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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

На сучасному етапі розвитку енергетики велика увага приділяється 
раціональному використанню енергоресурсів Землі і захисту навколишнього 
середовища від забруднення. Це пов’язано з виснаженням енергетичних запасів і 
зміною кліматичних умов. Основною задачею наукових досліджень являється 
необхідність ефективного використання енергетичних ресурсів з мінімальною 
шкідливою дією на довкілля. 

Існуючі енергетичні установки на водному транспорті, включаючи сучасні 
установки, мають характеристики, які далекі від ідеальних, наприклад, ефективний 
коефіцієнт корисної дії дизельного двигуна внутрішнього згоряння (найбільш 
досконалого з усіх теплових двигунів) складає близько 50 % . Це свідчить про той 
факт, що для таких установок наявні значні втрати енергії з вторинними 
енергоресурсами, які супроводжуються шкідливим впливом на навколишнє 
середовище. Враховуючи вищесказане, можна зробити висновок, що одним з шляхів 
підвищення ефективності енергетичних установок являється мінімізація втрат 
корисної енергії з вторинними енергоресурсами. Одним із сучасних підходів до 
вирішення даної проблеми є спосіб когенерації – комбінованого вироблення двох 
видів енергії, таких як механічна або електрична і теплової від однієї енергетичної 
установки при використанні одного первинного джерела енергії. 

Актуальність теми. Застосування принципу когенерації для енергетичних 
установок, як головних, так і допоміжних, що входять до складу суднової 
енергетичної установки дає змогу підвищити ступінь ефективності використання 
палива. Коефіцієнт корисної дії сучасних когенераційних установок може складати 
90 % і вище. Серед наявних на судні енергетичних установок найбільш важливим 
напрямком покращення їх роботи є підвищення ефективності головної енергетичної 
установки (особливо з потужним малообертовим дизелем). Про це свідчить велика 
кількість запропонованих схем утилізації її вторинних енергетичних ресурсів. Не 
менш актуальним є підвищення ефективності допоміжних дизель-генераторів, 
враховуючи високий температурний потенціал відпрацьованих газів для цих 
установок, який досягає  300 – 450 °С. Для існуючих дизель-генераторів технології 
для використання теплоти вторинних енергоресурсів мало поширені, а схеми 
утилізації, які використовуються являються малоефективними, мають низьку 
економічність та великі масогабаритні показники.  

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що розробка 
сучасних когенераційних установок є перспективним напрямком розвитку та 
модернізації суднових енергетичних установок. При цьому важливими залишаються 
питання розробки нових вдосконалених конструкцій теплообмінників-утилізаторів, 
що входять до складу когенераційних установок, та використання сучасних методів 
їх оптимізації, а саме, їх ексергетичний аналіз та інші методи для підвищення 
ефективності суднових енергетичних установок. 

Таким чином, наукові дослідження, присвячені розробленню і 
вдосконаленню когенераційних установок на базі суднових дизель-генераторів за 
рахунок застосування компактних теплообмінних апаратів та підвищення їх 
ефективності  являються важливими і актуальними. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота пов’язана з дослідженнями, що проводяться в рамках науково-дослідних 
робіт Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ) на теми: «Дослідження теплообмінного 
обладнання для когенераційних установок на базі поршневих двигунів внутрішнього 
згоряння» (Держ. рег. № 0114U002962, 2014-2015 рр.), «Експериментальні 
дослідження, математичне моделювання і енергетична ефективність нових 
теплообмінних апаратів» (Держ. рег. № 0114U002963, 2014-2015 рр.) та 
Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП 
України) за темою «Новітні акумулятори теплової енергії на основі фазоперехідних 
теплоакумулюючих матеріалів» (Держ. рег. № 0115U004845, 2015 р.) 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає в експериментальному і 
чисельному дослідженні гідродинаміки і теплообміну в теплообмінних апаратах з 
компактним розташуванням пучків труб для когенераційних установок на базі 
суднових двигунів внутрішнього згоряння, їх ексергетичному аналізі та визначенні 
теплогідравлічної ефективності. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішення наступних задач: 
1. Провести аналіз існуючих когенераційних установок та визначити шляхи 

вдосконалення теплообмінних апаратів для таких установок. 
2. На базі проведеного аналізу розробити теплообмінний апарат з 

покращеними масогабаритними показниками, зниженим гідродинамічним опором, 
який не перевищує допустимих значень для когенераційних установок на базі 
поршневих двигунів внутрішнього згоряння.   

3. Розробити узагальнену методику та провести ексергетичний аналіз 
газовипускного тракту когенераційної установки на базі суднового поршневого 
двигуна внутрішнього згоряння з метою підвищення ефективності її роботи. 

4. Розробити нову вдосконалену конструкцію теплообмінника для утилізації 
теплоти відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згорання, провести чисельне 
моделювання процесів тепло- і масопереносу  в газовому тракті цього 
теплообмінника та дослідити основні закономірності процесів тепло- і 
масопереносу. 

5. Провести експериментальні дослідження щодо встановлення 
закономірностей теплообміну в трубних пучках утилізатора теплоти відпрацьованих 
газів нової конструкції. 

6. Визначити ефективність розробленого теплообмінного апарату та провести 
верифікацію чисельних та експериментальних результатів дослідження. 

Об’єктом дослідження являються процеси теплообміну і гідродинаміки в 
утилізаторах теплоти відпрацьованих газів когенераційної установки на базі 
суднового двигуна внутрішнього згоряння. 

Предмет дослідження закономірності процесів теплообміну і гідродинаміки 
в теплообмінних апаратах, призначених для утилізації теплоти відпрацьованих газів 
когенераційних установок і аналіз їх ексергетичної ефективності. 

Методи дослідження. В основі всіх положень та висновків дисертації лежать 
фундаментальні закони термо- гідро- і газодинаміки, а саме: закон збереження маси, 
кількості руху та енергії. Математичне, комп’ютерне і фізичне моделювання 
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процесів переносу в теплообмінному обладнанні когенераційних установок на базі 
поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Експериментальне дослідження в 
лабораторних умовах теплообмінних апаратів нової конструкції для утилізації 
теплоти відпрацьованих газів поршневих двигунів внутрішнього згоряння.  

Дослідження проводились з застосуванням методів аналітичного аналізу, 
прикладних програмних пакетів (Autocad, Diesel-RK, Mathcad, Ansys Fluent), 
статистичної обробки даних, енергетичного і ексергетичного аналізу. 

Наукова новизна отриманих результатів:  
1. Вперше проведений ексергетичний аналіз газовипускного тракту 

когенераційної установки на базі суднового поршневого двигуна внутрішнього 
згоряння і визначені шляхи підвищення ефективності досліджуваного тракту. 

