators that characterize 

the level of utilization of production potential and contribute to the identification of energy saving 

reserves and the definition of resource-saving technology. These indicators include energy efficiency 

ratio, unit energy consumption and total energy production output. 

Energy efficiency is an important indicator of the energy efficiency of the technologies used 

and is defined as the ratio of useful energy to total energy. The economic literature presents all types 

of production costs that can be defined in energy equivalents. 

For brick production, energy balance is determined in accordance with the law of energy 

conservation in accordance with the law of energy conservation, which characterizes the level of use 

of total energy resources in the production of products [3]. 

Energy balance can be determined by the formula: 

 

𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑜 + ∆𝑊        (1) 

 

where 𝑊𝑡𝑜𝑡 – total energy consumption of energy resources used in the production process at 

a brick factory; 

𝑊𝑜– useful consumed energy; 

∆𝑊 -   the sum of unproductive energy losses of the resources used that create the energy 

load.  

𝑊𝑜 = 0,24 ∙ 𝑚 ∙ 𝑁 ∙ ∆𝑡 ∙ 𝐶,      (2) 

 

where m -mass of bricks; 

 N - amount of bricks; 

              ∆𝑡 - temperature difference; 
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  С - specific heat capacity of moisture of the brick. 

The total energy consumption of resources  𝑊𝑡𝑜𝑡, the amount spent on the production of bricks 

should include the energy intensity of raw materials, labor, depreciation of equipment, energy-

intensive equipment and fuel and energy resources, can be determined by the formula: 

 

𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝜔1 + 𝜔2 + 𝜔3 + 𝜔4 + 𝜔5, Дж    (3) 

 

Where 𝜔1 – енергоємність сировини і матеріалів; 

𝜔2 − energy intensity of labor reproduction; 

𝜔3 – energy intensity of depreciation deductions of building structures and equipment; 

𝜔4 - energy intensity of fuel and energy resources; 

𝜔5 - energy intensity of equipment. 

The energy efficiency ratio of brick production is characterized by the relative energy intensity 

of the technology and is determined by the ratio of useful energy consumed for the strength and 

reliability of the brick to the total energy expended in the production process:  

 

О

tot

W

W
 = .       (4) 

 

Conclusions. Outdated technologies, unsatisfactory condition of fixed assets of production, 

increase of cost of energy resources, lack of funds from owners indicate that the production potential 

of brick factories is not fully used. Therefore, is important the introduction of resource-saving 

technologies and taking into account the impact of the proposed energy components on the overall 

energy intensity of the products produced. In determining the energy assessment, it is also necessary 

to take into account the particularities of the technologies used, the climatic conditions, the location 

of the enterprise and the proximity to energy resources and the state of the environment. 

Determining energy efficiency in the implementation of energy-saving technologies at brick-

and-mortar enterprises will help reduce the use of energy resources and reduce the cost of finished 

products. 
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Секція 1. Теорія, методи і засоби визначення стану та підвищення надійності 

мехатронних систем 
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Аnnotation. On the example of an autonomous source of electric energy with an internal 

combustion engine the structure of the scheme of the test system of diagnosis is substantiated. The 

possibility of determining the energy performance of the system by diagnostic parameters was 

evaluated. 

Key words: autonomous power supply, technical condition, the internal combustion engine, 

the cylinder piston. 

 

Introductions. Upgrade reliable operation of energy efficient electrical equipment is a 

complex diagnostic procedures to determine the technical condition and timely repair. Among the 

organizational and technical means aimed at preserving life, health and disability rights at work, 

special attention is taken away special group of electric receivers. A special group of electric receivers 

released from the electric receiver category I reliability, uninterrupted work is required for trouble-

free production shutdown to prevent the threat of people's lives. To threaten human life stipulate 

additional power from the third independent mutually reserving power. At the heart of the process of 

diagnosis is to obtain experimental data, diagnostic features, which, depending on the degree of 

informational content determine the state of the object under study. The main reason for the loss 

productivity autonomous power and efficiency of internal combustion engines is wearing cylinder-

piston group. These drawbacks are deprived system diagnostics internal combustion engine using the 

starter current level in a diagnostic setting. 

At the heart of the diagnostic system, the compression method can be used when the engine 

is cranked at the starting speed without fuel. The disadvantage of the compression method is that it is 

highly dependent on the skill of the operator. 

Aim. The aim of the study is to improve the method for diagnosing a generator with an internal 

combustion engine. 

Materials and methods. One of the advanced methods of diagnosing the status of 

independent stations is a method based on the analysis of changes since the scroll crankshaft of the 

engine without fuel supply in compressor mode by measuring current and voltage of the motor starter 

in different states of the combustion chamber [1, 2]. 

From the analysis of mathematical models of process diagnostics engine should be noted 

about essential the compression component of the state of the internal combustion engine energy 

efficiency of independent power sources. Existing models need to be clarified with regard to certain 

specific laws of motion of mass (piston, connecting rod, crankshaft). 

The schedule of change of efficiency of efficiency (efficiency) of the system is presented fig. 

1. 
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Figure 1 -  Graph of change of efficiency of autonomous power supply from degree of 

compression 

Conclusions. From the analysis of the graph it should be noted the hyperbolic dependence of 

the change in the efficiency of the autonomous power source on the ratio of currents. 
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Annotation. Thermodynamic method for diagnosing the proposed package, which is more 

incorrectly characterized by physically second changes, the absence of energy transformations 

occurring at the port pump, estimated by the indirect intensity. This parameter provides the most 

important information characterization of the general technical requirements pumps recommended 

for rapid diagnosis. 

Keywords: pump, diagnostics, thermodynamic method, internality, exergy, entropy, enthalpy, 

ideal adiabatic process. 

Анотація. Пропонується термодинамічний спосіб діагностування насоса, який 

найбільш коректно характеризує фізично термодинамічну суть перетворень енергії в 

проточній частині насоса, що оцінюються його внутрішнім ККД. Даний параметр найбільш 

інформативно характеризує загальний технічний стан насоса і рекомендується для його 

експрес-діагностування. 
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Ключові слова: насос, діагностування, термодинамічний метод, внутрішній ККД, 

ексергія, ентропія, ентальпія, ідеальний адіабатичний процес. 

 

Introduction. Pumping installations have wide application in the national economy: all 

industries, water utilities, land reclamation, communal facilities, etc. Therefore, there are urgent 

measures to ensure the reliability and cost effectiveness of their operation are . One of these measures 

is to diagnose pumps for the purpose of establishing their technical condition and for the purposeful 

prevention, inspection and repair. The well-known method for technical diagnostics of the pump is 

stat parametric method, which is more commonly used in stationary diagnostic laboratories (after 

pump repair). To date, the built-in technical diagnostics are most important and relevant, even express 

diagnostics, which are compact, inexpensive for mass use. They can constantly monitor the 

parameters of the pump's operation and instantly fix their deviations from the reference values. 

Aim. The purpose of the work is to establish certain most informative parameters of the pump 

system operation and to establish a correlation between the changes in these parameters and the 

corresponding changes in the technical condition of the pump, its reliability indicators. 

Materials and methods. It is proposed to use the thermodynamic method of analysis of the 

transformations of mechanical energy into energy of the hydraulic flow of the pump. This energy 

principle of diagnosing the current part of the pump on the energy input-output most significantly 

characterizes the efficiency of the installation in accordance with its purpose and additionally informs 

about the cost-effectiveness of this conversion process. 

Results. There are energy losses that can logically be estimated from the efficiency, as the 

flowing part of the pump is the conversion of mechanical energy into the energy of hydraulic flow. 

There are no direct meters of efficiency, and its value is calculated. It is known [1] that it is customary 

to divide energy losses into a pump into three components: hydraulic, volumetric and mechanical, 

which are estimated by the respective efficiency. 

 

м02
 =

,                                                       (1) 

 

The energy losses in the flowing part of the pump are fully estimated 02
і and 

mechanical losses
1

м
  (except energy losses in the pump bearings). That is, the internal efficiency 

of the pump 

Втрати енергії, які відбуваються в проточній частині насоса повністю оцінюються 

02
і , а механічні частково 

1

м
  (крім втрат енергії в підшипниках насоса). Тобто, 

внутрішній ККД насоса  

2 0w m   =  
,                                                    (2) 

 

All internal energy losses in the pump are converted to heat, transported by the flow of water 

through the pump and manifest themselves in the difference in water temperatures t between the 

outlet and inlet nozzles of the pump. The magnitude of this temperature difference is estimated by 

the internal efficiency of the pump and characterizes the quality of its functioning as an energy 

converter. 

The presence of the temperature difference t itself is correctly confirmed Si − by the 

diagram (Fig. 1), which shows the thermodynamic essence of physical energy transformations in the 

flowing part of the pump. Points 1 and 2 show the energy state of the fluid at the inlet and outlet of 

the pump, and lines 1-2 represent the actual thermodynamic process of converting energy into the 

pump. Line 1-3 - reflects the possible ideal process of adiabatic fluid compression without heat 

exchange with the environment. Exergy process [2] 
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000

−−−=
,                                       (3) 

 

where 00
S,S,i,i  – instantaneous and initial values of enthalpy and entropy; 

Т0 – starting temperature. 

 

 
Figure 1 - The presence of the temperature difference 

 

We mean by the internal efficiency of the pump a ratio as the increaseheat capacity of the h0 

medium, which can be pumped with an adiabatic increase in the pressure, per the actual heat 

capacity of the h (fig. 1) 

 

00

00

в
h/h1

1

hh

h

h

h




+
=

+
== ,                                  (4)  

 

where h  – losses of specific heat, which are manifested in the temperature difference

t . 

The amount of heat is released into the pump 

 

N24,0Q  =−

,                                         (5) 

 

where - N losses of power in the pump. 

On the other hand, the amount of heat that is delivered by the flow of water from the pump 

 

tcQQ
p

 =−

,                                      (6) 

 

where -   – the density of the water; p
Q – pump performance; с – specific heat of water. 
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Pump power losses can be showed by the internal efficiency of the pump and its operating 

hydraulic power Nр. 

 

)1/1(HgQ)1/1(NN
вppвp
−=−= 

                   (7) 

 

where Hp – working pressure of  the pump. 

If wewill equate (5) і (6) ( _QQ  =+ ) and consider (7), then weget the endresult. 

 

p

в

Hg24,0

tс
1

1




+

=


 .                                                  (8) 

 

Thus, the internal efficiency of the pump can be calculated from the data t  and Hp, and 

the technical condition of the pump can be determined by comparing this value with its permissible 

values. 

It should be noted that the internal efficiency of the pump (8) is independent of the density of 

the fluid, which is a significant advantage of this method for diagnosing of the pump, as temporary 

contamination of the fluid will not be perceived as a change in the technical condition of the pump. 

The second important factor is the automatic identification in (8) of the temperature difference 

t across the Hp that reachs the pump. The different temperature differences t will be recorded 

at different Hp pressures of the same pump. As the pressure Hp increases, the differences will increase 

simultaneously, and their ratio will become constant, which corresponds to one technical condition 

of the flowing part of the pump. That is, the changes t  do not yet indicate changes in the technical 

condition of the pump, whether or not the pressure of the pump Hp is important at the same time Hp. 

If Hp.= const, the changes t indicate changes (wear) of the flowing part of the pump. 

In addition, the correctness of the dependence (8) is also confirmed for the case of a perfect 

pump– without energy losses then 0t = , and based on (8) - 1
в
= . In other cases, when

t ˃ 0, efficiency of the pump is в
  ˂ 1.

 
Conclusions. The energy losses and their estimation through the internal efficiency of the 

pump most characteristically reflect the efficiency of energy transformations in the flowing part of 

the pump in accordance with its purpose. This parameter of the pump operation is the most 

informative and correctly reflects the technical status and can be recommended for rapid diagnostics 

of the pump. 
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Анотація. В роботі розглянута ідентифікація математичної моделі руху рідини в 

змішувачі. В якості вихідних даних використані часові послідовності координат однієї 

частки рідини. В результаті отримана система звичайних диференціальних рівнянь, що 

моделює рух частки рідини в змішувачі. 

Ключові слова: рідина, змішувач, математична модель, диференціальні рівняння, 

ідентифікація. 

Abstract. The identification of the mathematical model of fluid motion in the mixer is 

considered in the paper. The time data of the coordinates of one fluid particle are used as the initial 

data. The result is a system of ordinary differential equations that simulates the motion of a fluid 

particle in a mixer. 

Keywords: fluid, mixer, mathematical model, differential equations, identification. 

 

Вступ. В наш час основним методом чисельного моделювання течії рідини є метод 

скінченних об'ємів [1]. Завдяки дискретизації простору метод скінченних об'ємів дозволяє 

розраховувати параметри течії рідини навіть в тих випадках, коли аналітичного розв'язку не 

існує. Але метод потребує складання системи рівнянь, кількість яких пропорційна кількості 

комірок розрахункової сітки. Як наслідок, отримання розв'язку потребує надто великої 

кількості обчислювальних операцій. 

В даному досліджені продемонстровано, що в деяких випадках замість методу 

скінченних об'ємів можна використати простішу модель у вигляді системи звичайних 

диференціальних рівнянь. При цьому замість безпосереднього завдання всіх параметрів 

моделі можна виконати ідентифікацію моделі за часовими послідовностями координат однієї 

частки рідини. 

Мета роботи – ідентифікація моделі руху потоку рідини в трубі при змішуванні.  

Матеріали і методи. З метою отримання вихідних даних для подальшої ідентифікації 

математичної моделі процес змішування рідин був промодельований в програмі SolidWorks. 

До поступального руху рідини-розчинника (рідина A) в трубі (рис. 1) додавались частки 

рідини (рідина B), яка повинна розчинитись і утворити суміш з розчинником. Завдяки 

зафіксованим лопатям на вході в трубу рідина рухається не тільки вздовж осі x , а також має 

складові швидкості вздовж координат y  та z . 

 

 
Рисунок 1 - Траєкторії руху часток рідини B в трубі 
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Результати. В результаті траєкторії часток рідини B для різних початкових точок руху 

мають вигляд, наведений на рис. 1. На рис. 2 представлено більш детально графік однієї з 

залежностей змінної ( )ry x , отриманої за допомогою програми SolidWorks. Графік ( )rz x  має 

аналогічний коливальний характер. Також на рис. 3 наведено проекцію отриманої траєкторії 

на координатну площину zOy . 

 

 
Рисунок 2 - Графік залежності ( )ry x  

 
Рисунок 3 - Графік залежності ( )r rz y  

 

Для моделювання руху частки рідини в потоці було використано систему звичайних 

диференціальних рівнянь (1) з поліноміальними правими частинами і сталими коефіцієнтами: 

 

2 2

0 1 2 3 4 5

2 2

0 1 2 3 4 5

,

.

y a a y a z a y a yz a z

z b b y b z b y b yz b z

 = + + + + +


= + + + + +
 (1) 

Величини коефіцієнтів системи (1) були визначені методом, використаним в [2, 3]. При 

розв’язанні системи при заданих початкових умовах були отримані залежності, аналогічні 

наведеним вище. Вони представлені у вигляді графіків на рис. 4-5. Величини, отримані за 

допомогою розв’язування системи (1), мають індекс m. 
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Рисунок 4 - Графіки залежностей ( )ry x , ( )my x  

 
Рисунок 5 - Графік залежності ( )m mz y  

 

Висновки. В результаті дослідження була отримана система звичайних 

диференціальних рівнянь, що моделює рух частки рідини в змішувачі. При цьому в якості 

вихідних даних використовувалися тільки часові послідовності координат частки рідини в 

трубі, а ідентифікація дозволила визначити коефіцієнти моделі, безпосереднє вимірювання 

яких ускладнене. Аналогічний підхід може бути застосований для ідентифікації математичних 

моделей електромеханічного обладнання в тих випадках, коли для вимірювання доступна 

тільки часова послідовність однієї або декількох фізичних величин. 
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Секція 2. Гідроімпульсні та енергозберігаючі технології енергоємних виробництв 
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Анотація. В статті наведені основні модулі та зв’язки між ними, які дозволяють 

сформувати методику розрахунку основних параметрів функціонування гідроімпульсних 

систем на основі методу скінченних різниць. 

