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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: 215-034 
УДК 528.3 

Манухова В. Ф., Тимофеев М. В. 
ОБ УЧЕБНОМ ПОСОБИИ ПО СПУТНИКОВЫМ МЕТОДАМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ПУНКТОВ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ  
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

имени Н. П. Огарева, Саранск, ул. Большевистская, 68, 430005 
Manuhova V. F., Timofeev M. V.  

TEACHING MATERIALS FROM SATELLITE POSITIONING 
TECHNIQUES POINTS GEODETIC NETWORKS 

 National Research Mordovia State University named by N. P. Ogarev 
Russia, Saransk, The Bolshevik 68, 430005 

 
Аннотация. В статье представлен анализ учебного пособия по 

спутниковым методам определения координат геодезических сетей. Указана 
актуальность и своевременность выхода в свет данного пособия  для 
внедрения спутниковой технологии на производстве. Особенное внимание 
уделено метрологическому обеспечению спутниковых геодезических работ. 

Ключевые слова: геодезическая сеть; спутниковая технология; 
метрология; нормативно-справочная литература; мера; единство измерений. 

Abstract. The article presents an analysis of the training manual on satellite 
positioning techniques of geodetic networks. It contains the relevance and timeliness 
of the publication of this manual for the implementation of satellite technology in the 
workplace. Particular attention is paid to the metrological provision of satellite 
surveying.. 

Keywords: Geodetic network; satellite technology; metrology; regulatory and 
reference books; measure; traceability. 

Вступление. Отличительной чертой жизни современного общества 
становится стремительно возрастающая информативность окружающего мира. 
Новое общество породило новый тип экономики и образования, базирующийся 
на информатизации образовании и на знаниях, которые способствуют 
формированию интегрированного информационного пространства, поддержке 
междисциплинарных исследований, связанных с пространственными данными 
[2-8,10-14].  

Обзор литературы. На кафедре геодезии, картографии и геоинформатики 
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева 
целенаправленно и организованно ведется обеспечение образовательного 
процесса методологией, технологией и практикой создания и оптимального 
использования научно-педагогических, учебно-методических разработок, 
ориентированных на реализацию возможностей информационных и 
коммуникационных технологий, применяемых в современных условиях [1,9,11-
12;15]. Внедрение геоинформационных, информационных, а также 
спутниковых технологий во все области производственной и технологической 
деятельности человека определяет актуальность создания как нормативно-
справочной литературы [10,11], так и современных учебно-методических 
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разработок [13]. 
В первом квартале 2015 года вышло учебное пособие «Спутниковые 

методы определения координат пунктов геодезических сетей» [13]. В данной 
работе дана историческая справка, показаны перспективы развития 
спутниковых технологий, раскрыты общие принципы устройства и действия 
глобальных навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, 
рассмотрены системы координат и высот, используемые в спутниковой 
технологии геодезических работ, принципы измерения в указанных системах. 
Кратко описаны спутниковая аппаратура, подготовительные работы и выбор 
режимов наблюдений при создании геодезических сетей, вопросы 
математической обработки измерений.  

В топографо-геодезическом и картографическом производстве 
измерительные процедуры играют исключительно важную роль. Развитие 
методов и средств геодезических измерений происходило с эволюционным 
процессом мирового научно-технического прогресса. Особенностью данного 
издания является сведения о метрологическом обеспечении спутниковых 
геодезических работ. В метрологии понятие «измерение» подразумевает 
нахождение физической величины опытным путем с помощью специальных 
технических устройств (мер, измерительных приборов, измерительных 
преобразователей, измерительных машин и установок). Состояние измерений, 
при котором результаты выражаются в узаконенных единицах, а погрешности 
этих результатов измерений известны и с заданной вероятностью не выходят за 
пределы, принято называть единством измерений. 

Государственная система обеспечения единства измерений регулирует 
такие важные вопросы метрологии, как: установление и применение единиц 
физических величин; классификация видов измерений; определение классов 
точности и видов средств измерений; порядок хранения и подержания в 
состоянии готовности эталонов; правила нормирования метрологических 
характеристик средств измерений; порядок разработки поверочных схем; 
регламентация условий проведения измерений; порядок разработки и 
метрологической аттестации методик выполнения измерений; порядок 
проведения поверки и калибровки средств измерений; принципы установления 
межповерочных интервалов для средств измерений правила аккредитации 
юридических лиц; порядок осуществления государственного метрологического 
контроля и надзор, и многие другие вопросы. Нормативное обеспечение 
современного топографо-геодезического и картографического производства 
должно достигаться развитием и совершенствованием всей системы 
норматовно-технических и методических документов.  

Для поверки и испытаний геодезических приборов применяются 
различные контрольно-измерительные средства и поверочное оборудование. В 
поверочной практике выделяют контрольно-измерительные средства двух 
групп: общетехнические и специализированные. Общетехнические средства 
широко применяются в машиностроении, приборостроении, энергетике, 
транспорте и других отраслях экономики. Специализированные средства 
геодезического назначения служат для контроля параметров и характеристик 
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исключительно топографо-геодезических приборов: геодезические 
компараторы, геодезические имитаторы, контрольно-поверочные сети, 
геодезические специализированные установки, геодезические меры длины. 

Поверочная схема спутниковых геодезических приемников установлены 
руководящим документом РД68–8.17–98 (Локальные поверочные схемы для 
средств измерений топографо-геодезического и картографического 
назначения). В этом документе приведена локальная поверочная схема для 
средств измерений пространственных координат – геодезической аппаратуры 
пользователей космических навигационных систем (GPS,ГЛОНАСС и 
совмещенных GPS /ГЛОНАСС–приемников). В качестве исходного эталона 
используются две группы средств измерений: 

– линии эталонного базиса длиной до 50 метров с погрешностью от 1.0 до 
1.5 мм для контроля первого члена формулы погрешностей измерений; 

– линии эталонного базиса длиной более 50 метров с погрешностью (1–
2)·10-7 для контоля второго члена формулы, принятой для аппаратуры. 

В учебном пособии описана методика поверки спутниковых приемников: 
операции поверки, средства поверки, условия поверки и подготовка к ней. 
Технология проведения поверки включает определение погрешности 
расстояний в статистическом режиме по измерению отрезков эталонного 
базиса, определение погрешности измерения приращений координат в 
статистическом режиме по невязкам в замкнутых фигурах, определение 
погрешности измерения расстояния путем косвенного измерения отрезков 
эталонного базиса, определение погрешности координат в режиме реального 
времени(RТК). 

Заключение и выводы. Данное учебное пособие допущено Учебно-
методическим объединением по классическому университетскому образованию 
РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям «Картография и геоинформатика» и 
«География».  
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Копей Б.В., Онищук О.О., Кузьмін О.О., Кравчук О.В. 
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ  

НА МОРСЬКУ БУРОВУ УСТАНОВКУ 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 

вул. Карпатська 15, м. Івано-Франківськ, 76019. 
Kopey B.V., Onyschuk O.O., Kuzmin O.O., Kravchuk  O.V. 

ANALYSIS OF HYDROMETEOROLOGICAL FACTORS INFLUENCE ON 
OFFSHORE DRILLING RIG 

Ivano-Frankivsk National  Technical University of Oil and Gas, Karpatska str., 15, 
м. Ivano-Frankivsk, 76019. 

 
Аннотация. На основе данных метеорологии и гидрологии составлен 

перечень гидрометеорологических факторов и проведен анализ их влияния на 
морскую буровую установку. Подробно описаны методы определения 
параметров волны как при обычной погоде, так и во время шторма. 
Подчеркнуто влияние значительных нагрузок, штормовых волн и опасности, 
которую они  несут. Рассмотрено несколько случав последствий ураганов в 
Мексиканском заливе за последние 10 лет. Проведена оценка воздействия 
ветровой нагрузки на надводную часть морской буровой установки. 
Рассмотрено влияние морских подводных течений и ледового покрова, их 
нагрузка на опоры платформы. Предоставлены формулы для определения 
усилий разрушения льда, которые должны выдерживать опоры морской 
буровой установки. 

Ключевые слова: морская буровая установка, волна, волновые нагрузки, 
ветер, ветровая нагрузка, морская платформа, шторм, ледовый покров, 
подводные течения, опоры платформы. 

Abstract. On the basis of Meteorology and Hydrology was made list of 
hydrometeorological factors and their impact on the offshore rig. The methods of 
determining the parameters of the wave during normal weather and during the storm 
were described. Highlighted heavy loads of storm waves and the risk they bear. 
Several cases of the consequences of hurricanes in the Gulf of Mexico over the past 
10 years were listed. An assessment of the impact of wind load on the surface of the 
offshore rig was made. The influence of the sea underwater currents and ice cover, 
their load on the support platform were investigated. Courtesy formula for 
determining of ice destruction effort which may withstand marine support leg is 
proposed. 

Keywords: offshore drilling rig, wave, waveloads, wind, wind load, sea 
platform, storm, ice cover, undercurrents, platform legs. 

Вступ. На сьогодні важливим питанням для всього світу стало енергетичне 
питання. За оцінками спеціалістів, потенційні вуглеводні запаси Чорного та 
Азовського морів - 1,5 млрд. тонн або 1,5 трлн. м3. У газовому еквіваленті це 
30% усіх енергетичних запасів України. З цих ресурсів видобуто менше 4%, в 
той час як на материковій частині - 67%. Шельфовий видобуток не перевищує 
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3% від розвіданих запасів. Буріння і видобування нафти і газу на шельфі 
здійснюється, в основному, за допомогою таких бурових установок: 
самопідіймальні (СПБУ), напівзанурені, занурені та стаціонарні. 

На додачу до усіх факторів, у розробці шельфу необхідно враховувати 
також і гідрометеорологічні умови роботи тієї чи іншої бурової установки. 
Зазвичай ці умови зумовлюють певні складності в експлуатації морської 
платформи: підвищення ризиків поломки, інтенсивного зношування чи 
руйнування конструкції в цілому. Тому при проектуванні і будівництві 
необхідно враховувати всі фактори дії середовища, в якому буде 
експлуатуватись дана установка.  

До факторів навколишнього середовища можна віднести вітер, хвилі, 
льодовий покрив, підводні течії та ґрунтову основу.  

У 2004/2005 урагани Іван, Катріна і Рита в Мексиканській затоці різко 
привернули увагу до екстремальних хвиль та їх наслідків для морських споруд. 
Ці урагани спричинили величезні спустошення як на суші, так і на морі, в 
результаті чого було багато людських жертв і завдано величезних економічних 
втрат. Таким чином, більш глибоке розуміння цих сил природи є нагальною 
необхідністю.  

Нідерланди мають давні традиції в «приборканні» моря,  великий досвід у 
сфері захисту прибережних районів, що зібрано в Deltares (раніше 
DelftHydraulics), а великий досвід в області морської інженерії зібрано в Marin. 
Хвилі і течії можуть викликати великі сили і напруги на і поблизу 
гідротехнічних споруд. Гідродинамічні навантаження спричиняють небажані 
ефекти, такі як вібрації і втома, пошкодження облицювання, структури та їх 
основи. Наприклад, основні сили, яким опираються морські дамби та інші 
системи берегової оборони, спричинені хвилевим середовищем, можуть бути 
дуже великими. Облицювання морських дамб повинно бути сконструйовано 
таким чином, щоб вони витримували великі навантаження, які можуть 
виникнути в процесі сильного шторму.  

Схожі вимоги ставляться до безпеки морських суден і морських споруд 
(виробництво і розвантаження платформи, парки вітряків), які повинні 
працювати в екстремальних погодних умовах. При сильних штормах хвилі і 
рухи судна можуть стати настільки великими, що частина потоку морської води 
("зелена вода") проходить над палубою судна. Ця проблема відома як 
навантаження "зеленої води" На відміну від "білої води", що складається з 
бризок і піни, "зелена вода" вважається серйозною загрозою для безпеки і 
працездатності військових і торгових суден. В наш час ці явища в основному 
експериментально вивчені, а результати використовуються для формулювання 
правил проектування. Існує нагальна потреба в інструменті чисельного 
моделювання для передбачення в деталях споруди гідродинамічного 
навантаження від хвиль і течій, і його впливу на конструкцію. Числова модель 
має перевагу в тому, що вона може бути швидко адаптована до невеликих змін 
в геометрії або умовах масштабування ефектів і отримати докладний аналіз 
гідродинамічних процесів. Миттєва доступність числової моделі є ще однією 
важливою перевагою. 
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Засоби, наявні в даний час, навряд чи здатні передбачати такі події до 
прийнятного рівня точності, так як ці інструменти в значній мірі залежать від 
застосування простих моделей, заснованих на, наприклад, лінійній теорії 
потенціалу потоку або теорії дрібної води. На відміну від цього, фізичні явища, 
що супроводжують екстремальні події, є високонелінійними і 
високодисперсними через прояви крутизни хвилі і вимагають нових методів  як 
основи для прогнозування потоку води та індукованих гідродинамічних 
навантажень. Математична модель для комплексного потоку води відноситься 
до першої половини 19-го століття і відома, як рівняння Нав'є-Стокса. Тим не 
менш, ці рівняння застосовують вже близько десяти років, бо їх можна 
використати для розв’язання великомасштабних комплексних проблем вільної 
поверхні потоку завдяки новим чисельним алгоритмам і збільшенням 
потужності комп'ютера. Це розвиток важливий, бо в найближчому 
майбутньому він повинен забезпечити, крім моделі тестування, ще і додатковий 
інструмент для проектних завдань, пов'язаних з цими типами потоків. Цей 
числовий інструмент є відносно дешевим (порівняно з експлуатаційними 
витратами на модель басейну), тому він може бути використаний у початковій 
стадії процесу проектування. 

Вхідні дані і методи. В інженерній практиці для розрахунку дії хвиль на 
споруди розглядають окрему хвилю, зумовлену екстремальними штормовими 
умовами, або використовується статичне уявлення про хвилювання за тих же 
умов. У двох випадках необхідно встановити зв’язок між характеристиками 
хвилювання і швидкостями, прискореннями та тисками у воді. Для цього 
використовують відповідну теорію хвиль. 

Однією з таких теорій є теорія хвиль Ері. Порівняно проста теорія руху 
хвиль, відома як теорія Дж. Б. Ері, розроблена у 1842 році. Вона побудована на 
уявленні про синусоїдальний профіль хвилі і малої висоти хвилі H порівняно з 
її довжиною λ і глибиною води h. Теорія Ері не застосовується до хвиль, 
характерних для умов, за яких повинна розраховуватись морська гідротехнічна 
споруда, але вона широко застосовується для попередніх оцінок і встановлення 
основних характеристик, що визначають рух води при хвилюванні. Вона також 
служить основою для статистичного опису хвиль і пов’язаного з ним руху води 
у штормових умовах. Відхилення хвильової поверхні від рівня спокійної води 
може бути записане у вигляді: 

(H/ 2)cos(kx t)η ω= − ,      (1) 
де k- хвильове число; ω – кругова частота. 

 Горизонтальна і вертикальна складові швидкості частин рідини з 
координатами (x,y) згідно з теорією Ері і рівняннями гідродинаміки знаходять з 
виразів: 

                                                      
(2) 
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2

2

( ) sin( )
2 (kh)

( ) cos( )
2 (kh)

x

y

H ch kya kx t
sh

H sh kya kx t
sh

ω ω

ω ω

= ⋅ ⋅ −

= ⋅ ⋅ −

Хвильове число і кругова частота пов’язані з довжиною хвилі λ і періодом 
Т (інтервал часу між проходженням двох суміжних вершин хвиль через 
фіксовану вертикаль) таким чином: 

2k π
λ

=
 , 

2
T
πω =

 .                                          (3) 
 
З теорії випливає, що ці величини пов’язані між собою таким  виразом: 

2 ( )gk th khω = ⋅                                                  (4) 
 

Відхилення хвильової поверхні являє собою фіксований профіль хвилі, 
який переміщується вправо з постійною швидкістю:  

( )gc th kh
k T k
ω λ

= = =
                                          (5) 

 
Для хвиль малих висот, які описуються теорією Ері, горизонтальна і 

вертикальна складові прискорення руху частин рідини з координатами (x,y) 
можуть бути визначені за такими формулами: 

                                                       
 

(6) 
 
 
 
 Іншою широко використовуваною теорією хвиль є теорія хвиль Стокса. 

Теорія хвиль кінцевої амплітуди була розвинута у 1847 році Дж. Г. Стоксом. 
Основна ідея застосованого Стоксом методу полягає в розкладанні рівняння 
хвильової поверхні в ряд і визначення коефіцієнтів розкладу з умов, які 
задовольняють відповідним рівнянням гідродинаміки для хвиль кінцевої 
амплітуди. Стокс виконав дослідження, залишаючи в рівняннях три члени 
розкладу за крутизною H/λ, а розв’язок, в якому залишено п’ять членів, відомий 
як теорія хвиль Стокса п’ятого порядку і широко використовується в 
інженерних розрахунках для хвиль кінцевої амплітуди. Так як збіжність 
отриманих рядів сповільнюється зі зменшенням глибини води, застосування 
цієї теорії має сенс при відносних глибинах h/λ>0.1. Ця умова виконується при 
розрахунку стаціонарних бурових платформ на дію штормових хвиль. У 
відповідності з теорією Стокса п’ятого порядку при розповсюдженні хвиль 
висотою  H з хвильовим числом k і круговою частотою ω в напрямі 
позитивного х відхилення η поверхні рідини від рівня спокійної води може бути 
представлене у вигляді: 

        (7) 5

1

1 cos ( )n
n

F n kx t
k

η ω
=

= −∑
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де 

1
2 4

2 22 24
3 5

3 33 35
4

4 44
5

5 55

F a
F a F a F
F a F a F
F a F
F a F

=


= +
 = +
 =
 =

                                     (8) 

 
 
причому параметри форми хвилі F22, F44, залежать від kH пов’язаного з 

параметрами висоти хвилі а співвідношенням:  
3 5

33 35 552 ( )kH a a F a F F = + + +                                   (9) 
 
Горизонтальна γх і вертикальна γу складові швидкості частин рідини з 

координатами (x,y) (початок координат на дні) в момент часу t, зумовленого 
розповсюдженням поверхневої хвилі на акваторії глибиною h, можна 
визначити з виразів: 

5

1

5

1

( ) cos ( )
( )
( ) ( )
( )

x n
n

y n
n

ch nkyG n kx t
k sh nkh

sh nkyG sinn kx t
k sh nkh

ωγ ω

ωγ ω

=

=

= −

= −

∑

∑
   (10) 

де 

3 5
1 11 13 15

2 4
2 22 24

3 5
3 33 35

4
4 44

5
5 55

2( )

3( )

4

5

G aG a G a G
G a G a G
G a G a G
G a G
G a G

 = + +


= +
 = +
 =
 =

    (11) 

 
Тут G11,G13, – параметри швидкості хвилі, які залежать від kh. 
Результати. Обговорення і аналіз. Теорію хвиль Ері використовують 

переважно в попередніх розрахунках навіть при таких навіть при таких висотах 
хвиль, за яких можливі пошкодження конструкцій. Вона застосована на 
положенні про малу висоту хвилі порівняно з її довжиною і глибиною 
акваторії. Для більш точних розрахунків використовують теорію хвиль Стокса 
за умови, що довжина хвилі менша 0,1 глибини акваторії. Для більш довгих 
хвиль рекомендується теорія кноїдальних хвиль. Природно виникає питання 
про граничні значення відношень висоти хвилі до її довжини, а також довжини 
хвилі до глибини акваторії, для яких досить точні результати можуть бути 
отримані за найпростішою теорією Ері. Наведені вище приклади показують, що 
основною особливістю більш точних теорій хвиль – Стокса і кноїдальних – є 
передбачувана ними більш висока позначка гребеня хвилі порівняно з теорією 
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Ері. Ці обставини підказують більш простий спосіб визначення межі 
застосування теорії Ері – вона може бути застосована там, де розрахунки за її 
допомогою висоти гребеня хвилі відрізняються від отриманих за більш 
точними теоріями на величину, яка знаходиться в межах заданої відносної 
похибки. Цим способом встановлена область значень відношень висоти і 
довжини хвилі, за яких теорія Ері дозволяє отримати достатньо точні 
результати. 

При розділенні теорії Ері і Стокса у формулі для відхилення хвильової 
поверхні, яка відповідає теорії Стокса, залишені тільки два перших члени ряду 
або врахована перша  поправка до теорії Ері. Розділення теорій Ері і 
кноїдальної хвилі засноване на результатах, отриманих за допомогою теорії 
кноїдальних хвиль. Розділення теорій Стокса і кноїдальної проведено на основі 
загальноприйнятого уявлення про те, що теорія кноїдальних хвиль може бути 
рекомендована при відношенні глибини акваторії до довжини хвилі менше 0,1 
за винятком тих випадків, коли при тих самих умовах може бути використана 
теорія Ері. 