2. На основі чисельного і експериментального моделювання процесів 
теплопереноса і гідродинаміки в компактних пучках труб малого діаметру 
теплообмінних апаратів – утилізаторів теплоти відпрацьованих газів нової 
конструкції визначені основні закономірності теплообміну і гідродинаміки. 

3. Вперше отримано нові експериментальні дані щодо інтегральних і 
локальних теплообмінних характеристик компактних гладкотрубних пучків труб 
малого діаметру при поперечному їх обтіканні, в результаті чого отримано 
покращену геометрію пучка. 

4. На базі проведених досліджень здійснено теплофізичне обґрунтування 
розробленої нової конструкції теплообмінного апарату для утилізації теплоти 
відпрацьованих газів когенераційних установок на базі суднових поршневих 
двигунів внутрішнього згоряння, який має покращені масогабаритні характеристики 
в порівнянні з існуючими аналогами. 

Достовірність результатів роботи забезпечена коректністю математичної 
моделі газодинаміки і теплопереносу в міжтрубному просторі пучка досліджуваного 
теплообмінного апарата нової конструкції, задовільним співпаданням результатів 
чисельного моделювання з отриманими експериментальними даними, необхідною 
точністю експерименту і результатами порівняльного аналізу досліджуваних і 
існуючих технічних рішень. 

Достовірність отриманих експериментальних даних забезпечувалась 
застосуванням тарованих вимірювальних пристроїв і повторюваністю результатів. 

Практична цінність: результатів роботи полягає в розробленні нового 
ефективного теплообмінного обладнання для утилізації теплоти відпрацьованих 
газів для когенераційних установок на базі поршневих двигунів внутрішнього 
згоряння з покращеними масогабаритними показниками порівняно з відомими 
аналогами, розроблені методики чисельного розрахунку такого обладнання, яке 
може бути використане як в стаціонарній енергетиці, на промислових об’єктах, 
транспорті, в тому числі і на водному транспорті. 

Розроблена нова конструкція компактного теплообмінного апарата 
підвищеної ефективності з малим гідравлічним опором (Патент України на винахід 
№ 104559 «Теплообмінний апарат»)  

Отримані результати знайшли практичне впровадження на виробництві 
підприємства ПАТ «Акціонерна компанія «Південтрансенерго» та ДП 
«Укрводшлях». 
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Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі 
Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-
Сагайдачного і Національного університету біоресурсів і природокористування 
України. 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, які викладені в 
дисертаційній роботі отримані особисто здобувачем на основі проведення 
теоретичних і експериментальних досліджень процесів тепло- і масопереносу 
теплообмінних апаратів нової конструкції і ексергетичного аналізу газовипускного 
тракту когенераційної установки на базі суднового поршневого двигуна 
внутрішнього згорання. 

Особистий вклад здобувача полягає в отриманні результатів теоретичних і 
експериментальних досліджень, розробці експериментального стенда, обробці 
результатів дослідження і визначення впливу геометричних характеристик 
теплообмінного апарата нової конструкції на параметри потоків теплоносіїв, 
виконанні ексергетичного аналізу газовипускного тракту когенераційної установки 
на базі поршневого двигуна внутрішнього згорання. Визначені величини потоків 
ексергії і ексергетичних втрат в компонентах газовипускного тракту когенераційної 
установки, знайдені показники ексергетичних ККД. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень та окремі 
результати доповідались та обговорювались на: 15-19 науково-методичних 
конференціях викладачів, аспірантів і студентів КДАВТ (м. Київ, 2011-2015 рр); II 
та III Міжнародних науково-практичних конференціях «Проблеми та перспективи 
розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК» НУБіП України, (м. 
Київ, 2014-2015 рр.); 3-й Всеукраїнській наукова-практичній конференції «Сучасні 
енергетичні установки на транспорті, технології і обладнання для їх 
обслуговування» (м. Херсон, 10 – 12 жовтня 2012 р.); 5-й та 6-й Міжнародних 
науково-практичних конференціях «Сучасні енергетичні установки на транспорті, 
технології і обладнання для їх обслуговування» (м. Херсон, 2014-2015 рр.); V, VI, 
VII Міжнародних науково-практичних конференціях «Сучасні інформаційні і 
інноваційні технології на транспорті» (м. Херсон, 2013-2015 рр.); XVII Міжнародній 
конференції «Теплотехніка і енергетика в металургії» (м. Дніпропетровськ, 7 – 9 
жовтня 2014 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, 
спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому 
регіоні. Наука і практика» (м. Маріуполь, 20 – 24 квітня 2015 р.); VII Міжнародній 
науково-технічній конференції, присвяченої 75-річчю кафедри ССЕУ «Суднова 
енергетика: стан та проблеми» (м. Миколаїв, 12 – 13 листопада 2015 р.). 

В повному об’ємі дисертаційна робота доповідалась на кафедрі суднових 
енергетичних установок, допоміжних механізмів суден і їх експлуатації КДАВТ 
(протокол №4 від 02 листопада 2015 р.), науковому семінарі Національного 
університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) (протокол №13 
від 19 листопада 2015 р.), розширеному науковому семінарі відділів ІТТФ НАН 
України (протокол №2 від 1 грудня 2015 р.)., відкритому науково-технічному 
міжкафедральному семінарі КДАВТ (протокол №3 від 10 грудня 2015 р.) 

Публікації. Основні результати та положення дисертаційної роботи 
опубліковано у 26 друкованих роботах, з яких 9 статей – в спеціалізованих виданнях 
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і 6 з них включені в міжнародні наукометричні бази даних, 14 тез і 1 патент України 
на винахід та дві заявки на винахід. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, висновків, списку літератури та додатку. Повний об’єм дисертації складає 
– 220 сторінок, у тому числі 80 ілюстрацій, 16 таблиць, список літератури, що 
включає в себе 180 найменувань і 4 додатків на 53 сторінках. Об’єм основного 
тексту дисертації – 167 сторінки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, мету і задачі 

дослідження, визначено наукову новизну одержаних результатів, показано 
практичне значення результатів роботи та їх зв'язок з науковими темами, особистий 
внесок здобувача. Наведено дані апробації результатів дисертації, подано перелік 
основних результатів, що виносяться на захист. 

У першому розділі на основі огляду літератури аналізуються сучасні 
напрямки по енергозбереженню, раціональному використанню і підвищенню 
ефективності енергетичних установок, робляться висновки про доцільність 
застосування способу когенерації, як більш ефективного і перспективного в плані 
подальшого вдосконалення енергетичних установок. Приведені основні поняття і 
принципи когенерації, запропонована розширена класифікація когенераційних 
установок.  