Ключові слова: Метод скінченних різниць, гідроімпульсні системи, імпульсні 

навантаження, гідромолоти, алгоритм, метод Фур’є. 

Аnnotation.  The main modules and the links between them are presented in the article, which 

allow to form a methodology for calculating the basic parameters of the operation of hydro-pulse 

systems based on the finite-difference method. 

Keywords: finite difference method, impulse systems, impulse loads, hydraulic breakers, 

algorithm, fourier method.. 

 

Вступ. Складовими конструкції пристроїв гідроімпульсних систем (ГІС), є елементи, 

які моделюються стержневими системами, пластинами, оболонками та їх комбінаціями. 

Складна форма таких елементів (змінний переріз, товщина),  а  також нелінійність звичайних 

диференціальних рівнянь  та рівнянь математичної фізики, які описують їх рух,  не завжди 

дозволяють використовувати аналітичні методи. Тому   доцільне  застосування  наближених  

числових методів. 

Слід зазначити, що в задачах з імпульсними навантаженнями виникає проблема  

моделювання таких навантажень (наприклад удару).  Показано, що поведінка  системи за умов 

імпульсних навантажень  більш точно відображаються не диференціальними, а різницевими 

рівняннями, що в більшості випадків пояснюється вибором форми імпульсу, яка  описується  

розривною функцією, наприклад, у вигляді прямокутника [1].   

В роботі [2] порівнюються властивості наступних числових методів: скінченних 

різниць, кінцевих елементів та Гальоркіна. Виділено основні переваги методу скінчених 

різниць (МСР): простий запис різницевої схеми; ефективний метод розв’язку системи лінійних 

рівнянь методом прогонки; спрощена процедура реалізації алгоритмів на комп’ютері 

(програмування). Одночасно зазначені деякі недоліки МСР: труднощі в підвищені порядку 

точності; дещо більша похибка наближених розв’язків. 

Побудова  різницевої  схеми передбачає виконання двох основних кроків: неперервна 

область (нескінчена множина точок) замінюється дискретною (скінченою множиною точок); 

диференціальний оператор апроксимується деяким різницевим оператором (похідні 

апроксимуються різницевими відношеннями).  

Крім цього  визначається  деякий різницевий аналог для апроксимації початкових та 

крайових умов [3].  

За допомогою цих кроків відбувається перехід від задачі з диференціальним рівнянням 

до алгебраїчної системи рівнянь. 

Мета роботи. Метою даної роботи є обґрунтування основних інформаційних модулів 

необхідних для формування методики застосування методу скінченних різниць (МСР) для 

дослідження та визначення основних параметрів ГІС.   
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Матеріали і методи. В роботі застосовані методи числового моделювання задач 

математичної фізики на основі нелінійних хвильових рівнянь, які ідентифікуються методом 

скінченних різниць, а також, для верифікації методу, застосуванням аналітичного методу 

Фур’є.  

Результати. Для ідентифікації континуальних систем за допомогою методу скінченних 

різниць частіше розглядаються різницеві схеми: явна;  неявна;  змішана.  

Для пошуку наближеного розв’язку початково-крайових задач з рівнянням коливань  

рекомендується застосовувати змішану різницеву схему, яка за точністю переважає  прості 

схеми (явну або чисту неявну). Доцільно перевірити цю рекомендацію для задач з ударним 

навантаженням. 

Важливим є коректне моделювання початкового ударного навантаження в межах 

початкових-крайових задач, з визначенням впливу на хвильовий процес форми розподілів 

початкової швидкості за перерізами стержнів.   

Якщо  сила співудару ( )xtRR ,=  діє уздовж осі стержня, то рівняння коливань 

стержня має вигляд: 

                          ( )xtR
x

U
a

t

U
,

1
2

2

2

2

2


+




=




,                                      (1) 

 

де ( )xtU ,  – переміщення перерізу стержня з координатою  х  відносно положення 

рівноваги, м;  a  – швидкість звуку, м/с,   - густина 
3/ мкг  .  

Основні блоки алгоритму розрахунку методом скінченних різниць описані  нижче. 

Формування вхідних даних передбачає опис об’єкту дослідження через аналіз 

конструктивної схеми та формулювання задачі досліджень.  

Математична обробка вхідних даних передбачає параметризацію конструкції елемента 

ГІС з ініціалізації даних. 

На рис. 1 наведена блок-схема методики формування МСР для інженерного розрахунку 

параметрів ударно-хвильових процесів ГІС.  

Позитивна оцінка результатів дослідження виконується через порівняння розв’язків  

методом Фур’є та МСР для тестових задач, після чого рекомендовано застосування МСР для 

більш складних нелінійних задач.  

Отримані залежності, метод скінченних різниць та його програмне забезпечення 

використані в науково-дослідній діяльності  Національного технічного університету України  

“Київський  політехнічний інститут  імені Ігоря Сікорського” при виконанні  міжнародних 

госпдоговірних робіт з ЗАТ “Ренфорс”. 
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Рисунок 1 – Блок-схема методики формування МСР для інженерного розрахунку 

параметрів ударно-хвильових процесів ГІС 

 

Висновки. Запропонована методика формування МСР для інженерного розрахунку 

параметрів ударно-хвильових процесів ГІС реалізована у вигляді програмного комплексу 

пройшла промислову апробацію і рекомендується для широкого впровадження в дослідно-

конструкторські роботи.  
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СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ НАФТОВОЇ 
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Анотація. Запропоновано ідею конструкції розподілювача, який здійснює керування 

процесом імпульсної обробки нафтової свердловини. Конструкція дозволяє працювати з 

різноманітними робочими рідинами. В тому числі абразивними та перемикати режими 

роботи комплексу з репресійного на депресійний не зупиняючи насос високого тиску. 

Ключові слова: відновлення продуктивності, свердловина, розподілювач, клапан, 

імпульсна обробка свердловини. 

Abstract. The idea of the design of the distributor that controls the process of impulse 

treatment of the oil well is proposed. The design allows you to work with a variety of working fluids. 

Including abrasive and switch modes of operation from repression to depression without stopping 

the high pressure pump. 

Key words: recovery of productivity, well, branch canal, valve, impulse well treatment. 

 

Вступ. Розробка нових і вдосконалення існуючих технологій інтенсифікації видобутку 

нафти для умов нафтових родовищ Україна повинна здійснюватися з урахуванням того, що 

більшість родовищ знаходяться на пізній (завершальній) стадії розробки; видобувні 

свердловини є малодебітні, обводнені і характеризуються значним зниженням природних 

фільтраційних властивостей привибійної зоні пласта, що обумовлено її кольматацією 

фільтратами і дисперсними частинками, які застосовувалися в процесі буріння та експлуатації 

технологічних рідин, присутні відкладення смол, асфальтенів, парафінів. Також в порах 

привибійної зони пласта формуються високов'язкі емульсії, набухають залишки глинистих 

частинок пласта. Тому вибір технологій впливу на привибійну зону пласта (ПЗП) вимагає дуже 

зваженої оцінки прийнятної вартості промислової реалізації технології, часу її окупності [1]. 

У таких умовах найбільш доцільно використання комплексних технологій, що 

дозволяють реалізувати одночасний вплив на ПЗП декількома агентами: теплом, 

вуглеводневими розчинниками, кислотними, лужними розчинами, розчинами ПАР і 

водорозчинних полімерів. 

Розроблена ціла гамма технологій з впливу на ПЗП з метою збільшення продуктивності 

видобувних і прийомистості нагнітальних свердловин, а також обмеження водопритоку до 

вибою свердловин. 

Серед розроблених методів можна виділити найбільш ефективні технології: 

термохімічні, вдосконалені кислотні, селективні (спрямовані) кислотні обробки, комплексні 

технології ізоляції водопритоків [1]. 

Термохімічні обробки можуть використовуватися для підвищення продуктивності за 

рахунок збільшення фільтраційних властивостей ПЗП, на свердловинах з високов'язкою 

нафтою, а також для відновлення продуктивності свердловин, в яких інші технології 

неефективні. 

Найбільш поширеними способами впливу на ПЗП є кислотні обробки. Відомо, що 

ефективність кислотних обробок свердловин з часом різко падає, також дуже низька 

ефективність кислотних обробок в обводнених видобувних свердловинах [2]. Факторами, що 

знижують ефективність кислотних обробок, є: висока корозійна активність кислотного 
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розчину; велика швидкість взаємодії кислоти з породою, особливо при значній пластової 

температурі, що не дозволяє досягти необхідної глибини обробки пласта; вторинне 

осадкоутворення, для зменшення впливу якого доводиться починати освоєння свердловини 

відразу ж після закачування останньої порції кислотного розчину. 

Для зменшення негативних явищ, які негативно впливають на кислотну обробку, 

використовують гідромеханічні генератори імпульсів, які дозволяють підвищити 

ефективність кислотних обробок, зменшити час реакції кислотного розчину з кольматантами, 

смолами і асфальтенами та збільшити її ефективність [3]. Як правило, такі пристрої є 

заглибними і перемикання режимів їх роботи здійснюється з поверхні зміною подачі робочої 

рідини в свердловину та перемиканням напрямку її циркуляції. 

Мета роботи. Запропонувати ідею розподілювача для керування процесом імпульсної 

обробки нафтової свердловини. 

Матеріали і методи. Подавання робочої рідини в свердловину може бути в двох 

напрямках: нагнітання в насосно-компресорні труби (НКТ) та нагнітання в затрубний простір. 

Зазвичай викид насосного агрегату приєднується за допомогою труб до одного з патрубків 

свердловини за допомогою швидкороз’ємного з’єднання на увесь час обробки. За 

необхідності, труби вручну роз’єднують і приєднують до іншого патрубка. Існує ряд 

заглибних пристроїв, які необхідно перемикати подачею високого тиску через НКТ або через 

затрубний простір, причому перемикання подачі необхідно робити багато разів протягом 

усього часу обробки, часто навіть без переривання подачі робочої рідини в свердловину [4].    

Пристрої, які перемикають напрям руху робочих рідин називають гідравлічними 

розподілювачами. За конструкцію розподілювачі ділять на золотникові, клапанні та кранові. 

Загалом такі види розподілювачів розраховані на відносно низькі тиски при роботі зі 

стисненим повітрям, а для роботи з рідинами на високих тисках вимоги до чистоти робочої 

рідини є доволі високими [5]. 

Отже, виникає необхідність розробити універсальний багатоцільовий розподілювач, 

який повинен працювати на високих тисках з різноманітними рідинами, в тому числі із 

домішками абразиву. 

Результати. Запропоновано клапанний розподілювач, який призначений для 

направляння робочої рідини в трубу НКТ або в затрубний простір, для обслуговування 

гідропіскоструминних процесів, гідравлічному розриві пластів, промивання піщаних пробок, 

кислотній обробці, імпульсних впливах на привибійну зону пласта та ін. В основу конструкції 

закладена клапанна система перекриття руху рідини. Такий підхід дозволяє створити 

розподілювач з великим прохідним отвором, який може працювати з брудною рідиною під 

імпульсним навантаженням.  

Розроблена гідравлічна схема (рис. 1) містить вищезгадані розподілювачі (Р2, Р3) та 

дозволяє автоматизувати процес імпульсної обробки свердловини зі швидким перемиканням 

подачі робочої рідини. За допомогою маслостанції, яка керується власним розподілювачем Р1, 

подається рідина під тиском до камер розподілювачів Р2 і Р3, переключаючи положення 

клапанів. Клапан  розподілювача Р2 переходить в праве положення, а Р3 – в ліве.  

За допомогою насосної установки (наприклад ЦА-320) подається рідина під тиском до 

Р2, Р3 через вхідний патрубок. Розподілювач Р2 направляє рідину в трубу НКТ, по якій вона 

рухається до імпульсно-хвильового генератора, після чого через затрубний простір надходить 

до розподілювача Р3 та потрапляє в бак. 

Переключивши положення розподілювача Р1 в інше положення, змінюється також 

положення клапанів розподілювачів Р2, Р3 на протилежне.  В цьому випадку рідина від 

насосної установки рухається через розподілювач Р2 в затрубний простір, надходить до 

імпульсно-хвильового генератора та попадає в трубу НКТ, по якій рухається до розподілювача 

Р3, далі - в бак. 
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Рисунок 1 – Гідравлічна схема роботи розподілювачів. 

 

Висновок. Отже, за допомогою розроблених розподілювачів та гідравлічної системи їх 

підключення до маслостанції (керуюча магістраль) та до насосного агрегату (силова 

магістраль) відбувається швидке перемикання напрямку циркуляції рідини в нафтовій 

свердловині під час комплексного капітального її ремонту, що дозволяє зменшити час на 

імпульсну обробку свердловини та підвищити її якість 
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Анотація. У статті розглянуто енергетичні параметри ударного пристрою направленої 

дії, який навішується на ковш робочого обладнання прохідницького щита. Визначено 

енергетичні параметри пристрою, а також встановлені залежності енергії удару від ступеню 

стиснення газу в пневмоакумуляторі та від показника політропи.. 

Ключові слова: ґрунт, ударний пристрій, ущільнення, будівництво, енергія удару. 

Abstract. The article deals with the energy parameters of a directional impact device that 

hangs on the bucket of the working equipment of the tunnel shield. The energy parameters of the 

device are determined, as well as the dependences of the shock energy on the degree of compression 

of the gas in the pneumatic accumulator and on the polytropic indicator. 

Keywords: soil, impact device, seals, construction, impact energy. 

Вступ. Однією з головних задач при будівництві метрополітенів є проведення 

ефективної щитової проходки і спорудження тунелю. При цьому виникає необхідність 

впровадження активних способів руйнування ґрунту і твердих включень. 

Застосування ударних пристроїв знайшло широке застосування в різних областях 

техніки, де виникає необхідність руйнування міцних гірських порід.  Ефективний спосіб 

розробки міцного ґрунту або гірських порід, заснований на використанні пристрою, що 

складається із базової машини, виконавчого органу, силового гідроциліндра, гідронасоса, 

основного розподілювача, мультиплікатора, поршня, бака, мультиплікатора що має силову і 

управляючу порожнини, гідрооргану керування, запобіжного клапана, магістралі нагнітання  і 

зливу, зворотного клапана і дроселя [1]. Проте ефективність такої системи значно знижується 

через інертність в спрацюванні гідромеханічної автоматики. 

Мета роботи. Аналіз енергетичних параметрів ударного пристрою направленої дії 

призначеного для руйнування міцних гірських порід та мерзлих ґрунтів. 

Матеріали і методи. Методи дослідження передбачають: систематизацію інформації в 

області руйнування гірських порід при будівництві метрополітену; математичне моделювання 

з застосуванням програмування на ЕОМ. 

Результати. Енергія удару (енергія зарядки акумулятора) пристрою визначається 

залежністю [2]: 
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де x  - впливовий незалежний параметр, V0 –  початковий  об’єм камери 

пневмоакумулятора 
4

0 1074,6 −=V  м³ ; тиск початкової зарядки пневмоакумулятора 

Паp 5
0 105 = , e(x) – ступінь стиснення газу в пневмоакумуляторі,  n – показник політропи. 

         

(1) 
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На рис.1, 2 наведені залежності за формулою (1): відповідно енергії удара L(e) від 

ступеню стиснення газу  e = 1,3...8  в акумуляторі; енергії удара L(n) від значення показника 

політропи n = 1,3..1,6.   

