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стратегіях для ігор, де гравець володіє незліченою множиною чистих стратегій, що входять у спектр його 
оптимальної змішаної стратегії. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РОЗРАХУНКОВОГО МЕТОДУ  
ПРИ РОЗРОБЦІ ТЕПЛООБМІННОГО ОБЛАДНАННЯ БІОКОНВЕРСІЇ 
 
Проведено подальше обґрунтування, застосування експериментально-розрахункового методу 

визначення коефіцієнтів тепловіддачі в конструктивному розрахунку і чисельному експерименті 
утилізатора теплоти відпрацьованої суміші в системі біогазової установки. 

The further grounding has been carried out concerning experimental-calculation method of coefficient 
heatexchange evaluation in project calculation and figure experiment of heat utilization and worked out mixture in 
biogas installation system. 

 
Постановка задачі 

Використання відходів виробництва, перш за все біомаси, для вироблення тепла і електроенергії є 
однією із важливих задач енергозбереження. При цьому не тільки економляться первинні енергоносії, але в 
більшості випадків вдається знизити шкідливі викиди в атмосферу. 

Швидкість метаногенерації є основним показником досконалості технології отримання біогазу, і її 
підвищення – одна із основних задач наукових досліджень і розробок [1]. В існуючих конструкціях 
біогазових установок підтримання відповідних температурних режимів супроводжується значною витратою 
енергії на власні потреби. Теплота, яка міститься в суміші, що вивантажується з реактора – це додатковий 
резерв енергії, яку потрібно використовувати для компенсації витрат теплоти через поверхню реактора та 
підігрівання вхідної сировини. В схемі з утилізацією теплоти можливо збільшити вихід товарного біогазу до 
70…80 % від того, що виробляється [2]. Для підігрівання та утилізації теплоти відпрацьованої суміші в 
схемі біогазової установки доцільно застосовувати теплообмінники, поверхня яких буде дещо заноситись 
осадом. Тому теплообмінні апарати з оребреною поверхнею та малими прохідними діаметрами для суміші 
не можуть використовуватися в біогазових установках (БГУ). Проектування теплообмінних пристроїв для 
підсистем термостабілізації ускладнюється тим, що можуть виникати різні режими теплообміну залежно 
від: усередненої по об’єму масової концентрації сухих речовин С ; температурного режиму зброджування; 
температурного напору ∆t, а теплофізичні властивості сумішей, які використовуються в системах 
біоконверсії, як правило, невизначені в практично цікавому діапазоні. Тому, нами запропоновано 
нетрадиційний підхід до виявлення закономірностей теплообміну в цих умовах [3-5]. 

Мета роботи – обґрунтування, застосування експериментально- розрахункового методу в 
конструктивному розрахунку і чисельному експерименті утилізатора теплоти відпрацьованої суміші в 
системі БГУ. 

Для прикладу розглядаємо схему БГУ з активним об’ємом реактора Vp = 20 м3 та з підвищеною 
часткою виходу товарного біогазу за рахунок утилізації теплоти відпрацьованого субстрату. 
Теплоутилізатор висотою Н (рис. 1) виконаний таким чином, що утворені робочі порожнини: внутрішня 
циліндрична з об’ємом V та зовнішня у вигляді кільцевого зазору. На внутрішній теплообмінній поверхні 
циліндричної форми розміщені по колу виступи, які обмежують розвиток теплового і гідродинамічного 
граничного шару. 

Внутрішній об’єм теплообмінника Vту визначається взалежності від об’єму реактора Vту = ψ· Vp, де ψ 
залежить від технологічного регламенту завантаження-вивантаження БГУ. 