На підставі аналізу науково-технічної літератури встановлено, що на флоті 
при енергозабезпеченні судна першість належить двигунам внутрішнього згоряння і 
застосування їх у якості первинних приводів електричних генераторів є необхідною 
базою для створення когенераційних установок. При цьому основною задачею їх 
подальшого вдосконалення являється підвищення ефективності контуру утилізації 
відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згорання. Проаналізовано переваги та 
недоліки когенераційних установок. 

Наведені схеми когенераційних установок на базі суднових дизель-
генераторів, та показано актуальність пошуку оптимальних контурів утилізації 
теплової енергії їх вторинних енергетичних ресурсів. Визначені основні недоліки 
традиційних систем утилізації теплоти і обладнання, що входить в їх склад та шляхи 
усунення цих недоліків. 

Вдосконаленню контурів утилізації та енергетичного обладнання, що 
використовується в цих контурах, присвячені роботи В.М. Селіверстова, Л.П. 
Коршунова, В.В. Маслова, І.Г. Беляєва, С.В. Камкіна, В.Г. Крівова, А.Г. Курзона, 
М.К. Овсяннікова, М.І. Радченко, О.С. Хряпченкова, В.Д. Левенберга, Л.П. 
Сєдакова, В.М. Вануріна, Я.Н. Вольфензона, Р. Бросцайта, О. Гайслеса, M. Гатамі та 
ін. Однак, першорядною задачею при виборі системи енергопостачання являється не 
максимальна енергонасиченість на одиницю площі судна, а раціональне та 
ефективне використання енергетичних ресурсів, що витрачаються при мінімальних 
затратах матеріальних ресурсів, енергії, часу, та мінімального забруднення 
навколишнього середовища. 
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Показано що одним із перспективних напрямків підвищення ефективності 
контуру утилізації являється утилізація теплоти відпрацьованих газів двигунів із 
застосуванням компактних, високоефективних, рекуперативних теплообмінників – 
утилізаторів теплоти. 

Проведено аналіз різних конструкцій теплообмінних апаратів та вимог, яким 
вони повинні відповідати при проектуванні та під час експлуатації. Наведено аналіз 
наукових праць, присвячених вивченню тепло- і гідродинамічних характеристик 
шахових та коридорних трубних пучків при конвективному теплообміні. 
Фундаментальний вклад у вивчення цих процесів зроблено такими вченими як В.М. 
Антуф’єв, Г.С. Бєлєцкій, М.О. Міхєєв, М.В. Зозуля, В.П. Ісаченко, В.М. Кейс, A.Л. 
Лондон, А.А. Жукаускас та ін. 

Аналіз проведених досліджень показав, що в наявних роботах недостатньо 
уваги приділено шляхам підвищення ефективності теплообмінного апарату за 
рахунок вибору оптимальної геометрії розміщення пучка труб та процесам 
гідродинаміки і теплообміну пучків труб при компактному їх розміщенні. 

Наведено існуючі методики по визначенню ефективності елементів та 
газовипускного тракту в цілому для когенераційних установок, виконаних на базі 
поршневого двигуна внутрішнього згоряння. 

Основи ексергетичного методу термодинамічного аналізу закладені в XIX ст. 
в працях Гіббса, Гюї, Стодоли та ін. Подальший розвиток метод ексергетичного 
аналізу отримав в працях Фрацшнера, Ранта, Баєра, Бошняковича, Шаргута, Петели, 
Андрющенко, Бродянського, Костенко, Гохштейна, Котаса, Уолла, Морана, 
Беджана, Тсатсароніса, Скиби та ін. Застосуванню ексергетичного аналізу в 
судновій енергетиці присвячені роботи В.М. Селіверстова, Р.А. Ільїна, М. Фейзи, Ф. 
Балді. Ексергетичний аналіз процесів, що відбуваються в поршневих двигунах, 
застосували М.К. Шокотов, А.П. Марченко, Д.М. Вирубов, Д.A. Катон, К.Д. 
Ракополос, Е.Г. Гіакоміс та ін. На підставі проведеного аналізу науково-технічної 
літератури, що присвячена ексергетичному методу термодинамічного аналізу 
встановлено, що до теперішнього часу нерозв’язаною є задача розробки методики 
прикладного ексергетичного аналізу когенераційних установок на базі поршневих 
двигунів внутрішнього згоряння. Вирішення цієї задачі дозволить встановити характер 
термодинамічних зв’язків між компонентами установки і навколишнього середовища, 
дати характеристику їх взаємодії і кількісну та якісну оцінку процесів, що протікають в 
компонентах установки. При цьому буде отримано універсальний критерій для оцінки 
теплотехнічних, технологічних, економічних та інших параметрів досліджуваних 
компонентів і установки в цілому. 

В результаті проведеного аналізу літературних джерел сформульовано 
напрямок, мету та задачі роботи. 

У другому розділі наведено основні положення розробленої методики по 
визначенню теплової і електричної потужності когенераційних установок на базі 
поршневих двигунів внутрішнього згоряння за допомогою теплобалансових 
розрахунків, які виконуються послідовно, починаючи з циліндрів двигуна і 
закінчуючи утилізаційними теплообмінними апаратами. При розрахунку теплової 
потужності, установка ділиться на модулі, і визначаються складові підведеної і 
відведеної теплоти до кожного з них на основі рівнянь теплового балансу. 
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Електрична потужність установки визначається, як різниця ефективної потужності, 
що підводиться від дизеля до генератора і сумарної потужності всіх втрат в 
генераторі.  

Сумарний ККД когенераційної установки на базі двигуна внутрішнього 
згоряння визначається відношенням виробленої установкою механічної чи 
електричної енергіїі теплової енергії до енергії витраченого палива, що видно з 
наступних виразів: 

- при виробництві механічної і теплової енергії 
  р

нчтe QВQN  ,                   (1) 
де eN  – ефективна потужність, що передається від фланця колінчастого валу двигуна 
до споживача механічної енергії без врахування потужності, що витрачається на 
привід різних супутних на двигуні механізмів; тQ – корисна теплова потужність, що 
передається користувачу за 1 годину; р

нчQВ – кількість теплоти, що виділяється при 
спалюванні палива в когенераційній установці за 1 годину. 

- при виробництві електричної і теплової енергії 
  р

нчтe QВQР  ,                  (2) 

де eР  – фактична активна електрична потужність на клемах синхронного генератора, 
що виробляється за 1 годину. 

Наведена методика дозволяє здійснювати оцінку ефективності установки та 
дає можливість для вирішення проблем, пов’язаних з економією та раціональним 
використанням первинних енергетичних ресурсів. 