Як випливає з графіків більш впливовим параметром є ступінь стиснення газу в 

акумуляторі, але в рекомендованому діапазоні e = 1,3...1,5 [2], більш впливовий параметр – 

показник політропи, збільшення якого призводить до значних енергетичних втрат, у зв’язку з 

перетворенням енергії  в термодинамічній системі в тепло.  

 
Рисунок 1 – Графік залежність енергії удару від ступеня стиснення газу в 

пневмоакумуляторі 

 
Рисунок 2 – Графік залежність енергії удару від показника політропи 

  

Висновки. Основні параметри, які впливають на ефективність ударного пристрою – 

ступінь стиснення газу  та показник політропи мають незначну нелінійність в межах 

рекомендованих значень e = 1,3...1,5, n = 1,3..1,6, а для зменшення показника політропи слід 

розробити конструктивні рішення, які б забезпечували максимальне відведення тепла, що, в 

свою чергу,  дозволить підвищити коефіцієнт корисної дії ударного пристрою. 
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Анотація. У статті запропоновано ідею конструкції дворежимного генератора 

імпульсів для ремонту нафтових свердловин імпульсною обробкою. Пристрій дозволить 

перемикати режими роботи не зупиняючи процес очищення.  

Ключові слова: генератор імпульсів, відновлення продуктивності, нафтова 

свердловина, хвиля, пласт. 

Abstract. The idea of the design of a two-mode pulse generator for the repair of oil wells by 

pulse treatment is proposed in the article. The device will switch operating modes without stopping 

the cleaning process. 
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Вступ. Однією з головних переваг хвильових методів дії на пласти у привибійній зоні 

свердловини (ПЗС) є можливість досягнення направленості дії на окремі шари продуктивного 

розрізу по яких не можливо досягнути задовільних фільтраційних властивостей іншими 

методами дії на пласти [1]. Крім того, пружні хвилі не викликають зміни структури порового 

простору продуктивних шарів. Це надзвичайно важливо при розробці складних 

багатошарових покладів з високою неоднорідністю пластів як за товщиною, так і за площею у 

процесі освоєння продуктивних пластів, а також особливо на пізніх стадіях їх розробки. 

Незважаючи на значний обсяг проведених досліджень, відомі наукові розробки з дії на пласти 

у ПЗС та вилучення залишкових запасів вуглеводнів на пізній стадії розробки родовищ 

хвильовими методами ще не знайшли широкого застосування на практиці. 

Проблема підвищення вилучення вуглеводнів з складних багатошарових покладів 

вимагає використання для збудження пружних хвиль нових, нетрадиційних для нафтогазової 

галузі джерел енергії, параметрами якої можна було б керувати у процесі дії на продуктивні 

пласти. Розроблення технологій і обладнання, які б забезпечували направлений вплив, 

поєднання імпульсної та хвильової дії для отримання максимального технологічного ефекту є 

актуальними. 

Мета роботи. Розробити ідею універсального пристрою для імпульсно-хвильової 

обробки нафтового пласта з можливістю створення репресійних та депресійних коливань в 

зоні продуктивного пласта. 

Матеріали і методи. Із літературних джерел [2–5] відомо, що з метою підвищення 

нафтогазовіддачі пластів застосовують акустичні методи впливу. В основу цих методів 
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покладено принцип дії гармонічної хвилі заданої частоти на середовище привибійної зони 

пласта (ПЗП). Оскільки енергія гармонічної акустичної хвилі переноситься на одній 

фіксованій частоті, можливості цього методу обмежені. Окрім того, під час розроблення 

акустичних методів, що ґрунтуються на застосуванні гармонічних хвиль, не враховують 

нелінійних та дисипативних властивостей середовища. 

Розвитком методу акустичної обробки нафтогазоносних пластів є застосування 

амплітудно- та частотно-модульованих хвиль, що генеруються акустичними 

випромінювачами [6]. 

Результати. Розроблена ідея дворежимного генератора імпульсів (рис.1), який може 

бути використаний під час капітального ремонту свердловини для відновлення 

продуктивності пласта, очистки породи - колектора пласта від шлаку, кольматуючих 

відкладень. 

Генератор є заглибним і опускається на колоні насосно-компресорних труб (НКТ) до 

зони продуктивного пласта. Далі, насосним агрегатом робоча рідина під тиском подається до 

генератора, причому, якщо подача рідини відбувається з НКТ, генератор створює репресійний 

вплив на ПЗС (клапан 1 створює коливання, клапан 2 – закритий), у випадку подачі робочої 

рідини з затрубного простору – генератор впливає на породу продуктивного пласта 

депресійними хвилями (клапан 2 створює коливання, клапан 1 – закритий). 

Конструктивно клапани виконані у вигляді плоских кільцевих дисків, які дозволяють 

створювати кільцевий зазор, що періодично відкривається (при різниці тисків перед клапаном 

і після клапана), та закривається (якщо тиски урівноважуються). Налаштування тиску 

спрацювання клапану відбувається за допомогою пакету тарільчастих пружин. 

 

 
Рисунок 1 – Схема дворежимного генератора імпульсів 

 

Висновок. Використання дворежимного генератора імпульсів дозволяє проводити 

імпульсний вплив на привибійну зону свердловини хвилями депресії та репресії, причому 

перемикання між режимами відбувається шляхом перемикання подачі робочої рідини з НКТ 

на затрубний простір і навпаки. Такий підхід дозволяє значно скоротити час ремонту 

свердловини за рахунок зменшення кількості спуско-піднімальних операцій. 
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Анотація. В роботі проведено аналіз причин зниження продуктивності нафтової 

свердловини та запропоновано методи для підвищення її дебіту. Описано основні методи та 

їх підвиди. 

Ключові слова: дебіт, привибійна зона свердловини (ПЗС), теплові методи, механічні 
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Abstract. The paper analyzes the reasons for the decrease in the productivity of the oil well 

and suggests methods for increasing its flow. The basic methods and their subspecies are described. 

Keywords: flow rate, bottomhole well zone (BWZ), thermal methods, mechanical methods, 

chemical methods, hydrochloric acid, hydraulic fracturing, repression, depression. 

 

Вступ. Протягом тривалої експлуатації нафтової свердловини відкладаються різні 

смоли та асфальтени в фільтраційній зону свердловини, знижуються фільтраційні властивості 

породи-колектору через забивання пор різними твердими механічними домішками. Це все є 

основною причиною зниження дебіту нафтової свердловини. 

Мета роботи: Визначити основні методи для підвищення продуктивності привибійної 

зони свердловини під час її капітального ремонту. 

Матеріали і методи. Підвищити продуктивність нафтової свердловини та поліпшити 

з’єднуваність зі стовбуром можна шляхом штучного збільшення числа і розмірів мікротрішин 

в породі-колекторі, а також очищення від осілих смол та парафінів. 

Існує декілька основних груп, на які можна поділити методи для впливу на привибійну 

зону свердловини [2]: 

- хімічні,  які використовуються у випадках, коли породу пласта або її елементи 

можна розчинити. 

- механічні, завдяки дії на ПЗС яких створюються нові мікротріщини та 

збільшуються вже існуючі. 
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- теплові, які доцільно використовувати при закупорені ПЗС твердими та 

в’язкими вуглеводнями. 

Теплові методи – це методи впливу на нафтовий поклад, суть яких полягає в 

гідродинамічному витісненні та підвищенні температури в покладі, що сприяє зменшенню 

в’язкості нафти та, відповідно, збільшенню її рухомості. Методи застосовуються в покладах 

високов’язкої смолистої, неньютонівської та парафінонасиченої нафти. У свою чергу, теплові 

методи поділяються на   теплофізичні і термохімічні. 

Суть теплофізичного методу полягає в нагнітанні в пласт  гарячої води та/або водяної 

пари, в тому числі і як внутрішньопластового терморозчинника вуглеводнів. У супроводі з 

нагнітанням теплоносія підвищується температура у покладі, що спричинює зменшення 

в’язкості нафти, емульгування її у воді. Режими в пласті: температура  від 100 до 320-340 °С, 

тиск 16-22 МПа. Методи ефективні в покладах високов’язкої смолистої нафти аж до бітумів, 

в покладах, пластова температура в яких дорівнює температурі насичення нафти парафіном 

чи близька до неї, але за глибин залягання їх до 700-800 м. Сюди ж відносять і пароциклічні 

(5-8 циклів) оброблення (стимуляції) видобувних свердловин, коли у свердловину тривало (15-

25 діб) нагнітають водяну пару (30-100 м3 на 1 м товщини пласта), а відтак експлуатують її до 

гранично рентабельного дебіту нафти (протягом 2-3 місяців) [1]. 

Термохімічний метод підвищення нафтовидобутку - один із групи теплових методів 

впливу на  ПЗС, суть якого полягає в утворенні в нафтовому пласті високотемпературної зони, 

в якій теплота генерується внаслідок екзотермічних окислювальних реакцій між частиною 

нафти, яка міститься в пласті, і киснем, та яка переміщується по пласту від нагнітальної до 

видобувних свердловин нагнітанням окислювача (повітря або суміші повітря та води). 

Вигорає 5-15 % запасів нафти (точніше коксоподібні залишки найважчих її фракцій). За 

співвідношенням витрат води і повітря розрізняють сухе (без нагнітання води), вологе 

(нагнітають води до 2-3 л/м3) і надвологе (понад 2-3 л/м3) горіння. Об’єктами для застосування 

є поклади високов’язкої нафти [2]. 

До технологій механічних впливів можна віднести депресійно-репресійну обробку та 

гідравлічний розрив пласта. 

Депресійно-репресійний метод полягає в зниженні тиску на пласт протягом певного 

часу, а репресія здійснюється відновленням гідростатичного тиску при припиненні циркуляції 

протягом заданого часу.  При депресії тверді частинки інтенсивно рухаються в свердловину, а 

репресії – рідина рухається в пласт, внаслідок чого відбувається протилежна дія на частинки 

[2]. 

Дія гідравлічного розриву пласта полягає в розриві породи-колектору після 

закачування в свердловину робочої рідини. Це сприяє збільшенню існуючих тріщин та поява 

нових, завдяки чому підвищується проникність в свердловині, та, відповідно, підвищується 

дебіт [3]. 

Хімічні методи використовують у випадках, коли можна розчинити породу або 

елементи, наявність яких погіршує проникність породи.  Хімічних вплив полягає у збільшенні 

діаметрів порових каналів, а, відповідно і збільшення продуктивності, внаслідок реакції 

кислоти з піщаниками, доломітами та вапняками, яка розчиняє породу. Для цього 

використовують соляну кислоту з різними домішками, такими, як інгібітори, сірчану кислоту, 

різного роду поверхнево-активні речовини (ПАР), стабілізатори, тощо [4]. 

До хімічних методів впливу на ПЗС відносять кислотні обробки різних типів, такі, як: 

- кислотні ванни, які рекомендовано використовувати одразу після буріння та 

освоєння свердловини з метою очистки поверхні забою від залишків цементної та глинистої 

кірки, продуктів корозії, кальцитових виділень із пластових вод. 

- проста кислотна обробка, яка здійснюється закачкою розчину соляної кислоти в 

ПЗС, та має ефект накопичення, тобто при кожному наступному разі розчинні властивості 

збільшуються за рахунок збільшення об’єму закачуваного розчину, підвищення концентрації 

та збільшення швидкості закачки. 
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- кислотна обробка під тиском. Є ефективною для шарів, до яких не проникає 

звичайна кислотна обробка. При цьому обрані прошарки ізолюються пакерами або 

закачується в них так званий буфер – високов’язка емульсія типу кислота в нафті. 

- термокислотна обробка, що характеризується обробкою привибійної зони 

свердловини гарячою кислотою, що є результатом екзотермічної реакції соляної кислоти з 

магнієм. Ця взаємодія відбувається в спеціальному наконечнику, що знаходиться на кінці 

НКТ, через який прокачується розчин соляної кислоти. 

- поступова соляно-кислотна обробка. Використовується для дії на шари з 

низьким рівнем гідропровідності. Це відбувається шляхом ізолювання пакерами обраного 

прошарку. 

Для вибору методу впливу свердловини комплексно досліджують: коефіцієнт 

продуктивності, проникність привибійної зони і пласта, показник скін-ефекту, знімають 

дебітограму і виявляють пропластки де погіршилися колекторні властивості. Знаючи історію 

експлуатації покладів даної свердловини, встановлюють причини зміни параметрів. 

Ефективним вирішенням проблеми нафтовидобутку є поєднання технологій для підвищення 

продуктивності нафтової свердловини, а саме поєднання фізичних та хімічних методів. 

Результати. Основні методи підвищення продуктивності привибійної зони нафтової 

свердловини зведено в рис. 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Основні методи 

 

Висновки. Протягом тривалої експлуатації нафтової свердловини, її дебіт буде падати, 

що спричинено зниженням фільтраційних властивостей породи-колектору. Існує велика 

кількість  методів підвищення продуктивності свердловини, але більш дієвою буде комбінація 

методів, наприклад, термокислотна обробка пласта, де поєднується хімічна дія кислоти з 

тепловим впливом, що є результатом  хімічної реакції, динамічний вплив на пласт з 

використанням розчинів кислот або поверхнево активних речовин, тощо.  
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Анотація. Розглянуто вплив фізичних полів на кавітаційні процеси генераторів 

коливань, зокрема магнітного  та електричного. Наведені характеристики впливу фізичних 

полів для підсилення ефективності кавітації. 

Ключові слова: кавітація, фізичні поля, генератори коливань, фільтраційна зона, 

нафтова свердловина. 

Abstract. The influence of physical fields on the cavitation processes of oscillators, in 

particular, magnetic and electrical ones, is considered. The characteristics of the influence of 

physical fields to enhance the cavitation efficiency are given. 

Keywords: cavitation, physical fields, oscillators, filtration zone, oil well. 

 

Вступ. На сьогодні, в технологіях відновлення нафтових свердловин, широко 

використовуються кавітаційні генератори коливань, які сприяють очищенню фільтраційної 

зони свердловини, що призводить до збільшення продуктивності видобутку вуглеводнів. В 

основу таких генераторів покладено процес кавітації, в якому здійснюється значне підняття 

тиску, що призводить до знеміцнення пластової системи і руйнування кольматантів.  

Мета роботи. Мета роботи полягає у визначенні впливу фізичних полів кавітаційні 

процеси. 

Матеріали і методи. Підсилення ефективності руйнуючого кавітаційного потоку 

сприяє додаткова активізуюча дія фізичних полів різноманітної природи. При цьому автори 

поняття ”фізичне поле” трактують як особливу форму матерії, яка здійснює взаємодію між 

частинками, що сприяє зміні параметрів кавітаційного потоку рідини з підвищенням його 

потужності. Так розглядається електромагнітне поле – притягання або відштовхування 

частинок речовини, заряджених електрикою різного або однакового знаку (відповідно), що 

впливає на звуження потоку з концентрацією енергії кавітаційного потоку в центральній 

частині і що призводить до видовження кавітаційного факела.  

Результати. Найбільший технологічний інтерес становлять гідродинамічні кавітаційні 

пристрої, в яких в потоці оброблюваної рідини утворюється місцеве просторове зниження 

тиску і розвивається гідродинамічна кавітація за рахунок різкої зміни геометрії течії рідини. 

Енергія для збудження кавітації підводиться безпосередньо технологічним потоком рідини. 
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Після утворення нестійких початкових осередків кавітації, кавітація поступово розвивається в 

стабільну область, яка складається з безлічі кавітаційних пухирців. Усередині кавітаційної 

області відбувається безперервний процес розмноження і коагуляції кавітаційних пухирців 

[1]. 

Вплив фізичних полів на процес кавітації пов’язаний з кількома основними факторами. 