 Хвильові навантаження на нерухому вертикальну циліндричну колону 
вперше досліджені Морісоном в припущенні про малість діаметра колони 
порівняно з довжиною хвилі (при відношенні вказаних величин порядку 0,1 і 
менше), який дозволяє знехтувати спотворенням форми хвилі при взаємодії з 
колоною. Якщо позначити через  f хвильове навантаження на одиницю 
довжини колони, яка має діаметр D, то відповідно до формули Морісона, яка 
отримала широке застосування в інженерних розрахунках, 

2

0.5
4шв x x iн x
Df C D v v C aπρ ρ= +

,    (12) 
 
де ρ –густина води; Сшв і Сін – коефіцієнти; vx і ax – відповідно, 

горизонтальні швидкість і прискорення частини води, обумовлені хвильовим 
процесом.  

Перший доданок в правій частини формули, який називається швидкісним 
або лобовим опором і, як видно, пропорціональний квадрату швидкості води, 
включає модуль швидкості, оскільки знак цього навантаження збігається зі 
знаком швидкості руху частинок води. Другий доданок має назву інерційного 
опору і, як видно, пропорціональний прискоренню частинок води. Коефіцієнти 
Сшв і Сін називаються, відповідно, коефіцієнтами швидкісного та інерційного 
опорів. Значення коефіцієнтів швидкісного та інерційного опорів залежать від 
безрозмірних коефіцієнтів, зв’язаних у свою чергу з максимальною швидкістю 
частинок води vx max і періодом хвилювання Т. 

 
 

                                             (13) 
 
 
 

max

max

Re x

x
k

v D

v T
N

D

ρ
µ

=

=
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де ρ і µ - густина і динамічний коефіцієнт в’язкості рідини. 
Перший з цих параметрів, який називається числом Рейнольдса, другий – 

число К’юлагена-Карпентера і характеризує ефект, зв’язаний з періодичністю 
коливання. На жаль, кількість експериментальних даних, які встановлюють 
залежність коефіцієнтів опору від вказаних безрозмірних параметрів, надто 
обмежена, і тому в інженерній практиці обидва коефіцієнти вважають для 
простоти розрахунків постійними. Значення коефіцієнта швидкісного опору Сшв 
приймають в межах 0,6÷1,0, а значення коефіцієнта інерційного опору Сін – в 
межах 1,5÷2,0. 

За значеннями швидкості vx і прискорення ax у виразі (12), визначають 
хвильове навантаження за відповідною хвильовою теорією, а також зниження 
коефіцієнтів швидкісного та інерційного опорів можна отримати залежності, 
які визначають розподіл хвильового навантаження по довжині колони у будь-
який момент хвильового циклу. Так як швидкості прискорення частинок 
рідини, обумовлені хвилюванням, у загальному випадку, зменшуються з 
глибиною, рівнодійна хвильового навантаження, яка діє на колону на ділянці 
від дна до деякого рівня у, дорівнює 

0
( )

y
F f y dy= ∫  .                       (14) 

Аналогічно, момент цього навантаження відносно колони (у=0) дорівнює 

0
( )

y
M yf y dy= ∫   ,                                      (15) 

а плече рівнодійної відносно низу колони знаходиться, як  
Mb
F

=
     .                                                 (16) 

Як вже було сказано раніше, штормовий вітер відіграє значну роль в 
розрахунках морських гідротехнічний споруд, оскільки він створює значну дію 
на надводну частину споруди. Швидкість вітру під час урагану може, 
наприклад, досягати 50 м/с і при цьому горизонтальне вітрове навантаження на 
типові споруди може перевищити 500 кН. Вітрові навантаження, що діють на 
споруду, залежать від форми і площі парусності її елементів, а також від 
швидкості вітру. Найбільша швидкість вітру в районі експлуатації споруди 
може бути встановлена аналізом щодобових метеорологічних зведень. 
Внаслідок пульсації швидкості вітру в період вимірювання доводиться 
знаходити середню швидкість вітру за певний інтервал. В США за певний 
інтервал прийнято час, за який проходить стовп повітря довжиною в 1 милю 
(1852 м). Найшвидша миля вітру — це найбільше значення виміряної таким 
чином швидкості вітру протягом доби. 

Для розрахунку споруд приймають дані за 50 або 100 років, причому 
останні на 10% нижчі. Для більшості стаціонарних наземних споруд 
використовують 50-річний період, а для морських гідротехнічних споруд, 
руйнування яких пов'язане з великими матеріальними втратами і людськими 
жертвами, рекомендується приймати 100-річний період. Швидкість вітру 
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визначає метеорологічна служба приблизно на висоті 10 м над поверхнею 
Землі, а для визначення швидкості вітру на інших висотах маємо залежність, 
яка справедлива до висоти 180 м 

0 10
Yv v=

 ,     (17) 
 
де ν - швидкість вітру на висоті Y (в метрах) над поверхнею води; νо - 

швидкість вітру на висоті 10 м. 
У разі відсутності більш точної інформації швидкість вітру над водою в 

місці експлуатації споруди приймають на 10% більшу встановленої на ближній 
метеорологічній станції. Наприклад, якщо за даними наземної станції на 
узбережжі Чорного моря на висоті 10 м швидкість вітру з повторенням один раз 
у 100 років складає 60 м/с, то над водною поверхнею вона очікується в 1,1 рази 
більшою, приблизно 65 м/с. 

При розрахунку споруд необхідно також враховувати пульсації швидкості 
вітру. Ці пульсації називають поривами і їх визначають шляхом множення 
середньої швидкості на коефіцієнт пульсації (поривів). Вимірювання 
показують, що коефіцієнт пульсації знаходять залежно від достатньо великого 
розміру споруди, часу усереднення швидкості вітру і порівняно невеликого 
інтервалу часу усереднення максимальної швидкості вітру в пориві. Оскільки 
час усереднення залежить від максимальної усередненої швидкості, то 
коефіцієнт пульсації можна розглядати як функцію цієї величини, а також 
інтервалу усереднення швидкості в пориві. 

В таблиці 1 наведені значення коефіцієнта пульсації, характерні для вітрів 
з річним максимумом середньої швидкості 30 і 60 м/с, а також відповідають 
тривалості усереднення  60 і 30 с відповідно при різних невеликих інтервалах 
усереднення максимальної швидкості вітру в пориві. 

Таблиця 1. 
Значення коефіцієнта пульсації 

Річний максимум 
середньої 
швидкості, м/с 

Інтервал усереднення, с 

60 30 20 10 5 0,5 

30 1,00 1,08 1,12 1,18 1,24 1,371 
60 - 1,00 1,04 1,10 1,12 1,29 

 
Як бачимо, коефіцієнт пульсації змінюється від 1,0 до 1,4 залежно від 

річного максимуму середньої швидкості та інтервалу усереднення вітру в 
пориві. Однак не всі інтервали мають значення при визначенні вітрового 
навантаження на споруди. Дійсно, пориви тривалістю, меншою ніж час, необ-
хідний для того, аби споруда встигла відреагувати на дію, мають дуже малий 
вплив і можуть не враховуватись. Так, якщо невеликий плавучий знак реагує на 
пориви тривалістю не менше 1 с, то при річному максимумі середньої 
швидкості 60 м/с згідно з табл. 1.1 інтерполяцією отримаємо відповідне 
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значення коефіцієнта пульсації близько 1,3. Аналогічно для великої споруди, 
яка реагує на пориви тривалістю від 10с і більше, при середній швидкості вітру 
60 м/с отримаємо коефіцієнт пульсації, рівний 1,10. Морські гідротехнічні 
споруди реагують на періоди, що знаходяться в інтервалі 1,10-1,13, і коефіцієнт 
пульсації для них приблизно дорівнює 1,2, або при середній швидкості вітру 60 
м/с розрахункове значення швидкості вітру буде дорівнювати 1,2×60 = 72 м/с.  

Вітрові навантаження, що діють на морські гідротехнічні споруди, 
складаються з вітрових навантажень, що діють на окремі її частини. Для кожної 
частини споруди або елементів опорної основи, резервуарів, житлового блока 
вітрове навантаження викликане в’язким тертям потоку повітря при обтіканні 
перепони і різницею тисків з навітряної і підвітряної сторін. Сила, яка діє на 
перепону, може бути визначена за експериментально установленою залежністю 

20.5F CAρ ν=  ,      (18) 
де ρ - густина повітря, кг/м3;  А - площа парусності, м2; v - швидкість вітру, 

м/с; С - безрозмірний коефіцієнт опору, який залежить від форми перепони і 
кінематичного коефіцієнта в’язкості повітря µ. 

Оскільки густина і в’язкість повітря в приповерхневому шарі мало 
змінюються при звичайних змінах атмосферного тиску і температури, то можна 
прийняти ρ=1,226 кг/м3 і µ=1,795×10-5 Па∙с, що відповідає стандартним умовам 
при температурі 15,56оС і тиску 1013 Па. Підставивши ці значення в формулу 
(18), отримаємо формулу для вітрового навантаження 

3 20.539 10F CAν−= ⋅  .        (19) 
 
Течія належить до порівняно постійних за характером руху мас води і є 

результатом припливних явищ, вітрового нагону, річкового стоку. Найчастіше 
течії, що враховуються при розрахунках морських гідротехнічних споруд, 
пов'язані з припливами і вітровим нагоном. Як в одному, так і в іншому 
випадках течії приймають горизонтальними за напрямом і змінними зі 
збільшенням глибини. Величина і напрям припливної течії на поверхні зазви-
чай оцінюється за вимірами в природних умовах на передбачуваному місці 
установки споруди. При цьому напрям течії змінюється відповідно до підйому 
або зниження рівня води. На противагу цьому течія від вітрового нагону 
переважно оцінюється розрахунковим шляхом, причому приймається, що 
швидкість такої течії дорівнює 1% від швидкості вітру на висоті 10 м над 
поверхнею води. В інженерних розрахунках часто приймають, що зміна 
швидкості припливної течії з глибиною може бути записана за формулою 

7
0прпр

Yu u
h

=
                               (20) 

Епюра швидкості течії від вітрового нагону має лінійну залежність і 
описується формулою 

. .. . 0 ( / )
в нв нu u Y h=                                             (21) 

У штормових умовах течія існує разом з рухом води, обумовленим 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 16 



 Том 6. Выпуск 2(39)                                                                                                                        Технические науки  

хвилюванням. Напрям припливної течії може не збігатися з напрямом 
поширення хвилі, а напрям течії від вітрового нагону завжди збігається з 
напрямом поширення хвилі. Поверхневі хвилі, які існують разом з течією, 
відрізняються від хвиль за відсутності течії. Можна зазначити, що різниця цих 
хвиль залежить від співвідношення швидкості течії і швидкості поширення 
хвилі. Для розрахункової хвилі, яка відповідає умовам екстремального шторму, 
це співвідношення настільки мале, що ним можна знехтувати. Таким чином, 
для розрахунку регулярного хвилювання, що довільно змінюється з глибиною 
течії, визначення навантажень на споруди виконується шляхом сумування 
горизонтальної швидкості води, обумовленої хвилюванням, зі  складовою 
швидкості течії в напрямі поширення хвилі. 

До останнього чинника навколишнього середовища можна віднести 
льодовий покрив. Але він присутній лише на морських бурових платформах, 
які експлуатуються в умовах постійного або сезонного льодового покриву. В 
свою чергу цей покрив спричиняє навантаження на бурову платформу. Зусилля 
F, що виникає при руйнуванні льоду спорудою, можна визначити за 
залежністю 

pF Cf A=                                                  (22) 
де fp– міцність льоду на роздріблення; С-коефіцієнт пропорційності; А-

площа контакту опори з льодовим утворенням. 
Типові значення коефіцієнта С знаходиться в межах від 0,3 до 0,7, а для fp 

вони знаходяться в межах від 1,4 до 3,5 МПа. За відсутності необхідних 
експериментальних даних значення Сfp можна прийняти рівним 2,5 МПа, що 
відповідає екстремальним умовам. Оскільки припливні явища пов’язані зі 
значною зміною рівня спокійної води, то необхідно враховувати не тільки 
величину льодового навантаження, але і місце прикладання його до споруди. 
Тому при проектуванні морської бурової платформи необхідно обрати 
необхідні конструкції і достатню їх міцність, що забезпечити руйнування 
льодового покриву, який рухається в напрямку бурової установки. 

Висновки. Розглянуто різноманітні гідрометеорологічні умови, які мають 
свій вплив на морську бурову установку. Описані такі гідрологічні фактори, як 
морські хвилі, підводні течії. Надано декілька методів опису і визначення таких 
параметрів морської хвилі, як її довжина, висота, швидкість, відхилення 
хвильової поверхні від рівня спокійної води, горизонтальні і вертикальні 
значення швидкості і прискорення хвилі, хвильове число і частота, а також, що 
є найголовнішим, хвильове навантаження на вертикальні частини морської 
бурової установки. Також розглянуто вплив льодового покриву на опори 
платформи, а також навантаження, які необхідні для його руйнування опорами 
платформи. Проведено оцінку впливу вітрового навантаження на надводну 
частину морської бурової установки. 
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Аннотация. Описаны технологии и устройства розвития новых решений в 

глубоководной морской индустрии добычи и транспорта нефти 
многофазными насосами и использование fpso современной концепции. 

Ключевые слова: fpso, двухвинтовой насос, песок, скважина, жидкость, 
транспорт. 

Abstract. The technology and devices of new solutions in the deep-sea industry 
production and transport by multiphase pumps and the use of modern concept fpso is 
described.  

Key words: fpso, twin screw pump, sand, well, fluid, transport. 
Вступ.  У нафтовій промисловості виникає ряд проблем транспортування 
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сирої нафти, яка видобувається з морського родовища, і з цього моменту 
необхідно забезпечити послідовні стадії переробки і її доставку до місця 
споживання і для цього використовуються різноманітні засоби: нафтові кораблі 
і танкери, видобувні кайзери або промислові трубопроводи (викидні лінії). 
Офшорна індустрія постійно змінюється і шукає інноваційні та економічні 
рішення, які повинні бути постійно на увазі дизайнерів для задоволення 
повноваження попиту і стикаються з проблемами сучасного світу. Ця стаття є 
розвитком нових технологій в глибоководній морській індустрії видобування і 
транспорту нафти багатофазними насосами і використання  FPSO сучасної 
концепції. 

Морська нафтова промисловість розвивається день у день, особливо в 
нафто- та газотранспортній галузі, і багатофазні двогвинтові насоси були 
прийняті як найважливіше рішення для перекачки одночасно всіх фаз в одній 
трубі. Концепція FPSO, що поєднує в собі функції видобування, зберігання і 
вивантаження на одній і тій же плаваючій платформі, оправдана і часто широко 
використовуються і на даний час у світі перебуває в експлуатації  до 160 
платформ FPSO. Видобуток нафти у відкритому морі ведеться з кінця 40-х 
років і поширюється все далі на більші глибини, які в даний час досягають 3000 
метрів. Зростають витрати на її видобуток, переробку та транспортування. Для 
мінімізації витрат у 70-х роках вводиться в експлуатацію перша FPSO Shell 
Castelon, побудована в Іспанії. FPSO -  це судно на плаву, часто з механічним 
двигуном, що має можливість самостійно переміщатися в задане місце 
дислокації, в більшості випадків перероблене з супер-танкерів. Часто 
використовують термін FPSO (Floating Production, Storage and Offloading 
vessel), в силу своєї багатофункціональності, як - плавучу систему для 
видобування, зберігання і відвантаження вуглеводневих продуктів (Рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - FPSO Pazflor в морі біля Анголи 

 
Основний текст  
1-Принцип роботи FPSO 
Плавуча система нафтовидобування, крім можливості зберігати і 

відвантажувати нафту, включає в себе обладнання для закачування сирої нафти 
прямо з видобувних свердловин, надалі її обробки для експорту. Одне FPSO 
може обслуговувати десятки шельфових свердловин (Рис.2). 
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Рисунок 2 - Загальна схема видобування нафтопродуктів і відвантаження 

на танкер 
 

Нафта надходить з шельфової свердловини через систему підводних 
трубопроводів і допоміжних модулів (бустерний чи підпірний багатофазний 
насос, модуль сепарування нафти, установку з численних клапанів з 
лічильником пройденої кількості нафти, фонтанні арматури  чи "Сhristmas tree" 
– за умови, що вони встановлені на морському дні), потім через систему 
гнучкого трубопроводу (risers) в танки (ємності) FPSO (Рис.3-5). 

 

 
Рисунок 3 - Система підводних трубопроводів і допоміжних модулів 
 

 
Рисунок 4 - Підводний сепараційний модуль (Subsea Separation Unit) 
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Рисунок 5 - Фонтанна арматура (Christmas tree) - установка з 

численними засувками, лічильниками пройденої нафти і піску 
 
На FPSO нафта зі свердловини сепарується на воду, газ і нафту та пісок. 

Після сепарації нафта надходить через завантажувальний трубопровід на 
приймальний танкерний буй (SMB – Single Mooring Buoy), з нього по 
завантажувальному шлангу в ємності танкера. 

 

 
Рисунок 6 - Приймальний танкерний буй ( Single Mooring Buoy) 

 
2-Особливості дизайну та технічні характеристики FPSO 
Для отримання уявлення про основні характеристики розглянемо як 

приклад FPSO "Pazflor", запущене в експлуатацію в 2010 році (Рис.7).  
Довжина - 325 м. Ширина - 61 м. Можливість зберігання до 1,9 мільйона 

барелів нафти. Житлові приміщення розраховані на 240 осіб. На палубі 
знаходиться 15 спеціалізованих модулів для обробки вуглеводневих продуктів. 
Має п'ять турбогенераторів по 24 МВт потужності кожний. Переробляє до 220 
тисяч барелів нафти на день. Спеціальна система очищення води дозволяє 
очищати порядку 311 тисяч барелів води в день, де 1 барель дорівнює 158,99 
літрів. Газова установка виробляє стиснений газу до 4,3 мільйона м3 в день. 
Одна особливість FPSO в тому, що ніс судна вважається там, де розташований 
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факел, для спалювання попутних газів. Модуль Gas Compression- служить для 
стискання газів. 

 

 
Рисунок 7 - Схема розташування основних модулів і частин судна 

на прикладі FPSO "Pazflor" 
 
Останнім часом, у зв'язку з жорсткістю законів з екологічної безпеки 

навколишнього середовища на FPSO "Pazflor" намагаються виключити 
спалювання попутних газів на факелі, під час проведення звичайних операцій, 
шляхом зворотного перезапуску стисненого газу назад в свердловину або 
експортувати як скраплений газ LNG. 

Аналогічну операцію проробляють з водою, отриманої при очищенні 
нафти, і її нагнітання в пласт (water injection). На багатьох FPSO встановлюють 
газотурбінну установку, де використовують як паливо природний газ, який 
видобувається із свердловини. Деякі газотурбінні установки можуть працювати 
як на газі, так і на дизельному паливі. 

Установка тепла утилізує контури після турбіни, потім можна утилізувати 
тепло (t ~ 450-500 ° C), яке використовують в інших модулях нафтопереробки. 

3  Система швартування 
Розглянемо важливе питання про систему швартування FPSO,  ця система 

повинна забезпечити стійке положення судна при виконанні ним основних 
функціональних обов'язків. 
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Частина судна використовує стандартну систему швартування якорями 
(Рис.8), деякі судна позиціонуються за допомогою спеціальної вежі на якорях 
(турелі), яка дозволяє судну обертатися навколо неї, що дуже зручно при 
поганій погоді, деякі утримуються в заданому місці за допомогою системи 
динамічного позиціонування. Згідно технічним вимогам до FPSO, у разі 
необхідності, час роз'єднання з шельфової свердловиною має бути таким: 
заплановане протягом 24 годин і незаплановане за 10 годин. 

 

 
Рисунок 8 - Швартування FPSO за допомогою вежі на якорях 

 
4-Типи видобувних систем FPSO 
Розглянемо найпоширеніші типи FPSO: 
FSO- Floating Storage and Offloading systems (плавучі системи зберігання та 

відвантаження нафтопродуктів); 
FPS – Floating Production Systems (плавучі системи переробки 

нафтопродуктів); 
FSU – Floating Storage Units (плавучі системи зберігання нафтопродуктів); 
FDPSO –Floating Drilling Production Storage and Offloading vessel (плавуча 

система буріння, переробки, зберігання і відвантаження нафтопродуктів); 
FLNG – Floating Liquid Natural Gas vessel (плавуча система оперування 

зрідженим природним газом); 
FLPG –Floating Liquid Petroleum Gas vessel (плавуча система оперування 

скрапленого нафтового газу – рис.9). 

 
Рисунок 9 - Плавуча система оперування LPG 
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Так як обладнання багатофазних насосів (рис.10) знаходиться під водою, 
на дні моря, то ремонт чи звичайне технічне обслуговування буде обходитись 
набагато дорожче і виконати це складніше, чим на суші. Багатофазна продукція 
може бути більше агресивним середовищем для внутрішньої поверхні 
трубопроводів, робочих коліс і лопаток насосів, резервуарів, в яких ця 
продукція транспортується, цим самим у нас будуть більші затрати на матеріал, 
з якого змушені робити всі елементи, які будуть взаємодіяти з робочими 
поверхнями. Тому на вхід насоса варто подавати відповідно підготовлену 
нафту, яка вже очищена від води і піску. 