Теплообмінник працює у напівпроточному режимі. Тепла (гаряча) суміш з реактора при 
вивантаженні надходить у ємність 1, заповнює її і знаходиться в ній до наступного вивантаження-
завантаження реактора τв-з. За цей час суміш охолоджується проточною водою від температури в реакторі tc′ 
до деякої заданої кінцевої температури tc′′. Тобто теплота суміші передається воді і вводиться в теплову 
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схему БГУ. Вважаємо, що вода в теплоутилізатор входить протягом циклу τв-з зі сталою температурою tв1 і 
виходить з температурою tв2, яка змінюється в часі. Якісна картина зміни температур суміші і води показана 
на рис. 2. 
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Рис.2. Графік зміни температур суміші і води в 
часі в теплоутилізаторі (ТУ) 

Рис.1. Принципова схема утилізатора теплоти 
відпрацьованої суміші: 1, 2 – внутрішня та зовнішня циліндричні 
ємності; 3 – теплообмінна поверхня; 4 – ізоляція; 5 – виступи. 
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На рис. 2: tc′, tc, tc′′ – температура суміші відповідно на початку процесу охолодження суміші, в 

процесі і в кінці процесу; tв1′, tв1, tв1′′ – температура води на вході в ТУ відповідно на початку процесу 
охолодження суміші, в процесі і в кінці процесу; tв2′, tв2, tв2′′ – температура води на виході із ТУ відповідно 
на початку процесу охолодження суміші, в процесі і в кінці процесу. 

Особливістю такого нестаціонарного теплообміну є те, що з часом температури непроточного 
грійного теплоносія (суміші) і проточної (води), що нагрівається зменшуються. 

Рівняння теплопередачі і теплового балансу для всієї поверхні теплообміну F за інтервал часу dτ має 
вигляд 

( ) CССВвВВ dtСМdttСGdtFkdQ ⋅⋅=τ−⋅⋅=τ⋅∆⋅⋅= 21   (1)
де  ∆t – середня різниця температур між теплоносіями в момент часу τ; 

dtc --величина зміни температури суміші за проміжок часу dτ; 
k – коефіцієнт теплопередачі від суміші через поверхню F до води; 
Cв, Сс – відповідно теплоємність води і суміші в момент часу τ; 
Мс – маса суміші у внутрішній циліндричній ємності ТУ; Мс = ρс·V. 
Температурний напір ∆t в момент часу τ розраховується як середньологарифмічна різниця 
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Після відповідних перетворень (1) та інтегрування в межах від tc′ до tc і від tв1 до tв2 маємо 
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в межах від tc′ до tc′′ від tв1 до tв′′ маємо 
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Систему залежностей (4) в подальшому використаємо для конструктивного розрахунку ТУ, а 
систему (3) – для чисельного експерименту ТУ. 

В залежностях (3) і (4): 
Св – середня теплоємність води відповідно в діапазоні температур (tв1…tв2) і (tв1…tв2′′); 
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Сс – середня теплоємність суміші відповідно в діапазоні температур (tс′…tс) і (tс′…tс′′); 
k – коефіцієнт теплопередачі осереднений по поверхні теплопередачі F і відповідно в проміжки часу 

τ і τв-з,  
1

21

11
−









α

+
λ
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+
α

ψ=
ст

ст
зk ,  (5)

α1 – коефіцієнт тепловіддачі від суміші до поверхні теплообміну осереднений по поверхні 
теплообміну і відповідно в проміжки часу τ і τв-з, температур (tс′…tс) і (tс′…tс′′); 

α2 – коефіцієнт тепловіддачі від поверхні теплообміну до нагріваємої води осереднений по поверхні 
теплообміну і відповідно в проміжки часу τ і τв-з, температур (tв1…tв2) і (tв1…tв2′′); 

δст, λст – відповідно товщина стінки, теплопровідність матеріалу стінки; 
ψз – коефіцієнт зниження коефіцієнта теплопередачі у зв’язку із забрудненням поверхні 

теплообміну. 
Для визначення коефіцієнтів тепловіддачі від поверхні теплообміну до води α2 в різних режимах 

теплообміну достатньо методичних рекомендацій і надійних залежностей [6-8]. Проблеми виникають при 
визначенні інтенсивності теплообміну між поверхнею теплообміну і сумішшю з невідомими 
теплофізичними властивостями 

На цей випадок нами запропонований оригінальний експериментально-розрахунковий метод [5], 
який містить в собі досить просту, але нами достатньо обґрунтовану, експериментальну частину і нескладну 
розрахункову частину. 