Так вплив магнітного поля на водні кавітаційні системи, так чи інакше пов’язують цей вплив 

із наявністю у воді різного роду домішок. Однак є дані про те, що внаслідок дії магнітного 

поля відбуваються певні зміни в самій рідині. Вплив домішок, очевидно, має допоміжний 

характер, підсилюючи ефект під час вимірювання тих чи інших фізико-хімічних параметрів 

водних розчинів. Використання різних магнітних пристроїв зумовлює різний режим магнітної 

обробки: напруженість магнітного поля, його градієнт, швидкість протікання розчинів тощо. 

Огляд літературних даних стосовно дії магнітного поля на водні системи показує, що такий 

вплив є багатогранним [2].  

Вплив електричного поля, згідно з електричною теорією, пов'язаний з кількісною 

зміною енергії заряду кавітаційних пухирців, що виникають у кавітаційному потоці. 

Експериментально встановлено, що в процесі коливального циклу в камері пульсацій 

вібраційного обладнання [3], у разі зниження тиску, спостерігається злиття мілких 

кавітаційних пухирців до великого деформованого пухирця  та його руйнування до мілких 

пухирців та збільшення тиску в рідині. 

Крім  того, електричне поле призводить до підвищення міцності рідини. 

Експериментально встановлено, що вона збільшується на 14%, що відповідає іонній теорії, яка 

пояснює стабілізацію парогазових пухирців в рідині. Розрив кавітаційного пухирця можна 

описати рівнянням Релея-Плеcсета [4, 5]: 

 
𝑃𝑏(𝑡)−𝑃𝑧(𝑡)

𝑃𝐿
= 𝑅

𝑑2𝑅

𝑑𝑡2
+

3

2
(

𝑑𝑅

𝑑𝑡
)2 +

4𝑣𝑙

𝑡

𝑑𝑅

𝑑𝑡
+

2𝑆

𝑝𝐿𝑅
 ,            (1) 

 

де  𝑃𝑏(𝑡) - тиск всередині бульбашки; 𝑃𝑧(𝑡) - зовнішній тиск, джерело якого знаходиться 

нескінченно далеко від бульбашки; 𝑃𝐿 – густина навколишньої рідини; R - радіус бульбашки; 

𝑣𝑙 – кінематична в'язкість навколишньої рідини; 𝑆 – поверхневий натяг бульбашки.  

Скорочення кавітаційного пухирця відбувається з великою швидкістю й 

супроводжується звуковим імпульсом (свого роду гідравлічним ударом) тим сильнішим, чим 

менше газу містить пухирця. Якщо ступінь розвитку кавітації є такою, що у випадкові 

проміжки часу виникає та захлопується безліч бульбашок, то явище супроводжується сильним 

шумом із суцільним спектром від декількох сотень Гц до сотень і тисяч кГц. При цьому тиск 

в зоні потоку схлопуючих пухирців  різко підвищується. 

Висновок. Кавітаційний процес призводить до значного підвищення тиску, 

температури та високочастотних коливань тиску, що сприяє очищенню фільтраційної зони 

свердловини та  до збільшення продуктивності видобутку вуглеводнів.  

Застосування впливу фізичних полів різноманітної природи змінює характеристику 

кавітаційного процесу. Для гідродинамічної кавітації найбільш впливовими є магнітне та 

електричне поля. Це обґрунтовує ефективність модернізації існуючих кавітаторів 

обладнанням пристроїв, які реалізують впливові фізичні поля.  
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Анотація.  Запропоновано, в якості основних, силову та енергетичну характеристики 

демпферів. Наведено порівняльні характеристики традиційних демпферів та демпферів на 

основі гетерогенних ліофобних систем. Визначені  основні переваги демпферів на основі 

гетерогенних ліофобних систем, які розроблені в Київському політехнічному інституті ім. 

Ігоря Сікорського.  

Ключові слова: гетерогенні ліофобні системи, гістерезис, демпфер, гасіння енергії. 

          Abstract. The main, power and energy characteristics of the dampers are proposed. 

The comparative characteristics of traditional dampers and dampers based on heterogeneous 

lyophobic systems are presented. The main advantages of the dampers on the basis of heterogeneous 

lyophobic systems, developed at the Kiev Polytechnic Institute. Igor Sikorsky. 

Keywords: heterogeneous lyophobic systems, hysteresis, damper, energy damping. 

 

Вступ. В імпульсних виконавчих органів та пристроях їх подачі, характеристики 

демпферів частіше  нелінійні. Зазначимо,  що демпфер - пристрій для зменшення 

(демпфірування) або запобігання шкідливих механічних коливань ланок машин і механізмів, 

який поглинає енергію механічних коливань; а амортизатор - пристрій для зм'якшення ударів 

у конструкціях машин і споруджень із метою їхнього захисту від струсів і більших 

навантажень [1]. Властивості демпфірування пристроїв захисту від коливань часто 

позв'язують із гістерезисними процесами.  

Мета роботи. Метою роботи є визначення основних характеристик демпферів 

гістерезисного типу.  

Матеріали і методи. В даній роботі відображені результати дослідження на основі 

системного аналізу інформації в області застосування демпферів гістерезисного типу для 

гасіння ударних імпульсів. 

Гістерезис — неоднозначна залежність зміни фізичної величини, яка характеризує стан 

або властивість тіла, від зміни фізичної величини, що характеризує зовнішні умови. Гістерезис 

зумовлений необоротними змінами в тілі, які виникають від дії зовнішніх факторів, внаслідок 
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чого тіло після припинення діяння на нього характеризується так званими залишковими 

властивостями. Гістерезис зустрічається у багатьох природних явищах та широко 

використовується у техніці, це одне з ключових понять теорії автоматичного керування та 

кібернетики . 

У математиці гістерезисом визначають зворотну біфуркацію у нелінійних функціях в 

теорії динамічних систем. Пру́жний гістере́зис — відставання деформації пружного тіла від 

напруження за фазою, у зв'язку з чим у кожен момент часу величина деформації тіла є 

результатом його попередньої історії. 

Результати. В якості основних характеристик демпферів гістерезисного типу 

розглядались силова та енергетична характеристики. 

Силовій характеристиці відповідає залежність між силою стиснення R(x)  демпфера та 

його ходом  x [1]. Cилова характеристика визначається двома залежностями (рис. 1) – етап 

навантаження визначається залежністю )(xRн  , а етап розвантаження залежністю )(xRр  .  

Площа, обмежена кривою )(xRн , визначає енергію удару уA , сприйняту демпфером 

 

                     =
max

0

)(
x

ну dxxRA  ,                                                    (1) 

 

а площа, обмежена кривою )(xRр  відповідає енергії рA , що повертається демпфером 

зовнішній системі:  

 

                         =
max

0
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x

рр dxxRA .                                                   (2) 

 

Різниця величин  руам AAA −=  і визначає не зворотно поглинену демпфером  

енергію.  

 
Рисунок 1 – Характеристики демпфера 

 

Особливістю поглинання енергії традиційним демпфером є перетворення енергії амA  

в тепло. При цьому існують значні обмеження на величину енергії пов’язані з 

конструктивними рішеннями по відведенню тепла з системи. 
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На сьогодні відомо, що ефективність застосування демпферів  та гасників коливань на 

основі традиційних термодинамічних тіл обмежена термодинамічною компактністю не 

вищою, ніж 600 Дж/м3К, декремент затухання коливань в гідромеханічних системах в 

середньому не перевищує 1,4. 

В Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського розроблена конструкція 

демпфера,  в якому в якості потужного дисипатора енергії використано гетерогенну ліофобну 

систему (ГЛС), як нове робоче тіло [2]. ГЛС має низку переваг порівняно з використанням 

класичних робочих тіл з властивостями дисипації: більш ніж на порядок вища питома 

енергоємність, квазіконденсований стан системи, можливість функціонування без перегріву 

при високочастотних механічних навантаженнях. Конструкція демпфера пройшла стендові 

випробування і рекомендована до впровадження у виробництво. 

Висновки. В роботі наведені силова та енергетична характеристики традиційних 

демпферів гістерезисного типів. Ефективність застосування таких демпферів  на основі 

традиційних термодинамічних тіл обмежена термодинамічною компактністю не вищою, ніж 

600 Дж/м3К  та декрементом затухання коливань, який в гідромеханічних системах в 

середньому не перевищує 1,4. 

Запропонована конструкція демпфера,  в якому в якості потужного дисипатора енергії 

використано гетерогенну ліофобну систему, яка створює можливість функціонування 

демпферу без перегріву при високочастотних механічних навантаженнях. Конструкція 

рекомендується до впровадження у виробництво. 
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Анотація. В даній статті розглянуто природа та причини появи асфальтено-смоло-

парафінових відкладень, проаналізовано перспективні методи боротьби з даною 

проблематико, які можуть бути рекомендовані для застосування на виробництві. Наведено 

порівняння двох методів підходу до видалення та профілактики відкладень. 

Ключові слова. Парафін, смоли, асфальтени, відкладення, кавітація, міцелізація. 

Аnnotation. In this article are disclosed the nature and reasons of asphalt-resin-paraffin 

deposits forming, and are analysed promising methods of dealing with these problems that can be 
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recommended to use on productions.  A comparison is made between two methods that are deletion 

and prevention of deposit formations. 

Keywords. Paraffins, resins, asphaltenes, deposits, cavitation, micellization. 

  

Вступ. В 21 сторіччі неможливо описати технологічний прогрес без споживання 

великої кількості вуглеводнів. Як би швидко світ не рухався у напрямку відновлювальних 

джерел енергії, потреба в споживання нафтопродуктів буде актуальна ще тривалий час.  Так 

за грудень 2018 року світовий попит на нафту склав 101,5 мільйонів барелів на добу [1], а 

український Нафтогаз у 2018 році видобув трохи більше 1,5 мільйонів тон нафти, що є менше, 

наприклад, порівняно з 2013 роком [2]. Тому проблема підвищення ефективності нафтових 

свердловин для України досить актуальна.  

Одним із напрямів підвищення ефективності видобутку вуглеводнів є  знеміцнення 

асфальто-смоло-парафінових відкладень (надалі АСПВ) в насосно-компресорних трубах 

(НКТ), під час видобутку та в трубопроводах, під час транспортування. 

Мета роботи. Аналіз засобів та технологій впливу  на АСПВ з метою підвищення 

продуктивності нафтових свердловин. 

Матеріали і методи. АСПВ, як правило важкі сполуки, що містяться в сирій нафті, але 

це не просто суміш асфальтенів, смол та парафінів – це складна структурована систему з 

яскраво вираженим ядром з асфальтенів і сорбційно-сольватним шаром з нафтових смол. 

Асфальто-смолистими речовинами нафти називаються високомолекулярні органічні сполуки 

складного, нез'ясованої будови, до складу яких входять вуглець, водень, кисень, сірка та азот. 

Летючість їх невелика, тому при перегонці нафти вони концентруються головним чином в 

гудронах [3]. Смоли, що входять до складу АСПВ, представлені перш за все нейтральними 

смолами, виділеними за допомогою силікагелю і хлороформу. Це напіврідкі  або напівтверді 

темно-коричневого чи чорного  кольору речовини.  Відносна щільність смол від 0,99 до 1,08 

г/см3.  До парафінів відноситься вся вуглецева частина [4]. Експериментально встановлено, що 

вміст твердого парафіну в нафті не перевищує 12%, в більшості ж випадків він нижче 7%, 

смоли – 5 ÷ 30%; асфальтени - 0,5 ÷ 70%; пов'язану нафту до 60%; механічні домішки - 1 ÷ 

10%; воду - від доль до декількох відсотків; сірку - до 2%. Для однієї і тієї ж нафти вміст 

парафіну може коливатися відносно до глибини свердловини [5] . Крім того, негативний вплив 

АСПВ на продуктивність видобутку супроводжується тим,  що під час виходу нафти 

утворюється емульсія, яка змішується із пластовою водою, що в свою чергу посилює 

утворення осаду, який також утруднює видобуток нафти.  

До чинників, що впливають на утворення АСПВ належать : зниження тиску в зоні 

вибою і порушення газорідинної рівноваги; інтенсивне газовиділення; зміна температури в 

пласті чи свердловині; падіння швидкості руху газорідинної системи; склад вуглеводнів;  

співвідношення об’єму нафти до води. 

Вміст і характер відкладень не є сталим, оскільки експлуатаційні характеристики та 

геофізичні  фактори постійно змінюються. 

Результат. Методи впливу на АСПВ налічують десятки способів, основні з яких 

наведено на органіграмі (рис. 1). Вони принципово поділяються на профілактичні та на ті, що 

видаляють вже існуючі відкладення.  

Одним з перспективних методом боротьби є використання пристрою від канадської  

компанії «ENERCAT» [6], пристрій застосовується для підвищення продуктивності нафтових 

свердловин, а за рахунок видалення та запобігання появі осадження асфальтену та парафінів є 

універсальним. Суть пристрою полягає у приборканні явища міцелізації, яке спричиняє 

осадження мінеральних накипів, що багаті на вуглець. Під час зміни тиску чи температури 

нафти в свердловині ці зміни провокують зміну міцелевої структури, так як цей процес 

приводить в дію електрокінетичний ефект, то система даного пристрою використовує цей 

ефект для досягнення нормалізації міцелевої структури. Пристрій приводиться в дію тиском 

потоку нафти на стінку трубопроводу, до стінок якого зсередини приєднано елемент з 
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рідкоземельних напівкоштовних металів та кристалів кварцу, які як відомо володіють 

п’єзокерамічним ефектом. Тобто під час проходження нафти і тиску на кристали кварцу 

відбувається електрокінетичний ефект, який нормалізує міцелеву структуру. Безперечною 

перевагою пристрою є малогабаритність та можливість впливу на структури нафти 

безпосередньо під час видобутку, не застосовуючи додаткове устаткування. Недоліком є 

нездатність обробляти нафту високої густини.  

 

 
Рисунок 1 –Методи впливу на АСПВ 

 

В київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського розроблена технологія та 

пристрій реалізації нанохвильової обробки привибійної зони  свердловини [7]. Суть полягає у 

використанні прямого п’єзоелектричного ефекту за допомогою застосування п’єзокераміки в 

конструкції заглибного імпульсно-хвильового  мультиплікатора тиску. Робоча рідина від 

насосного агрегату, який розташований на поверхні, подається через НКТ до  пристрою. 

Пристрій забезпечує періодичне підняття тиску, та відповідно, деформацію п’єзокерамічних 

кілець. При цьому генеруються електричні імпульси, які посилюють дію кавітаційних 

струменів на АСПВ та очищають наноканали в пластовій системі безпосередньо в зоні 

фільтрації.  Перевагою є висока продуктивність видалення АСПВ, малі розміри та вартість, в 

порівнянні з застосуванням технології канадської  компанії «ENERCAT». Недоліком є потреба 

в залучення спецтехніки для подачі робочої рідини. 

Висновки. Утворення АСПВ обумовлене багатьма чинниками, такими як умови 

використання устаткування, транспортування, склад та місце розташування родовища нафти. 

Відома велика кількість способів впливу на АСПВ з метою їх видалення. Розглянуті переваги 

сучасних методів впливу на АСПВ з обґрунтуванням методу нанохвильової обробки 

привібійної зони застосуванням пристрою розробленого  в Київському політехнічному 

інституті ім. Ігоря Сікорського. 
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Анотація. Наведені числові характеристики фізико-технічних процесів впливу 

періодичних імпульсів на колектор нафтової свердловини вібраційно-імплозійним 

генератором, який розташований на поверхні. Обґрунтовані обмеження при виборі 

свердловин з метою їх успішної обробки. 

Ключові слова: імплозія, свердловина, генератор, акустичні течії, резонанс, 

привибійна зона. 