 
Рисунок 10 – Двогвинтовий багатофазний насос 5-Економічні переваги 

FPSO 
 
Більшість судів FPSO переобладнуються із старих танкерів, балкерів, що є 

дуже економічно вигідно. За статичними даними на середину 2010 року, лише 
36% з існуючих конструкцій були побудовані, а не переобладнані шляхом 
конверсії. Дуже економічно вигідно використовувати FPSO при розробці 
нафтового шельфу з невеликим запасом нафти, немає необхідності тимчасово 
прокладати кілометри дорогих труб. 

Використання нових технологій на FPSO, високі екологічні показники і 
мінімальний час при пересуванні на місце нової локації, виділяють FPSO за 
економічними показниками в порівнянні з іншими нафтовидобувними 
платформами. 
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Анотація. У цій статті описано використання системи для відділення 
газу, води і піску з емульсії з метою значно підвищити надійність 
багатофазного підводного насоса (MPP). Для цього використовується новий 
тип сепаратора газу вихрового типу, а також гідроциклон для видалення 
піску. Вартість нового типу сепаратора не перевищує 20000 доларів США. 
Новий тип сепаратора підвищує ефективність розділення фаз на 99,9% за 
рахунок застосування вихрових сил в конструкції. Маса і розміри нового 
сепаратора в 15 разів менше, ніж звичайного. Запропоновано нову система 
сепарації з багатофазним насосом (MPP). 
         Ключові слова: сепаратор, багатофазний насос, гідроциклон, пісок, 
нафта, газ, вода 

Abstract. In this paper the use of system to separate gas, water and sand from 
emulsion to raise the reliability of multiphase pump (MPP) considerably is described. 
For this purpose the new type of vortex gas separator is used as well as hydrocyclone 
for sand removal. The cost of new type of separator not exсeed 20,000 US$. New type 
of separator enhance the efficiency of separation to 99,9% due to application of 
vortex forces in construction.The mass and dimensions of new separator is 15 times 
less than usual one. The new system of separation with MPP is proposed.  

Key words: separator, multiphase pump, hydrocyclone, sand, oil, gas, water. 
Objectives. Traditional separator is a large pressure vessel designed to separate 

production fluids into their constituent components of oil, gas and water. Generally 
the separator utilizes the force of gravity to separate oil-gas mixtures (due to different 
densities of the fluids). Hydrocyclone (desander and desilter) utilize centrifuge force 
and mass difference between the solids density and liquid density for solids removal 
from fluid. Our main task is separate gas, water and sand from emulsion to raise the 
reliability of multiphase pump (MPP) considerably. For this purpose the new type of 
vortex gas separator is used as well as hydrocyclone for sand removal. The cost of 
new type of separator not exeed 20,000 US$. New type of separator enhance the 
efficiency of separation to 99,9% due to application of vortex forces in 
construction.The mass and dimensions of new separator is 15 times less than usual 
one. The new system of separation with MPP is proposed.  

Description of proposed system. System for gas-liquid-sand mixture 
separation 

Our proposal is based on the application of hydrocyclone to remove sand to 
special rubber reservoir, which may be changed periodically after its filling by sand 
(Fig.1). Hydrocyclone may also separate water from fluid. For gas separation the new 
design of vortex type separator (Fig.2) is proposed. 

For gas separation the new type of vortex gas separator is proposed (Fig.4). 
 Vortex type gas separator may be used also as for gas as well for the water and 

sand separation. The new system of gas, water and sand separation with MPP is 
presented on fig.1-3. 

Gas after separator is directed to compressor and pumped to platform or FPSO 
by umbilical. Sand is collected in sand tank. Water is injected in injection well. 
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Figure 1 – System of sand and gas separation before entering twin-screw pump 

(variant 1) 
1 - pipe for reception of the fluid from the well, 2 - hydrocyclone unit for solids separating, 3 - 

screw for solids moving; 4 - screw drive mechanism, 5 - the valve of screw mechanism, 6-valve of 
rubber tank, 7 - mechanism to be able to transport solids to the surface, 8 - rubber reservoir, 9 - 
outlet of the fluid-gas mixture with solids; 10 - valve or shut-off unit, 11 - gas-liquid vortex -type 
separator, 12 – pipe for gas exit, 13 - pipe for displacement of  purified liquid, 14, 15 - locking 

elements, 16 - twin-screw pump, 17 - pipe for exit of purified liquid product. 
 

 
Figure 2 – System of sand, gas and water separation (variant 2) 

1 - pipe for reception of the fluid from the well, 2 - hydrocyclone unit for solids separating, 3 - 
screw for solids moving; 4 - screw drive mechanism, 5 - the valve of screw mechanism, 6-valve of 
rubber tank, 7 - mechanism to be able to transport solids to the surface, 8 - rubber reservoir, 9 - 
outlet of the fluid-gas mixture with solids; 10 - valve or shut-off unit, 11 - gas-liquid vortex -type 

separator, 12 – pipe for gas exit, 13 - pipe for displacement of  purified liquid to hydrocyclone, 14, 
15 - locking elements, 16 - twin-screw pump for oil or water transportation, 17 - pipe for exit of 

purified liquid product, 18 – ejector; 19 – pipe for exit of gas-liquid mixure; 20 – reduction valve 
for gas-liquid mixure ; 21 – pipe for exit of water; 22 – transportation suspension; 23- 

hydrocyclone for water-oil separation 
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Figure 3– System of sand, gas and water separation (variant 3) 

1 - pipe for reception of the fluid from the well, 2 – screw compressor, 3 - screw for solids moving; 
4 - screw drive mechanism, 5 - the valve of screw mechanism, 6-valve of rubber tank, 7 - 

mechanism to be able to transport solids to the surface, 8 - rubber reservoir, 9 - outlet of the fluid-
gas mixture with solids; 10 - valve or shut-off unit, 11 - gas-liquid vortex -type separator, 12 – pipe 

for gas exit, 13 - pipe for displacement of  purified liquid to hydrocyclone, 14, 15 - locking 
elements, 16 - twin-screw pump for oil or water transportation, 17 - pipe for exit of purified liquid 
product, 18 – ejector; 19 – pipe for exit of gas-liquid mixure; 20 – reduction valve for gas-liquid 

mixure ; 21 – pipe for exit of water; 22 – transportation suspension; 23- hydrocyclone for water-oil 
separation. 

 
Figure 4 – Vertical vortex type four-phase mixture separator 

1-cylindrical housing, 2-cover, 3 - bottom, 4 – inlet, 5 – gas outlet, 6 – emulsion outlet, 7 – 
deflector, 8 – plate of attack, 9 – horizontal divertor, 10 – separation set, 11 – conditional bottom, 
12 – conical directional confusor, 13 – outlet orifice, 14 – catch pocket, 15 – separation plates, 16 

– split channals, 17 – disk, 18 – pin, 19 – L-form plates, 20 – clearances ring, 21 – chamber of 
accumulation, 22 – drainage pipe for sand, 23 – catching space, 24 – axial disk, 25 – radial plates, 

26 – place for drainage pipe, 27 – circular clearance. 
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Figure 4a – Gas separator (another view) - ( see fig.4 description) 

 
Conclusion. New system of separation with multiphase pump is proposed. New 

type of vortex gas separator is proposed for use in this system. The mass and 
dimensions  of  new separator is 15 times less than usual one.  
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В ПРОСТОРОВО АНІЗОТРОПНИХ ДЕФОРМІВНИХ 
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Boiko R.V. 
THE INFLUX OF REAL GAS TO A HORIZONTAL WELL IN SPATIALLY 

ANISOTROPIC ELASTIC STRIP AND OVAL LAYERRS. 
Departament of main gas pipelines "Lvivtransgaz",  

Lviv, st. Rubchaka, 3, 79000 
 

Анотація. Пропонується методика визначення дебіту горизонтальної 
газової свердловини з виділенням розміщення її відносно головних осей тензора 
проникності і покрівлі та підошви продуктивного пласта. Горизонтальні 
свердловини можуть забезпечити в декілька разів більші дебіти, ніж 
традиційні вертикальні, але в разі найбільш вигідного чи геологічно 
зумовленого їх розміщення в продуктивному пласті. 

Ключові слова: горизонтальна свердловина, тріщинний деформівний 
пласт, анізотропія проникності, реальний газ, сланцевий газ. 

Abstract. Methods of rating flowrate of horizontal gas well with the emphasis on 
its location relation to the principal axes of the tensor permeability and top and 
bottom of the reservoir are provided. Horizontal wells can provide several times 
higher flow rates than conventional vertical, but only in the case of their most 
advantageous or geological placement in the reservoir. 

Keywords: horizontal well, elastic fractured reservoir, permeability anisotropy, 
real gas, shale gas. 

В Україні, як і у світі в цілому, гостро стоїть проблема забезпечення 
природним вуглеводневим газом [1]. Разом із пошуком альтернативних джерел 
енергії ведуться роботи по виявленню і освоєнню нових традиційних і 
нетрадиційних родовищ газу [2] , зокрема на великих глибинах і в сланцевих 
масивах, котрі пов’язуються із тріщинуватістю гірських порід та необхідністю 
застосування горизонтальних свердловин [3]. 

Питанням припливу нафти і, в меншій мірі газу до горизонтальних 
свердловин присвячено ряд робіт, з оглядом яких можна ознайомитися в 
роботах [3, 4, 5]. 

Невирішеними залишилися питання фільтрації реального газу в 
просторово анізотропному деформівному тріщинному пласті смугоподібної і 
овальної форми, що і є метою даної роботи. Для розв’язування задачі 
послуговуємося класичними методами підземної гідрогазомеханіки [6]. 

Диференціальне рівняння усталеної ізотермічної фільтрації реального газу 
в деформівному анізотропному пласті записується так [6]: 
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де p – тиск; k(p) – коефіцієнт проникності газонасиченого анізотропного 
середовища як функція тиску p; ρг(p), μг(p), – відповідно густина і, динамічний 
коефіцієнт в’язкості газу як функції тиску p. 

Таке рівняння у просторовому вигляді не має аналітичного розв’язку. Його 
розв’язують в одно- чи двовимірному просторі наближено, припускаючи, 
здебільшого, пласт ізотропним і недеформівним, а газ – ідеальним, тобто k(p) = 
= k = const, μг(p) = μг = const. 

Для урахування анізотропії пласта за проникністю нами використано 
афінний симетричний тензор коефіцієнта проникності другого рангу, 
просторові координати скеровано так, щоб вони співпадали з головними осями 
симетричного тензора. Згідно з методом фрагментів усю область фільтрації 
поділено на дві зони: зону плоского руху в горизонтальній площині та зону 
плоского руху у вертикальній площині. Зону навколо свердловини подано 
прямокутником (точніше, паралелепіпедом), розглядаючи горизонтальну 
свердловину рівнозначною вертикальній тріщині [5]. 

Здійсненням ізотропізуючої деформації простору [6] і поворотом 
координатних осей задачу звели до класичної задачі прямолінійно-
паралельного припливу до галереї по рідині: 

 
λµ
∆

=
г

1г phLkQ  (2) 

або стосовно до випадку двостороннього припливу 
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222
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де kг = kхsin2α + kycos2α – коефіцієнт напрямленої проникності пласта у 
горизонтальній площині, який визначається проекцією вектора швидкості 
фільтрації вздовж осей x та y на напрям градієнту тиску; h – товщина пласта; 
L – довжина галереї (горизонтальної свердловини); ∆p1 – перепад тиску в 
горизонтальній площині; μp – динамічний коефіцієнт в’язкості рідини; λ – 
відстань між контурами галереї і живлення (дренування) пласта; κг = yxkk  – 
коефіцієнт анізотропії пласта за проникністю в горизонтальній площині [5]. 

Для усталеної фільтрації газу за методом аналогії між фільтрація ми 
нестисливої рідини і стисливого флюїду (зокрема газу) треба формально 
замінити тиск p і об’ємну витрату Q на модифіковану фунцію P (у простішому 
вигляді відому як функція Л.С. Лейбензона) і масову витрату газу QM [5]. 
Введено модифіковану потенціальну функцію для газу. Стан реального газу 
описано рівнянням Клапейрона-Менделєєва, динамічний коефіцієнт в’язкості і 
коефіцієнт стисливості газу як функції тиску враховано за С.С. Гацулаєвим, а 
деформівність колектора – експоненціальною функцією залежно від тиску. Тоді 
об’ємна витрата реального газу, зведена до стандартних умов, в горизонтальній 
площині до галереї в тріщинному пласті 
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де kг0 – коефіцієнт проникності в горизонтальній площині за пластового 
тиску pпл ; Т0 , Тпл – стандартна і пластова температури; αk – реологічний 
параметр деформівного середовища (п’єзокоефіцієнт проникності); p1 – тиск на 
галереї; p0 – стандартний тиск; г1µ , г1z  – середньоарифметичні коефіцієнти 
в’язкості і стисливості газу за пластових умов в горизонтальній площині (в 
зоні 1). 

У вертикальній площині (в зоні 2) на основі методів джерел і стоків, 
відображення і суперпозиції аналогічно отримано формулу дебіту. Відтак, 
об’єднавши обі формули, записано формулу об’ємного дебіту, зведеного до 
стандартних умов, горизонтальної газової свердловини в овальному просторово 
анізотропному деформівному тріщинному пласті: 

 [ ]
2
kпл0гг

)(
вкплк0г0

г0
ln2

)1()1(2 гплк

α





 ϕτ+
πλ

µ

−α−−α
=

−α−

Tp
L

z

epphTkQ
pp

 (5) 

де pв – тиск на вибої свердловини; κ = zr kk /  – коефіцієнт анізотропії 
пласта за проникністю у вертикальній площині; kz – коефіцієнт проникності 
пласта вздовж осі z; rc  - радіус свердловини; δ – відстань від осі свердловини до 
покрівлі пласта; гµ , гz  - середньоарифметичні значини коефіцієнтів в’язкості і 
стисливості газу в усьому пласті; 

( ) ( )
















 −δπ
−






 π
−



 −δπ

−
κ
π







 π

−
κ
π

=ϕ
−121cos12cos4chcos4ch

h
ros

h
r

h
r

h
r cccc

 
Тут згідно із прийнятою вище умовою можна записати для овального 

покладу λ = (S – 4hL)/2L, де S – площа овального покладу, S = πab; a, b – велика 
і мала півосі еліпса. 

Із використанням формули (5) досліджено вплив просторового розміщення 
горизонтальної свердловини відносно головних осей тензора проникності в 
горизонтальній площині на її дебіт в анізотропному пласті. Аналіз показує, що 
із збільшенням коефіцієнта анізотропії κг відношення дебітів 1r

QQκ  зростає, 
причому тим більше, чим менший кут α, де 

rκQ , 1Q  – дебіти свердловини за 
значин κr ≠ 1, κr = 1. Значить, для отримання більшого дебіту свердловину слід 
розміщати перпендикулярно до осі, вздовж якої пласт має найбільшу 
проникність. 

Числовий аналіз показав, що зі збільшенням коефіцієнта анізотропії 
проникності κ у вертикальній площині, коли коефіцієнт анізотропії проникності 
у горизонтальній площині κг = 1, відношення дебітів 1r

QQκ  зменшується. 
Положення свердловини відносно покрівлі (аналогічно підошви) 

продуктивного пласта практично не впливає на величину відношення дебітів 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 31 



 Том 6. Выпуск 2(39)                                                                                                                        Технические науки  

0,5QQδ , де δQ , 5,0Q  – дебіти свердловини за значин 0 < δ/h  < 0,5; δ/h = 0,5. 
Вплив відчутніший за δ < 0,2/h, особливо за великих значин коефіцієнта 
анізотропії проникності (κ > 5). 

1з ростом товщини пласта h відношення дебітів 10QQh  збільшується, але 
за κ > 10 і h > 100~150м це збільшення практично відcутнє, де hQ , 10Q  – дебіти 
свердловини при значинах h > 0 і h = 10м. Тому застосування одної 
горизонтальної свердловини (по товщині пласта) є неефективним у товстих 
(понад 50м) і високоанізотропних (κ > 10) пластах. У таких випадках доцільним 
може бути розміщення горизонтальних свердловин у два чи більше ярусів. 

Гострота проблеми забезпечення суспільства природним газом у певній 
мірі може вирішуватися шляхом освоєння нових традиційних і нетрадиційних 
родовищ із низько- і наднизькопроникними колекторами, типу сланцевих порід, 
але успішно освоїти їх вдається після попередньо створеної штучної 
тріщинуватості та із застосуванням горизонтальних свердловин. Вперше 
отримано формули дебіту галереї (прямолінійно-паралельний потік) і 
горизонтальної свердловини (в овальному пласті). Для практичного 
використання сформульовано висновки щодо впливу просторової анізотропії 
пласта за проникністю (і окремо у вертикальному та горизонтальному 
напрямках), ексцентричного розміщення горизонтальної свердловини (точніше, 
горизонтального стовбура) відносно покрівлі та підошви пласта, товщини 
продуктивного пласта на дебіт свердловини. 
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Анотація. В останні десятиліття при видобуванні нафти за допомогою 
електровідцентрових насосів додатково використовують струминні насоси, 
що забезпечує стабілізацію роботи електровідцентрових насосів, корисне 
використання енергії відсепарованого газу і навіть збільшення дебіту.  

З метою встановлення можливості використання струминних апаратів 
(ежекторів) при експлуатації нафтових свердловин штанговими насосами 
була виготовлена лабораторна водоповітряна ежекторна установка з 
приводом від електровідцентрового насоса, інжектоване повітря в якій 
подається компресором і його тиск перед входом у ежектор регулюється 
газовим редуктором. Під час експериментального дослідження змінювався 
геометричні параметри ежектора, тиск на виході з нього та тиск 
інжектованого повітря перед входом в ежектор.  

Після виконання експериментів здійснено аналіз отриманих результатів, 
зроблені висновки і вказано, які з отриманих результатів можуть 
характеризувати роботу нафтогазових ежекторів у нафтових свердловинах, 
що експлуатуються свердловинними штанговими насосами. 

Ключові слова: електровідцентровий насос, водоповітряна ежекторна 
установка, нафтова свердловина, свердловинний штанговий насос.  

Abstract. In recent decades, for oil extraction by means of centrifugal pumps, 
jets can be additionally used to stabilize the operation of centrifugal pumps, useful 
energy utilization of the separation gas and even increasing the well’s flow rate.  

In order to establish the possibility of using jet devices (jets) when operating oil 
wells with sucker rod pumps, water-air jet laboratory setup was made, which is 
driven by centrifugal pump and injected air in it is supplied by a compressor with 
pressure reducer valve that regulates the jet upstream pressure. While the 
experimental study geometric parameters of the jet, the outlet pressure and upstream 
pressure of the injected air in it were changed.  

After completing the experiments we’ve done the analysis of the obtained 
results, made conclusions and indicated which of the obtained results could 
characterize oil-and-gas jets work in oil wells operated with sucker rod pumps. 

Key words: centrifugal pump, water-air jet laboratory setup, oil well, sucker rod 
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pump. 
Вступ. Огляд літератури. Застосування струминних апаратів (насосів) 

при насосному способі видобування нафти зі свердловин почалося в кінці 20-го 
століття. Ідея застосування струминних насосів полягає в тому, щоб 
використати енергію відсепарованого газу для полегшення підйому 
газоводонафтової суміші на поверхню. З цією метою вище 
електровідцентрового насоса (ЕВН) встановлюють струминний насос (СН). 
Свердловинна суміш після проходження через ЕВН потрапляє в СН, який 
захоплює газорідинну суміш разом із відсепарованим газом із затрубного 
простору. Як показує практика при цьому стабілізується робота ЕВН, корисно 
використовується енергія відсепарованого газу і навіть у певній мірі 
збільшується дебіт свердловини [1]. 

Відомий факт, коли зворотний клапан, який забезпечував перепуск газу із 
затрубного простору в колекторну лінію, в умовах низьких температур 
замерзав, що призводило до значного пониження динамічного рівня 
свердловини і навіть до зриву подачі ЕВН [2]. Завдяки встановленню 
свердловинного ежектора вище динамічного рівня свердловини вдалося 
стабілізувати роботу ЕВН. 

Останнім часом запропоновано використання свердловинного ежектора у 
нафтових свердловинах, які експлуатуються свердловинним штанговим 
насосом (СШН) [3]. Такий ежектор потрібно встановлювати вище динамічного 
рівня свердловини і він забезпечуватиме відбір нафтового газу із затрубного 
простору свердловини, що полегшить підйом її продукції на поверхню. 