При виконанні ексергетичного аналізу взято за основу методику 
запропоновану Дж. Тсатсаронісом і розвинуту Т. Морозюк. 

Приведені загальні положення ексергетичного аналізу основних модулів і 
компонентів когенераційної установки, що виконується в наступній послідовності: 
здійснюється розбивка основних модулів когенераційної установки на компоненти; 
визначаються контрольні поверхні компонентів в залежності від умов їх 
функціонування; визначаються речовини (агенти) та їх параметри, які перетинають 
контрольні поверхні досліджуваного компоненту; складається матеріальний, 
енергетичний і ексергетичний баланси для кожного компоненту, групи компонентів 
і когенераційної установки в цілому; виконуються розрахунки ексергії палива, 
ексергії продукту, деструкції і втрат ексергії в кожному компоненті; розраховуються 
коефіцієнти ексергетичної ефективності і ексергетичні критерії; виконується аналіз 
результатів дослідження. 

Ексергію потоку агентів, що перетинають нерухому контрольну поверхню, 
визначено виходячи з виразу 

... jchphpk EEEEЕЕ ,                 (3) 

де Е k , Е p , Е ph , Е ch , Е j  – кінетична, потенціальна, фізична, хімічна та ядерна 

ексергія відповідно. 
Для кожного з компонентів газовипускного тракту когенераційної установки 

складаються ексергетичні баланси. Загальний вигляд ексергетичного балансу має 
наступний вигляд 
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k k

totLkDkPtotF EEEЕ ,,,, ,                          (4) 

де FЕ  – ексергія палива;  PE  – ексергія продукту; DE  – деструкція ексергії; LE – 
втрати ексергії. 

Наглядно ексергетичний баланс компонента можна представити у вигляді 
діаграми Грассмана-Шаргута (рис. 1) 

 
а          б 

Рис. 1. Ексергетична діаграма Грассмана-Шаргута: а – загальний вигляд; б – 
для утилізатора теплоти відпрацьованих газів 

 
Величини, що входять в рівняння ексергетичного балансу, використані для 

визначення ефективності досліджуваного енергетичного процесу. Загальна 
ефективність енергетичної системи визначається по формулі 

totF

k
kP

k
ktot E

E

,

,
                     (5) 

Відносна деструкція і втрати ексергії компоненту визначаються згідно 
формул 

totF

kD
kD Е

Е
y

,

,
, 

                    
(6)

   
totF

kL
kL Е

Е
y

,

,
,                             (7) 

Дольова частка деструкції ексергії в компоненті газовипускного тракту від 
загальної деструкції в тракті КГУ визначається згідно формули 

,
,,,,

,
,

dDcDbDаD

kD
kD

ЕЕЕЕ

Е
y


                         (8)

 
Запропоновано критерій оптимізації теплообмінних апаратів і теплообмінних 

систем, оснований на понятті «ексергія» у вигляді співвідношення питомої ексергії 
продукту теплообмінного апарату до суми внутрішньої і зовнішньої площі 
теплообмінної поверхні. 

F

e
f P

F   ,                    (9) 

де Pe – питома ексергія продукту теплообмінного апарата, кДж/кг; outFFF  in  – 
сумарна площа теплообмінної поверхні, м2. 

Ексергетична ефективність поверхні теплообміну дозволяє врахувати  
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масогабаритні показники теплообмінного апарату, кількість теплоносіїв, а також 
вплив деструкції і втрат ексергії при різних геометричних характеристиках каналів 
пучка на ефективність утилізатора. 

Газовипускний тракт когенераційної установки складають наступні 
компоненти (рис. 2): a – циліндри;b – газовипускні канали;c – випускний колектор;d 
– утилізатор теплоти. Результати ексергетичних розрахунків наведено в табл. 1. З 
даних табл. 1 витікає, що коефіцієнт ексергетичної ефективності газовипускного 
тракту когенераційної установки на базі поршневого двигуна внутрішнього згоряння 
складає 36,0tot , при цьому найбільші втрати і деструкція ексергії притаманні 
компоненту а (циліндру двигуна), коефіцієнти ексергетичної ефективності для 
кожного компонента не перевищують значення рівного 0,64, що свідчить про 
можливість і необхідність їх подальшого вдосконалення. З аналізу випливає, що 
доцільно проводити повну утилізацію теплоти відпрацьованих газів в компоненті d, 
так як відносні втрати ексергії в цьому компоненті стоять на другому місці після 
компоненту а. Також раціональним являється зменшення втрат і деструкція ексергії 
в компонентах b і c(але при умові повної утилізації теплоти на виході із 
газовипускного тракту), так як корисної роботи вони не здійснюють, а виконують 
тільки технологічну функцію, тобто являються конструктивними елементами 
газовипускного тракту. 

 
Рис. 2. Розрахункова схема газовипускного тракту когенераційної установки на базі 

поршневого двигуна внутрішнього згоряння 
 

Розроблена прикладна методика ексергетичного розрахунку газовипускного 
тракту когенераційної установки на базі поршневого двигуна внутрішнього згоряння 
з врахуванням локальних ексергетичних втрат. Відмінною особливістю розробленої 
методики є ув’язка компонентів газовипускного тракту когенераційної установки і 
визначення їх взаємодії за допомогою ексергетичних критеріїв, що дозволяють 
врахувати їх взаємний вплив, вплив конструкції і процесів, що протікають на втрати 
ексергії. Проведення ексергетичних розрахунків є необхідною умовою при виборі 
оптимальної конструкції газовипускного тракту. 

На базі виконаного ексергетичного аналізу можна зробити висновок, що для 
вдосконалення когенераційних установок на базі поршневих двигунів внутрішнього 
згоряння необхідно проводити скорочення компонентів в ланцюгу генератор-
утилізатор теплоти з метою максимального скорочення втрат ексергії, а отже, і 
підвищення енергетичної ефективності газовипускного тракту. 
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У третьому розділі запропоновано та досліджено нову конструкцію 
теплообмінного апарату для утилізації теплоти відпрацьованих газів з компактним 
розміщенням трубних пучків, яка є більш досконалою порівняно з відомими 
конструкціями кожухотрубних теплообмінників. 