Abstract. The numerical characteristics of the physical and technical processes of the 

influence of periodic pulses on the oil well reservoir by a vibration-implosion generator located on 

the surface are given. Wells are justified in the choice of wells for their successful processing. 

Keywords: implosion, well, generator, acoustic currents, resonance, bottomhole  zone. 

 

Вступ. Фактичні дебіти нафтових свердловин, як правило, у кілька разів менше 

потенційних дебітів. Це пов'язане з погіршенням фільтраційних властивостей пластів в 
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привибійній зоні внаслідок забруднення колектора мікрочастинками при бурінні, цементажі, 

розкритті пласта перфорацією і ремонті свердловин, у результаті чого відбувається 

погіршення умов припливу нафти із пласта в свердловину. Зменшення проникності колектора 

в привибійній  зоні свердловини в п'ять разів призводить до зменшення продуктивності 

свердловин у два рази, а зменшення проникності в 10 разів - призводить до падіння 

продуктивності в 3,5 рази [1, 2]. 

Мета роботи. Обґрунтувати основні підходи до вибору нафтових свердловин для 

обробки привибійної зони імпульсно-хвильовим пристроєм встановленим на поверхні з  

позитивним результатом обробки. 

Матеріали і методи. В КПІ ім. Ігоря Сікорського розроблена і запропонована  

імпульсно-хвильова технологія, яка включає вібраційно-імплозійний генератор  (ВІГ), який 

розташований на поверхні і дозволяє проводити обробку привибійної зони без зупинки 

промислового видобутку нафти або в сукупності з іншими мірами при проведенні 

капітального ремонту свердловини. Генератор  дозволяє паралельне використання дозволених 

до застосування хімічних реагентів (розріджувачів, кислот, поверхнево-активних речовин та 

інших), але в значно менших об’ємах ніж при традиційній хіміко-технологічній обробці 

привибійної зони [3, 4]. 

Результати.  В основі функціонування технології обробки привибійної зони з поверхні 

лежить дія на колектор вібраційно-імплозійним генератором тиску, при подачі робочої рідини 

від насосного агрегату (для випадку капітального ремонту) або використанні експлуатаційної 

насосної системи (при обробці без зупинки промислового видобутку) [5]. 

Згенеровані періодичні імпульси передаються з поверхні по затрубу в привибійну зону 

свердловини  і далі через перфораційні отвори впливають на колекторську пластову систему. 

Кванти енергії періодичної імпульсної дії орієнтуються в потрібному напрямку завдяки 

присутності в порах колектора рідини і її акустичних течій. При цьому  генеруються 

резонансні коливання та  створюється акустичний канал провідності енергії в напрямку 

ділянок пластової системи, які підтримують необхідний рівень домінантних частот в 

інфразвуковому діапазоні коливань тиску великої амплітуди. В результаті локалізації 

резонансних коливань на цих ділянках у пластовій системі виникають механічні порушення й 

знеміцнення кольматуючого матеріалу та глинистих включень. Від стінок порових каналів 

відділяються часточки, які під дією гірського тиску витісняються в свердловину і далі під 

насосною дією виносяться на поверхню [3]. 

Як відомо, хвильовий вплив розподіляється за частотними ознаками на інфразвуковой 

або вібросейсмічний (менш 16 Гц), низькочастотний або сейсмічний (16 - 500 Гц), 

средньочастотний, або акустичний (0,5 - 20 кГц) і високочастотний, або ультразвуковий 

(понад 20 кГц). По інтенсивності хвильові впливи розподіляються на слабкі (менше 0,1 кВт/ м 
2), середні (0,1 - 10 кВт/ м 2) і сильні (10 - 100 кВт/ м 2  і вище).  

Вібраційно-імплозійний генератор працює в інфразвуковому (вібросейсмічному) 

діапазоні й здатний створити хвильовий вплив 50…100 кВт залежно від рівня настроювання. 

При цьому використовуються ефекти нелінійної взаємодії інтенсивного 

сейсмовіброакустического поля з нафтоводонасиченими породами колектора, що призведе до 

дегазації й зниження в'язкості порових флюїдів, підвищенню швидкості їхньої фільтрації, 

збільшенню проникності пластів, коефіцієнта витіснення та іншого. Швидкості цих процесів 

залежать від термодинамічних умов у пласті (температури й пластового тиску), 

гідростатичного тиску у свердловині (депресії або репресії на пласт), інтенсивності й частоти 

хвильового поля. 

Взаємодія досить інтенсивного хвильового поля імпульсно-імплозійного генератора із 

пластовою рідиною обумовлює її дегазацію й акустичні течії  у порових каналах. Акустичні 

течії  рідини в порах виникають уже при інтенсивності хвильового поля більше 0,3 кВт/ м2,  

коливальної швидкості більше 2 см/с і амплітуді коливань тиску понад 20 кПа. Наприклад, у 

призабойной зоні пласта із середнім діаметром порових  каналів 3 мкм і проникністю 10 мкм2 
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,  швидкість акустичноїт течії порової  рідини  становить близько 1 мкм/с  і вона порівнянна із 

середньою швидкістю фільтрації  цієї рідини по пласту в експлуатаційному режимі. 

Максимального значення (3 - 4 мкм/с) швидкість акустичної течії досягається поблизу стінок 

свердловини при дуже високій інтенсивності (біля 10 кВт/ м 2) хвильові поля [3, 4].  

В акустичному полі високої інтенсивності (10 - 100 кВт/ м2) істотно (на 20 - 30%) 

знижується в'язкість нафти, а отже підвищуються швидкість її руху в привибійній зоні пласта 

і, відповідно, підвищується дебіт свердловини. При цьому знижуються гідравлічні втрати при 

транспортуванні нафти (особливо високов'язкої) по трубчастій системі. 

Особливо слід зазначити явище виникнення у віброакустичному полі вихрових потоків 

у приграничному прошарку порових каналів. У низькочастотному вібросейсмічному полі 

досягається максимальне підключення до роботи товщини всього прошарку. Виникаючі в 

поровых каналах вихрові потоки обумовлюють так звані пондеромоторные (рушійні) сили дії 

на  контактуючі зі стінками пор газоподібні або тверді часточки в рідині ( пухирці газу, 

смолисто-парафінові утворення або зерна пластового піску). При інтенсивності впливу 100 

кВт/ м2 амплітуда коливального акустичного тиску досягає 1 МПа й викликає пондемоторні 

сили до 200 Па, що  сприяє ефективному виносу кольматируемых часток із пласта у 

свердловину. Коливання часток, наприклад, зерен піску, в 2 - 3 рази перевищуючих по 

щільності порову рідину, за рахунок інерційної складової максимально зміщеної по фазі щодо 

коливного контуру (матриці) породи, обумовлює руйнування "аркових" пробок з піску, які 

заклинюються між собою, або інших часток, які  кальматують у звуженнях порових каналів. 

Звільнені від взаємного зчеплення піщини та інші кольматуючі частки, під впливом гірського 

тиску також фільтруються в свердловину. Таким чином, матриця породи, що коливається у 

хвильовому полі в привибійній зоні пласта ефективно виконує функцію гідравлічного 

вібросита. Тому при зниженні величини порового простору знеміцнення і винесення частинок 

утрудняється, а їхнє нагромадження може привести до зворотного ефекту - зниженню 

проникності поровых каналів.  

Висновки. Виходячи з зазначеного та промислового досвіду експлуатації більше 

ранніх модифікацій імпульсного депресатора [5], не рекомендується використовувати ВІГ 

наступних видів свердловин:  технічно несправних свердловин, що мають заколонні 

перетікання, при порушенні цілісності цементного каменю;  у випадку проникності породи-

колектора нижче 0,01 Дарси; якщо внутрішній діаметр обсадної колони у якому або місці 

свердловини менш 180 мм; - свердловини  після проведення гідророзриву пласта;  у випадку 

зниження пластового тиску більш ніж на 60% від початкового за весь термін експлуатації 

свердловини;  при наявності суперколекторів, коли неможливо заповнити свердловину 

повністю робочою рідиною; при розташуванні свердловини в безпосередній близькості від 

водоносного контуру або газової шапки;  при глибині свердловини більше 3000 м (у зв’язку з 

втратою потужності імпульсу тиску при його генерації з поверхні). 

. 
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Анотація.  Розглянуто процес руйнування ґрунту при повороті ковша екскаватора. 

Встановлено залежності  та пераметри впливу міцності ґрунту на силу різання.  

Ключові слова:  опір ґрунту, міцність ґрунту, сила різання, щільність, земельні 

роботи. 

Abstract. The process of soil destruction during the rotation of the excavator bucket is 

considered. The dependences and diameters of influence of soil strength on cutting force are 

established. 

Keywords: soil resistance, soil strength, cutting force, density, earthworks. 

 

Вступ. На сучасному етапі розвитку земельних робіт, найбільш широке застосування 

отримала розробка ґрунтів одноковшовими екскаваторами. Руйнування ґрунтів відбувається 

за допомогою зубців ковша,  у яких частина, що безпосередньо виконує руйнування, має 

клиновидну форму. Для ефективної роботи землерийної машини її гідравлічна система має 

створювати зусилля на робочому органі більше ніж зусилля опору різанню ґрунтів.  

Мета роботи. Мета роботи полягає у визначенні взаємозв’язку між міцністю грунта і 

силою різання. 

Матеріали і методи. При повороті  ковша екскаватора захоплюється найбільш товстий 

шар ґрунта у зв’язку з найбільшою кривиною траєкторії його повороту. При цьому глибина 

зачерпування різко збільшується, що призводить до росту навантаження і перевантаження 

гідроприводу [1]. Максимальна дотична до траєкторії руху ковша сила опору грунта 

реалізується на максимальній глибині: ℎ𝑚𝑎𝑥 = 𝑟к(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜑), де  𝑟к – радіус ковша, м;  - 

половина кута, який характеризує параметри вибою за умови повного заповнення ковша 

грунтом за один поворот (рис.1). 

 Приймається гіпотеза: сила різання за величиною дорівнює дотичній силі опору 

грунта.   
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Рисунок 1 – Розрахункова схема процесу різання грунта при повороті ковша 

 

Максимальна дотична сила опору грунта, визначається [2]: 

 

               𝑅𝑚𝑎𝑥
𝜏 = 𝐾 ∙ ℎmax        

1,35
,                                   (1) 

де 

𝐾 = 10𝐶 ∙ (1 + 2,6 𝑏) ∙ (1 − 0,0075𝛼) ∙ 𝑧  ,            (2) 

( )0max cos1 −= krh , 

 

C– характеристика  щільності  грунта  за шкалою ударника      ДорНДІ, b - ширина 

захоплення маси грунта, м;  = 50 - кут різання ,  z – коефіцієнт, який залежить від довжини 

горизонтального профілю та інших технологічних параметрів;  , 0  – поточне значення кута 

повороту ковша; 0  –  значення кута повороту при установці ковша на максимальній глибині. 

Повний кут повороту ковша – відповідно 2 0   . 

Поточне значення дотичної  сили опору грунта зі змінними параметрами C і φ  

визначається залежністю: 

 

                   
335,1 10)()(),( −=  hCKСR , кН;                                          (3) 

де        ( ) 00 coscos)(  −−= krh , см;   

 

Результати. Вхідні дані для розрахунків за розрахунковою схемою рис.1: 𝑟к = 1,3 м; 0

= 75°; φ=0..75°; α=50°; b=1,5 м; z=0,8; hmax = 0,97 м; 

Графіки залежностей  )(R  та  ),(  СR , які розраховані за    формулами (2, 3)   

відображені відповідно на рис. 2, 3. 
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Рисунок 2 – Залежність дотичної сили опору різання від кута 

повороту ковша φ для значень числа ударника ДорНДІ, 

відповідно: 1 – C =10; 2 – C =50; 3 –  C=100 

 
Рисунок 3 – Залежність дотичної сили опору різання від  

C - значень числа ударника ДорНДІ та  від кута повороту ковша φ 

 

Висновки. Встановлена характеристика сили опору різанню для не мерзлих (С<36) та 

мерзлих грунтів ( С 36).  

Дотична сила опору  різанню для фіксованих значень числа C  характеризується 

параболічною залежністю від кута повороту ковша і досягає максимального значення на 

максимальному заглибленні ковша. 

Дотична сила опору  різанню при зміні числа С та кута повороту ковша відображається 

поверхнею параболоїда з прямолінійним нарощуванням максимумів значень сили опору 

грунта. 
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Враховуючи, що статична максимальна сила різання, яка генеруються екскаваторним 

обладнанням, відповідає ефективному різанню не мерзлих грунтів, то для руйнування мерзлих 

грунтів, а також гірських порід слід використовувати більш потужні виконавчі органи: 

віброзубці, гідромолоти та мультиплікатори тиску для зубців розпушувачів. 
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Анотація. В даній статті розглянуті основні переваги гідропіскоструминної 

перфорації, способи застосування цього метода при обслуговувані свердловини, деякі методи 

вторинного розкриття пласта. 

Ключові слова. Гідропіскоструминна перфорація, видобуток, нафта, обсадна колона, 

насосно-компресорні труби. 

 

Вступ. Технології видобутку нафти постійно вдосконалюються в процесі розробки 

нафтових родовищ, що призводить до можливостей розкриття раніше недоступних ресурсів 

та використання більш економічних методів. 

Основними методами, що використовуються при вторинному розкриті продуктивних 

горизонтів є прострілочно-вибухові роботи кумулятивними перфораторами різних 

модифікацій.  

Технологія проведення прострілочно-вибухових робіт при розкриті продуктивних 

горизонтів має ряд недоліків: недостатня глибина створеного каналу в породі пласта; 

осклування стінок каналу високотемпературним струменем продуктів вибуху; порушення 

цілісності заколонного цементного кільця.  

В результаті зменшується продуктивність свердловини, з’являються заколонні 

циркуляції пластів флюїдів, відбувається деформація експлуатаційної колони, можливість її 

руйнування.  
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Для уникнення даних негативних недоліків, актуально при розкриті продуктивного 

пласта використовувати метод гідро-абразивної  перфорації. Економічність полягає в тому, що 

зменшується час експлуатації апарату на руйнування обсадної колони, цементного кільця та 

шару породи. Конструкція є менш матеріаломісткою. Згідно техніки безпеки, виключається 

вибухонебезпечність при проведенні робіт, ймовірність руйнування обсадної колони через 

велику потужність вибуху, і виходу свердловини із числа діючих, значно послаблюється  

ущільнення породи в місцях розкриття. 

Мета роботи. Метою даної роботи є обґрунтування раціональності застосування 

пристрою гідроабразивної перфорації обсадної колони для підвищення продуктивності 

нафтової свердловини. 

Матеріали і методи. Методи дослідження включають: аналіз умов та досвіду 

експлуатації інжекційних технологій в нафтогазовій галузі; застосування методу аналітичних 

досліджень щодо доцільності використання гідропіскоструминного перфоратора з 

електророзрядником, як підсилювачем руйнуючих імпульсів. 

Результати. На данний момент є багато способів вторинного розкриття продуктивних 

горизонтів, але спосіб гідропіскоструминної перфорації, є кращим серед інших. Застосування 

гідропіскоструминної перфорації суттєво зменшує термін та витрати на освоєння свердловини 

[1]. 

Гідропіскоструминна перфорація нафтогазових свердловин має такі переваги 

порівняно з традиційним методами вибухових робіт. Гідропіскоструминна перфорація 

створює канали за рахунок гідромоніторного ефекту високошвидкісної струмінь, яка містить 

абразивний пісок, крім того одна з переваг є те, що направлений струмінь робить канали 

мішковидної форми, тобто в колоні невеликий отвір, а в пласті достатньо великий. Цей спосіб 

розкриття практично виключає негативну дію вибухових навантажень на пласт і обсадну 

колону, а отримані отвори набагато більші, чим при використанні кумулятивних снарядів [2]. 