При установці таких ежекторів у нафтових свердловинах виникає 
необхідність у розумінні впливу тиску нафтового газу із затрубного простору, а 
також і різниці між цим тиском і тиском робочої газоводонафтової суміші в 
прийомній камері ежектора на його роботу. Така інформація потрібна для 
забезпечення оптимального розташування ежектора в свердловині вище її 
динамічного рівня. Справа в тому, що у таких свердловинах протягом одного 
циклу роботи штангового насоса і при постійному тиску нафтового газу в 
затрубному просторі тиск у прийомній камері змінюватиметься. Це спричинено 
зміною швидкості руху газоводонафтової суміші від нуля до певного 
максимуму, а потім знову до нуля  [4]. Змінна швидкість руху суміші на вході в 
ежектор спричиняє змінний тиск у його прийомній камері. Очевидно, що на 
частині циклу руху плунжера насоса, якій відповідає менша його швидкість, 
тиск у прийомній камері буде більший ніж тиск у затрубному просторі. При 
цьому газ із затрубного простору не поступатиме в ежектор. Якщо ж швидкість 
руху свердловинної суміші стає більшою за певну величину, то тиск у 
прийомній камері ежектора зменшується по відношенню до тиску газу в 
затрубному просторі і газ поступає в ежектор. 

Подальше збільшення швидкості газорідинної суміші перед ежектором аж 
до її максимуму, очевидно, викликатиме різницю тисків між тиском газу в 
затрубному просторі і тиском робочого потоку в прийомній камері. Це означає, 
що ежектор працюватиме з певним «підпором». 

Крім вище сказаного, важливо встановити безрозмірну характеристику 
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ежектора, тобто залежність )u(рр рс ∆∆  ( інсс ррр −=∆ , інрр ррр −=∆ ; ср , 

рр , інр  – тиски змішаного потоку на виході з ежектора, робочого потоку перед 
входом в ежектор і робочого та інжектованого потоків на вході у прийомну 
камеру; u  – об’ємний коефіцієнт інжекції на вході в прийомну камеру) і вплив 
на цю характеристику геометричних параметрів ежектора (діаметра сопла сd  і 
відношення площ 13 pff , 3f , 1pf  – площі поперечних перерізів отворів камери 
змішування і сопла). 

Важливість безрозмірної характеристики ежектора полягає в тому, що 
кожна точка цієї характеристики при відомому об’ємі робочого потоку, який 
проходить через ежектор, і відомих тисках робочого потоку на вході в ежектор 
і в прийомній камері дає інформацію при цьому про об’єм інжектованого 
потоку, який проходить через ежектор, і тиск на його виході. 

Провести експериментальне дослідження,  в якому робочим потоком була 
б газоводонафтова суміш, а інжектованим потоком – нафтовий газ, у 
лабораторних умовах немає можливості. Тому при проведенні лабораторного 
дослідження за робочий потік було взято воду, а за інжектований потік – 
повітря. Таким чином, дослідження виконувалось на водоповітряному 
ежекторі. 

Вхідні дані та методи. При експериментальному дослідженні 
водоповітряного ежектора при його роботі з різними соплами потрібно 
встановити тиски на вході і виході з нього і у прийомній камері, витрати води і 
повітря при різних тисках інжектованого повітря на вході в ежектор і різних 
навантаженнях на нього. Такі досліди виконати для різних діаметрів камери 
змішування.  

Для проведення лабораторного дослідження була виготовлена установка, 
гідравлічна схема якої зображена на рис. 1. Установка складається із  

 

 
Рисунок 1 – Гідравлічна схема лабораторного стенда 
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приймального резервуара 1, об’єм якого 200 л, відцентрового насоса 5 серії 
JSWm15M, лічильника води GROSS МТК20 8, досліджуваного ежектора 9, 
поршневого компресора 21, газового редуктора 22, роторного газового 
лічильника G10 РЛ-ЕХ 18, лічильника газу Арсенал GMS G6 15, 
вимірювальних приладів, які включають манометри 10, 11, 20, мановакууметр 
13, біметалічний термометр ТБ 17, а також кульові крани 3, 7, 12, 14, 16, фільтр 
2 для насоса, зворотні клапани 4, 6, 19, систему шлангів та різноманітну 
арматуру. 

Лабораторна установка працює так: вода із приймального резервуара 1 
подається в насос 5, який нагнітає рідину через лічильник води 8 у сопло 
ежектора. На виході із сопла ежектора в прийомній камері створюється 
понижений тиск і повітря, що подається компресором, проходить через газовий 
редуктор 22, газовий лічильник 18 при відкритому крані 16 і закритому крані 14 
у прийомну камеру ежектора. А далі вода і повітря перемішуються в камері 
змішування ежектора, суміш проходить через дифузор ежектора 9 і при 
відкритому крані 12 потрапляє по гнучкому трубопроводу в приймальний 
резервуар установки. Якщо ж кран 16 закритий, а кран 14 відкритий, то повітря 
із атмосфери проходитиме у прийомну камеру ежектора у випадку, якщо в ній 
буде створений тиск, нижчий атмосферного, тобто у цьому випадку ежектор 
відсмоктуватиме повітря із навколишнього середовища. 

Для проведення експериментального дослідження було виготовлено 
ежектор з двома різними камерами змішування (відрізняються камери 
змішування діаметрами отворів; у однієї камери діаметр отвору 10 мм, а в іншої 
– 12,5 мм) і чотирма соплами, діаметр вихідного отвору яких сd =5,0; 5,4; 6,2; і 
6,6 мм. 

При виконанні експериментального дослідження на лабораторній 
установці кожен дослід тривав 5 хв, записувалися покази лічильників води і 
повітря на початку та в кінці досліду, тиск води перед ежектором, тиск у 
прийомній камері, тиск водоповітряної суміші після ежектора, тиск повітря на 
виході з газового редуктора, а також температура повітря після газового 
лічильника 18. Досліди проведено при установці в ежектор по черзі всіх сопел 
спочатку з камерою змішування кзd =12,5 мм, а потім і з камерою змішування 

кзd =10 мм. При виконанні дослідів змінювалося навантаження на ежектор. 
Найменше навантаження відповідає повністю відкритому крану 12 (рис. 1). 
Збільшення навантаження на ежектор здійснювалося прикриванням крана 12. 
Крім того змінювався тиск інжектованого повітря перед ежектором, починаючи 
від 0,02 МПа до 0,1 МПа, а для дослідів з камерою змішування кзd =12,5 мм 
навіть до 0,2 МПа. 

Результати. Обговорення та аналіз. За отриманими результатами 
проведених дослідів побудовано цілу низку графіків. На рис. 2 і рис. 3 
зображено безрозмірну характеристику ежектора )u(рр рс ∆∆  з камерою 
змішування кзd =12,5 мм для різних діаметрів сопел сd  і тиску інжектованого 
повітря відповідно ер =0,04 МПа і 0,08 МПа. 
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Рисунок 2 – Безрозмірна характеристика ежектора при тиску 

інжектованого повітря ре=0,04 МПа та діаметрі камери змішування dкз=12,5 
мм для різних діаметрів сопла 

 
Збільшення коефіцієнта інжекції u , як видно на вказаних рисунках, для 

всіх сопел викликає зменшення безрозмірного тиску рс рр ∆∆ , що зумовлено 
втратами тиску в камері змішування і дифузорі, а також зменшенням густини 
змішаного потоку на виході ежектора. 

За Соколовим Е.Я. і Зінгером Н.М. [5] струминні апарати, в яких 
413 <pff , належать до високонапірних. А якщо 413 >pff , то такі апарати 

відносять до низьконапірних. 

 
Рисунок 3 – Безрозмірна характеристика ежектора при тиску 

інжектованого повітря  ре=0,08 МПа та діаметрі камери змішування 
dкз=12,5 мм для різних діаметрів сопла 

 
При збільшенні коефіцієнта інжекції u  відносний тиск рс рр ∆∆  

виявляється меншим у високонапірного ежектора ніж у низьконапірного. 
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Викликано це явище тим, що при однаковому тиску на виході ежектора 
коефіцієнт інжекції низьконапірного ежектора є більшим ніж у 
високонапірного за рахунок того, що відношення площ 13 pff  у 
низьконапірного є більшим ніж у високонапірного. 

Збільшення тиску ер  інжектованого повітря перед ежектором, як це видно 
із рис. 2 і 3, викликає збільшення коефіцієнта інжекції u . У випадку, коли        

ер =0,04 МПа, найбільший коефіцієнт інжекції ≈u 0,8 для ежектора з соплами 

сd =5 мм і 5,4 мм (рис. 3). При ер =0,08 МПа найбільший коефіцієнт інжекції 
>u 2 для ежектора з соплом сd =5 мм (рис. 3). 

Крім того, збільшення тиску ер  інжектованого повітря перед ежектором 
призводить до зменшення тиску на виході ежектора по відношенню до тиску в 
прийомній камері ежектора. В результаті відносний тиск рс рр ∆∆  стає 
від’ємним. Пояснення цього явища полягає в тому, що збільшення тиску 
повітря ер  спричиняє з однієї сторони підвищення тиску в прийомній камері і 
тиску робочого (водяного) потоку перед ежектором, а з другої сторони при 
цьому збільшується коефіцієнт інжекції u , що зумовлює зменшення тиску 
змішаного потоку на виході ежектора. 

На рис. 4 і рис. 5 представлена залежність коефіцієнта інжекції u  від тиску 
інжектованого повітря перед ежектором. Як для камери змішування кзd =10 мм, 
так і для камери змішування кзd =12,5 мм збільшення тиску повітря ер  
забезпечує збільшення коефіцієнта інжекції u . Найбільше збільшення 
коефіцієнта інжекції u  має місце в ежекторі з діаметром сопла сd =5 мм, 
оскільки у випадку цього сопла є найбільша вільна площа поперечного перерізу 
камери змішування на її вході для інжектованого повітря. 

 
Рисунок 4 – Залежність коефіцієнта інжекції u від тиску інжектованого 

повітря ре при діаметрі камери змішування dкз=10 мм 
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Для ежектора з камерою змішування кзd =12,5 мм були проведені досліди з 
більшим діапазоном зміни тиску повітря ер . Виявилося, що існує при певному 
тиску повітря ер  максимум для коефіцієнта інжекції u . Наприклад, для 
ежектора з діаметром сопла сd =5 мм ≈maxu 4,2 (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Залежність коефіцієнта інжекції u від тиску інжектованого 

повітря ре при діаметрі камери змішування dкз=12,5 мм 
 
На рис. 6 і рис. 7 зображена залежність відносного перепаду тиску 

рс рр ∆∆  від тиску ер  інжектованого повітря при діаметрах камери 
змішування відповідно кзd =10 мм і кзd =12,5 мм для чотирьох різних діаметрів 
сопел. 

 
Рисунок 6 – Залежність відносного перепаду тиску рс рр ∆∆  від тиску 
інжектованого повітря ре при діаметрі камери змішування dкз=10 мм 
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Рисунок 7 – Залежність відносного перепаду тиску рс рр ∆∆  від тиску 
інжектованого повітря ре при діаметрі камери змішування dкз=12,5 мм 

 
Із збільшенням тиску ер  інжектованого повітря відносний перепад тиску 

рс рр ∆∆  ежектора зменшується для обох камер змішування і всіх чотирьох 
сопел. Для ежектора з камерою змішування кзd =12,5 мм досліди проводилися у 
більшому діапазоні тиску ер . Виявилося, що на інтервалі ер =0,1…0,15 МПа 
функція )р(рр ерс ∆∆  має мінімум для всіх сопел. При цьому величина 

рс рр ∆∆  стає від’ємною, оскільки тиск ср  є меншим від тиску 1рр  у 
прийомній камері ежектора ( 1рр  – тиск робочого потоку на виході з сопла; 

інр рр =1 ). 
Аналіз отриманих числових значень величин тисків ер , рр , 1рр , ср , і 

витрат повітря пQ  та води вQ  показує, що зі збільшенням тиску ер  
інжектованого повітря витрата повітря пQ  зростає. Але при певному значенні 
цього тиску витрата пQ  досягає максимуму і подальше зростання тиску ер  вже 
не викликає збільшення витрати пQ , а навпаки її зменшення. З другої сторони 
найбільшій витраті пQ  повітря відповідає і найбільша різниця тисків 1ре рр − .  

Також в ході експериментального дослідження встановлено залежність 
тиску рр  робочого потоку (води) перед ежектором від тиску ер  інжектованого 
повітря. Для ежектора з камерами змішування кзd =10 мм і кзd =12,5 мм і 
різними соплами збільшення тиску ер  повітря перед ежектором призводить до 
збільшення тиску рр  робочого потоку. При збільшенні тиску ср  змішаного 
потоку на виході ежектора тиск робочого потоку на вході в ежектор також 
збільшується для всіх чотирьох сопел. 
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Висновки. 
Враховуючи результати виконаних дослідів і їх вище проведений аналіз, 

можна зробити низку висновків. 
1. Геометричні параметри ежектора, а саме, діаметр сопла сd  і відношення 

площ 13 pff  отворів камери змішування та сопла мають велике значення при 
роботі водоповітряних ежекторів. Високонапірні ежектори дозволяють 
отримати порівняно високий відносний тиск рс рр ∆∆ , але при порівняно 
невеликому коефіцієнті інжекції u , а низьконапірні забезпечують невисокий 
відносний тиск, але при досить значному коефіцієнті інжекції. 

2. Чим менший діаметр сопла сd , тим більший коефіцієнт інжекції u  може 
бути досягнутий при роботі ежектора з різними камерами змішування. 

3. Меншому діаметру сопла сd  відповідає більш високий тиск рр  
робочого потоку на вході в ежектор як при зростанні тиску ер  інжектованого 
повітря, так і при зростанні тиску ср . 

4. Зростання різниці тисків інжектованого повітря і тиску в прийомній 
камері ежектора іне рр −  збільшує коефіцієнт інжекції. 

5. При збільшенні тиску ер  інжектованого повітря збільшується тиск 
робочого потоку (води) на вході в ежектор. 

6. Збільшення тиску ср  змішаного потоку (водоповітряного) на виході 
ежектора викликає збільшення тиску рр  робочого потоку на вході в ежектор. 

Сформульовані висновки не можуть бути у повній мірі перенесені на 
нафтогазовий ежектор, який встановлюється у нафтовій свердловині, що 
експлуатується СШН. Це спричинено в основному відмінностями у фізичних 
властивостях робочих потоків (газоводонафтову суміш змінює свій об’єм, а 
вода – ні), циклічністю витрати в свердловині (при виконанні дослідів витрата 
була сталою) та функціональною залежністю між тиском робочого потоку і 
витратою (для свердловин ці параметри є незалежними один від одного). 

Вказані вище причини не дозволяли при проектуванні лабораторної 
ежекторної установки використати критерії подібності, користуючись якими за 
результатами лабораторних досліджень можна було б з великою достовірністю 
судити про роботу нафтогазового ежектора в нафтовій свердловині. Не 
дивлячись на це висловлені вище висновки, які стосуються водоповітряного 
ежектора, якісно справедливі і для свердловинного нафтогазового ежектора. 
Зрозуміло, що кількісні залежності між параметрами нафтогазового і 
водоповітряного ежекторів будуть різними.  

Метою подальших досліджень є проведення стендових випробувань 
ежекторів. При цьому за робочий потік взяти газоводонафтову суміш, а за 
інжектований потік – нафтовий газ. При проектуванні стенда застосувати 
методи моделювання. За результатами таких досліджень при використанні 
критеріїв подібності можна буде судити про ефективність роботи ежектора в 
нафтовій свердловині. 
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Копей Б.В., Кузьмін О.О., Юй ШуАнжуй, Бублінський Ю.Я. 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВТОМНОГО РУЙНУВАННЯ З’ЄДНАНЬ 

СКЛОПЛАСТИКОВИХ НАСОСНИХ ШТАНГ 
ІФНТУНГ,  вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, 

Kopey B.V., Kuzmin O.O., Youy SHuanjuI, Bublinskiy YU.YA. 
FATIGUE FAILURE INVESTIGATION OF FIBERGLASS SUCKER RODS 

JOINTS 
 

Анотація. Склопластикові насосні штанги являють собою склопласти-
ковий стержень з полімерного композиційного матеріалу (пкм), який з‘єднаний 
зі сталевими головками. В даній роботі проведено аналіз дослід-ження втомної 
міцності з’єднань склопластикових насосних штанг при різних напруженнях 
згину і на основі цього виведено основні показники їх втомної міцності. 

Ключові слова: насосна штанга, втомна міцність, напруження згину, 
втомна тріщина. 

Abstract. Fiberglass sucker rods are fiberglass rod of polymeric composite 
materials (PCM), which is connected with steel heads. In this paper, an analysis of 
the fatigue strength of joints of fiberglass sucker rod under different bending stresses 
is performed and from this the key indicators of fatigue strength are derived. 
Keywords: sucker rod, fatigue strength, bending tension, fatigue crack. 

Вступ. Основною областю застосування склопластикових насосних штанг 
вважали свердловини з агресивним середовищем, тому що скловолокно не 
піддається корозії. 
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Тривала міцність і довговічність експлуатації - це найважливіші 
характеристики, що використовуються при проектуванні і реалізуються при 
експлуатації насосних штанг з полімерних композиційних матеріалів (пкм). 
Старіння полімерів і руйнування склопластикових насосних штанг призводить 
до аварійної ситуації в процесі експлуатації нафтової свердловини. 

Зазвичай, для нового, маловивченого, матеріалу, прогнозування 
довговічності здійснюють на основі експериментальних досліджень для 
кожного виду навантаження, максимально наближених до умов експлуатації. 
Внаслідок цього, для кількісної оцінки довговічності матеріалу, необхідна 
розробка експериментальних пристроїв і методів тривалих статичних і втомних 
випробувань насосних штанг із пкм. 

Огляд літератури. Тривалу міцність і довговічність пкм досліджували 
журко с.н., бартінев г.м., скудра а.м., булавс ф.я., роценс к.а., ратнер с.б., ярцев 
в.п., регель р., слуцкер а.і., степанов в.а., іванова і.м., петров в.а., петров м. Г. Та 
інші. Фізичні основи довговічності матеріалів відображає кінетична концепція 
руйнування, заснована на систематичних дослідженнях співробітників фізико-
технічного інституту ім. А. Ф. Іоффе ан срср на початку 1950-х років. Для 
багатьох матеріалів (металів, скла, полімерів, гірських порід і т.д.)  Журковим 
с.н., бартеневим г.м., ратнером с.б., скудрою а.м., булавсом ф.я. Та іншими 
дослідниками запропоновані емпіричні вирази для обробки результатів і 
прогнозування довговічності. Однак дослідження роботи насосної штанги з пкм 
в умовах циклічного згину з метою встановлення залежності довжини тріщини 
та кількості відпрацьованих циклів від величини напруження можуть мати 
вагоме наукове і практичне значення. 

Вхідні дані та методи. Для визначення працездатності склопластикових 
насосних штанг в умовах дії навантажень згину використана методика 
натурних випробувань на втому. В її основу покладено випробування  
спеціального зразка довжиною 350 мм (рис.1), який складається з головки та  

 

 
Рисунок 1 - Ескіз зразка для випробування на втомну міцність 

склопластикових насосних штанг 
 
тіла склопластикової насосної штанги. Зразки навантажують циклічним 
консольним згином у корозійному середовищі і визначають характеристики 
втоми на основі побудованої кривої втоми (залежності числа циклів 
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навантаження до руйнування від величини циклічних напружень). 
Розраховувались також характеристики розсіювання витривалості насосних 
штанг [1].  

Склад матеріалу тіла штанг наступний:  
Смола епоксидна, затверджувач - ізометилтетрагідрофталевий ангідрид та 
Прискорювач затвердіння - 2-метилімідазол.  
Ізометилтетрагідрофталевий ангідрид представляє собою рідку суміш 

ізомерів метилтетрагідрофталевого ангідриду. 
З-МТГФА використовується як затверджувач «гарячого» затвердіння 

епоксидних смол і складів на їх основі. Забезпечує високі фізико-механічні 
характеристики затверджених систем, відмінні вологозахисні властивості, 
хороші електричні показники, кліматичну стійкість. Тепло- та хімстійкість, 
електроізоляційні властивості затверджених ізо-МТГФА складів краще, ніж у 
амінних затверджувачів. 

З-МТГФА менш летючий, менш токсичний, краще поєднується з 
епоксидною смолою, забезпечує кращу відтворюваність технологічного 
процесу, ніж малеїновий і фталевий ангідриди. 