 
Таблиця 1 – Результати ексергетичних розрахунків газовипускного тракту КГУ 

Назва 
Позначе

ння 
Значення 

Сумарна питома ексергія палива газовипускного 
тракту когенераційної установки, кДж/кг totFe ,  42146 

Сумарна питома ексергія продукту, що корисно 
використовується, газовипускного тракту 

когенераційної установки, кДж/кг 
totPe ,  15202 

Сумарна питома деструкція ексергії газовипускного 
тракту когенераційної установки, кДж/кг totDe ,  11285 

Сумарні питомі втрати ексергії газовипускного тракту 
когенераційної установки, кДж/кг totLe ,  15943 

Коеф. ексергетичної ефективності компонента a a  0,5 
Коеф. ексергетичної ефективності компонента b b 0,64 
Коеф. ексергетичної ефективності компонента c c  0,6 
Коеф. ексергетичної ефективності компонента d d 0,03 

Коеф. ексергетичної ефективності газовипускного 
тракту когенераційної установки tot  0,36 

Відносна деструкція ексергії компонента a aDy ,  0,19 
Відносна деструкція ексергії компонента b bDy ,  0,041 
Відносна деструкція ексергії компонента c cDy ,  0,029 
Відносна деструкція ексергії компонента d dDy ,  0,011 

Відносні втрати ексергії компонента a aLy ,  0,31 
Відносні втрати ексергії компонента b bLy ,  0,010 
Відносні втрати ексергії компонента c cLy ,  0,012 
Відносні втрати ексергії компонента d dLy ,  0,042 

Частка деструкції ексергії компонента a aDy ,
  0,694 

Частка деструкції ексергії компонента b bDy ,
  0,155 

Частка деструкції ексергії компонента c cDy ,
  0,110 

Частка деструкції ексергії компонентаd dDy ,
  0,041 

 
Теплообмінний апарат нової конструкції (рис. 3) складається з 

горизонтального корпусу 1 і закріпленими в ньому трубними дошками 5 і 6, між 
якими встановлений вертикальний пучок 9 з коридорним розташуванням труб. 
Трубки в пучку дотикаються між собою і утворюють ряди. Теплообмінний апарат 
двоходовий по охолоджувальній рідині і має перегородку 3 у верхньому колекторі. 
Підведення охолоджувальної рідини в корпус здійснюється через патрубок 4, а 
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відведення через патрубок 2. Корпус з торців закритий кришками 8 і 10, які мають 
патрубки 7 та 11 для входу теплоносія та його виходу відповідно. 

 
             а        б 

Рис. 3. Теплообмінний апарат: а – загальний вигляд в розрізі: 1111 ,,, GVtp   і 

1111 ,,, GVtp  – параметри гарячого теплоносія (відпрацьованих газів) відповідно на 
вході в теплообмінний апарат і на виході з нього; 2222 ,,, GVtp   і 2222 ,,, GVtp    – 
параметри холодного теплоносія (прісної води) відповідно на вході в теплообмінний 
апарат і на виході з нього; б – трубна дошка. 

 
Розроблено математичну модель процесів, тепло- і масопереносу, що 

протікають в досліджуваному апараті при двовимірній (2D) постановці. Рівняння 
конвективного переносу, що включають рівняння руху, нерозривності і енергії, 
мають вигляд: 
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Для моделювання турбулентної течії використовується двохпараметрична 
диференційна стандартна k  модель, що складається з двох диференційних 
рівнянь переносу кінетичної енергії і швидкості дисипації  
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Краєві умови: 
sСТsiiinii ttxxwwxww  ,0)(,)0(,0)0( СТ          (13) 

де w – швидкість теплоносія; τ – час; x, y – декартові координати; і=x,y індекс для 
відповідної координати; in – вхід; t – температура; s – поверхня; cт – стінка.  
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Проведено комп’ютерне моделювання процесів тепло- і масопереносу в 
каналах компактних гладкотрубних пучків з коридорною компоновкою при 
поперечному їх обтіканні на основі методу кінцевих елементів з використанням 
програмного пакета ANSYS Fluent. Отримані поля швидкостей, температур і тисків 
в досліджуваних каналах для різних геометрій трубного пучка. 

Чисельні розрахунки в досліджуваних пучках проведені також для п’яти 
режимів роботи двигуна при частоті обертання колінчастого валу 600, 800, 1000, 
1200 і 1500 об/хв. Результати розрахунків для режиму роботи двигуна при 1500 
об/хв наведені на рис. 4. 

 
       а        б 

 
    в       г 

Рис. 4. Результати чисельного моделювання для режиму роботи двигуна при 
1500 об/хв: а – швидкість відпрацьованих газів в каналах пучків труб, м/с; б – вектор 
швидкості в області дотикання труб, м/с; в – зміна температури в каналах пучка 
труб, оС; г – перепад тиску в каналах пучків труб, Па. 

 
Для енергетичної оцінки теплообмінної поверхні використовується  

коефіцієнт теплогідравлічної ефективності E  (критерій М.В. Кирпичова), який 
визначається як відношення переданої кількості теплоти Q через поверхню 
теплообміну до величини сумарної потужності N, необхідної на прокачування 
теплоносіїв через поверхню теплообміну з обох сторін (без врахування коефіцієнта 
корисної дії нагнітачів і приводів) 

N

Q
E                    (14) 

Для порівняння значень енергетичної ефективності різних по геометрії 
поверхонь теплообміну, крім теплогідравлічної ефективності, також 
використовується фактор аналогії Рейнольдса (ФАР) у вигляді  співвідношення 

0

0

/

/

ff

NuNu
ФАР  .                 (15) 

Вказаний параметр характеризує співвідношення інтенсифікації теплообміну 
до зростання втрат тиску. В якості еталонних (позначених індексом «0») в рівнянні 
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(15) використовуються значення числа Нуссельта 0Nu  і коефіцієнта гідравлічного 
опору 0f  в плоскому каналі з гладкими стінками при однакових числахRe. 

Деякі результати чисельного моделювання по визначенню усереднених по 
поверхні та локальних теплообмінних характеристик приведені на рис. 5-7. На рис. 5 
показано залежність усереднених по поверхні значень числа Нуссельта та 
теплогідравлічної ефективності досліджуваного пучка від величини міжтрубної 
відстані, яка приймалась рівною 5, 7 і 9 мм та діаметра труб 8, 10 і 12 мм в 
загальному для дев’яти конструкцій при значенні Рейнольда Re = 7085. 
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            а          б 

Рис. 5. Залежність числа Нуссельта (а) та теплогідравлічної ефективності (б) 
від геометричних параметрів пучка труб (S1 – поперечний крок розташування труб в 
пучку; d – діаметр труби) 

 
На рис. 6 наведені залежності чисел Нуссельта, представлених в безрозмірній 

формі, коефіцієнтів тертя та ФАР від геометричних характеристик трубного пучка. 
Виявлено, що зміна геометрії досліджуваних пучків, а саме зменшення діаметра і 
поперечного кроку розміщення труб в пучках суттєво впливає на ефективність, 
компактність і масогабаритні показники теплообмінника. 