Можливо використання різних ступеневих насадок, що суттєво розширює спектр регулювання 

струменя не тільки по живому перерізу, але і по тиску.  При гідропіскоструминній перфорації 

відсутні маніпуляції з пакером. Також є можливе використання подача абразиву до струмино 

формуючих насадок відбувається інжектованим, з вакуумної камери, потоком, таким чином абразив не 

переміщується з денної поверхні разом із рідинним струменем, по насосно-компресорним трубам 

безпосередньо до перфоратора, в результаті знижується зношування насосно-компресорних труб ( 

НКТ), а також відпадає необхідність транспортування та подачі абразиву. Застосування різних типів 

абразивів також розширює параметри гідропіскоструминної перфорації. 

Також при регулюванні тиску рідини можливе застосування в якості пристрою очищення стінок 

обсадної колони та каналів. Наприклад використання гідропіскоструминного перфоратора обертальної 

дії та електророзрядника з підвищенням тиску на основі ефекту Юткіна. 

Висновки. Використання даного методу є актуальним як при вторинному розкритті 

продуктивного горизонту, так і можливість використання при очищення НКТ. 

Під впливом світового напрямку розробки технологій по продовженню строку служби 

нафтових свердловин є доцільно застосовувати гідропіскоструминну перфорацію. 
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Анотація. У статті представлена конструкція свердловинного дворежимного 

струминного насосу з кільцевим каналом для ремонту нафтових свердловин за допомогою 

кислотної обробки. Запропонована конструкція дозволяє перемикати режими роботи насосу 

не виймаючи його зі свердловини. 

Ключові слова: струминний насос, свердловина, кислотна обробка. 

The article presents the design of a new two-mode jet pump with an annular channel  for the 

repair of oil wells during acid treatment. The proposed design allows you to switch modes of 

operation of the pump without removing it from the well. 

Key words: jet pump, well, acid treatment. 

 

Вступ. Для ремонту нафтових свердловин застосовують струминні насоси в поєднанні 

з кислотною обробкою привибійної зони пластів, яка  використовується вже більше 100 років 

і досі залишається основним методом для ремонту нафтових свердловин [1]. Кислотна обробка 

є ефективним методом очистки продуктивного пласта від забрудників у привибійній зоні 

пласта (ПЗП), яка призводить до відновлення порожнечі в кавернах, внаслідок цього 

підвищується продуктивність нафтових свердловин. 

Даний тип обробки використовується для наступних свердловин: 

• Свердловини, що вводяться в експлуатацію після буріння. Мета обробки – 

очистка ствола свердловини, перфорація каналів привибійної зони від глинистих часток. 

• Свердловини, що втратили продуктивність через погіршення притоку рідини 

протягом експлуатації через зменшення проникності ПЗП. Мета обробки – збільшення 

проникності ПЗП. 

• Свердловини, що втратили продуктивність через відкладення солей в ПЗП, 

експлуатаційній колоні і насосному обладнанні. Мета обробки – видалення відкладень, 

відновлення продуктивності свердловини. 

• Свердловини, що не вийшли на заданий режим роботи після гідравлічного 

розриву пласта (ГРП). Мета обробки – руйнування загуслої рідини. 

• Свердловини, які повторно вводяться в експлуатацію. Мета обробки – 

збільшення проникності ПЗП [2]. 
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Мета роботи. Запропонувати нову конструкцію струминного насосу дворежимної дії з 

кільцевим каналом в якому перемикання режимів відбувається не витягуючи його на 

поверхню. 

Матеріали і методи. При ремонті нафтової свердловини з використанням струминного 

насосу проводяться наступні операції: спуск струминного насоса в свердловину. Потім  

подається хімічна рідина до ПЗП через струминний насос, після чого витримується на реакцію. 

Після даної операції потрібно відкачати рідину з ПЗП. Для цього потрібно застосувати насос 

з реверсним режимом. Нажаль, більшість насосів не має реверсного режиму, а ті що мають - 

необхідно піднімати зі свердловини для перемикання режимів. 

Для проектування нової конструкції струминного насосу, який би перемикався не 

витягуючи його на поверхню був взятий прототип струминного насосу [3], який може 

використовуватись в нафтовій промисловості при освоєнні, дослідженні та експлуатації 

свердловини. Основним недоліком цієї конструкції є необхідність спуску геофізичного 

приладу на кабелі разом з манжетою, спричинюючи ризики перекосу манжети в посадковому 

сідлі, що знижує коефіцієнт інжекції насосу. 

Результати. Для відновлення продуктивності свердловини пропонується установка 

струминного насосу дворежимної дії з кільцевим каналом який служить для великих подач 

робочої рідини. 

На рис. 1 зображено дворежимний струминний насос з кільцевим каналом, де 1-корпус, 

2-сідло-корпус, 3-центральний канал, 4-затрубний простір, 5-зовнішній клапан, 6-внутрішній 

клапан, 7-обсадна труба. 

 
Рисунок 1. – Схема дворежимного струминного насосу з кільцевим каналом. 

 

Струминний насос  працює в двох режимах: 

1. Закачування хімічного розчину в пласт через насос (насос працює в режимі 

труби). В корпусі 1 створюється робочий тиск (р1) за допомогою насосного агрегату наприклад 

марки ЦА-320. Хімічний розчин проходить через отвір в сідлі-корпусі 2 до центрального 

каналу 3, яка згодом потрапляє до привибійної зони пласта. 

Після закачування хімічного розчину в свердловину, її залишають на проходження 

реакції. 

2.Подача робочої рідини для відкачування хімічного розчину (апарат працює в режимі 

струминного насосу). 

Після очистки привибійної зони пласта  хімічним розчином, вмикається другий режим 

роботи: починається подача робочої рідини в затрубний простір 4. Через отвір в корпусі  
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робоча рідини створюючи тиск (р2) на зовнішній клапан 5, відкриває канал між зовнішнім 

клапаном 5 і сідлом-корпусом 2. Потік робочої рідини протікає по цьому каналу створює 

розрідження (р3) в центральному каналі 3 тиск починає давити на внутрішній клапан 6 і 

витягує хімічний розчин через канали в сідлі корпусі 2 до загального потоку з привибійної 

зони пласта. Потік суміші відводиться на поверхню. 

Висновки. Суміжність двох режимів роботи в струминному насосі дозволяє виконати 

усі етапи кислотної обробки за одне опускання обладнання в свердловину, що дає змогу 

значно зекономити в часі та ресурсах на обробку. 
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Анотація. В статті проведено літературний огляд рідини глушіння, типи рідин та 
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Вступ. Рідина глушіння відіграє важливу роль в процесі виконання ремонтних робіт, 

обґрунтований вибір яких з урахуванням геолого-технічних умов свердловини дозволяє 

забезпечити попередження такий ускладнень, як поглинання рідини глушіння продуктивним 

пластом, нафтогазоводопроявлень, корозійне руйнування підземного обладнання і головне 

ускладнення – зниження продуктивності свердловини в післяремонтний період та інші. 

Мета роботи. З’ясувати типи рідин глушіння, специфіку їх використання та пристрої, 

які можуть використовуватись для відкачування даної рідини зі свердловини. 

Матеріали і методи. В результаті проникнення технологічних рідин в пласт 

відбувається погіршення проникності привибійної зони пласта. Одним з найважливіших 

заходів при виборі рідини глушіння являється збереження колекторних властивостей 

продуктивного пласта. Найбільш розповсюдженими компонентами рідин глушіння є: рідина 
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(фільтрат), закупорюючі частинки, добавки різного призначення. Для низькопроникних 

колекторів використовують рідини без твердої фази. Для вибору рідин глушіння враховують 

ряд факторів: зниження набухання глин, температура замерзання, корозійна стійкість, 

сумісність з пластовими рідинами, густина, можлива небезпека для персоналу і 

навколишнього середовища [4]. 

Вибір концентрації добавок солей до води для приготування різних рідин глушіння з 

ціллю досягнення інгібітування глин рекомендується здійснювати в наступних межах: 5-10% 

NaCl, 1-3% CaCl2, 1-3% KCl. Густина розчинів (в г/см3) може складати: NaCl 1,0-1,17; CaCl2 

1,0-1,39; суміш NaCl та CaCl2 1,2-1,4; KCl 1,0-1,16; суміш CaCl2 та CaBr2 1,4-1,81. Верхня межа 

густини встановлюється виходячи з умов розчинності при робочій температурі або із умов 

замерзання або із умов створення необхідного протитиску на пласт [4]. 

При глушінні свердловини, в якій пластовий тиск нижче гідростатичного (таке виникає 

при закінченні розробки родовища) можливе використання способу глушіння дво- і 

трифазними пінами. Даний тип глушіння дозволяє зберегти властивості продуктивного 

пласта, шляхом збереження его природньої проникності. 

До складу двофазних пін входить – вода, поверхнево – активна речовина – 

піноутворювач і стабілізатор із групи водорозчинних полімерів, а трифазні піни – додаткова 

високодисперсна тверда фаза. 

Найчастіше в нафтогазовій галузі в якості рідини глушіння використовують глинясті 

розчини, так як вони  дешеві і доступні, але вони не дуже підходять для ремонту і глушіння 

свердловини, тому що викликають різке зниження її продуктивності. При контакті глиняного 

розчину з поровим середовищем продуктивного пласта призводить до зниження фільтраційно 

– ємнісних властивостей за рахунок комплексної дії твердої фази і фільтрата рідини глушіння 

[1]. 

Полімерні системи в якості рідин глушіння досить добре зарекомендували себе в 

нафтогазовій галузі. 

 В залежності від типу полімеру вони бувать: 

- тиксотропними; 

- нетиксотропними. 

Нетиксотропні рідини глушіння володіють підвищеною в’язкістю, але не здатні до 

гелеутворення. Але їх використовують, тому що вони підвищують здатність рідини до 

циркуляції. 

Тискотропні рідини глушіння мають характер значної в’язкості і структурованості, це 

дозволяє утримувати тверді частинки досить довгий час у підвішеному стані після закінчення 

циркуляції рідини. 

Також можливий варіант, коли свердловини розташовані в умовах вічної мерзлоти, для 

такого випадку було розроблено пряму емульсію, яка складається з води,  хлористого кальцію, 

бентонітової глини, газовий конденсат і сульфонол [3]. 

Рідини глушіння на вуглеводній основі рекомендують використовувати в процесі 

проведення ремонтних робіт для максимального збереження властивостей продуктивного 

пласта [2]. 

Результати. Важливою умовою, окрім безпечного та ефективного використання, є 

своєчасне видалення рідин глушіння з привибійної частини свердловини після поточних та 

капітальних ремонтів. В загальному випадку, видалення відбувається шляхом промивки [2]. 

Та далеко не у всіх свердловинах можна викликати циркуляцію промивочної рідини. В такому 

випадку необхідно розробити обладнання, який би мав можливість видаляти рідину глушіння 

без циркуляції.  

Запропоновано комплекс обладнання для видалення рідини глушіння, особливістю 

якого є можливість опускання його через внутрішню частину НКТ 2,5” на трубах меншого 

діаметра, або на трубі колтюбінгової установки. Комплекс містить пакер, центратори та 
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струминний насос. Працює комплекс зі всіма типами рідин глушіння і дозволяє видаляти 

рідини практично з будь-яких свердловин. 

Висновки. На даний момент розроблено дуже багато типів рідин глушіння, різні 

концентрації в них тих чи інших компонентів, використовують їх для проведення ремонтних 

робіт в різноманітних умовах, не псуючи при цьому сам продуктивний пласт та для виведення 

з свердловини з експлуатації. Тому існує потреба в розробці комплексу для видалення рідин 

глушіння зі свердловин, особливість якого є в універсальності його застосування. 
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Анотація. В даній роботі обґрунтована актуальність застосування струминного 

насосу вихрового типу та ефективність імпульсного способу обробки привибійної зони 

пласта. Розглянуто вплив гармонізатора коливань на підвищення потужності інжекційного 

потоку та дебіту вуглеводнів. 

Ключові слова.  Струминний насоc, вихрова камера, інжектований потік, 

гармонізатор коливань, коефіцієнт інжекції. 

Abstract. In this work, the relevance of the use of a vortex jet pump and the efficiency of the 

impulse method of treatment of the bottomhole zone formation are substantiated. The influence of the 

oscillation harmonizer on the increase of injection flow capacity and hydrocarbon flow is considered. 

Keywords. Jet pump, vortex chamber, injection stream, oscillator, injection ratio. 

 

Вступ.  Поступове погіршання структури розвіданих запасів, вироблення і виснаження 

нафтових родовищ призводять до значного зменшення видобутку нафти. Тому проблема 

інтенсифікації видобутку нафти є  актуальною. 

Для сучасного періоду розвитку нафтової промисловості характерна несприятлива 

геолого-технологічна структура запасів нафти, в якій технологічно освоєна частина запасів 

складає лише 35 %. Водночас на частину важковидобувних запасів нафти припадає близько 

65%. Тому все більше зростає необхідність використання потужних технологій, здатних 
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ефективно та економічно вести видобуток нафти в складних умовах. Ускладнення при 

експлуатації нафтових родовищ пов'язані зі складною фізико-геологічною будовою покладів 

родовищ України, наприклад, низьким пластовим тиском, малою  проникністю і 

неоднорідністю колекторів, великою глибиною залягання продуктивних пластів, 

накопиченням забруднювачів на основних фільтраційних полях і погіршенням фільтраційних 

характеристик у процесі експлуатації [1].  

За таких умов використання нових технологій для інтенсифікації видобутку 

вуглеводневої сировини може стати одним зі шляхів зміцнення енергетичної незалежності 

держави. 

Мета дослідження. Обґрунтування використання струминного вихрового насоса з 

інжектованим потоком та гармонізатором коливань для впливу на привибійну зону пласта і 

підвищення продуктивності свердловини. 

Матеріали та методи досліджень. Для досягнення мети був використаний аналіз, 

узагальнення й систематизація інформації в області інтенсифікації видобутку вуглеводнів 

застосуванням вихрових струминних насосів з імпульсною інжекцією. 

Результати. Як відомо, імпульсний спосіб обробки є одним з перспективних засобів 

очищення фільтраційної привибійної зони пласта. Застосування струминних насосів 

вихрового типу з осциляторними можливостями є новим напрямом технології створення 

пульсуючого інжекційного потоку. Така технологія реалізується шляхом формування 

інжектованого потоку завихрення рідини в вихровій камері. Внаслідок цього створюється зона 

пониженого тиску, з періодичним імпульсним витягуванням з привибійної зони рідини. Це 

сприяє покращенню фільтраційних властивостей пласта, що в результаті впливає на 

підвищення дебіту свердловини. Застосуванням в конструкції вихрового насосу гармонізатора 

коливань, дозволяє упорядкувати пульсуючий інжектований потік з генерацією коливань 

тиску з підвищенням коефіцієнту інжекції. 

На рис.1 наведена тривимірна модель струминного насосу вихрового типу з 

дослідженням його  параметрів за допомогою модуля Flow Simulation системи Solidworks. 

 
а                                                                        б 

Рисунок 1 – Моделювання потоків в конструкції вихрового струминного 

насосу: а – аксонометричне зображення насосу в Solidworks; б – поперечний 

переріз вихрової камери; 1 –мембрана гармонізатора коливань; 2 – вихрова камера; 3 –

зони підвищеної швидкості; 4 – зона підвищеного тиску 

 

Швидкість завихреного потоку при розрахунку за допомогою Flow  Simulation складає 

71 м/с, що призводить до падіння тиску в камері завихрення і генерації інжекційного потоку 
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через гармонізатор. При цьому мембрана гармонізатора струминного насосу коливається в 

низькочастотному режимі і визначає тактовий імпульсний режим коливання тиску в рідині 

(рис. 2).  