Таблиця 1 
Показники затверджувача З-МТГФА 

Найменування показника 
  

Норма для сортів 
перший вищий 

Зовнішній вигляд і колір 
Прозора рідина без механічних включень 
від світло-жевтого до світло- коричневого 
кольору 

Массова частка основної 
речовини, %, не менше 98,0 98,5 

В’язкість по віскозиметру В3-4 
при 20°С, с, не більше 30 

Час желатинізації при 150°С, год, 
в межах 2 - 5 5,5 - 8 

Масова частка кислоти (в складі 
основної  речовини,), %, не більше 3,5 

*При зберіганні нижче 20°С допускаєтся кристалізація. В цьому випадку ізо-
МТГФА необхідно прогріти при температурі (50 – 60)°С до зникнення 
кристалів. 
Стехіометричний (КС) ..................................................................................... 3,86   

Рекомендовані режими затвердіння для композицій, що містять 81,06 мас. 
ч. ізо-МТГФА і 100 мас. ч. смоли ЕД-20 (21% еп. груп): 
- 1 година при 100 ° С + 3:00 при 120 ° С + 7 годин при 150 ° С; 
- 10 годин при 80 ° С + 20 годин при 120 ° С. 
        Гарантійний термін зберігання затверджувача МТГФА - 12 місяців з дня 
виготовлення. 
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Таблиця 2  
Специфікація затверджувача МТГФА 

Специфікація  
Молекулярна вага 166.17 
Густина (кг/м3 при 20°С) 1210 
Температура кристалізації -15°С 
Колірність (Pt-Co) не більше 200 
В’язкість (Пa∙с, при 25 °С),  не більше 0,045 
Масова частка основної речовини, %, в межах 98,5 
Коефіцієнт кислотності (mgKOH/g) 660-685 
Вміст ангідридної групи ,не менше 40,5% 
Час желатинізації при 150°С, год, в межах 2-8 

Вільної кислоти, не більше 0,5% 
 
Ізометилтетрагідрофталевий ангідрид, ІМТГФА - легкокристалізована 

(нижче 20 ° С) рідина, добре розчинна у бензині, толуолі, ацетоні, ефірі, при 
поглинанні води переходить у відповідну кислоту. При зберіганні ІМТГФА 
нижче 20 С допускається його кристалізація. У цьому випадку 
ізометилтетрагідрофталевий ангідрид необхідно прогріти при температурі 50 - 
60 С до зникнення кристалів. 

2-метилімідазол знаходить широке застосування в синтезі лікарських 
препаратів, біологічно активних речовин і каталізаторів органічних реакцій. 
         2-заміщені імідазолу застосовуються як прискорювачі затвердіння 
епоксидних смол, або як компонент у складі сумішевих затверджувачів 
«гарячого» затвердіння амінного типу. При використанні з диціандіамід знижує 
температуру затвердіння з 200оС до 150 ̊С. 

Існує спосіб отримання 2-метілімідазола, що включає змішання 40% 
водного гліоксалю, ацетальдегіду і водного аміаку з подальшим виділенням 
цільового продукту за допомогою дистиляції, коли використовують 25% розчин 
аміаку, змішання ацетальдегіду з аміаком проводять при температурі 0 ÷ 5 ° С, 
після чого, при температурі не вище 60 ° С додають попередньо очищений 
електродіалізом від домішок гліоксаль, реагенти беруть у співвідношенні аміак: 
ацетальдегід: гліоксаль = 2: 1: 1, реакцію проводять при температурі 90-95 ° С 
протягом 3-х годин, також , виділяють цільовий продукт шляхом вакуумної 
дистиляції при залишковому тиску 0,5-1,5 кПа і температурі парів 120-140 ° С з 
попередньою відгонкою води. Технічний результат: розроблений новий спосіб 
отримання 2-метілімідазола, що відрізняється високим виходом і якістю 
цільового продукту і спрощенням процесу його виділення і очищення.  

Технічні характеристики 
Ступінь чистоти,%    > 97 
Вологість,%               не більше 0,2 
Температура плавлення 142-143 ° С 

Хімічна формула: 
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Режимні параметри: 65̊ C – змішування, 200̊ C – термообробка 

(полімеризація). 
Зразки випробували на установці ЗКШ-25 [2], принципова схема якої 

приведена на рис. 2. 

 
Рисунок 2 - Схема установки для втомних випробувань насосних штанг 

при циклічному згині 
 
Установка змонтована на рамі 1. В стійках 2 на підшипниках розміщено 

вал 3, який через муфту 4 з’єднується з електродвигуном 5. До електродвигуна 
приєднано лічильник обертів 6. Зразок 7 через перехідну муфту 8 з‘єднується з 
валом 3. За допомогою осі 9 і підшипника 11 зразок навантажується вантажем 
10. Для зменшення вібрації установка розміщена на подушках 13. В момент 
злому зразка електродвигун автоматично вимикається за допомогою вимикача. 

Для проведення експериментальних досліджень  було проведено 
розрахунок для визначення ваги вантажу: 

 напруження згину : 

                                                             (1) 

де   – згинальний момент; 

       - осьовий момент опору; 
Відповідно напруження згину рівне: 
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                                                         (2) 
Звідки вага вантажу дорівнює: 

                                      (3) 
Для достовірності результатів проведено дослідження при 5 різних 

напруженнях згину. Вага вантажу при напруженні наведена в таблиці 3. 
Таблиця 3 

Напруження згину та вага вантажу за формулою (3). 
Напруження 
згину σ,мПа 

 
80 

 
90 

 
100 

 
120 

 
140 

Вага вантажу 
, кг  

22 25 28 34 40 

 
Результати. Обговорення та аналіз. На основі отриманих результатів 

дослідів можна зробити наступні висновки. 
При напруженні в 140 і 120 МПа випробувальний зразок склопластикової 

насосної  штанги зламався в місці з’єднання сталевої головки зі 
склопластиковим тілом штанги, витримавши при цьому 0,034 і 0,1147 млн. 
циклів відповідно. Це свідчить про те, що дані склопластикові насосні штанги 
не в змозі витримувати високі напруження згину. 

При напруженні згину 90 МПа зразок зламався  в місці з’єднання сталевої 
головки зі склопластиковим тілом штанги, пройшовши при цьому 1,298 млн. 
циклів. Такий результат є допустимим і вписується в динаміку дослідження [3-
5]. 

При напруженні згину в 100 і 80 МПа досліджувальний зразок пройшов 
3,091 і 5,955 млн. циклів відповідно і не зламався, проте з’явилися численні 
втомні тріщини. Такі результати  свідчать про те, що дані склопластикові 
штанги можуть з легкістю витримувати напруження згину до 80 МПа. 

 
Рисунок 3 – Діаграма втомної міцності склопластикових насосних 

штанг при циклічному згині 
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Проаналізувавши даний графік, отримали функцію залежності Y з 
апроксимацією даних : 

(4) 
При дослідженні відпрацьованих зразків були виявлені наступні дефекти 

(рис. 4): 
На зразках, що працювали при напруженнях згину 80, 90 і 100 МПа були 

виявлені тріщини різних довжин, що наведені в таблиці 4. 
Таблиця4 

Довжини тріщин у досліджувальних зразках. 
Напруження 
згину σ, мПа 

Довжини тріщин L,  мм 

80 5 25 42 45 
90 36 37 - - 
100 9 11 - - 

  
На основі цих даних побудована графічна залежність (рис.5). 

 

 
 

Рисунок 4 – Характерні дефекти і вид зламів відпрацьованих зразків  
 

 
Рисунок 5 – Графік залежності кількості та довжини тріщин від 

напруження згину 
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Функція залежності  при апроксимації  R2 =0,8284: 
Y = 4L + 13  

Висновки. Було наведено та проаналізовано працездатність 
склопластикових насосних штанг в умовах дії навантажень згину, 
використовуючи методику натурних випробувань на втому. Отримано функції 
залежності довжини тріщини та втомної міцності насосних штанг з ПКМ в 
залежності від величини напруження консольного згину. 

 
Література 
1. Втомне руйнування склопластикових насосних штанг при згині. Богдан 

Копей, Володимир Копей // Шостий міжнародний симпозіум українських 
інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей, (Львів, 21-23 травня 2003р.) – 
Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2003. – С. 26. 

2. Копей Б.В. Науково-технологічні принципи комплексного підвищення 
ресурсу свердловинного нафтогазового обладнання.  Дис... докт. техн. наук: 
05.15.07. - Івано-Франківськ,  1996. - 478 С. 

3. Копей Б.В. Оценка эксплуатационной надежности насосных штанг // ЭИ 
ВНИИОЭНГ. Cер. Защита от коррозии и охрана окружающей среды. — 1992,  
№  8. — с. 5-11. 

4. Методи прогнозування ресурсу  насосних штанг. Копей Б.В., Стеліга І.І., 
Копей В.Б. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Серія: 
Нафтогазопромислове обладнання. - Івано-Франківськ. - 1999. - № 36. С.24. 

5.Копей Б.В., Копей І.Б., Максимук О.В., Щербина Н.М. Дослідження 
контактних напружень у з‘єднанні сталевої головки з склопластиковою 
штангою // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Серія: 
Нафтогазопромислове обладнання. – 1996. - №33. - С.166-177. 

Науковий керівник: д.т.н., проф. Копей Б.В.  
Стаття підготовлена в рамках Енергетичної стратегії  

України на період до 2030 року 
Стаття відправлена: 10.06.2015 р. 

© Копей Б.В., Кузьмін О.О., Юй Шуанжуй, Бублінський Ю.Я. 
 
ЦИТ: 215-276 
УДК 622. 276. 53 

Копей Б.В., Орленко В. І., Юй Шуанжуй 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИВОДУ ОБЕРТАЧА КОЛОНИ НАСОСНИХ 

ШТАНГ 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу,  

Івано-Франківськ, Карпатська 15, 76019  
Kopey B.V., Orlenko V. I., Youy Shuanjui  

IMPROVING OF ROTATOR DRIVE FOR SUCKER ROD COLUMNS 
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 

 Ivano-Frankivsk, Karpatska 15, 76019 
 

Анотація. В роботі розглядається черв’ячний штангообертач, який 
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здатний безперервно обертати колону склопластикових насосних штанг, 
завдяки встановленню додаткового важеля з храповим механізмом. 

Ключові слова: штангообертач, безперервна дія, насосна штанга, 
склопластик   

Abstract. The worm rotator of sucker rod string is considered, which is able to 
rotate continuously the sucker rod column by installing additional lever with ratchet 
mechanism. 

Key words: Rod rotator, continuous action, sucker rod, fiberglass  
Вступ. При роботі штангової свердловинної насосної установки велику 

складність викликають асфальтосмолопарафінові відкладення, а також 
внаслідок тертя колони штанг об колону НКТ міжремонтний період роботи 
свердловини є заниженим. Для боротьби з цими проблемами застосовують 
штангообертачі у комплекті з скребками. 

Вихідні дані.  Штангообертачі з закритими храповими механізмами і 
черв‘ячною передачею (моделі Т-164, Т-302, Т-302SG компанії R&M Energy 
Systems) мають переваги черв‘ячного штангообертача [1] і, крім того, наявність 
корпусу забезпечує змащення деталей в ванні з мастилом, що набагато 
збільшує довговічність передач. В моделі Т-302SG (“Slow Gear”) застосовано 
черв’ячну передачу з більшим передавальним відношенням (табл. 1), що 
зменшує крутні навантаження на колону і рекомендовано для колони 
склопластикових штанг. 

Таблиця 1  
Технічні характеристики штангообертачів 

Модель T-164 T-252 MD-300 T-302 T-302SG 
Тип передачі черв‘ячна храпова черв‘ячна черв‘ячна черв‘ячна 

Максимальний 
крутний момент, 

Нм 
144 163 136 325 325 

Максимальне 
рекомендоване 

осьове 
навантаження, 

кН 

58 147 147 178 178 

Кількість 
коливань важеля 

на один оберт 
колони 

28 24 160 77 154 

Відстань між 
тросами підвіски 

штока, мм; 
модель підвіски 

100 
ПСШ 3 

150 
ПСШ 6 

150 
ПСШ 6 

177 
ПСШ 15 

177 
ПСШ 15 

Діаметр 
полірованого 

штока, мм 
28-32 28-38 28-38 28-44 28-44 
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Штангообертач з черв‘ячною передачею і робочим ходом, який відповідає 
ходу колони штанг униз (модель MD-300 компанії R&M Energy Systems), 
конструктивно подібний на моделі Т-164, Т-302, Т-302SG, але відрізняється 
способом передачі зусилля для обертання. Обертання штанг виконується при 
ході колони вниз за допомогою вантажу на кінці важеля. При цьому 
забезпечується постійний крутний момент і зменшується ймовірність 
проковзування в парі тертя затискач полірованого штока - стіл штангообертача. 
Ця модель штангообертача не потребує застосування запобіжника і 
рекомендована для колон склопластикових насосних штанг. 

Як прототип вибираємо черв’ячний штангообертач російського 
виробництва ШВР.08.000. фірми «ИННОТЕХ». 

 
Рисунок 1– Штангообертач ШВР.08.000 

 
Принцип його роботи наступний: при ході балансира вверх, трос, що 

з’єднує балансир з важелем 4 через отвір 5, піднімає важіль вверх, важіль через 
храпову передачу односторонньої дії передає свій рух до черв’яка 6, який в 
свою чергу обертає зубчасте колесо 8, яке жорстко з’єднане з стовбуром 
штангообертача 3. 

Проблемою штангообертачів є те, що вони обертають колону насосних 
штанг тільки при ході балансира вниз або вверх. Тому, нами розроблено 
конструкцію приводу штангообертача, яка забезпечує безперервне обертання 
колони насосних штанг. 

Вдосконалення приводу. Для забезпечення безперервної роботи на 
прототип було встановлено додатковий важіль з храповим механізмом, що дало 
змогу обертати колону штанг не тільки при русі головки балансира вверх, а і 
при її русі вниз. 

При русі головки балансира вниз, важіль (3,1) 1 піднімається вверх, у важелі 
встановлена пружина 2, яка підпирає стопор 3. Стопор 3 обертає храпове 
колесо 4, яке з’єднано шпонкою з черв’яком 5. Коли головка балансира 
підіймається вверх, правий важіль опускається вниз, що призводить до 
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обертання  черв’яка. Під час цього, завдяки пружинному храповому механізму 
правий важіль займає вихідне положення. 

 
Рисунок 2 – Лівий приводний вузол штангообертача 

  
Рисунок 3 – Правий приводний вузол штангообертача  

 
Висновок 
Таким чином, правий та лівий храпові механізми забезпечують 

безперервну дію штангообертача, що дозволить зменшити відкладення 
парафінів в свердловині та зменшити знос штанг та НКТ [2]. 
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Проведено аналітичні дослідження розрахунку міцності цементного 

моста, навантаженого бурильним інструментом та надлишковим тиском, під 
час споруджування свердловин. 

Ключові слова: цементний міст, свердловина 
Feasibility study calculating of strength of cement plug, which loaded drilling 

tool and excess pressure, during drilling of wells carried out. 
Key words: cement plug, well 
Аналіз умов роботи цементних мостів показує, що в умовах свердловини  

вони здебільшого зазнають навантажень від бурильного інструмента та 
перепаду тиску. Очевидно, що при  виборі конструкції мостів необхідно 
враховувати конфігурацію стінок свердловини, тип і властивості тампонажної 
суміші, гірничо-геологічні особливості стовбура тощо [1, 2]. Нижче розглянуто 
варіанти розрахунку цементних мостів на міцність з врахуванням зазначених 
особливостей. 

1.Міцність цементного моста, навантаженого бурильним інструментом 
Допустимо, що у свердловині з радіусом cr  цементний міст навантажений 

бурильним інструментом (рис. 1). На стінках свердловини в інтервалі 
встановлення моста є каверна радіусом kr  і висотою kH , заповнена 
тампонажним матеріалом густиною трρ . При цьому вважаємо, що рідина, яка 
заповнює свердловину нижче моста і знаходиться під тиском 2P  у декілька 
десятків МПа, практично не стискується. Приймаємо також, що можливість її 
поглинання свердловиною відсутня, тобто виконується умова мP < плP , а стінки 
свердловини нижче моста представляють собою масив. За такою схемою 
навантаження міст працює як поршень, і його зсув під дією сили тQ  можливий 
тільки у випадку руйнування цементного каменя в зоні каверни, а також його 
розгерметизації та перетіканні рідини з-під екрану. 
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Рис. 1. Розрахункова схема міцності моста під дією осьового навантаження 
 

Тоді умову рівноваги можна записати у вигляді: 
 ,021 =−−−++ ркрт QQTQGQ                                 ( 1 ) 

де G    – вага цементного каменя, який формує міст, Н; 
1рQ  – сила, що виникає від дії тиску 1P , створюваного стовпом свH  рідини 

густиною свρ  над мостом, Н; 
Т  – сила, обумовлена напруженням зсуву на контактній поверхні 

“цементний камінь - стінка свердловини”, Н; 
кQ  – сила, яку необхідно прикласти для руйнування цементного каменя в 

зоні каверн, Н; 
2рQ  –  сила, що виникає від дії перепаду тиску 2P  під мостом, Н. 

В свою чергу 
 ( )[ ] ;22 gНrHHrG тркккмc ⋅⋅⋅+−⋅= ρπ    (2) 

 ;2
1 свсвcp HgrQ ⋅⋅⋅⋅= ρπ  (3) 

 ( ) ;2 кмзсc ННrT −⋅⋅⋅= τπ  (4) 
де   зсτ  – напруження зсуву по контактній поверхні “цементний камінь – 

стінка свердловини”, Н/м2. 
Величина зсτ  насамперед залежить від типу тампонажного матеріалу і умов 

формування моста.  
При твердінні сумішей, здатних розширюватись, на контактній поверхні 

виникають додаткові напруження, величина яких визначається за законом Гука. 
Тому, знаючи величину відносної деформації  crr∆ , додаткове питоме 
нормальне навантаження  τ∆  на стінці свердловини можна визначити з умови  

 ;тц
c

fE
r
r

⋅⋅
∆

=∆τ   (5) 

де цE  – модуль пружності цементного каменя, Па; 
тf  – коефіцієнт тертя на контакті “цементний камінь – стінка 

свердловини”. 
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При використанні цементу на оксидній основі, коли розширення 
відбувається в період коагуляційного структуроутворення, напруження τ∆  
мінімальні. При цьому зсτ  практично відповідають |τ |. Їх значення буде 
максимальним при твердінні напружено-ущільнюючої суміші в замкнутому 
просторі, коли камінь має жорсткі обмеження. Однак, при наявності на стінках 
свердловини фільтраційної кірки, частина загальної деформації cr∆ , величиною 

кr∆ , компенсується її ущільненням. Таким чином, напружений контакт 
тампонажного каменя зі стінкою свердловини виникає за умови 

 кc rrr ∆−∆=∆ > 0 . (6) 
Тому величину Т  в загальному вигляді можна визначити з виразу 

 ( ) .2 кмтц
c

c ННfE
r
rrT −⋅








⋅⋅

∆
+⋅⋅= τπ  (7) 

Величина кQ  рівна 
 ,2 кцcк НrQ ⋅⋅⋅= σπ  (8) 

де  цσ  – міцність цементного каменя на зріз, Н/м2.  
Значення 2рQ  можна визначити як 

 .22 PrQ cр ⋅⋅= π  (9) 
Тут  ;212 вихм PPPP −+=  (10) 

де мP  – тиск розгерметизації моста під дією зсуваючого навантаження, тQ . 
Величину мP  визначимо як   

 ,
0

0
tв

мм еНРP ∆−⋅⋅⋅= λ

η
η  (11) 

де | 0Р  | – значення градієнта тиску гідророзриву по контактній поверхні 
“цементний камінь - стінка свердловини” при умовах ( 0t = 20°С, 0P = 0,1 МПа).  

вη  – вихідна в'язкість рідини під мостом при нормальних умовах, Па·c;   
λ   – емпіричний коефіцієнт. 
 ,0ttt −=∆  (12) 

де  t  – температура на нижній границі інтервалу встановлення моста, °С ; 
0η  – в'язкість прісної води при нормальних умовах ( 0η = 0,001 Па·с). 

 ,2 мгссвпрвих HgHgP ⋅⋅+⋅⋅= ρρ  (13) 
де прρ  – середньозважена густина рідини в свердловині в момент 

установки моста, кг/м3;    
гсρ  – густина води в порах цементного каменю, кг/м3.  

Таким чином, підставляючи у (1) значення складових, одержимо: 
[ ]

.0

2))(

(2)(

2
0

0

222

=⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅⋅⋅

−⋅⋅−⋅⋅⋅−−⋅⋅
∆

+

+⋅⋅−⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅+−⋅+

∆−

мгссвпрсвcвc

tв
мкцcкмтц

c

cсвсвcтркcкмcт

HgHgHgr

еНРНrННfE
r
r

rHgrgHrHHrQ

ρρρπ

η
ησπ

τπρπρ

λ  (14) 

Після  відповідних перетворень, розв'язуючи (14) відносно мН , одержимо 
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вираз для визначення висоти моста: 

( )
.