Особливості ЕРМ, що нами застосовується в даній роботі полягає в наступному: 
- у вхідних даних при використанні ЕРМ крім переліку умов однозначності повинні бути 

представлені натуральні зразки суміші, які застосовуються в якості теплоносіїв в ТУ, що проектується 
(теплофізичні властивості оцінюються орієнтовно, тобто майже невідомі), і діапазон зміни їх температур в ТУ; 

- для кожного зразка суміші, приймаючи до уваги прийнятий діапазон зміни температур суміші, а 
отже і середню температуру суміші в циклі теплообміну, визначаємо на базовому експериментальному 
стенді коефіцієнт теплообміну між сумішшю і теплообмінною поверхнею α1 [3, 4]; 

- із застосуванням критеріальних залежностей відповідних режиму теплообміну (ймовірний 
режим теплообміну оцінюється по запропонованій нами методиці) і використанням значення α1 визначаємо 
комплекс фізичних властивостей КФВБ

експ, який відповідає базовому режиму теплообміну [5]; 
- з використанням значень КФВБ

експ визначаємо поправку Пш (Б), яка відповідає режиму 
теплообміну в обладнанні, що проектується (ймовірний режим теплообміну оцінюється за методикою) на 
заданій суміші; 

- визначаємо комплекс фізичних властивостей КФВшук, який відповідає заданій рідині 
(представленому зразку рідини) і режиму теплообміну в ТУ, що проектується; 

- за структурованим критеріальним рівнянням, яке описує режим теплообміну в ТУ, що 
проектується, визначаємо коефіцієнт тепловіддачі α2 між сумішшю і стінкою відповідно певних умов 
теплообміну. 

При використанні систем рівнянь (3) і (4) потрібна інформація відповідно середніх значень Сс і ρс в 
діапазоні температур суміші в ТУ, що проектується. Вказані величини з достатньою точністю можна 
визначити на базовому експериментальному стенді [5] простим зважуванням (ρс), склавши баланси теплоти 
при передачі теплоти від води до суміші і оцінивши втрати теплоти в навколишнє середовище. 

Результати проектування теплоутилізатора і його дослідження 
Проектуємо ТУ згідно принципової схеми (рис. 1). Розглядаємо три варіанти передачі теплоти: 1 – 

від посліду курей до води; 2 – від води до води; 3 – від суміші субстратів ВРХ і свиней (співвідношення 1: 1) 
до води. 

Таким чином. в якості теплоносіїв маємо воду, курячий послід, суміш субстратів великої рогатої 
худоби (ВРХ) і свиней в пропорції 1: 1. Фізичні властивості води, курячого посліду нам відомі, суміш 
субстратів ВРХ і свиней нам невідомі. Для перших двох сумішей застосовуємо два методи визначення 
поверхні і теплообміну і параметрів теплообміну – традиційний з використанням критеріальних рівнянь 
тепловіддачі і ЕРМ, для третьої суміші, оскільки ТФВ невідомі, лише – ЕРМ. 

Вхідні дані до розрахунку теплоутилізатора: 
Принципова схема ТУ (рис. 1). 
Вологість суміші, що завантажується у внутрішню циліндричну ємність 1 – W = 90 %. 
Час витримки суміші в ТУ – τ = 6год. 
Температура суміші в момент завантаження в ТУ – tс′ = 35°С. 
Температура суміші в момент вивантаження з ТУ – tс′′ = 20°С. 
Температура води на вході в ТУ в зимовий період – tв′ = 5°С. 
Витрата води через зовнішню циліндричну ємність – Gв = 0,03кг/с. 
Маса води, посліду курей та суміші субстратів, що завантажуються в ємність 1, відповідно складає Мс = 498; 
465; 512 кг. 
Характерний розмір теплообмінної поверхні 3 – відстань між виступами h = 0,2м. 

