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Наукові роботи, які завершились у 2021 році 
 

Назва НДР 
(прикладна або фундаментальна) 

Строки  
виконання 

Керівник НДР Мета роботи Отримані наукові та науково-технічні резуль-
тати 

(кількість опублікованих статей, моногра-
фій, 

патентів, впровадження) 
1 2 3 4 5 

Розробка наукових засад виробниц-
тва і використання нанорідин для 
підвищення безпеки та ефективно-
сті енергетичного обладнання, зок-
рема ядерних реакторів. 
Фундаментальна. Відомча. 

2017-2021 к.т.н. О.І. Ховавко Розробити науково-технічні 
засади створення та застосу-
вання стабільних нанорідин 
для охолодження теплонаван-
таженного обладнання. 
 
 

Вперше в світі створено стабільні та стійкі до 
багатократних циклів кипіння/охолодження 
композитні нанорідини (НР), які забезпечу-
ють одержання найбільших критичних тепло-
вих потоків серед відомих на сьогодні НР. По-
ставлена і вперше вирішена задача створення 
НР на основі українських природних алюмо-
силікатів для використання в якості теплоно-
сіїв при кипінні. Також вперше доведено зда-
тність НР до охолодження перегрітих повер-
хонь (до 700-1000 оС) теплообміну, які вже 
знаходяться в режимі плівкового кипіння. В 
результаті спостерігається перехід від плівко-
вого до бульбашкового режиму кипіння і від-
повідно відбувається зниження температури 
поверхні нагріву до прийнятних значень 130-
170оС. Цим доводиться фізична можливість 
попередження розплавлення корпусу ядер-
ного реактору за рахунок використання НР, а 
також  енергетичного обладнання при крити-
чних ситуаціях. 
За матеріалами досліджень опубліковано 21 
роботу у вітчизняних і закордонних виданнях, 
захищено 1 кандидатську дисертацію, у стані 
підготовки ще одна.  



1 2 3 4 5 
Розробка та дослідження нових 
технологій спалювання газових 
палив при баластуванні зони го-
ріння з метою зниження шкідли-
вих викидів до атмосфери. 
Фундаментальна. Відомча. 

 

2017-2021 д.т.н. І.Я. Сігал Удосконалення існуючих та 
розробка нових технологій та 
методів щодо зниження вики-
дів шкідливих речовин кот-
лами енергетично-промисло-
вого призначення, розробка 
сучасного екологічно-доско-
налого вітчизняного облад-
нання з підвищенням ефекти-
вності використання хімічної 
енергії палива, яка виділя-
ється при його спалюванні в 
котлоагрегатах. 
 

Розроблено наукові основи спалювання газо-
вих палив при баластуванні зони горіння з ме-
тою зниження викидів оксидів азоту до атмо-
сфери. Для різних конструкцій потужних га-
зомазутних котлоагрегатів, зокрема, типів 
ТГМП, ТГМ, БКЗ, ТП, КВГМ, ПТВМ розроб-
лено технології поєднання рециркуляції ди-
мових газів в паливо, дуттьове повітря, паль-
ників стадійного спалювання та сопел третин-
ного дуття при одночасній реконструкції кон-
вективної частини котлів, у тому числі з ме-
тою підвищення енергоефективності. 
Проведено випробування на діючих газових 
котлах та лабораторно-промислових установ-
ках розроблених технологій та обладнання 
щодо зниження шкідливих викидів до атмос-
фери, удосконалено схеми роботи існуючих 
котлів з використанням як забаластованого 
окисника (повітря) так і забаластованих газо-
вих палив, що дозволить досягти зниження 
шкідливих викидів до атмосфери по викидам 
оксидів азоту та монооксиду вуглецю у відпо-
відності до директив ЄС з одночасним подов-
ження ресурсу основних типів котлів ТЕЦ і 
потужних котелень на 15-20 років. 
Під час виконання досліджень з рядом підп-
риємств України було укладено додаткові го-
сподарчі договори щодо впровадження час-
тини результатів роботи.  
За матеріалами роботи опубліковано 15 ста-
тей та отримано 7 патентів України. 