2

)(2

0
0

2

2

2

1
tв

гсpтц
cc

cвпркт
с

к

c

т
кцтц

cc
тр

м

еРfE
r
r

r

HgHg
r
r

r
QНfE

r
r

r
g

Н
∆−−−








⋅

∆
+

⋅⋅−⋅⋅−
⋅

−







+⋅

∆
++⋅

=
λ

η
ηρρτ

ρρ
π

στρ
 (15) 

З виразу (15) визначимо критерій міцності опорного моста, навантаженого 
бурильним інструментом, за умови мР < плР  
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Для випадку встановлення моста над пластом з тиском поглинання плР  і 
виконання умови  плР = мPР ≤2 , підставляючи в (1)  замість мР  величину плР , 
баланс діючих сил має вигляд: 

[ ]
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Розв'язуючи (17) відносно мН , визначимо мінімально необхідну висоту 
моста: 
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 (18)  

Відповідно, критерій міцності моста визначимо з виразу 

( ) ( )[ ]{ }.
))((2

22
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cкцкмтц
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НrrHHggHР
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⋅+−⋅

∆
+=

ρρ

πστπ
 (19) 

2. Міцність цементного моста, навантаженого надлишковим тиском 
Допустимо, що у свердловині з радіусом ствола cr  цементний міст 

навантажений надлишковим тиском мР . На стінках свердловини в інтервалі 
встановленя моста є каверна радіусом кr  і висотою кН , заповнена тампонажним 
матеріалом густиною трρ . В цьому випадку міст знаходиться в рівновазі під 
дією сил, показаних на рис. 2. 

Рівняння рівноваги матиме вигляд  
 ,0=−++ рк QQTG  (20) 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 56 



 Том 6. Выпуск 2(39)                                                                                                                        Технические науки  

де    рQ  – зсуваюче навантаження від перепаду тиску, Н. 
.2

мcp PrQ ⋅⋅= π  (21) 
Підставляючи у вираз (2.24) значення складових, одержимо 
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Розв'язуючи (22) відносно мН , одержимо вираз для визначення висоти 
моста: 
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Рис. 2. Розрахункова схема міцності моста під дією перепаду тиску 
 
Відповідно, критерій міцності моста, навантаженого надлишковим тиском, 

визначимо як 

( ) .

))((2

22
ктрккмтрc

кцкмтц
c

cp

gHrHНgr

HHHfE
r
rrQ

ρπρπ

στπ

+−+

+







⋅+−⋅

∆
+=

 (24)  

Аналіз проведених досліджень показує, що підвищення несучої здатності 
мостів може бути досягнуто за рахунок : 

- використання тампонажних матеріалів, що розширяються в процесі 
твердіння чи володіють прискореним структуроутворення та підвищеною 
міцністю каменя цσ ; 

- використання в конструкції моста високов'язких герметизуючи тампонів 
з підвищеними значеннями вη ; 

- підвищення шорсткості контактної поверхні стінок свердловини. 
Для більшості серійних тампонажних цементів міцність каменя на зріз 
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становить цσ =(13,0÷15,0)⋅106 Н/м2.  
Таким чином, 1 п.м. уступа, заповненого цементним каменем, відповідає 

13-15 п.м. моста, сформованого з використанням спеціальних скребків і 
відмиваючих фільтраційну кірку буферних рідин, або 60-75 п.м., встановленого 
у відкритому стволі за традиційною технологією. Для підвищення несучої здат-
ності мостів, які встановлюються у відкритих стволах, на стінках свердловини 
доцільно створювати утримуючі уступи, штучні каверни  тощо. 
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Анотація. Наведено методику графо-аналітичного визначення зміни 

температури, тобто температурного стрибка при калориметричних 
дослідженнях з урахуванням і без урахування теплообміну з навколишнім 
середовищем. 

Ключові слова: температурний стрибок, калориметричний процес, 
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Abstract. The article analyses the method of graph-analytical determination of 
changes temperature, is the temperature jump at calorimetric studies with and 
without heat exchange with the environment. 

Keywords: temperature jump, calorimeter process, bomb calorimeter, 
temperature, heat transfer. 

Теплота згоряння палива – основна теплотехнічна характеристика, що 
визначає його енергетичну цінність і являє собою кількість теплоти, що 
виділяється під час хімічних реакцій окислювання пальних компонентів палива 
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газоподібним киснем. При згорянні будь-якого палива виділяється певна 
кількість теплоти у вигляді температурного стрибка, і саме характер 
розподілення температур упродовж певного часу важливий при визначенні 
теплотвірної властивості палив. 

Є два способи вимірювання теплоти згоряння твердого палива:  непрямим 
вимірюванням теплоти згоряння; безпосереднім визначенням теплоти згоряння 
за допомогою калориметричної бомби, яка призначена для спалювання 
твердого, рідкого і газоподібних палив  

В основу методу непрямого вимірювання теплоти згоряння палива 
покладене рівняння балансу теплоти, що виділяється в процесі повного 
згоряння досліджуваної маси палива при заданих умовах, і теплоти, що 
витрачається на підігрівання елементів калориметричної установки. 

Мета досліджень – удосконалення аналізу характеру розподілу 
температур при температурному стрибку під час згоряння палива в 
калориметричній бомбі. 

Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводилися за три 
етапи: початковий, що передує спалюванню наважки палива і призначається 
для обліку теплообміну калориметричної установки з навколишнім 
середовищем в умовах початкової температури досліду; головний, протягом 
якого відбувається згоряння наважки палива, передача виділеної теплоти 
калориметричній установці і вирівнювання температури всіх частин 
калориметричної установки; кінцевий, що призначається для обліку 
теплообміну калориметричної системи з навколишнім середовищем після 
спалювання наважки  палива. 

Тепловий баланс процесу в калориметричному досліді визначається 
рівнянням:  

( ) ' ,i iQ mc t q= ⋅ ∆ +∑  

де mi, ci – відповідно  маса і теплоємність досліджуваного зразка палива, 
калориметра і допоміжних пристроїв (змішувач, термометр);  

't∆  – температурний стрибок процесу, що відбувається без урахування 
теплообміну калориметра з навколишнім середовищем;  

q – теплообмін калориметра з навколишнім середовищем за період 
калориметричного досліду. 

У реальних умовах протікання процесу і вирівнювання температури  
потрібен час, протягом якого калориметр отримує від середовища або віддає 
йому певну кількість теплоти q.  

Величину q не підраховують, але дослід проводять у калориметрі так, щоб 
на основі отриманих даних можна було підрахувати змінювання температури 
Δt, яка відрізняється від Δt′ того ж процесу, що відбувається миттєво без 
теплових втрат. Калориметричний дослід слід починати при умові, якщо 
система близька до стану теплової рівноваги і характеризується незначним 
темпертурним ходом (не більше 0,04 град/хв). Цю умову можна виконати, якщо 
встановити температуру води в калориметрі при працюючій мішалці на 1–2о 
нижчу від температури в приміщенні. При такій різниці температур швидкість 
надходження теплоти в калориметр від повітря дорівнювали швидкості віддачі 
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теплоти за рахунок випаровування води, що знаходиться в калориметричній 
системі і забезпечує її теплову рівновагу. Якщо в досліджуваному процесі 
спостерігається виділення теплоти, то в початковому періоді температура 
калориметра повинна підніматися. Якщо в процесі спостерігається поглинання 
теплоти, то температура калориметра повинна понижуватися. При швидкості 
змінювання температури заміряють 10–12 відліків за термометром Бекмана 
через кожні 30 с. Це початковий період калориметричного досліду. 

У момент останнього відліку температури калориметра в початковому 
періоді замикають на 1–2с ланцюг електричного струму напругою 8–12 В, 
приєднаний до клем бомби. Переконавшись, що запал спрацював (за 
відхиленням стрілки вольтметра), роблять відлік температур у головному 
періоді через кожні 30с. Головний період вважається закінченим у момент 
переходу від підвищення температури до рівномірного її зниження (точка С, 
рис. 2), зв’язаному з теплообміном калориметра з навколишнім середовищем. 
Тривалість головного періоду становить 10–15 напівхвилинних інтервалів.  

За останнім відрахунком головного періоду (точка С) безпосередньо 
витікає перший півхвилинний проміжок кінцевого періоду. У кінцевому періоді 
замірюють 10–12 відрахунків температури з інтервалом 30с. Зміна температури 
носить рівномірний характер (ділянка СД), так само як і в початковому періоді 
досліду, і обумовлена тільки теплообміном калориметра з навколишнім 
середовищем. 

Результати досліджень. Типовий вигляд температурної кривої правильно 
поставленого калориметричного досліду показано на рис.2.  

 
Рис.2. Визначення температурного стрибка у процесі 

калориметричного досліду 
 
При графічному визначенні Δt на міліметровому папері на осі абсцис 

відкладають час у масштабі 1 хв = 1 м, по осі ординат–температуру, вибір 
масштабу якої залежить від величини Δt. При Δt ≤1 = 10см; Δt ≥1о 1о – 5см. 

Після нанесення всіх експериментальних точок, отримуємо криву АВСД. 
Відрізок АВ називається початковим періодом, ВС – головним, СД – кінцевим. 
Для визначення температурного стрибка (Δt ) з урахуванням теплообміну, що 
відбувається протягом головного періоду, продовжують відрізки АВ і СД до 
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перетину з вертикальною прямою ЕF. Для цього точки m і n, що відповідають 
початковій і кінцевій температурам головного періоду, наносять на вісь 
ординат. Через середину відрізку mn проводять лінію КР. Перетин цієї лінії з 
кривою ВС дасть точку 1, що визначатиме положення прямої ЕF. Відрізок ЕF 
дорівнюватиме Δt, відрізок mn=Δt′. Чим менший температурний хід у 
початковому і кінцевому періодах, тим менші втрати теплоти за рахунок 
теплообміну і тим ближче Δt′  до Δt. Якщо температурний хід калориметра при 
працюючій мішалці дорівнює 0, то цей стан відповідає ідеальній роботі 
калориметра. Характер лінії ВС залежить від умов протікання теплового 
процесу, нахил лінії АВ і СД залежить від характеру теплообміну з 
навколишнім середовищем. Таким чином, вигляд кривої АВ і СД свідчить про 
правильність проведеного досліду. Нахил температурної кривої змінюється від 
10-3 до 10-1 К/с. 

Висновки. Графо-аналітична методика температурного стрибка з 
урахуванням Δt і без урахування Δt′ теплообміну з навколишнім середовищем 
дозволяє контролювати правильність поставленого калориметричного досліду, 
достовірність отриманих результатів із теплотвірної властивості палива і може 
використовуватися при атестації калориметричних установок. 
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Анотація. Викладено результати калориметричних досліджень рідкого 
біопалива. 

Ключові слова: рідке біопаливо, калориметр, елементарний склад палива, 
теплота згоряння, теплотворна властивість.  

Abstract. The results of calorimetric studies of liquid biofuels is given. 
Keywords: liquid biofuels calorimeter, the elementary composition of fuel, heat 

of combustion, calorific properties. 
Перші спроби використання олій для приводу дизельних двигунів були 

зроблені їх винахідником Рудольфом Дизелем і представлені на Міжнародній 
виставці в Парижі у 1900 році [1]. Проте стрімкий розвиток нафтового ринку 
призвів до того, що лише під час паливної кризи 1970 року знову відновився 
інтерес до цієї проблеми, який поступово збільшується і в наші часи у зв’язку з 
перспективою вичерпання традиційних палив при одночасному розвитку 
транспорту, прагненням обмежити емісію шкідливих для навколишнього 
середовища складових елементів вихлопних газів, особливо в урбанізованих 
районах та унікальних природних куточках світу. 

Всі види рідкого палива для їх раціонального використання по їх прямому 
призначенню потребують попереднього визначення теплотворної властивості 
(кількісний показник теплоти, яку можна отримати). 

Один із способів визначення теплотворної властивості палива по даним 
його елементарного складу, теоретичний (орієнтовний). 

Другий – більш точний і надійний – із застосуванням згоряння в 
калориметричній бомбі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Рідке біопаливо – рослинні 
оливи, біодизельне пальне, біометанол, біоетанол, біобутанол, вуглеводні, 
диметиловий ефір. 

Аналіз світового досвіду дозволяє констатувати, що рідкі біопалива стають 
перспективною і популярною категорією енергетичних ресурсів, яка за своїм 
значенням у світовій енергетиці посідає друге місце після твердих палив із 
біомаси.  

Переважна більшість дослідників і практиків у наш час визначають 
теплотвірну властивість рідкого біопалива і взагалі твердого і рідкого палива 
теоретичним шляхом за даними його елементарного складу. Для цього 
використовується формула Д.І. Менделеєва [2, 3]: 

)9(6)(2630081 Ррр
н

ррр
н WНSОНСQ +−−−+= ,  ккал/кг 

де ,рС  рН , рО , рS11 , рW – відповідно вагова кількість вуглецю, водню, 
кисню, горючої сірки і вологи в робочій масі палива, %.  

Але, як наголошує автор, цією формулою можна користуватися тільки для 
орієнтовних підрахунків. 

У 50-х роках минулого століття на вуглезбагачувальних і брикетних 
фабриках бувшого СРСР обов’язковою завершальною операцією був технічний 
аналіз якості продукції при переробці і збагаченні палива. Однією з головних 
задач було визначення енергетичної цінності палива або теплотворної 
властивості в лабораторних умовах з використанням приладу, що зветься 
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калориметричною бомбою [4,5]. Зроблений моніторинг із застосування 
калориметричної бомби для визначення теплотворної властивості палива 
показав, що її застосування дуже обмежене. Це пояснюється такими 
причинами: відбулася втрата передачі практичних навичок роботи на цих 
установках, тобто втратилася технологія проведення дослідів; у зв’язку із 
розпадом бувшого СРСР виробництво калориметричних  бомб зосталося в Росії 
і вартість її коливається в межах 220–300 тис. гривень. Крім Росії, 
виробництвом калориметричних бомб займається Німеччина і Китай. 

Найбільш близьким по технологічній суті є спосіб визначення 
теплотворної властивості рідкого палива в калориметричній бомбі в умовах 
лабораторії згідно ГОСТ 21261-91 на нафтопродукти „Метод определения 
высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания”. Діючий 
стандарт розповсюджується на рідкі палива ( мазут, бензин, побутове, 
газотурбінне і дизельне) та встановлює метод визначення вищої теплоти 
згорання для вищезгаданих видів рідкого палива. 

При цьому спосіб для визначення теплотворної властивості рідкого палива 
слідуючий: наважку рідкого палива (мазут, бензин, побутове, газотурбінне і 
дизельне) вагою 0,6-0,8 грамів, яку спалюють в калориметричній бомбі в 
середовищі стиснутого кисню під тиском 25-30 атм і вимірюють кількість 
теплоти, що виділяється при згорянні наважки.   

Недоліком цього способу є те, що в переліку рідких палив на які 
розповсюджується вказаний ГОСТ – 21261-91, не вказується сучасні 
альтернативні рідкі палива рослинного походження,  так зване, рідке біопаливо, 
що з хімічної точки зору є суміш метилових ефірів вищих жирних кислот 
рослинних олій. Те, що рідке біопаливо не було включено в перелік рідких 
палив пояснюється тим, що воно володіє [1]: низькою летючістю (ріпакова олія 
починає розпадатися вже при 250 °С і майже не випаровується, тоді як 
традиційне паливо випаровує не менше 85 % летючих речовин при температурі 
350 °С); високою в’язкістю (ріпакова олія при температурі -10°С має в’язкість 
більше 90 сантистоксів, коли дизельне пальне - близько 10); низьким цетановим 
числом (для ріпакової олії воно складає 32-36, а для дизельного палива  - 
близько 50, що обумовлює різні можливості їх самозапалювання); досить 
високим негативним морально-психологічним фактором, щодо хімічної реакції 
поєднання кисню з мастилом і жирами, яке може призвести до вибуху. 

Мета досліджень. Розширити технологічні можливості калориметричного 
методу визначення теплотворної властивості рідкого палива за рахунок 
визначення теплотворної властивості рідких біопалив, як суміші метилових 
ефірів вищих жирних кислот рослинних олій. 

Методика і методи досліджень. Для визначення теплотворної властивості 
використовували наважку рідкого біопалива вагою 0,6-0,8 грамів, яку 
спалювали в калориметричній бомбі в середовищі стиснутого кисню під тиском 
25-30 атм. і вимірювали кількість теплоти,  яка виділяється при згорянні 
наважки. 

Результати досліджень. Проведені експериментальні дослідження в 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
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(НУБіП України) по визначенню теплотворної властивості рідкого біопалива, 
на прикладі, ріпакової олії показали, що наважка вагою 0,642 грамів рідкого 
біопалива при повному спалюванні в калориметричній бомбі в середовищі 
стиснутого кисню під тиском 25 атм. не призводить до небезпечної ситуації. 
При цьому нижча теплотворна властивість біопалива з ріпакової олії складає 
41909 кДж/кг.  

Висновки. Спосіб визначення теплотворної властивості альтернативних 
рідких палив рослинного походження (рідкого біопалива) дає можливість: 
розширити дію ГОСТ 21261-91 не тільки на нафтопродукти, а й на рідкі 
біопалива; давати реальну порівняльну енергетичну характеристику, як між 
різними видами рідких біопалив так і між ними і рідкими паливами із 
нафтопродуктів; запропонувати показник якості і метод випробування на 
визначення теплотворної властивості рідких біопалив, які можуть бути 
використанні при підготовці українських стандартів на метилові ефіри жирних 
кислот для дизельних двигунів. 

Спосіб визначення теплотворної властивості рідкого біопалива в 
калориметричній бомбі - це технічний енергетичний аналіз якості продукції із 
рослинних олій і можливість порівняльних характеристик. 
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Анотація. Описано методичний підхід до визначення питомого 
електричного опору грунту при сталому струмі в лабораторних умовах з 
подальшим розрахунком корозійної агресивності зразків. 

Ключові слова: електричний опір грунту, корозійна агресивність, 
надійність, сталий струм, зразок. 

Abstract. We describe a methodical approach to determine the resistivity of the 
soil at a constant current in vitro, followed by calculation of corrosion activity 
patterns. 

Keywords: electrical resistance of soil, corrosivity, reliability, sustainable 
current sample 

Україна має розвинену газотранспортну систему, яка включає 36,7 тис. км 
газопроводів, у тому числі 14 тис. км  діаметром  1020–1420 мм [1]. Відомо, що 
сталеві трубопроводи – це зносостійкі технічно нестаріючі споруди. Термін їх 
служби і надійності в експлуатації визначається, головним чином, ступенем 
захисту від корозійних руйнувань. 

Розробці ефективних методів і засобів запобігання корозії цих споруд у 
даний час приділяється багато уваги. 

Технічний прогрес при проектуванні, будівництві і експлуатації металевих 
трубопроводів висуває ряд нових технічних задач. До них належать:  

захист від корозії тонкостінних сталевих труб; 
розробка засобів і методів захисту трубопроводів, що прокладаються в 

умовах підвищеної корозійної агресивності (невелика глибина прокладання, 
велика вологість і аерація середовища і т.д); 

необхідність нанесення на трубопроводи сучасної зовнішньої і 
внутрішньої ізоляції; 

розробка засобів і методів електрохімічного захисту трубопроводів в 
умовах, віддалених від джерел електропостачання; 

розробка засобів і методів корозійного захисту сталевих трубопроводів на 
стадії проектних робіт при трасуванні нових трубопроводів. 

Остання технічна задача може вирішуватися в лабораторних умовах. 
Мета досліджень: розробка засобів і методів корозійного захисту сталевих 

трубопроводів на стадії проектних робіт при трасуванні нових трубопроводів. 
Матеріали і методика досліджень. Процес корозії металу у підземних 

умовах обумовлений великою кількістю фізичних і фізико-хімічних факторів. 
Середовище, в якому протікає цей процес, характеризується складними 
взаємозв’язками між параметрами, що призводять до того, що той або інший 
параметр при різних взаємодіях з іншими може діяти не тільки з різною 
інтенсивністю, але, навіть, змінювати направлення своєї дії – прискорювати або 
гальмувати корозійний процес. Тому найбільш достовірно оцінку корозійної 
активності середовища дають методи, що враховують групу факторів, які 
впливають на інтенсивність корозійного процесу в одному напрямку. 

Діючий у тодішньому СРСР ГОСТ 9.015-74 рекомендував оцінювати 
корозійну активність грунтів по відношенню до підземних металевих споруд (в 
тих випадках, коли на них не передбачений обов’язковий катодний захист) за 
величиною питомого електричного опору грунту, втратою маси зразків і 
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густиною поляризуючого струму. 
Місцева корозійна активність грунтів відносно сталевого трубопроводу 

оцінюється відповідно до ГОСТ 9.015-74 за показником, що характеризує 
найбільшу корозійну активність відповідно до вимог таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Корозійна активність ґрунтів по відношенню до вуглеводневої сталі 

залежно від їх питомого електричного опору 
 

Показник 
Питомий електричний опір ґрунту, Ом м⋅  

вище 100 вище 20 
до 100 

вище 10 
до 20 

вище 5 
до 10 

до 5 

Корозійна активність Низька Середня Підвищена Висока Дуже 
висока 

 
Результати досліджень. Для проведення електричних вимірів при 

корозійних дослідженнях була удосконалена електрична схема та виготовлена 
установка для визначення питомого електричного опору ґрунту в лабораторних 
умовах згідно з ГОСТ 9.602-89, яка відрізняється тим, що для отримання 
сталого струму до джерела регулюючої напруги 2 (на рис.) під’єднувався 
діодний міст з чотирьох двопівперіодних випрямлячів типу Д 226 Б і 
конденсатора ємкістю на 100 мкФ та напругою 400 В.  