На рис. 7 показано розподіл локальних значень коефіцієнта тепловіддачі по 
периметру для труб 1-4-го ряду в напрямку потоку (перший трубний пучок), 
представлених у безрозмірній формі αm/αсер, де αсер – усереднене значення 
коефіцієнта тепловіддачі по периметру труби. Локальні розподіли отримані для 
кожного із п’яти встановлених режимів роботи двигуна та виконано порівняння 
отриманих результатів з результатами відомих досліджень для шахового та 
коридорного розташування трубних пучків.  
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Рис. 6. Відносні величини чисел Нуссельта, коефіцієнтів тертя і фактора 
аналогії Рейнольдса для різної геометрії трубних пучків 
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αm/α - для 3-7-го рядів коридорного пучка (Re=14000)
αm/α - для 1-го ряду труб досліджуваного пучка (Re=6044)
αm/α - для 2-го ряду труб досліджуваного пучка (Re=6044)
αm/α - для 3-го ряду труб досліджуваного пучка (Re=6044)
αm/α - для 4-го ряду труб досліджуваного пучка (Re=6044)

 
Рис. 7. Графік розподілу локальних значень коефіцієнтів тепловіддачі αm/αсер 

на поверхні перших чотирьох трубок повздовжнього ряду досліджуваного пучка з 
відносним поперечним і повздовжнім кроком a×b = 1,5×1,0 при Re = 6044; Pr=0,692 
(n=1500 об/хв) і розподілу апроксимуючої поліноміальної функції розподілу 
відносного коефіцієнту тепловіддачі αm/αсер на поверхні труб 3-7-го рядів 
коридорного пучка при Re = 14000. 

 
Аналіз отриманих розподілів показує, що локальні максимуми коефіцієнта 

тепловіддачі спостерігаються для труб 1-4-го рядів в областях приєднання потоку до 
поверхні труб. В області відривних течій локальні значення αm/αсер суттєво менші, 
що обумовлено невеликими значеннями швидкості потоку у відривних зонах та 
наявністю застійних зон гідродинамічної течії.  

Порівняння локальних значень коефіцієнта тепловіддачі для компактного 
пучка і пучків з шаховим та коридорним розташуванням показує, що при 
компактному розташуванні труб величина і кількість локальних максимумів більша 
ніж при традиційному їх розташуванні, що в кінцевому результаті призводить до 
покращення інтегральних теплообмінних характеристик запропонованого пучка. 

Четвертий розділ присвячений експериментальним дослідженням процесів 
гідродинаміки і теплообміну в теплообмінному апараті нової конструкції – 
утилізаторі теплоти відпрацьованих газів для когенераційних установок на базі 
поршневих двигунів внутрішнього згоряння. На рис. 8 показаний загальний вигляд, 
а на рис. 9 наведена принципова та гідравлічна схеми експериментальної установки, 
де показане обладнання для вимірювання теплофізичних і гідравлічних параметрів 
теплообмінного апарату та вивід отриманих даних після їх обробки на дисплей 
комп’ютера. 

Експериментальні дослідження для розроблених пучків проводились для 
п’яти режимів  роботи двигуна при частоті обертання колінчатого валу 600, 800, 
1000, 1200 і 1500 об/хв. В результаті чого змінювалась витрата відпрацьованих газів 
G1 = 0,218÷0,328 кг/с, інтервал значень чисел Рейнольда Re при цьому варіювався в 
діапазоні 3000÷6000. Витрата води не змінювалась і була рівною G2 = 0,175 кг/с . 

В результаті експериментальних досліджень отримані температурні 
характеристики на поверхні теплообміну, на вході та виході з пучків труб 
теплообмінного апарату. Побудовано експериментальні залежності теплообмінних 
характеристик для компактних пучків труб, що застосовуються в теплообмінному 
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апараті нової конструкції від динамічних і теплофізичних параметрів теплоносіїв. 
Деякі результати приведені на рис. 10, 11. На рис. 10а і 10б наведені залежності 
температури відпрацьованих газів, взятої в безрозмірній формі і кількості теплоти 
також в безрозмірній формі, від частоти обертання колінчастого валу двигуна. 

 

                         
         а               б 

Рис. 8. Загальний вигляд (а) експериментальної установки та розміщення 
термопар (б) на трубках пучка теплообмінника. 

                    
          а                        б 

Рис. 9. а – принципова схема експериментальної установки: 1 – електронні 
ваги; 2 – мірна ємкість; 3 – паливний бак; 4 – паливний насос високого тиску; 5 – 
колектор відпрацьованих газів; 6 – утилізатор теплоти відпрацьованих газів; 7 – 
автоматизований комп’ютерний комплекс вимірювального обладнання і приладів; 8 
– форсунки; 9 – поршневий двигун внутрішнього згоряння; 10 – колектор впускного 
повітря; 11 – реверс-редуктор; 12 – навантажувальний пристрій «гідравлічне 
гальмо»; G, T, P – витрата, температура і тиск теплоносіїв в утилізаторі;  

б – гідравлічна схема підключення утилізатора теплоти відпрацьованих газів: 
1 – двигун внутрішнього згоряння марки 3Д6; 2 – трубопровід відпрацьованих газів 
ДУ100; 3 – засувка ДУ100; 4 – трубопровід прісної води; 5 – датчик температури; 6 
– датчик тиску; 7 – стандартний звужуючий пристрій ДУ40; 8 – стандартний 
звужуючий пристрій ДУ100; 9 – утилізатор теплоти відпрацьованих газів. 

 
На рис. 11а і 11б представлені залежності числа Ейлера і перепаду тиску 

відпрацьованих газів, від числа Рейнольдса. 
На рис. 12а представлена залежність усередненого по поверхні коефіцієнта 

тепловіддачі   від числа Рейнольда Re. Як витікає з рисунка збільшення швидкості 
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потоку відпрацьованих газів в 2 рази призводить до росту   у 1,8 рази. На рис. 10 
наведені також результати чисельного моделювання (див. розділ 3). Співставлення 
показує, що похибка отримана при чисельному моделюванні не перевищує 5 %. 