1 2 3 4 5 
Розвиток фізико-хімічних засад і 
моделювання новітніх методів ни-
зькоемісійного горіння та пальни-
кових систем, в умовах кліматич-
них змін. 
Фундаментальна. Відомча. 
 

2017-2021 д.т.н. Б.С. Сорока Основна мета досліджень 
– розвинути наукові засади не-
традиційних перспективних, 
але мало вивчених методів го-
ріння з низькими 
та надзвичайно низькими ви-
кидами оксидів азоту та вуг-
лецю: а) спалювання у зволо-
женому середовищі або при 
наявності водяної пари 
HUMID (WET) Combustion, б) 
заміна традиційних методів 
спалювання в умовах 
підготовки горючої суміші 
(горючий газ – окислювач, 
перш за все – повітря горіння) 
високотемпературним 
окисленням палива без обме-
ження співвідношення «окис-
лювач:паливо» (0   ̧ ¥) FLOX 
(Flameless Oxidation); 
– визначити взаємний вплив: 
клімату (через температурний 
режим та урахування волого-
сті повітря) – на процеси го-
ріння, з одного боку, та вико-
ристання палива – на зміну 
глобального клімату. 
 

Розвинуті фундаментальні положення теорії 
горіння для випадку спалювання дво- та ба-
гатокомпонентних палив, включаючи   тер-
модинаміку та кінетику хімічних реакцій від-
повідно до сучасних механізмів горіння та 
утворення шкідливих речовин; 
 процеси аеродинаміки, тепломасообміну в 
факелі, а також енергетичну ефективність то-
пкових систем. 
Розглянуті методи попередження кліматич-
них змін, окремо і в  сполученні із скорочен-
ням шкідливих викидів. Визначені шляхи за-
побігання парникового ефекту та декарбоні-
зації навколишнього середовища за рахунок 
оптимізації складу палива.  Виконаний ком-
плекс розрахунково-теоретичних та експери-
ментальних робіт зі створення трубчастих те-
плообмінників – утилізаторів теплоти. З ме-
тою суттєвої інтенсифікації теплообміну, 
зменшення робочої температури в каналах на 
200°С та супутнього збільшення термічної 
стійкості конструкцій апаратів запропоно-
вано оснащення середньо- та високотемпера-
турних утилізаторів теплоти внутрішніми 
вставками – вторинними випромінювачами.  
За матеріалами роботи опубліковано 11 ста-
тей в вітчизняних та закордонних журналах, 
підготовлена і захищена кандидатська дисер-
тація. 
За 3-стронньою угодою:  ІГ НАН (Україна) – 
Gas Technology Institute (GTI, США) – УНТЦ 
– створена конструкція, спроектований (Ук-
раїна), виготовлений та встановлений на печі 
вторинного плавлення алюмінію (США, Калі-
форнія) трубчастий рекуператор. 



1 2 3 4 5 
Науковий проєкт «Розроблення 
енергоефективних технологій та 
обладнання для зрідження та 
транспортування природного 
газу» (LNG)» (1230). 
Фундаментальна. Конкурсна.. 

2020-2021 д.т.н. Г.В. Жук Розроблення енергоефектив-
них технологій та обладнання 
для зрідження та транспорту-
вання природного газу 

Проведено комплексне дослідження техноло-
гічних схем зрідження природного газу (ме-
тану) з застосуванням математичного моде-
лювання та термодинамічного аналізу проце-
сів фазового перетворення складних вуглево-
дневих сумішей. Створено першу в Україні 
дослідну установку для зрідження природ-
ного газу (LNG) за схемою дросельного ци-
клу високого тиску з попереднім охолоджен-
ням. Установка ефективно поєднує охоло-
дження природного газу дроселюванням та 
холодильним агрегатом, з застосуванням теп-
лообмінної рекуперації власної конструкції 
та виготовлення. Установка призначена для 
малотонажного виробництва зрідженого ме-
тану з високою для такого класу (до 1,5 
т/год) енергоефективністю (менше 1 
кВт∙год/кг) та відповідає міжнародним стан-
дартам високого рівня. Промислові устано-
вки подібного класу призначені для викорис-
тання на автозаправних комплексах (НАК 
Нафтогаз, УкрАвтоГаз) та на малодебітних 
свердловинах (АТ Укргазвидобування). 
 