Для визначення питомого електричного опору зразки ґрунтів відбирали із 
шарів ґрунту, розміщених на глибині прокладання проектованого трубопроводу 
з інтервалами 50–200 м і на відстані 0,5–0,7 м від бокової стінки труби. Для 
зразків брали 1,5–2,0 кг ґрунту, видаляти тверді включення розміром більше 
3 мм. Відібраний зразок клали у поліетиленовий пакет і комплектували 
паспортом, в якому зазначали номер об’єкта і зразка, місце і глибину відбору 
зразка. 

Відібраний зразок ґрунту змочували дистильованою водою до вологості, 
що відповідає вологонасиченості. Складали установку відповідно до схеми 
зображеної на рисунку 1.  

4
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Рис 1. Схема пристрою для визначення корозійної агресивності ґрунту 

в лабораторних умовах: 
1–міліамперметр; 2–джерело напруги; 3–вольтметр; 4–вимірювальна місткість; А і 

В–зовнішні електроди; М і N – внутрішні електроди 
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Електроди А і В зачищали шліфувальною шкуркою та знежирювали 
ацетоном, промивали дистильованою водою і встановлювали до торцевих 
поверхонь всередині комірки. Засипали останню ґрунтом на висоту, меншу 
висоти комірки на 4 мм. Електроди М і N також передчасно підготовляли, як і 
електроди А і В,  і встановлювали у ґрунт,  вертикально опускаючи їх до дна на 
відстані 50 мм один від одного і 25 мм від торцевих стінок комірки. Внутрішні 
розміри комірки рекомендуються такі: а=100 мм; L=45 мм; n=45 мм. Зовнішні 
електроди А і В являють собою прямокутні пластини з вуглецевої або 
нержавіючої сталі з ніжкою, до якої кріпиться або припаюється 
струмопровідник. Розміри електродів – 44х40 мм, де 40 – висота електроду. 
Внутрішні електроди – із мідного дроту діаметром 1–3 мм і довжиною більше 
висоти комірки. Дослідження проводилися за чотирьохелектродною схемою 
при сталому струмі. Електроди А і В підключали до джерела струму. 
Встановлювали певне значення сили струму (I) і вимірювали падіння напруги 
між електродами М і N (U). Виміри проводили при трьох різних значеннях сили 
струму I1<I2<I3, наприклад, ;101 3−⋅  ;102 3−⋅  3103 −⋅ А. 

При роботі на сталому струмі змінювали полярність електродів А і Б і 
виміри повторювали. Опір ґрунту визначали за законом Ома, а середнє 
значення опору ґрунту – за формулою: 

n
R

R i
ср

∑= , 

де n – кількість вимірів. 
Питомий електричний опір ґрунту ρ , Ом м⋅ , підраховували за формулою: 

),(
L
SRср=ρ  

де S – площа поверхні однієї сторони електродів А і В, м2; 
      L – відстань між електродами  М і N, м. 
Для комірки з наведеними вище розмірами електродів А і В  і відстанню 

між електродами М і N питомий електричний опір визначали за формулою: 
3105,3 −⋅=ρ Rср , Ом м⋅ . 

Висновки. Комплексний методичний підхід до визначення питомого 
електричного опору зразків ґрунту проектованої траси трубопроводів у 
лабораторних умовах і корозійної агресивності цих ґрунтів дозволить 
обґрунтовано робити трасування майбутніх трубопроводів,  знизити ризик 
аварійності на трубопроводах і подовжити їх термін безаварійної експлуатації. 

Література 
1. Департамент науки і техніки НАК «Нафтогаз України», 2001, – 23 с. 
2..Якобс А.Я., Луковников А.В. Электробезопасность в сельском 

хозяйстве, М.: Колос, 1981, – 236 с. 
3..Бургдорф В.В. Расчеты заземлений в неоднородных грунтах.  

Электричество, 1954, №1. С. 15-18. 
4. ГОСТ 9.602-89. Единая система защиты от коррозии и старения. 

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии. 
Стаття відправлена: 29.04. 2015 р.  © Василенков В.Є., Рейка А.І. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 67 



 Том 6. Выпуск 2(39)                                                                                                                        Технические науки  

ЦИТ: 215-024 
УДК 631.3 

Василенков В.Є., Шевченко С.А. 
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ДВОХ ВОДОНАПІРНИХ БАШТ 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Київ, вул. Героїв Оборони 15, 03041 

Vasilenkov V.Е., Shevchenko S.A. 
RESEARCH WORK TWO WATER TOWER 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 
Kyiv, Heroyiv Oborony, 13, 03041 

 
Анотація. В статті описано систему водопостачання з підземних джерел 

із застосуванням  двох водонапірних башт. 
Ключові слова: система водопостачання, підземні джерела, водонапірні 

башти, насосна установка, свердловина. 
Abstract. The paper describes a system of water supply from groundwater 

sources using two water towers. 
Key words: water supply, groundwater sources, water towers, pumping stations, 

well. 
Найбільш близьким по технологічній суті для сільськогосподарського 

водопостачання із підземних джерел є схема, що складається із свердловини з 
насосною установкою 1-го підйому, напірного водопроводу, водонапірної 
башти і споживачів води з декількома розгалуженнями. Об'єм водонапірної 
башти залежить від максимального добового споживання води, режиму роботи 
насосної станції. Основним недоліком цієї основної схеми водопостачання є те, 
що на випадок виходу із ладу скважини одна водонапірна башта не в змозі 
забезпечити нормальне функціонування споживачів. 

Мета роботи: підвищення надійності забезпечення водою споживачів в 
період форс-мажорних обставин. 

Матеріали та методика досліджень. Для досягнення даної мети 
пропонується в систему водопостачання, що складається із свердловини з 
насосною установкою, напірного водопроводу, водонапірної башти і 
споживачів води з декількома розгалуженнями паралельно до існуючої 
водонапірної башти встановлювати  додатково ще одну водонапірну башту, яка 
повинна забезпечувати водою споживачів в період виходу із ладу скважини, 
бути постійно заповненою і працювати  почергово з основною баштою, щоб не 
псувалась вода.  

Результати досліджень. Електрична принципова схема керування двома 
паралельно включеними водонапірними баштами складається з двох станцій 
керування заглибними насосами типу ШЭП 5802, які керують роботою двох 
насосів, та схеми перемикання двох водонапірних башт в залежності від їх 
наповненості водою.   

Станція керування ШЭП 5802 передбачає два режими роботи: дренаж і 
водопідйом. Зміна режимів роботи здійснюється перемикачами SA2 та SA1 та 
замиканням спеціальних перемичок ХТ1 та ХТ2 (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Функціональна схема роботи двох башт: 

1 – напірна труба, 2 – зливна труба, 3 – анкерні гвинти, 4 – фундамент,  
5 – ґрунтовий насип, 6 – колона, 7 – зовнішня драбина, 8 – внутрішня драбина, 9 – люк, 10 – 

вентиляційна труба, 11 – кришка бака, 12 – утримувачі криги,  
13 – бак, 14 – оглядовий колодязь, 15 – засувка, 16 – електромагнітні клапани, 17 – 

свердловина з насосною установкою  
 

В режимі водопідйому попередньо спеціальними перемичками замикають 
клеми 56-57 (перемичка ХТ2) та 23 - 63 (ХТ1), перемикач SA2 ставлять у 
положення В (водопідйом), a SA1 – у положення АУ (автоматичне керування). 

Якщо у водонапірній башті води немає, а отже, КВУ та КНУ розімкнені, 
сигнал від датчика рівня в схему не надходить. Стабілітрон VD12 пробитий 
зворотною напругою, транзистор VT3 відкритий базовим струмом, величина 
якого визначається резистором R6, реле KV1 ввімкнене, а отже, ввімкнений 
пускач КМ1 (за ланкою С2 - KV - KM - N). Подається напруга на електродвигун 
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насоса і вода починає надходити в башту (резервуар). При спрацюванні реле 
KV розмикає свій замкнутий контакт у колі КНУ. Коли вода досягає верхнього 
рівня, контакт КВУ замикається і від трансформатора Т4 надходить напруга, 
яка пробиває стабілітрон VD11. Негативний сигнал проходить через 
стабілітрон VD12 і закриває транзистор VT3, оскільки припинається базовий 
струм. Реле KV1 втрачає живлення, а разом з ним вимикається і пускач КМ, 
електронасос зупиняється. Контакт реле KV1 у колі КНУ замикається. При 
споживанні води рівень її в башті знижується і коли контакти КНУ виходять із 
води, коло розривається. 
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Рис. 2. Електрична принципова схема роботи двох башт 

 
Сигнал, який замикає транзистор VT3, зникає, останній відкривається, реле 

KV1 вмикається і вимикається пускач КМ1 у статорному колі електронасоса. 
Цикл повторюється знову. 

Друга станція керування працює аналогічно до першої. Схема 
перемикання двох водонапірних башт передбачає подачу води від однієї із двох 
башт. При цьому якщо перша водонапірна башта порожня, тобто рівень води в 
ній нижче нижнього датчика води КНУ, то починає працювати друга, яка в цей 
час повна. Це відбувається наступним чином: при спрацюванні нижнього 
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датчика рівня води у першій водонапірній башті, вмикається в роботу перший 
електронасос. Оскільки він вмикається в мережу через магнітний пускач КМ1, 
блок-контакт якого знаходиться в колі котушки КV3, то це проміжне реле 
спрацьовує і своїм замикаючим контактом подає живлення на 
електромагнітний клапан YA2, при цьому він спрацьовує і починає подавати 
воду до споживачів із другої водонапірної башти. В той же час розмикається 
розмикаючий контакт КV3, який вимикає електромагнітний клапан YA1 і 
подача води від першої водонапірної башти закінчується. При цьому перша 
башта наповнюється водою. Як тільки в другій водонапірній башті рівень води 
впади нижче КНУ, запрацює другий насос і через магнітний пускач КМ2 та 
проміжне реле КV3 ввімкнеться електромагнітний клапан YA1, а YA2 – 
вимкнеться, при цьому вода з першої водонапірної башти буде подаватись до 
водопровідної мережі, а друга водонапірна башта в цей час буде наповнюватись 
водою. Далі цикл буде повторюватись. 

Висновки. Система водопостачання із підземних джерел з використанням 
2–х водонапірних башт дозволить: підвищити надійність роботи системи 
водопостачання на 40–50%; зменшити корозійність труб при відсутності води; 
підняти рівень послуг, які надаються житлово-комунальними підприємствами; 
комфортне існування споживачів. 
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Анотація. В статті досліджуються питання сумісної роботи датчиків 

рівня і електроконтактних  манометрів в насосних станціях.  
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Ключові слова: система водопостачання, датчики рівня, водонапірні 
башти, насосна установка, свердловина. 

Abstract. The article examines the issue of collaboration sensors and gauges in 
electric pumping stations  

Keywords: water supply, level sensors, water towers, pumping stations, well. 
При водопостачанні сільськогосподарських об’єктів в основному 

використовуються баштова і безбаштова системи водопостачання, але на 
практиці в основному використовується баштова. Гідравлічна схема баштових 
автоматизованих станцій з повітряно-водяним котлом зображено на рисунку 1, 
а з водонапірним баком – на рисунку 2.   

Основним недоліком цих схем водопостачання є те, що на випадок  виходу 
із ладу, наприклад датчиків рівня води, водонапірна башта не в змозі 
забезпечити водою нормальне функціонування споживачів. 

 

Рис.1. Принципова технологічна схема водопідйомної установки: 
1 – насосний агрегат; 2 – повітряно-водяний казан; 3 – камера змішання; 
4 – повітряний клапан; 5 – жиклер; 6 – реле тиску; 7 – станція керування;  

8 – запобіжний клапан; 9 – дифузор. 
 

 
Рис.2. Гідравлічна схема насосної станції з водонапірним баком:  

1 – нижній рівень води в баку; 2 – верхній рівень води в баку;  
3 –водонапірний бак;  4,7 – водопровід; 5 – насос; 6 – джерело води 

 
Мета роботи:  підвищення надійності автоматизації насосних станцій для 

системи водопостачання баштового типу. 
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Матеріали та методика досліджень. Для досягнення даної мети 
пропонується в систему водопостачання, що складається із свердловини з 
насосною установкою, водонапірної башти з датчиками рівня води,  
встановлювати електроконтактні манометри.   

Результати досліджень. Для керування автоматизованою насосною  
станцією з повітряно-водяним котлом використовують електроконтактні 
датчики тиску з механічними первинними перетворювачами: мембранні, 
сифонні, з манометричної трубчастої пружини – електроконтактні манометри. 
Автоматичні водопідйомні установки з напірним котлом типу ВУ володіють 
подачею 1,6...36 м3/год і можуть подавати воду з різних джерел з повним 
напором (20...320) 104 Па. Ці установки комплектують вихровими і зануреними 
насосами. Позначення занурених насосів типу ЕЦВ розшифровуються так:   Е – 
з приводом від зануреного електродвигуна, Ц – відцентровий, В – для води. 
Цифри після букв означають: перша – діаметр свердловини в дюймах або в мм., 
друга – годинну подачу, третя – повний напір, м.вод.ст. Автоматична 
водопідйомна установка типу ВУ-7-65 служить для забору води з бурових 
свердловин з трубами діаметром 150 мм з робочим рівнем до 45 м і подачі її на 
тваринницькі ферми , невеликі виробничі і інші окремо розміщені об'єкти в 
господарствах з безперебійним електропостачанням. Її подача 7…63 м3/год, 
повний напір (65…85)104 Па. Установка ВУ-7-65 (рис.3) складається з 
повітряно-водяного котла 5 місткістю 800 л, занурюваного  відцентрового 
насоса 1 марки  ЕВНВ 6-7,2-75 в складі з електродвигуном типу ЗЕДВ 2.8-140 
(З – занурений, ЕД – електродвигун, В – водозаповнений, потужністю 2.8 кВт, 
максимальний поперечний розмір 140 мм), регульованого клапана 4, 
зворотного вертикального клапана в складі з повітряним дисковим клапаном 2, 
запобіжного клапана 7, реле тиску 6, електричної станції керування 9 і 
комплект водопровідної мережі 3, 8. 

Комбінований регулятор запасу повітря включає в себе поплавковий 
регулятор, повітряний і зворотній клапани. Максимальний робочий тиск в баку 
15 104  Па. Регульований об'єм бака 246…185 л. 

Принципова електрична схема автоматизованих насосних станцій типів 
ВУ-7-65  и ВУ-5-30 з повітряно-водяним котлом зображена на рисунку 4. 

Ця станція керування  призначена для роботи безбаштових установок по 
сигналу реле тиску, може використовуватися і в установках баштового типу в 
сукупності з реле рівня. В останньому випадку необхідно, щоб при повільній 
зміні рівня води в баку датчик рівня швидко розмикав и замикав свої контакти.  

Перед включенням автоматичної насосної станції необхідно оглянути її і 
впевнитися в справності всіх вузлів. 

Для пуску включають автоматичний трьохполюсний вимикач QF типу 
АП5О-3МТ, в який вбудовані тепловий захист від перевантажень і від роботи 
на двох фазах і електромагнітна від коротких замикань. При відсутності води в 
котлі контакти реле тиску ВР закриті, котушка магнітного пускача КМ введена 
в ланцюг струму, його контакти закриваються і подають напругу на двигун. 
Відбувається розгін агрегату ,насос починає подавати воду в мережу, а її 
надлишок – в напірний котел. Рівень води и тиск в котлі збільшується. 
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При досяганні рівня відмітки ВУ  (див. рис. 1) тиск збільшується до 
максимального заданого Р2, контакти ВР (мал.4) розмикаються, пускач 
відключається, двигун зупиняється. Вода із котла під дією енергії стиснутого 
повітря подається до споживача. Запас води и тиску повітря  в котлі 
зменшуються, і при мінімальному заданому тиску Р1  контакти ВР замикаються, 
котушка магнітного пускача виявляється включеною, і цикл роботи 
повторюється. Під час роботи об'єм повітряної подушки в котлі за рахунок 
виносу частини повітря водою поступово зменшується. Це призводить до 
зменшення об'єму регулювання і більш частим включенням агрегату. Для 
автоматичного підтримання об'єму повітряної подушки постійним установка 
ВУ-5-65 забезпечена струменевим регулятором  запасу повітря , установка ВУ-
7-65 – комбінованим, а в установці ВУ-10-80 між водою і повітряною 
подушкою мається розділяюча діафрагма, яка перешкоджає зменшенню 
повітряної подушки.  

В установці ВУ-5-30 вода від насоса, проходячи сопло струменевого 
регулятора з великою швидкістю, створює розрідження в камері змішання 
навколо кінця сопла, повітря під атмосферним тиском відкриває повітряний 
клапан і, змішуючись з потоком води , направляється в бак. Поповнення 
повітря відбувається при умові, якщо жиклер 5 (рис.2.) трубки струменевого 
регулятора перекритий водою. При пуску або достатньому наповненні бака 
повітрям жиклер находиться в повітрі , який під тиском надходить в камеру 
змішання, погашаючи там розрідження. Повітряний клапан закривається, і 
підсос повітря із атмосфери  зупиняється. При зменшенні повітряної подушки в 
баку жиклер знову закривається водою, в наслідок чого відновлюється підкачка 
повітря із атмосфери через повітряний клапан. Струменевий регулятор 
забезпечує підкачку повітря до надлишкового тиску в баку 25∙104  Па.  

Рис. 3. Технологічна схема 
автоматичної 
водопідйомної установки 
типу ВУ-7-65 з заглибним 
насосом 

Рис. 4. Електрична схема 
автоматичних насосних станцій 
типу ВУ-7-65, ВУ-5-30 з 
повітряно-водяним котлом 
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Висновки. Баштова система  водопостачання  із підземних джерел з 
використанням у водонапірній башті датчиків рівня води, а в електричній схемі 
станції управління електроконтактних манометрів дозволить в 2 рази підняти 
надійність роботи цих систем.  
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METHODS 

National University of life and Environment of Ukraine , Kyiv-041, вул. Heroes of 
defensive, 16 

 
Анотація. В статті приведено результати визначення технічного стану 

поверхонь деталей при визначенні їх придатності для подальшої експлуатації. 
В процесі проведення пошукових робіт використано методику та 
експериментальну базу голографічного дефектування сільськогосподарської 
техніки та автомобільного транспорту. 

Ключові слова: голограма, інтерферерограма, спекл-інтерферометрія, 
технічний стан, методика, навантаження, деталь, комп’ютер, лазер. 

Abstract. The article shows the results of determination of technical condition of 
surfaces when determining them for future use. In the course of search operations 
applied methodology and experimental base holographic flaw agricultural machinery 
and automobiles. 

Keywords: hologram, interfererohrama, speckle interferometry, technical 
condition, technique, loading, detail, computer, laser. 

Вступ. Забезпечення надійності сільськогосподарських машин є однією із 
найбільш важливих та актуальних проблем сучасного агропромислового 
комплексу України. На сьогодні не розроблено експериментально - перевірених 
методик і не отримано достовірних даних з визначення імовірнісних 
характеристик фізико-механічних властивостей матеріалів, із яких 
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виготовляють деталі сільськогосподарських машин [1, 2, 3]. З іншого боку 
відсутність цілеспрямованої державної політики на відродження вітчизняних 
засобів неруйнівного контролю та технічної діагностики зокрема, привело до 
того, що державний реєстр засобів вимірювань приладами неруйнівного 
контролю практично не поповнюється. Цьому не сприяє і політика 
Держстандарту України, який питання метрології, стандартизації та 
сертифікації засобів та методів неруйнівного контролю, що є особливо 
актуальним для машин сільськогосподарського призначення, практично 
випустив з уваги.. 

Мета досліджень. Визначити технічний ста поверхонь деталей 
сільськогосподарської техніки та автомобільного транспорту та розробити 
методику отримання голограм. 

Результати досліджень.  Для визначення технічного стану (виявлення 
прихованих дефектів) сільськогосподарських машин застосовують дев’ять 
основних методів контролю: магнітний, акустичний, радіохвильовий, 
радіаційний, вихорострумовий, оптичний, електричний, тепловий, а також 
проникаючими речовинами. Кожний із названих методів неруйнівного 
контролю має свою раціональну область застосування. Важливим фактором у 
виборі методу контролю є безпека праці при виконанні робіт, вплив на 
навколишнє середовище, можливість застосування нешкідливих для людського 
організму речовин, безконтактність з поверхнею деталі, технологічна 
нескладність реалізації у виробничих умовах та інше. 