Розрахунками встановлено, що коефіцієнт інжекції вихрового насосу складає 0,35 – 0.4, 

що є достатньо ефективним для проведення робіт по відновленню дебіту нафтових 

свердловин. 

 
Рисунок 2 – Імпульсний режим коливання мембрани гармонізатора 

 

Висновки.  Струминний насос вихрового типу створює інжекційний потік рідини і  

забезпечує потужну депресію в привибійній зоні з коефіцієнтом інжекції  0,35 – 0,4. 

Гармонізатор коливань генерує імпульсний потік інжектованої рідини, що впливає на  

покращення фільтраційних властивостей пласта і дозволяє додатково підвищити ефективність 

дії насоса. Отже, в умовах нафтогазових виробництв України застосування струминного 

насоса вихрового типу дозволить підвищити продуктивність видобутку вуглеводнів.  

 

Список літератури 

1. Сліденко В.М., Лістовщик Л.К., Галба Є.В. Комплекс імплозійно-хвильової дії для 

підвищення продуктивності видобутку вуглеводнів// Енергетика. Екологія. Людина. Наукові 

праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ.  Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, №1 (39). 2015.  C. 60 – 65. 

2. Патент на корисну модель 104272 Україна, МПК  E04F 5/04. Струминний вихровий 

насос/ [В.М. Сліденко, В. С. Лесик , Л.К. Лістовщик та ін.] – заявник і патентовласник НТУУ 

«КПІ». №u 201505544; заявл.05.06.15;  опубл.  25.01.16, Бюл. № 2/2016. 

 

  



 Проблеми вдосконалення машин та обладнання електромеханічних та мехатронних систем 
Перша міжнародна науково-методична конференція 

67 

  

Секція 3. Проблематика та перспективи удосконалення електротехнічних 

комплексів і систем 
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Анотація: Досліджено можливість використання вітрогенераторів на постійних 

магнітах для виробництва електричної енергії в підземних виробках шахт. Розроблено 

генератор на постійних магнітах для використання в умовах шахти. Показано, що 

застосування редуктора на постійних магнітах дозволяє підвищити частоту обертання 

електрогенератора заданої потужності і, тим самим, зменшити його розміри і масу. 

Проаналізовано дані щодо швидкостей повітря. Обґрунтовано застосування для умов шахт 

вітрогенераторів з вертикальною віссю обертання. 

Ключові слова:   електропостачання, електричні установки, вітрогенератор, 

альтернативні джерела енергії. 

Abstract: The possibility of using permanent-magnet wind generators to produce electricity 

in underground mines has been investigated. A permanent-magnet generator has been developed for 

use in mine conditions. Air velocity data are analyzed. It is shown that the use of a permanent magnet 

gearbox allows to increase the speed of a given power generator and, thus, to reduce its size and 

weight. Application for the conditions of the shafts of wind turbines with vertical axis of rotation is 

substantiated. 

Key words: power supply, electrical installations, wind turbine, alternative energy sources. 

 

Вступ. У зв’язку з постійним розвитком української індустрії, який характеризується 

збільшенням кількості промислових підприємств, кількості обладнання на існуючих 

підприємствах, об’ємів споживаної електроенергії, виникає проблема стрімкого росту цін на 

продукцію галузей промисловості України, виробництво яких залежить від видобування 

корисних копалин [1].   

     У даній роботі розглядається можливість використання енергії вентиляційних 

висхідних потоків підземних виробок шахт та перетворення кінетичної енергії цих потоків в 

електричну.  

Мета та завдання: розробка вітроенергоустановки на постійних магнітах в підземних 

виробках шахт. 

Матеріал і результати дослідження. За умов шахти доцільно використання 

вітрогенераторів із вертикальною віссю обертання. При середній швидкості вітру V=2-5 м/с 
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частота обертання вітроротору сягає n=100÷300 об/хв [2]. Електрогенератор для 

вітроустановки з такою частотою обертання при прямому з'єднанні вала вітроротора і 

електрогенератора має досить великі габарити, а значить вартість. Тому часто 

використовуються підвищуючі редуктори. Останнім часом для вітроустановок все частіше 

використовуються магнітні редуктори на постійних магнітах, які на відміну від механічних 

редукторів, не створюють додаткового шуму, не вимагають мастила, довговічність роботи у 

них вище, експлуатаційні витрати також менші [3-7]. Застосування підвищувального 

редуктора дозволяє збільшити номінальну частоту обертання електрогенератора, а значить, 

зменшити габарити і масу активних матеріалів і, тим самим, зменшити вартість всієї системи. 

На рис.1 зображена спрощена функціональна схема роботи розроблюваної установки. 

Вона має у своєму складі: 

 - вітрове колесо з вертикальною віссю обертання; 

 -магнітний редуктор на постійних магнітах; 

 - генератор на постійних магнітах; 

 - блок керованих комутаторів; 

 - шахтну освітлювальну мережу; 

 - зарядний пристрій; 

 - акумуляторну батарею. 

 

 
Рисунок 1–Спрощена функціональна схема роботи вітроустановки 

 

При проектуванні вітроустановки в умовах шахти, бралося до уваги місце її 

розташування а також габаритні розміри , щоб вона не заважала руху електровозів а також те, 

що її потужність залежить від геометричних розмірів вітроколеса, коефіцієнту використання 

енергії вітру та густини повітря середовища. 

Вітроустановка може розташовуватися на ділянці, що знаходиться на розгалудженні 

двох квершлагів. Спряження квершлагів – місце, де два квершлаги поєднуються в один. Дане 

місце в  шахтах має свої особливості: швидкість руху вентиляційного потоку 8-15 

м/с; достатньо простору для розміщення вітрогенератора. 

Розміщення ВЕУ на ділянці, що являє собою спряження двох квершлагів зображено на 

рис.2. 
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.  

Рисунок 2 – Місце розташування ВЕУ:  

1 – квершлаги; 2 – лопаті ВК; 3 – генератор; 4 – акумуляторна батарея 

 

На рис. 3 спрощено показані магнітні системи пристрою, що складається з 

підвищувального редуктора і електрогенератора. Магнітний редуктор складається з 

зовнішнього низькошвидкісного ротора 1, який з’єднаний  з лопатями вітротурбіни, 

нерухомих феромагнітних сегментів 2 і внутрішнього високошвидкісного ротора 3, постійні 

магніти внутрішнього і зовнішнього ротора закріплені на сталевих замикачами 4. Внутрішній 

високошвидкісний ротор з’єднаний з ротором електрогенератора 5. 

 

 
Рисунок 3-Магнітна система електрогенератора і магнітного редуктора 

 

На рис. 4 показаний загальний вигляд і картина розподілу магнітної індукції генератора 

з номінальною частотою обертання n = 100 об / хв. 

 

 
Рисунок 4-Загальний вигляд і картина розподілу магнітної індукції генератора 

 

Висновки. Найбільш ефективними типом вітрогенератора для умов шахт є 

вітрогенератор з вертикальною віссю обертання. Очікувана потужність вітрових 

електростанцій для підземних гірничих вироботок 0,5–4 кВт, залежно від типу вітроустановки 

та швидкості вітру, що дозволить забезпечити живлення освітлення всієї шахти. 



 Проблеми вдосконалення машин та обладнання електромеханічних та мехатронних систем 
Перша міжнародна науково-методична конференція 

70 

  

Для вітроустановки невеликої потужності з номінальною частотою обертання ротора 

100 об/хв доцільно застосовувати магнітний підвищуючий редуктор, характеристиками якого 

є: безшумність роботи, відсутність мастила, довговічність роботи без обслуговування. 

Застосування магнітного редуктора дозволяє зменшити масу і габарити 

електрогенератора в порівнянні з випадком безпосереднього приєднання генератора до валу 

вітроротора. 
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Abstract. This paper deals with the modernization of transformer substations and their 

equipment. The types of high-voltage switches are analyzed, the possibilities of improvement are 

revealed and the changes to the design of the air switch are proposed, which will allow to increase 

its speed and reliability of operation.  

Keywords: transformer substation, air-blast switch, switchgear, electrical equipment, 

modernization. 

Анотація. В даній роботі розглядається питання модернізації трансформаторних 

підстанцій та їх обладнання. Проаналізовані види високовольтних вимикачів, виявлені 
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можливості удосконалення та запропоновано зміни до конструкції повітряного вимикача, які 

дозволять підвищити його швидкодію та надійність роботи. 

Ключові слова: трансформаторна підстанція, повітряний вимикач, розподільний 

пристрій, електрообладнання, модернізація. 

 

Introduction. The problem of the energy sector of Ukraine is the poor technical condition of 

power plants, substations and networks, namely: the large deterioration of the equipment of power 

plants and substations, which have been in operation for more than 45 years and worked out a 

normative resource. One of the ways of solving the problems in the energy sector of Ukraine is the 

technical re-equipment of power stations, substations and networks, which implies the maximum 

dismantling of the equipment that has produced its resource and its replacement with a new one. 

The purpose of the work. The purpose of the work is to develop proposals for the 

modernization of the “Zhulyany” transformer substation. To achieve this goal, the tasks of assessing 

the technical condition of the equipment, analyzing the existing electrical equipment of the 

substations and formulating proposals for the replacement and improvement of the structure, taking 

into account the existing requirements and prospects for increasing the transmitted power are solved. 

Materials and methods. This paper provides a comparative analysis of existing types of high-

voltage switches and computer simulation of switchgears elements. 

Results. Within the framework of the modernization program, replacement of worn out and 

outdated equipment is proposed in accordance with current requirements and needs [1, 2]. The 

replacement of four double-winding transformers on double-winding transformer with split winding 

and more power (type ТРДН-40000/110) was proposed. In these types of modern transformers 

silicone and sealed inputs and outputs (GSA-123-OA/1600/0,5), gas relay (РГТ-80-201), control 

relay for the step switch (URF-25/10), built-in transformers currents are intended for protection of 

the transformer  (ТТВ-110). Higher power transformers are being selected because, at the end of the 

economic crisis, production at enterprises will increase and load will increase. 

Disconnectors РНДЗ-110 need to be replaced with new ones, because splinters, cracks, 

scratches on porcelain and reinforcement, working knives and sponges, gear drives (when switching), 

collapse and rust. 

Reactors are being replaced by РТСТ-10-1000-0,18У3 type reactors. Modern reactors are 

produced in Ukraine. They are smaller in size, made of metal and with a copper winding, which 

allows to reduce the resistance, that is, it is better not to pass shock currents to the buses of 10 kV 

substation. The installation takes place vertically, but each phase is connected opposite to the other 

phase. 

The object of modernization was chosen precisely the air switch [3], as the principle of double 

breaking will allow to increase the speed of the given switch and also to prolong its service life and 

safety. In particular, it will allow to consider the application of this type of switches to higher voltage 

(more than 300 kV). 

To solve the problem, we propose the introduction of a double break method. That is, in the 

contact system of circuit breakers is introduced in addition to an additional pair of contacts, replacing 

them with bridged ones. Also, these two pairs of contacts are interconnected, which will allow them 

to work simultaneously. The implementation of this principle will accelerate the operation of 

switches, making their shutdowns almost instantaneous. Also, the operation of two pairs of connected 

contacts will reduce their oxidation and mechanical deformation over time, which occurs from 

frequent switching. 

Conclusions. In order to ensure the prospective development of enterprises that are powered 

by the “Zhulyany” substation, it is advisable to overhaul the installed capacity of the transformers 

during major repairs. Is urgent upgrading substation equipment by adjusting the voltage of 10 kV for 

lowering spare electricity losses in the power supply system. 

Installation of the air-blast switch increases the reliability of the substation when distributing 

load currents among other substations and consumers of 10 kV and allows to increase the life of the 
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substation. Using a "double break" switch in the design will increase the contact life, which in turn 

increases the number of possible switches. 
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Annotation. An energy principle is proposed for evaluating of the feasibility for using of a 

controlled electric drive for turbine plants, in contrast to the cost analysis method. A distinctive 

feature of the proposed methodology is the use of specific energy consumption as a criterion in 

comparison with the "net energy" for a similar technological process. 

Key words: reduced specific energy consumption, net energy, efficiency, energy principle, 

adjustable electric drive, turbine unit, pump unit. 

Анотація. Запропоновано енергетичний принцип оцінки доцільності застосування 

регульованого електроприводу для турбоустановок на відміну від вартісного методу аналізу. 

Відмінною особливістю запропонованої методики є використання в якості критерію 

наведених питомих енерговитрат в порівнянні з «енергією-нетто» на аналогічний 

технологічний процес. 

 Ключові слова: наведені питомі енерговитрати, енергія-нетто, ККД, енергетичний 

принцип, регульований електропривод, турбоустановка, насосна установка. 

 

Introduction. At first glance, the use of an adjustable electric drive to regulate the supply of 

the turbine installations (TBI) in accordance with their technological needs is quite attractive, since 

reducing the supply of TBI, for example, by half suggests a possible saving of electric power 

consumed by the engine by eight times. However, the cost analysis does not always take into account 

the costs of the frequency converter, the deterioration of energy quality in the electric power, and 

even more so - changes in the efficiency of the engine, the TBI mechanism and its external pipeline 

network. 

Aim. The most generalized and objective criterion for evaluating of the effectiveness of using 

a controlled electric drive for TBI can be reduced specific energy costs for all successive processes 

of the energy conversion chain, which allows us to get away from the subjectivity of the cost analysis 

and take into account the actual (in connection with regulation) energy perfection of each element in 

terms of its efficiency and in addition indirectly taking into account a number of other factors of 
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influence that are difficult to take into account, such as the fact of pumping contaminated water 

without directly measuring its contamination (density), as well as the actual state of the external pipe 

network TBI, etc. 

Materials and methods. 

It is proposed to use as a method - the energy principle for evaluation of the perfection of 

energy transformations in each structure element of the regulated electric drive "electrical network + 

tools for restoring of the  electricity quality+ frequency converter + motor + pump + external 

network". 

Results. The essence of the energy principle is to determine the "energy-net" - ω0 of the TBI 

technological process, i.e. energy of an ideal conversion process in TBI elements without energy loss 

at an efficiency equal to one. Further, the accounting for real energy losses in a sequential chain of 

TBI technology is taken into account by the actual efficiency of the corresponding element as a result 

of its regulation and the actual reduced specific energy consumption - ω 

,
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where - nmdp
   - the efficiency of the corresponding elements:  

ηp - a power supply network with a frequency converter and devices for restoring energy 

quality; 

ηd - adjustable electric drive;  

ηm - TBI mechanism; 

ηn - an external network of TBI. 

So, for example, for a pump installation (PI), the "energy-net" is  - 2.723
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minimum possible energy for lifting 1m3 of pure water to the height of 1m to overcome the Earth's 

gravity - mg. 
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     For example, the actual reduced specific energy consumption is 5.24 Wh/m3·m for PI 

mining industry according to statistical data [1], which corresponds to (2) the overall efficiency of 

such a process of TBI - 0.52. At the same time, the maximum possible value of efficiency for this 

process, which can be achieved thanks to an adjustable electric drive, is - 0.62, i.e. potential energy 

savings are 10% (and not eight times). When regulating РI is at other facilities (in the municipal 

sector, thermal power plants, land reclamation, etc.), where deeper regulation of  РI supply is needed, 

the potential savings of electric energy can be up to 50% while reducing losses and unproductive 

water costs - up to 25%. 

Conclusions. The energy principle of assessment of the feasibility for using of the regulated 

electric drive for TBI gives us the result of the evaluation in comparison with the cost analysis more 

generally , and the given specific energy costs objectively summarize the efficiency of all elements 

of the technological chain of energy conversion in the system «Electrical network + tools for recovery 

of power quality  frequency converter + motor + pump + external network». 
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Анотація. В роботі розглядається система автоматизації вентиляторів місцевого 

провітрювання при виконанні гірничих робіт. Запропоновано спосіб автоматичного 

контролю концентрації метану в тупиковій гірничий виробці без втручання людини. 