На рис. 12б наведено експериментально знайдену залежність усередненого 
по поверхні числа Нуссельта uN від числа Рейнольда Re. Як витікає з рисунка, для 
отриманої залежності при великих числах Рейнольдса спостерігається більш 
швидкий ріст числа Нуссельта. На рис. 11 наведена також експериментальна 
залежність uN = f(Re) отримана  для коридорного пучка труб в роботах А.А. 
Жукаускаса і І.О. Бєлова. Співставлення показує, що при тих же значеннях числа 
Рейнольдса інтенсивність теплообміну для компактного пучка труб з малим 
діаметром майже в 2 рази перевищує інтенсивність теплообміну на поверхні 
коридорного пучка труб для традиційних геометрій та компоновок. 
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 Рис. 10. Залежність безрозмірної температури відпрацьованих газів θ (а) і 
безрозмірної кількості теплоти  Q/Qmax (б) від частоти обертання колінчатого валу 
двигуна n: ♦ – експериментальні дані для компактного пучка труб; ■ – результати 

чисельного моделювання 
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Рис. 11. Залежність числа Ейлера Eu(а) і перепаду тиску Δр(б) 

відпрацьованих газів від числа РейнольдсаRe: ♦ – експериментальні дані для 
компактного пучка труб; ■ – результати чисельного моделювання 
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Рис. 12. Залежність усередненого по поверхні коефіцієнта тепловіддачі  (а)і 

середнього числа Нуссельта uN (б) від числа Рейнольда Re: ♦ – експериментальні 
дані для компактного пучка труб; ▲– експериментальні дані для коридорного пучка 
труб; ■ – результати чисельного моделювання. 

 
Виходячи із результатів експериментальних досліджень показано, що 

запропонована конструкція теплообмінного апарату з компактним пучком труб 
малого діаметра має високу ефективність, яка суттєво перевищує теплову 
ефективність кожухотрубного теплообмінника з традиційною коридорною 
компоновкою труб. 

П’ятий розділ присвячено техніко-економічному розрахунку когенераційної 
установки, виготовленої на базі теплообмінника-утилізатора відпрацьованих газів 
нової конструкції. Наведено порівняльну характеристику запропонованого 
теплообмінного апарату нової конструкції та проведено його економічний 
розрахунок при застосуванні його в утилізаційному контурі когенераційної 
установки на базі поршневого двигуна внутрішнього згоряння. Показано, що 
впровадження теплообмінного апарату нової конструкції в контурі утилізації 
когенераційної установки дизель-генератора, що працює по способу когенерації, 
дозволяє додатково отримати до 448249 кДж/год теплової енергії, окрім виробленої 
електричної енергії та скоротити витрати палива, які були б затрачені при 
роздільному їх виробництві. 

Виконані розрахунки когенераційної установки показали, що за рахунок 
використання теплообмінника – утилізатора теплоти відпрацьованих газів, 
коефіцієнт економії палива становить 151,0т , термічний коефіцієнт корисної дії 
0,503, а ексергетичний ККД складає 0,36. 

Економічний ефект від впровадження розробленого в дисертаційній роботі 
нового теплообмінного обладнання становить суму, що перевищує вартість витрат 
на його виготовлення на 98 %, при цьому термін окупності не перевищує 0,5 року. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Дисертаційна робота присвячена експериментальному і теоретичному 

дослідженню процесів теплообміну, гідродинаміки в теплоенергетичному 
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обладнанні та ексергетичної ефективності когенераційних установок на базі 
суднових двигунів внутрішнього згоряння. 

Основні нові наукові результати полягають у наступному: 
1. На основі проведених ексергетичних, чисельних та експериментальних 

досліджень розроблено нове енергоефективне теплообмінне обладнання та виконано 
його науково-технічне обґрунтування для суднових когенераційних установок на 
базі поршневих двигунів внутрішнього згоряння. 

2. Розроблена методика ексергетичного аналізу газовипускного тракту 
когенераційних установок на базі поршневого двигуна внутрішнього згоряння з 
врахуванням локальних втрат, що дозволяє врахувати взаємний вплив різних 
компонентів когенераційної установки, вплив конструкції та процесів, які в ній 
відбуваються на загальну ефективність установки. 

3. Запропоновано та розроблено нову конструкцію теплообмінника для 
утилізації теплоти відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згоряння з 
компактним розміщенням труб малого діаметру, що характеризується покращеними 
масогабаритними показниками порівняно з існуючими аналогами теплообмінного 
обладнання для когенераційних установок. 

4. Розроблено математичну модель та проведено чисельне моделювання 
процесів тепло- і масопереносу в теплообмінному апараті нової конструкції. 
Знайдено загальні закономірності процесів тепло- та масопереносу в 
досліджуваному утилізаторі теплоти відпрацьованих газів та вплив динамічних (Re 
= 3000÷7085) та геометричних параметрів (діаметру труб d = 8÷12 мм; міжтрубної 
відстані s1-d = 5÷9 мм) на його теплову ефективність. При цьому встановлено, що 
для запропонованої компактної геометрії пучка труб малого діаметру величина і 
кількість локальних максимумів більша ніж при традиційній коридорній компоновці 
трубних пучків, що призводить до покращення інтегральних теплообмінних 
характеристик апарата нової конструкції порівняно з відомими аналогами; 

5. Розроблено експериментально-дослідну когенераційну установку на базі 
двигуна внутрішнього згоряння і створено стенд для вимірювання теплофізичних і 
гідродинамічних параметрів теплообмінного апарату – утилізатора теплоти 
відпрацьованих газів нової конструкції. Експериментально встановлено залежності 
теплообмінних характеристик для компактних пучків труб, що застосовуються в 
теплообмінному апараті нової конструкції від динамічних та теплофізичних 
параметрів теплоносіїв. 

6. Проведено порівняння експериментальних даних та результатів 
чисельного моделювання по температурним характеристикам, коефіцієнту 
тепловіддачі, числу Нуссельта (похибка складає 5 %), числу Ейлера та перепаду 
тиску (похибка не перевищує 15 – 20 %) в газовому тракті теплообмінного апарату 
нової конструкції і отримано їх задовільний збіг.  

7. Показано, що теплообмінні апарати нової конструкції мають менші 
габаритні розміри на 50 %, масу на 10 %, а теплогідравлічну ефективність у два рази 
вищу порівняно з теплообмінними апаратами відомих конструкцій. 

8. Виконано техніко-економічне обґрунтування розроблених конструкцій 
теплообмінного обладнання та визначено, що економічний ефект від впровадження 
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нового обладнання складає суму, що перевищує вартість витрат на його 
виготовлення на 98 %, при цьому термін окупності не перевищує 0,5 року. 

Отримані результати впроваджені в навчальний процес в Київській 
державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-
Сагайдачного і Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України та на підприємствах ПАТ «Акціонерна компанія «Південтрансенерго» і ДП 
«Укрводшлях». 
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всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на 
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13. Горобец В.Г.Оценка эксергетической эффективности утилизаторов 
теплоты отработанных газов в когенерационных установках на базе двигателей 
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АНОТАЦІЯ 
Богдан Ю.О. Теплообмін і гідродинаміка в теплообмінних апаратах з 

компактним розташуванням пучків труб для когенераційних установок на базі 
суднових поршневих двигунів внутрішнього згоряння. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. – 
Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ, 2016 р. 
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Дисертаційна робота присвячена експериментальному і теоретичному 
дослідженню процесів теплообміну, гідродинаміки та ексергетичної ефективності 
когенераційних установок на базі суднових двигунів внутрішнього згоряння. 