Спеціальні дослідження на кафедрі надійності техніки дали можливість 
експериментально підтвердити і дослідним шляхом реалізувати комп’ютерну 
голографію (запис голограм відеокамерою) як перспективний та прогресивний 
метод неруйнівного контролю.  

Проведеними попередніми експериментальними дослідженнями та 
експертна оцінка методів контролю дала змогу встановити, що на відміну від 
інших методів контролю голографія дає об’єктивну інформацію про технічний 
стан деталі. Перспективним напрямом в цьому на сучасному рівні можна 
вважати застосування голографічних методів з використанням відповідного 
програмного забезпечення і оброблення інформації за допомогою ЕОМ. 

Дослідження можна проводити за двома напрямами: вивчення 
швидкоплинних процесів, що супроводжуються в більшості випадків 
руйнування поверхневих шарів або всієї деталі при реалізації спекл-
інтерферометрії – голограму фіксують на плівці і повільно плинних процесів – 
застосування комп’ютерної голографії, коли голограму спостерігають на 
моніторі комп’ютера. Голографування деталі проходить в два етапи: фіксації 
поверхні деталі до навантаження і після його прикладення. У випадку 
застосування спекл-інтерферометрії, навантаження прикладене постійно 
діючим чинником, а голограму отримують фотографуючи одну і ту саму 
деталь, але в різні моменти часу через проміжки його від 1 до 100 нс. За 
рахунок інтерференції на поверхні деталі утворюються інтерференційні смуги, 
які несуть інформацію про стан деталі. 

У другому випадку, комп’ютерну голограму отримують при подвійній 
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експозиції поверхні деталі, спочатку без навантаженні – одна картина, яка 
фіксується в пам’яті комп’ютера, а потім із прикладенням навантаження – 
друга картина. Шляхом складання їх виникає інтерференція, яку спочатку, 
можливо спостерігати у реальному часі, а потім у вигляді кольорових смуг.  

Кожному кольору чи відтінку відповідає певний рівень мікродеформації. 
Голограма отримана шляхом спекл-інтерферометрії носить тримірне 
зображення деталі разом із чорно-білими інтерференційними смугами на ній. 

Аномальне, відмінне від нормального, правильного (концентричні кола 
паралельні лінії), розміщення інтерференційних смуг на поверхні об’єкта 
свідчить про наявність дефекту, пошкодження або зміну фізико-механічних 
властивостей матеріалу деталі. Складні мікродеформації при навантаженні 
деталі можливо інтерпретувати як сумарну дію цілої гами більш простих 
мікродеформацій.  

Вивчення їх величин має значний науковий інтерес так, як дає змогу 
визначити зміни в деталях машин, які накопичено в експлуатації. Величини 
мікродеформацій на секл-інтерферограмі розраховуються, згідно методики, при 
обертанні голограми навколо певної осі координат. При цьому, інтерференційні 
смуги переміщуються, а зображення деталі на голограмі залишається 
незмінним в просторі. Розширення можливостей спекл - інтерферометрії 
супроводжується значними ускладненнями, які пов’язані із розшифруванням 
інтерферограм (голограм) – складність підрахунку кількості смуг, що 
пересікають будь-яку точку на поверхні деталі, яка служить базою для 
визначення величини мікродеформації.  

Для встановлення величини мікродеформації в кожній пошуковій точці на 
поверхні деталі, голограму освітлюють точковим джерелом світла і повертають 
її навколо осі (Х або Y). При повертанні голограми відносно осі, яку вибирають 
як базову, інтерференційні смуги переміщуються на поверхні голограми. Таким 
чином, отримавши числове значення трьох складових вектора мікродеформації 
за координатними осями загального вектора, мікродеформації можливо знайти, 
як векторну суму.  

                                                          (1) 
Математична обробка сукупності окремих точок, що досліджувалися за 

допомогою ЕОМ, відкриває можливість відтворити модель мікродеформування 
тіл у просторі.  

Тоді, отримане голографічне просторове зображення мікродеформації в 
розкладенні за координатними поверхнями XOY, YOZ і XOZ може бути 
описано в загальному вигляді системою рівнянь із степеневих поліномів: 

U =  A1··хn + B1 ·yn + D1· xn-1 + E1 ·yn-1 + P1·x1 + Q1·y1, + C1         (2) 
V = A2·zk + B2·yk + D2·zk-1 + E2·yk-1 + P2·z1 + Q2·y1 + C2 ,       (3) 

 W = A3·xm + B3·zm + D3·xm-1 + Ezm-1 + P3·x1 + Q3·z1 + C3,   (4) 
де    U; V; W - функції мікродеформації; 
      С1; С2; С3 - вільні члени поліномів; 
      А; В; …; Q - коефіцієнти при невідомих x, y і z; 
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      n; k; m -  показники степеней при невідомих y і z; 
      x; y, z – текучі значення координат на поверхні деталі або голограми . 
Конкретизація виду рівнянь (1- 4), дала змогу вивчати фізичні процеси 

мікродеформування не дискретно – точка від точки, а інтегрально, оцінюючи 
стан всієї поверхні. При дослідженні поверхні конкретної деталі функції (2-4) 
також набувають конкретного виду поліномів тих чи інших степеней. 

Граничний стан обумовлений втратою властивостей поверхневих шарів 
виробу виконувати свої функції і визначається моментом початку їх 
руйнування (інтенсивного зношування або втомного руйнування). 
Застосовуючи отримані величини мікродеформування та отримавши 
диференціюванням рівнянь (2-4) дані про мікродеформацію, розраховано 
енергію, яка супроводжує процес руйнування поверхневих шарів деталей, 
визначаючи критичні значення параметрів технічного стану. 

Роботи слід проводити в такій методичній послідовності: деталі механічно 
обробляли до створення поверхонь, з необхідною для голографування 
шорсткістю. При величині шорсткості поверхневих шарів Rz 80 , Rz 120, Rz 
320, дзеркальне відбиття значно мале і світло розсіювалося практично 
рівномірно у всіх напрямках. Подібна ситуація типова для механічно 
оброблених поверхонь сільськогосподарських машин деталей. В цьому й 
полягає основний набуток голографічного неруйнівного контролю 
сільськогосподарської техніки та автомобільного транспорту – кожний 
компонент структури її деталей може бути – провіреним. 

Потім деталь або виріб встановлювали на робочому столі таким чином, 
щоб уникнути будь – яких небажаних переміщень, деформацій чи вібрацій. Для 
цього використовували спеціальні затискачі або приклеювали за допомогою 
термоклею до поверхні бетонного моноблока. Регулюючи систему рухомими 
дзеркалами та поляризатором інтенсивності світла, створювали однакову 
інтенсивність обох – предметного та опорного пучків світла, досягаючи їх 
концентрації без засвіток на поверхні об’єктива відеокамери. Інтенсивність 
світла лазеру, була відрегульована на отримання мінімуму білих плям на 
поверхні деталі, яку розглядали в реальному часі на додатковому моніторі. 
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Аннотация. В работе приведены результаты исследований некоторых 

механических свойств и изменения химического состава затопленной 
древесины лиственницы заготовленной в Красноярской крае, при различном 
периоде затопления. Установлено снижение прочности затопленной 
древесины лиственницы при статическом изгибе и на сжатие  вдоль волокон 
относительно древесины, не подвергавшейся вымачиванию. Даны 
рекомендации по применению затопленной древесины лиственницы. 

Ключевые слова: лиственница, топляковая древесина, прочность, 
химический состав 

Abstract. The results of studies of some of the mechanical properties and 
changes in the chemical composition of the flooded larch wood harvested in the 
Krasnoyarsk region, for different periods of flooding. A reduction in the strength of 
the flooded larch wood in static bending and compression along the grain of the 
wood with respect to when not soaking. Recommendations on the use flooded larch 
wood. 

Key words: larch, flooded wood, strength, chemical composition 
Вступление. Сплав круглых лесоматериалов по рекам Красноярского края 

проводился  с начала 30-х до середины 80-х годов 20 века. Сплав 
осуществлялся в основном молем, и поэтому были неизбежны потери 
древесины – утоп и заиливание. Сплавлялись в основном хвойные породы 
(сосна, ель, пихта и кедр), однако в топляковой древесине 92 – 93 % составляет 
лиственница.  

В работе [1] приводятся данные, что запасы затонувшей древесины 
лиственницы на реках Красноярского края и Иркутской области составляют 
около 500 тыс. м3, а в ложах Братского и Усть-Илимского водохранилищ было 
затоплено на корню соответственно 12 и 5 млн. м3деревьев и горельников. В 
водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС было затоплено 3,5 млн. м3. 

В настоящее время рассматриваются программы по очистке сибирских рек 
и водоемов от топляковой древесины и её дальнейшей глубокой переработке. 
Это позволит улучшить экологическую ситуацию в районах затопления и 
повысит объем дополнительных перерабатываемых лесных ресурсов. 

Однако назначение и технологии переработки топляковой древесины 
должны учитывать возможное изменение её механических свойств. Так по 
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данным [1] топляковая древесина с Кулаковской запани превосходит 
аналогичные показатели для свежесрубленной древесины лиственницы             
на 15-20 %. В других источниках указывается на некоторое снижение 
механических свойств топляковой древесины за счет вымывания компонентов 
клеточной стенки.       

В 1990 г. сотрудниками кафедры ТКМ и Д СТИ проводилась оценка 
физико-механических образцов топляковой древесины лиственницы, 
полученных в опытных распиловках на Усть-Манской СК. Установлено, что 
предел прочности при статическом изгибе колеблется в пределах 82 – 140 МПа, 
при литературном значение 111 МПа.  

Обследование топляков показало, что это круглые лесоматериалы, 
размеры которых соответствуют пиловочным бревнам по ГОСТ 9463-72, но 
качественные показатели не отвечают требованиям действующих стандартов. 
Ввиду долгого пребывания под водой водорастворимые экстрактивные 
вещества с поверхностных слоев древесины частично вымыты и намыты соли 
металлов. Внутри бревен экстрактивные вещества равномерно распределились 
по сечению, стабилизировался их состав, окраска стала темнее, древесина 
плотнее, но хрупче. 

Большинство обследованных бревен имеют механические повреждения, 
заболонный слой древесины деградирован и имеет темно-синею или черную 
окраску, а также местами обнаружена гниль. Торцы бревен заилены, имеют 
механические повреждения, метиковые и отлупные трещины. Имеющиеся на 
поверхности сучки возвышаются над образующей бревна на 0,5-2 см древесина 
сучков здоровая, срезы округлены. Сердцевинная зона поражена метиковыми 
трещинами, размер которых укладывается в вырезку 1/4-1/5 диаметра торца. 

Переработка топляковой древесины невозможна без проведения камерной 
сушки. При этом необходимо учитывать особенность затопленной древесины – 
это высокая начальная влажность, требующая больших затрат энергии на 
удаление влаги и увеличивающая общую продолжительность сушки.  

Известно, что в процессе сушки лиственничных пиломатериалов в центре 
доски длительное время сохраняется свободная влага. При этом в полостях 
клеток содержится водный раствор, который имеет слабокислую среду, что 
создает благоприятные условия для гидролиза полисахоридов до 
моносахаридов. Скорость реакции гидролиза увеличивается с повышением 
температуры. Следовательно, тепловая сушка топляковой древесины, даже 
низкотемпературными режимами, должна привести к снижению прочности 
материала.  

Для проверки этого положения, нами были проведены 2 серии опытов с 
топляковой древесиной пролежавшей в воде около 50 лет.  

В первом опыте исследовались механические свойства топляковой 
древесины лиственницы высушенной низкотемпературным режимом в 
лаборатории сушки древесины СибГТУ при испытаниях на сжатие и 
статический изгиб. 

Во втором опыте из испытанных на прочность образцов отбирались пробы 
на исследование химического состава топляковой древесины. Партии образцов 
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измельчались до опилок и проводили исследования, согласно методике [2].  
В таблице 1 представлены результаты механических испытаний образцов, 

а в таблице 2 – химический анализ топляковой древесины лиственницы 
пролежавшей около 50 лет в сравнении с литературными данными. 

 
Таблица 1 

Удельные характеристики механических свойств топляковой 
древесины лиственницы  

Наименование 
показателя 

Предел прочности, 
МПа 

Коэффициент 
вариации 

V, % 

Дисперсия 
S, МПа 

н
12σ ,  

МПа [3] σw σ12 
Статический 
изгиб 106 85 16 13 111 

Сжатие вдоль 
волокон  70 54 3,8 2,1 61 

      
 Таблица 2 

Химический состав топляковой древесины лиственницы 

Компоненты Литературные 
данные 

Опытные данные 
серия №2-1 серия №2-2 

Влажность, % - 8,90 8,70 
Зольные (минеральные 
вещества), %  0,12 0,60 0,65 

Экстрактивные вещества 
(экстрагируемые горячей 
водой), % 

13,16 15,17 14,85 

Легкогидролизуемые 
полисахориды (ЛГП), % 27,16 20,00 19,80 

Трудногидролизуемые 
полисахориды (ТГП), % 39,03 29,20 33,3 

Лигнин, % 26,14 23,90 23,90 
 
Результаты. Обсуждение и анализ. Механические испытания топляковой 

древесины лиственницы пролежавшей в воде около 50 лет показали, что предел 
прочности при статитическом изгибе снизился на 23,4 %, а предел прочности на 
сжатие вдоль волокон уменьшился на 22,9 % в сравнение с древесиной 
атмосферной сушки, не подвергавшейся молевому сплаву. Снижение 
прочности топляковой древесины, несомненно, связано с изменением её 
химического состава. Так количество ЛГП уменьшилось на 26,7 %, ТГП на 20,0 
%, а лигнина на 8,6 %. Полученные результаты механических испытаний 
расходятся с выводами работы [1], где указывается на повышение прочности 
топляковой древесины лиственницы на 15-20 %. В сравнение с данными 
механических испытаний топляковой древесины лиственницы проведенных в 
1990 г. на кафедре ТКМ и Д СТИ видно, что  более продолжительное 
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нахождение древесины в воде отрицательнее сказывается на её прочностных 
свойствах.  

Вывод. Исходя из полученных показателей механических свойств, можно 
сделать вывод, что из топляковой древесины допускается изготавливать 
конструкционные материалы для мебели, столярно-строительных изделий 
работающих без больших нагрузок.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные причины выхода из строя 

сепарирующих решет молотковых дробилок, от состояния которых зависит 
качество измельченного продукта. Проанализированы особенности износа 
рабочих поверхностей решет и предложены конструктивные методы для 
повышения их долговечности. 

Ключевые слова: молотковая дробилка, износ, решето, фракционный 
состав, равномерность, эффективность использования, надежность. 

Abstract. The article describes the main causes of failure of separating sieve 
hammer crushers that affect the quality of grinded product. The features of the wear 
working surfaces of sieves and a constructive method to the increase their reliability. 

Key words: hammer crusher, installment, sieve, fractional composition, 
uniformity, efficiency of use, reliability. 
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Вступление. Наиболее широкого распространения в практике 
приготовления сбалансированных кормов нашли молотковые дробилки, в 
которых в качестве классификаторов при разделении измельченного продукта 
используются решета. С помощью решет регулируется крупность помола, что 
является основным показателем качества готового продукта. Решета 
представляют собой плоские или цилиндрические поверхности 
перфорированные отверстиями соответствующих диаметров.  

При всей своей конструктивной простоте и эксплуатационных 
преимуществах, решета имеют один существенный недостаток - низкую 
долговечность. В процессе дробления зерна рабочие поверхности принимают 
на себя достаточно большие импульсные нагрузки, в результате чего 
преимущественно перемещение отверстиями интенсивно изнашиваются. 
Снижение износа решет представляет достаточно сложную научно-
техническую задачу, решение которой, прежде всего, следует искать среди 
конструктивных методов повышения долговечности деталей. 

Обзор литературы.  Основным недостатком дробилок является то, что во 
время измельчения продукта происходит интенсивный износ деталей рабочих 
органов контактирующих с зерном. В направлении повышения надежности и 
срока эксплуатации молотков выполнено множество работ. В этом направлении 
известны исследования Бойко А.И., Пилипенка А.Н., Тимоновського А.В., 
Сидашенка А.И., Моесеева А.А. и других авторов. В то же время износу и 
потери работоспособности решет, как основных сепарирующих рабочих 
органов, уделено недостаточно внимания. 

Имеются отдельные роботы по усовершенствовании решет, которые 
направлены на повышение производительности дробилок. Например, идея 
возможности изменения площади проходного отверстия путем регулирования 
решета смещением представлена в работе [1]. Данная конструкция состоит из 
двух смежных решет, которые имеют возможность перемещение относительно 
друг друга. За счет этого регулируется качество помола и производительность 
дробилки. 

В работе [2] предложено, на место решета устанавливать деку, рабочая 
поверхность которого имеет рифленую форму, а отверстия выполнены 
округлой формы. В этом случае снижаются энергозатраты на проведение 
процесса измельчения, что можно считать экономически оправданным. 

Заслуживают внимания результаты исследований [3], где приведено 
увеличение производительности дробилки, снижения энергоемкости процесса 
дробления и повышения качества полученного продукта за счет использования 
неподвижного и подвижного решет, отверстия которых имеют прямоугольную 
форму. Подвижное решето имеет возможность смещаться вдоль направляющей 
дробильной камеры, относительно неподвижного решета на расстояние, 
которое не превышает длину перфорированного отверстия. 

Результаты исследований. Основными причинами отказа решетных 
классификаторов является их интенсивный износ под воздействием зернового 
потока. Особенностью этого процесса является ударный характер приложения 
локальных нагрузок при относительно большой скорости движения частиц. 
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Имеют место и аварийные повреждения решет при попадании посторонних 
твердых предметов. Однако частота таких повреждений, относительно, не 
велика и они встречаются сравнительно редко. Чаще на рабочих поверхностях 
решет можно видеть наличие отдельных каверн и неровностей, обусловлены 
столкновениями мелкими твердыми частицами, которые имеются в составе 
зерновой смеси. Это, как правило, твердые частицы оксидов алюминия и 
кремния, размеры которых составляют около 0,3-0,8 мм. 

Обращает на себя внимание неравномерность распределения износа с 
наличием глубоких каверн и вмятин. Наибольшему изнашиванию подвергаются 
грани отверстий рабочей поверхности решета. Учитывая то, что измельченный 
материал движется в направлении приложенных ударных нагрузок, которые 
наносят молотки, грани решета, что находятся на пути их действия 
изнашиваются более интенсивно чем другая их сторона. Схема отверстия в 
разрезе и изменения его формы при износе показано на рис. 2. 

Таким образом, особенно уязвимыми при износе являются выступающее 
прямоугольные сопряжения поверхностей материала, ориентированы навстречу 
потока зерна (рис. 2., сторона А). Здесь наблюдается наиболее интенсивный 
процесс износа и быстрая потеря первоначальной формы отверстия. При такой 
форме, отверстия находятся в особых условиях концентрации нагрузок. Кроме 
того, выступающая часть менее защищена от износа и более уязвима для 
воздействия внешних факторов. В необходимости разгрузки снижения 
напряжений, угловая начальная форма относительно быстро изменяется на 
округлую. Этим расширяется периметр взаимодействия материала отверстия с 
зерновой массой. 

 
Рис. 2. Схема износа и изменения формы отверстия решета 

 
Отмечается, что противоположный край отверстия (рис. 2 ., сторона Б) 

также изнашивается, но интенсивность процесса изменения формы на этой 
стороне несколько меньше, чем на стороне А. 

Обсуждение и анализ результатов.  
Предварительное изучение изменения формы профиля износа отверстий 

показало, что за равные промежутки наработки дробилки профили смещаются в 
глубину детали на разную величину. Более детальный анализ последствий 
износа указывает на то, что они перемещаются в зависимости от наработки 
согласно закономерности, которая с достаточной для практики точностью 
может быть описан равнозамедленным движением. 

Учитывая особенности решет как в большой степени перфорированных 
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деталей, и характерные особенности износа их отверстий, перспективным для 
увеличения ресурса, следует считать поиск, прежде всего, конструктивных 
методов повышения долговечности. Это связано с условиями эксплуатации и 
технологии изготовления решет, где применение упрочняющих покрытий или 
износостойких материалов не является технически целесообразным и 
экономически оправданным. 

Одним из таких подходов предполагается изготовление решет с более 
устойчивыми к износу отверстиями (патент Украины на полезную модель 
№ 96341). Форма отверстия выполнена по вогнутой поверхности, 
приближенной к тороидальной получаемой в следствии естественного износа. 

Предложенная форма отверстий способствует лучшему выведению 
измельченных частиц из рабочей камеры, повышает производительность 
дробилки и продлевает строк службы решет.  

Заключение и выводы. Представленный анализ показывает, что 
серийные решета, обеспечивают качество измельченного продукта, имеет 
низкую долговечность не соответствую общему ресурсу машин. Одним из 
конструктивных методов повышения их долговечности является природное 
отверстие новой формы близкой к форме естественного износа. 
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