Ключові слова. автоматизація, концентрація метану, датчик метану, компаратор. 

Abstract. The work deals with the fan automation system of local ventilation when performing 

mining operations. We propose a method for automatic control of methane concentration in the dead-

end mining area without human intervention. 

Keywords.  automation, methane concentration, methane sensor, comparator. 

 

Вступ.  Робота присвячена проблемі контролю концентрації метану  у вугільній шахті. 

Ця проблема актуальна з точки зору безпеки життєдіяльності людей та забезпечення 

неперервного технологічного процесу. Питання контролю складу шахтної атмосфери 

розглядалося в [1-5]. Проблеми автоматизації такогоконтролю були висвітлені в [3-5]. 

Мета. В роботі пропонується система автоматичного контролю метану у тупикових 

виробках, без участі людини. 

Матеріали і методи. Запропонована структура автоматичної системи  керування 

вентилятором в тупиковій виробці зображена на рис 1. 

 

 

 
Рисунок 1 - Структурна схема автоматичної системи  

керування вентилятором в тупиковій виробці 

 

Датчик постійно фіксує відсоток вмісту метану в повітрі. Коли концентрація метану 

досягає критичного значення, компаратор подає сигнал на транзисторний ключ для його 

підсилення. Далі, сигнал поступає в пускач, який виконує пуск двигуна з вентилятором. В 

якості датчику в структурі використаний датчик автоматичного контролю метану ДМТ. Його 

характеристики наведені в таблиці 1.  

Таблиця 1 - Технічні характеристики датчика ДМТ 

Межі вимірювання, % СН4: від 0 до 2,5 

Межі основної абсолютної 

похибки, % СН4: 

± 0,3 
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Висновки. Розроблена система автоматичного контролю концентрації метану у 

тупиковій виробці гірничого підприємства передбачає автономне функціонування без участі 

людини. Такий режим роботи дозволяє не тільки запобігти аварійним ситуаціям на 

підприємстві, але й унеможливити технологічні затримки на ліквідацію загазованості гірничих 

виробок. 
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СИСТЕМА ГІДРОАКУМУЛЮВАННЯ НА БАЗІ ШАХТИ 

 

Анотація. В роботі проведено моделювання системи гідроакумулювання на базі 

шахти, а саме насосний режим роботи в середовищі програми MATLAB. Проведено 

дослідження впливу зміни місцевого опору трубопроводу та опору кабелю живлення двигуна 

на коефіцієнт корисної дії системи. Шахтна система гідроакумулювання дозволяє 

модернізувати водовідливну систему шахт виведених з експлуатації тим самим, розширивши 

межі застосування гідроенергетики, що дозволить пришвидшити темпи виконання плану 

сталого розвитку країни. В якості оборотного гідроагрегату в системі використовується 

звичайний заглибний відцентровий електронасос який переобладнаний для роботи в режимі 

генерації енергії. 

Ключові слова: гідроакумулювання, місцевий опір трубопроводу, шахта, опір кабелю 

живлення, гідроагрегат,  турбінний режим, відцентровий насос насосний режим.  

Abstract. The work deals with the modeling of a mine-based hydroaccumulation system, 

namely the pumping mode of operation in the MATLAB program environment. The effect of changing 

the local resistance of the pipeline and the resistance of the motor power cable on the efficiency of 

the system is investigated. The mine hydro-accumulation system allows to modernize the 

decommissioned drainage system of mines thereby extending the limits of hydropower application, 

which will accelerate the pace of implementation of the country's sustainable development plan. The 

system uses a conventional submersible centrifugal pump, which is converted to operate in power 

generation mode. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%BC
http://base.safework.ru/iloenc?print&nd=857200703&spack=100LogLength%3D0%26LogNumDoc%3D857200700%26listid%3D010000000100%26listpos%3D16%26lsz%3D17%26nd%3D857200700%26nh%3D1%26
http://base.safework.ru/iloenc?print&nd=857200703&spack=100LogLength%3D0%26LogNumDoc%3D857200700%26listid%3D010000000100%26listpos%3D16%26lsz%3D17%26nd%3D857200700%26nh%3D1%26
http://base.safework.ru/iloenc?print&nd=857200703&spack=100LogLength%3D0%26LogNumDoc%3D857200700%26listid%3D010000000100%26listpos%3D16%26lsz%3D17%26nd%3D857200700%26nh%3D1%26
https://www.ngpedia.ru/id655048p1.html
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 Keywords: hydroaccumulation, local pipeline resistance, mine, power cable resistance, 

hydropower, turbine mode, centrifugal pump mode. 

 

Вступ. Концепції сталого розвитку передбачають поступову відмову від традиційних 

джерел енергії тобто викопного палива та перехід до альтернативних, екологічно чистих, 

джерел енергії. Одним з таких джерел є гідроенергетика – енергія утворена за рахунок води. 

Одна п'ята частина електроенергії, що виробляється у світі — гідроелектрична. Система 

гідроакумулювання на базі відпрацьованої шахти дозволить розширити межі використання 

гідроенергетики тим самим, пришвидшивши план розвитку енергетики країни та вирішити 

питання холостої роботи водовідливної системи шахти після виведення її з експлуатації. 

Метою роботи є розробка системи для гідроакумулювання енергії на базі шахти з 

використанням заглибного відцентрового електронасоса для генерації електроенергії в якості 

малопотужного еквівалента оборотної гідротурбіни та використанням вертикального ствола 

шахти в якості перепаду висот між верхнім накопичувальним резервуаром та нижнім , функції 

якого виконує розширений водозбірник шахти. 

Акумулювання енергії відбувається шляхом накопичення води в верхньому резервуару 

на денній поверхні шахти. Під час скидання води по напірному трубопроводі вниз до 

водозбірника кінематичний потік обертає лопатки робочого колеса заглибного відцентрового 

електронасосу генеруючи електроенергію.  

Основною перевагою такої системи перед вітроустановками та сонячними 

електростанціями полягає в тому, що генерація електроенергії відбувається в потрібний для 

споживача час і не залежить від природних умов.  

Схема системи гідроакумулювання на базі шахти показана на рисунку 1. 

 

 

 
1 - верхній резервуар; 2 - нижні резервуар (водозбірник); 3 - напірний трубопровід;  4 - 

вертикальний ствол шахти; 5 - трубний ходок; 6 - насосна камера; 7 - заглибний колодязь; 8 – 

заглибний відцентровий електронасос зворотної дії; 9 – підвісний кран; 10 – ручна засувка; 11 

– водопропускна труба; 12 – електродвигун резервного насосу; 13 – резервний насос; 14 

напірний трубопровід резервних насосів; 15 – система керування заглибними насосами; 16 

система керування резервними насосами. 

Рисунок 1 – Система гідроакумулювання. 

 

Робота гідроакумулюючої системи характеризується двома режимами роботи – 

турбінним (генераторним) та насосним тривалістю по 12 годин. 

Матеріали й методи. В даній роботі використаний теоретичний та аналітичний методи 

досліджень, побудована математична модель системи гідроакумулювання в оболонці 

MATLAB (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Математична модель системи гідроакамулювання. 

 

Визначена робоча точка роботи насосу та трубопроводу. Визначено залежності зміни 

ККД системи гідроакумулювання, як відношення потенційної енергії води до спожитої 

електроенергії [1]: 

dtPdtQghК
T

s

T

steef =

0

1

0

 , 

 

де    – густина води; g  – прискорення вільного падіння; sth  – перепад висот; sP1  – 

потужність споживання енергії системою; Q  – подача; T  – час оцінки енергоефективності 

Залежності зміни ККД визначено від місцевого опору в трубопроводі та від опору 

кабелю який живить двигун, для насосного режиму. 

Результати. Криві напірної характеристики насосу та витратної характеристики 

трубопровідної системи відповідають наступним рівняння: 

 

 
 

де Q – продуктивність, Нг – геометрична висота підйому води, R- опір трубопроводу. 

Залежність у часі процесу встановлення робочого режиму з урахуванням стиснення 

води і визначення робочої точки системи гідроакумулювання наведені на рисунку 3 [2]. 

Суцільна лінія – подача на виході насосу, пунктирна –  на виході трубопроводу. 
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Рисунок 3 – Визначення робочої точки системи гідроакумулювання. 

 

За зміни гідравлічного опору трубопроводу  та опору кабелю живлення двигуна 

досліджено залежності: 𝜂сис = 𝑓(𝑅т), (рис 3) та  𝜂сис = 𝑓(𝑅к), (рис 4), які показують зміну 

ККД системи в насосному режимі. t, с 

 

 
Рисунок 4 - Залежність зміни ККД системи гідроакумулювання від зміни 

місцевого опор трубопроводу 

 
Рисунок 5 - Залежність зміни ККД системи гідроакумулювання від зміни опору 

кабелю живлення двигуна 

 

Висновок. Розроблено систему яка дозволить розшити межі застосування 

гідроенергетики. Система акумулює енергію води шляхом накопичення її в верхньому 

резервуарі та реалізує потенціал перепаду висот між денною поверхнею та підземною 

частиною шахти для генерації електроенергії для споживача в потрібний момент часу. 
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 Досліджено залежності, що характеризують продуктивність системи в насосному 

режимі, визначено максимальний ККД системи, що складає 66%. 

Визначено залежність зміни ККД системи від зміни місцевого опору трубопроводу та 

опору кабелю живлення двигуна нососу. 
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Анотація. В роботі проведено опис герметизованого приводу зануреного насосного 

агрегату, що дозволяє підвищити надійність насоса та забезпечити довготривалість його 

роботи. Відмінністю від аналогів є те що до корпусу зануреного насосу, приєднується 

трансформаторно-асинхронна система, яка являє собою пристрій який складається з 

асинхронного двигуна і трансформатора, вторинна обмотка якого, через спеціальні 

герметичні сполучення приєднана до   обмотки статора двигуна. 

Ключові слова: трансформатор, гермовводи, відцентровий насос, обертове магнітне 

поле, герметизація, магнітопровід, багатовиткова обмотка.  

Abstract. The paper describes the transformer-asynchronous drive system of a submersible 

centrifugal pump, which allows to increase the reliability of the drive and to ensure the durability of 

its operation. The modernization is that a transformer asynchronous system is connected to the body 

of the submersible centrifugal electric pump through a coupling, which is a transformer, which is 

connected to the motor stator wire by means of copper rods through special hermetics. 

Keywords: transformer, pressurized water, centrifugal pump, rotating magnetic field, 

sealing, magnetic circuit, multi-turn winding. 

 

Вступ. Одним з способів експлуатації нафтових свердловин є насосний, за допомогою 

відцентрових занурених насосів. В якості приводу в таких насосах використовують 

асинхронні двигуни. Головною проблемою таких двигунів є вразливість обмотки статора, 

великі затрати під час ремонту, а також недостатньо великий ресурс герметичного ущільнення 

валу,і як наслідок низька надійність всього насосного агрегату. Це призводить до значних 

грошових витрат при частому ремонті, адже процес ремонту обладнання свердловини є 

достатньо коштовним. Таку проблему допоможе вирішити трансформаторно-асинхронна 

система.[3] 

Мета роботи: обгрунтування параметрів трансформаторної асинхронної системи для 

електроприводу зануреного відцентрового насоса. 
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Основою модернізації є обмеження контактування робочої рідини з статором 

приводного двигуна і збільшення його надійності внаслідок цього. 

Поставлене завдання вирішується тим, що до корпусу заглибного насосного агрегату, 

приєднується трансформаторно-асинхронна система, яка являє собою пристрій, що 

складається з асинхронного двигуна і трансформатора, вторинна обмотка якого, через 

спеціальні герметичні сполучення приєднана до   обмотки статора двигуна. Вище описаний 

варіант приводу заглибного відцентрового електронасосу значно покращує  його надійність, 

завдяки виконанню обмотки електродвигуна одновитковою стрижневою, і в герметизованому 

корпусі. 

На рис. 1 зображено схему конструкції заглибного відцентрового електронасосу з 

трансформаторно-асинхронною системою. 

Трансформаторно-асинхронна система (рис. 1) містить мідні стрижні 1, трансформатор 

з перетворенням числа фаз 2, вал двигуна 3, пакет ротора 4, статора 5, опорний підшипник 6, 

з’єднувальна муфта 7, упорний підшипник 9. На схемі також показано відцентровий насос 8. 

В пазах магнітопроводів розташовані мідні стержні, які єдині для магнітопроводу 

трансформатора та статора двигуна.[2] 

 
Рисунок 1 – Схема заглибного відцентрового електронасосу з трансформаторно-

асинхронною системою. 

 

Двигун працює наступним чином. Обертове магнітне поле, створене трансформатором 

2 взаємодіє з стрижнями 1 і, внаслідок цього, створюється обертове магнітне поле в статорі 

двигуна 5. Це поле, проходячи через пакет ротора 4, наводить в його короткозамкненій 

обмотці ЕРС і створює електромагнітний момент, який обертає ротор, аналогічно звичайному 

асинхронному двигуну з короткозамкненим ротором. 

Матеріали і методи. Для моделювання процесу роботи двигуна від трансформатора 

була створена модель в оболонці MatLAB, рис.2. Змодельовано процес роботи двигуна при 

різних подачах, для двох схем – з трансформатором та без трансформатора. Значеня ККД та 

потужностей системи були зняті за зміни подачі при варіюванні опором гідравлічного тракту.  
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Рисунок 2 – Імітаційна модель системи в оболонці MatLAB. 

 

Результати. Побудовано залежності P(Q) - потужності  системи та ƞ(Q) - ККД системи 

від фактичної подачі. Ефективність системи оцінено за комплексним критерієм [1], як 

відношення потенційної енергії піднятої рідини до спожитої електричної енергії: 

Для даного насосного агрегату ККД обчислюється за формулою: 

 

      
1




  
= Г

сист

M

g H Q

P
,                                                

де : ρ - густина нафти, кг/м3 ; 

       НГ – напір геодезичний, м; 

       Q – подача насоса, м3/с; 

       P1M – потужність споживання енергії від джерела, кВт; 

 

P1M  розраховується за формулою: 

                                 

1 =  +  +  +  + M M Т ДВ Н ТРP P P P P P , 

 

де:  ΔРМ – втрати потужності в мережі; 

       ΔРТ – втрати потужності в трансформаторі; 

       ΔРДВ – втрати потужності в двигуні; 

       ΔРН – втрати потужності в насосі; 

       ΔРТР – втрати потужності в трубопроводі. 

      На рисунках 3.19 і 3.20 зображено характеристику ККД системи в робочій зоні 

насоса в залежності від подачі. 
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Рисунок 3 – Залежність ККД системи від подачі при роботі без трансформатора 

 
Рисунок 4 – Залежність ККД системи від подачі при роботі  від трансформатора 

 

Висновок: Обґрунтовано систему яка дозволяє підвищити надійність та 

довготривалість роботи приводу зануреного насосного агрегату. Конструкція вище описаного 

приводу призначена для герметичних об’єктів, тобто встановлення його в якості приводу є 

доцільним, така модернізація збільшить надійність насосної установки. Також збільшиться 

міжремонтний період роботи обладнання свердловини, що відкидає потребу в частому ремонті 

обладнання і частих матеріальних витратах. 

В результаті досліджень було побудовано залежності ƞ(Q) - ККД системи від  подачі. 

Моделювання системи з трансформатором та без обумовлено дослідженням впливу 

трансформатора на роботу системи в цілому. З побудованих залежностей видно, що 

трансформатор не суттєво впливає на роботу системи і не чинить шкідливого впливу, а отже 

може цілком замінити звичайний привод відцентрового зануреного насосу. 
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