На основі результатів досліджень розроблено нову конструкцію 
теплообмінного апарату для утилізації теплоти відпрацьованих газів двигунів 
внутрішнього згоряння. Розроблені методики визначення теплової та електричної 
потужності і ексергетичного аналізу газовипускного тракту, когенераційних 
установок на базі поршневих двигунів внутрішнього згоряння.  

Розроблено математичну модель та проведено чисельне моделювання 
процесів тепло- і масопереносу в теплообмінному апараті нової конструкції. 
Встановлено загальні закономірності процесів тепло- та масопереносу в 
досліджуваному утилізаторі теплоти відпрацьованих газів та вплив динамічних та 
геометричних параметрів на його теплову ефективність. Експериментально 
встановлено залежності теплообмінних характеристик для стиснених пучків труб, 
що застосовуються в теплообмінному апараті нової конструкції від динамічних та 
теплофізичних параметрів теплоносіїв. Показано, що теплообмінні апарати нової 
конструкції мають менші габаритні розміри на 50 %, масу на 10 %, а 
теплогідравлічну ефективність у два рази вищу порівняно з теплообмінними 
апаратами відомих конструкцій. 

Ключові слова: теплообмін, гідродинаміка, чисельне моделювання, 
ексергетичний аналіз, теплообмінний апарат, когенераційна установка, поршневий 
двигун внутрішнього згоряння. 

 
АННОТАЦИЯ 

Богдан Ю.А. Теплообмен и гидродинамика в теплообменных аппаратах с 
компактным размещением пучков труб для когенерационных установок на базе 
судовых поршневых двигателей внутреннего сгорания. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.14.06 – техническая теплофизика и промышленная 
теплоэнергетика. – Институт технической теплофизики НАН Украины, г. Киев, 
2016г. 

Диссертационная работа посвящена экспериментальному и теоретическому 
исследованию процессов теплообмена, гидродинамики и эксергетической 
эффективности когенерационных установок на базе судовых двигателей 
внутреннего сгорания. 

На основании результатов исследований разработано новую конструкцию 
теплообменного аппарата для утилизации теплоты отработанных газов двигателей 
внутреннего сгорания с компактным размещением труб малого диаметра, что 
характеризуется улучшенными массогабаритными показателями по сравнению с 
существующими аналогами теплообменного оборудования для когенерационных 
установок. Разработаны методики определения тепловой и электрической мощности 
и эксергетического анализа газовыпускного тракта, когенерационных установок на 
базе поршневых двигателей внутреннего сгорания, что позволяет проводить оценку 
эффективности этих установок при различных схемах утилизации теплоты и 
различных конструкциях теплообменного оборудования, учитывать при расчетах 
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локальные потери, взаимное влияние различных компонентов когенерационной 
установки, влияние конструкции и процессов, которые в ней происходят на общую 
эффективность установки. 

Разработано математическую модель и проведено численное моделирование 
процессов тепло- и массопереноса в теплообменном аппарате новой конструкции. 
Установлены общие закономерности процессов тепло- та массопереноса в 
исследованном утилизаторе теплоты отработанных газов и влияние динамических и 
геометрических параметров на его тепловую эффективность. В ходе исследований 
выявлено, что для предложенной компактной геометрии пучка труб малого 
диаметра величина и количество локальных максимумов больше чем при 
традиционной коридорной компоновке трубных пучков, что приводит к улучшению 
интегральных теплообменных характеристик аппарата новой конструкции по 
сравнению с известными аналогами. 

Разработано экспериментально-исследовательскую когенерационную 
установку на базе двигателя внутреннего сгорания и создан стенд для измерения 
теплофизических и гидродинамических параметров теплообменного аппарата – 
утилизатора теплоты отработанных газов новой конструкции. Экспериментально 
установлено зависимости теплообменных характеристик для сжатых пучков труб, 
которые применяются в теплообменном аппарате новой конструкции от 
динамических и теплофизических параметров теплоносителей.  

Проведено сравнение экспериментальных данных и результатов численного 
моделирования по температурным характеристикам, коэффициенту теплоотдачи, 
числу Нуссельта (погрешность составляет 5 %), числу Эйлера и перепаду давления 
(погрешность не превышает 15 – 20 %) в газовом тракте теплообменного аппарата 
новой конструкции и получено их удовлетворительное совпадение. Показано, что 
теплообменные аппараты новой конструкции имеют меньшие габаритные размеры 
на 50 %, массу на 10 %, а теплогидравлическую эффективность в два раза выше по 
сравнению с теплообменными аппаратами известных конструкций. 

Результаты технико-экономического обоснования разработанных 
конструкций теплообменного оборудования показывают, что экономический эффект 
от внедрения нового оборудования составляет сумму, которая превышает стоимость 
потерь на его изготовление на 98 %, при этом термин окупаемости не превышает 0,5 
года. 

Ключевые слова: теплообмен, гидродинамика, численное моделирование, 
эксергетический анализ, теплообменный аппарат, когенерационная установка, 
поршневой двигатель внутреннего сгорания. 
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Engineering. – Institute of Engineering Thermophysics of National Academy of Sciences 
of Ukraine, Kyiv, 2016. 

The thesis is devoted to the experimental and theoretical study of the processes of 
heat transfer, fluid flow and exergy efficiency co-generation plants based on ship internal 
combustion engines. 

Based on the results of researches the author proposes a new developed design of 
heat exchanger for heat recovery of exhaust gases of internal combustion engines. 
Methods for determination of thermal and electric power and exergy analysis of the waste 
gate line of co-generation plants based on reciprocating internal combustion engines are 
given. 

The mathematical model has been developed and a numerical simulation of heat and 
mass transfer in heat exchangers of a new design has been done. General regularities of 
heat- and mass transfer in the recovery of waste heat gases in the investigated heat 
exchanger were determined. Also the influences of dynamic and geometric parameters on 
the thermal efficiency of new heat exchanger were defined. It was experimentally 
established the dependence of dynamic and thermal parameters of the coolant on the 
characteristics of heat exchangers for compressed bundles, which are used in heat 
exchangers of new design. As a result of researches it was obtained a new design of heat 
exchangers which in comparison with heat exchangers of well-known designs have 
smaller dimensions (on 50 %) and mass (on 10 %), and thermal-hydraulic efficiency twice 
as many others. 

Keywords: heat transfer, hydrodynamics, numerical modeling, exergy analysis, heat 
exchanger, cogeneration power plant, reciprocation internal combustion engine. 
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