На базовому експериментальному стенді в розрахунковому інтервалі температур tc = 20…35°С 
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визначені теплоємність, густина, КФВБ посліду курей – Ср = 4170кДж/ (кг·°С), ρ = 930кг/м3, КФВБ = 33,4 
та суміші субстратів ВРХ і свиней – Ср = 4000кДж/ (кг·°С), ρ = 1024кг/м3, КФВБ = 13. Для води КФВБ 
визначався експериментально КФВБ = 78. 

Базовий стенд та методика вимірювань описано в [4]. Діаметр та висота зовнішньої ємності складає 
D = 200мм, H = 120мм, а розміри внутрішньої ємності – d1 = 96мм, h1 = 88мм, товщина стінки внутрішньої 
ємності – δст = 0,5мм. За результатами нашого аналізу виявлено, що в базовому режимі теплообмін між 
стінкою і сумішами (водою) здійснюється в ламінарному режимі природної конвекції. Результати 
конструктивного розрахунку наведені в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Результати конструктивного розрахунку 
Конструктивне 
виконання Теплообмін між F 

за ТМ* 

F 
за 

ЕРМ 

D 
за ТМ 

D 
за 

ЕРМ 

Н 
за ТМ 

Н 
за 

ЕРМ D′ Н′ F′ 
вода – вода 0,39 0,59 5,1 3,4 0,02 0,06 0,8 1,0 2,51 
послід курей – вода  0,87 0,87 2,3 2,3 0,12 0,12 0,8 1,0 2,51 
суміш субстратів 
ВРХ+свині – вода - 2,02 - 1,0 - 0,65 0,8 1,0 2,51 

*ТМ – традиційна методика. 
 
Із таблиці 1 видно, що розбіжність між значеннями F розрахованими за традиційною методикою та 

ЕРМ знаходиться в межах ± 10 %. В табл. 1 числові значення D і Н визначені із сумісного розв’язання двох 

рівнянь HDVту 4

2⋅π
=  і Vту = π·D·Н. При цьому виявилось що розрахункові співвідношення D/H не 

конструктивні до виконання. Числові значення D′, Н′, F′ одержані при жорсткому дотриманні Vту = ψ· Vp і 
доцільній висоті ТУ. 

В результаті чисельного експерименту визначаємо параметри роботи теплообмінників в часі для 
прийнятих конструктивних параметрів D′, Н′, F′. Для розрахунків використані вхідні дані такі ж самі, як для 
конструктивного розрахунку. 
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Рис.3. Зміна температури суміші а) і води б) в часі при передачі теплоти в ТУ до води від: 1 - посліду курей; 2 – води; 3 – 
суміші субстратів ВРХ-свині. 

а) б) 

 
 
Результати чисельного експерименту наведені на рис. 3, з якого видно, що температури води та 

суміші на виході з ТУ розраховані за ЕРМ та традиційною методикою співпали, що доводить надійність 
ЕРМ. 

Із аналізу графічних залежностей (рис. 3) витікає, що спроектовані теплообмінники для утилізації 
теплоти різних сумішей забезпечують вирішення проблеми утилізації теплоти в БГУ. Найбільш доцільна в 
даному випадку принципова схема ТУ (рис. 1) для утилізації і теплоти відпрацьованої суміші субстратів 
ВРХ і свиней, коли із конструктивних міркувань не потрібно суттєво збільшувати поверхню теплообміну. 

Висновки 
1. Проведено подальше обґрунтування, застосування експериментально-розрахункового методу в 

конструктивному розрахунку і чисельному експерименті утилізатора теплоти відпрацьованої суміші в 
системі біогазової установки. 

2. В конструктивному розрахунку використано два методи визначення поверхні теплообміну і 
параметрів теплообміну – традиційний з використанням критеріальних рівнянь тепловіддачі та ЕРМ для 
рідин та сумішей з відомими і невідомими теплофізичними. Виявлено, що розбіжність між значеннями F 
розрахованими за критеріальними рівняннями та запропоновано нами методикою знаходиться в межах ± 
10 %. Результати чисельного експерименту, які отримані з використанням ЕРМ та традиційної методики 
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практично співпали, що доводить доцільність застосування ЕРМ. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВАНТАЖЕНОСТІ ПУНКТІВ ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНИХ  

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПРИ НЕРІВНОМІРНОСТІ ПОТОКУ ЇХ ВІДМОВ 
 
В статті представлені емпіричні залежності параметру потоку відмов, з використанням яких 

встановлена його нерівномірність протягом календарного року експлуатації автомобільних транспортних 
засобів, що обумовлює перевантаженість та недостатню ефективність функціонування пунктів 
технічного обслуговування та ремонту. Запропоновано нові аналітичні залежності розрахунку 
завантаженості вказаних пунктів з урахуванням тенденції зміни параметру потоку відмов автомобільних 
транспортних засобів. 

 
 
Вступ. Оперативно-службова діяльність сучасних органів охорони державного кордону (ООДК) 

передбачає широке застосування транспортних засобів (ТЗ) найбільш чисельною групою яких є 
автомобільні транспортні засоби (АТЗ). Застосування АТЗ в системі охорони державного кордону (ОДК) 
підвищує оперативність реагування на обстановку, що виникає на державному кордоні, дає можливість 
збільшувати щільність охорони кордону, за рахунок маневру та зосередження основних зусиль на більш 
небезпечних ділянках кордону. Разом із тим, як показують результати проведених досліджень, реальні 
умови експлуатації та інтенсивність використання АТЗ обумовлюють нерівномірність потоку їх відмов, що 
приводить до зниження рівня готовності цих засобів до використання за призначенням. Так, в окремих 
сезонних періодах експлуатації рівень коефіцієнта технічного використання АТЗ підрозділів охорони 
кордону знижується до 0,65-0,7, що обумовлюється плануванням роботи ремонтних підрозділів ООДК без 
урахування сезонної нерівномірності потоку відмов [1]. Дані обставини обумовлюють необхідність 
раціоналізації планування пропускної спроможності пунктів технічного обслуговування та ремонту (ПТОР) 
ООДК з урахуванням сезонної варіації потоку відмов. 

Проведений аналіз існуючих у даній предметній області робіт відомих вчених показав, що існуючі 
методики розрахунку пропускної здатності ПТОР різноманітного призначення вплив сезонної варіації 
інтенсивності та умов використання АТЗ, а відповідно, і сезонної нерівномірності потоку відмов, спроможні 
врахувати недостатньо повно [2]. Таким чином, положення, що склалось в теорії та практиці організації 
профілактично-відновлювальних заходів (ПВЗ) АТЗ обумовлює необхідність визначення механізму дії 
чинників сезонного впливу на безвідмовність АТЗ ООДК та раціонального розподілу робіт технічного 
обслуговування та ремонту при нерівномірності потоку їх відмов. 

Постновка завдання. Для раціонального розподілу робіт технічного обслуговування та ремонту 
АТЗ ООДК, з метою забезпечення потрібного рівня готовності до використання за призначенням протягом 
календарного року, необхідно встановлення закономірностей впливу чинників сезонної варіації на рівень 
потоку їх відмов. Встановлення закономірностей зміни параметру потоку відмов протягом календарного 
року, з урахуванням чинників сезонної варіації, дозволить провести раціональний розподіл завантаженості 