Теоретичне та експеримента-
льне дослідження можливостей 
аварійного охолодження кор-
пусу ядерних реакторів та ін-
шого енергетичного облад-
нання за допомогою новітніх 
нанорідин (1230). 
Фундаментальна. Конкурсна. 

2020-2021 к.т.н. О.І. Ховавко Мета роботи полягає у вдос-
коналенні методу створення 
новітніх нанорідин (НР) для 
потреб вітчизняних ізакор-
донних користувачів. Розро-
блення технологічного рег-
ламенту синтезу НР дозво-
лить в подальшому напра-
цьовувати пілотні партії НР 
для проведення широкого 
спектру теплофізичніх дослі-
джень щодо використання 

Проведено комплексне дослідження аварій-
ного охолодження перегрітих ( до 600-800 ºС) 
металевих поверхонь за допомогою нанорі-
дин (НР). Розроблено нову НР на основі су-
міші алюмосилікатів з вуглецевими трубками 
з нетиповою тепловою поведінкою, яка ви-
тримує всі режими кипіння, зменшує час охо-
лодження на 30-35% і підвищує інтенсивність 
тепловіддачі. 
Випробувано лабораторно систему аварій-
ного охолодження ядерного реактора кипля-



НР в енергетиці, включаючи 
атомну. 

чого типу. Вперше експериментально отри-
мано повну модельну гістерезисну криву ки-
піння-перегрів-охолодження. Випробувано 
НР в теплових трубках і мініатюрних термо-
сифонах для охолодження електроніки – до-
зволяє підвищити ефективну теплопровід-
ність на 20…30%. 

Проведено попереднє розрахункове 
обґрунтування можливості використання 
новітніх нанорідин при зовнішньому 
охолодженні корпусу ядерного реактора (КР) 
ВВЕР-1000 для запобігання його 
розплавлення під час важкої аварії за 
допомогою спеціалізованого коду MELCOR.  
Проведено промислові випробування НР при 
екстреному охолодженні та гартуванні стале-
вих та чавунних заготовок в металургійній га-
лузі (Завод «Запорожкокс» в співпраці з НВФ 
«КОШ» (м. Дніпро). Охолоджувальна здат-
ність представленої нанорідини на 42% вище 
ніж у воді, що використовується для охоло-
дження відливок при і проведенні загарту-
вання. зразок оброблений нанорідиною отри-
мав задовільні результати при проведенні до-
слідно- промислових випробуваннях в умовах 
діючого коксохімічного виробництва (Отри-
мано акт про проведення випробувань від 
10.11.2021р. ) 

Розробка і дослідження енергоефе-
ктивної інноваційної технології си-
нтезу дрібнодисперсного карбіду 
кремнію з підвищеним ступенем 
чистоти. 
Фундаментальна. Конкурсна. 

2020-2021 д.т.н. К.В. Сімейко Розвиток технологічного ме-
тоду одержання дрібнодиспе-
рсного карбіду кремнію в реа-
кторі електротермічного кип-
лячого (псевдозрідженого) 
шару (ЕТКС) шляхом карботе-
рмічного відновлення капсу-
льованого піровуглецем крем-
незему. 

Визначено хімічний склад при досягненні тер-
модинамічної рівноваги при різних темпера-
турних значеннях процесу. Визначено теплові 
ефекти реакцій піролізу метану та карботермі-
чного відновлення оксиду кремнію в залежно-
сті від температури. 
Для нанесення піровуглецю на кварцовий пі-
сок без додаткового електропровідного мате-



 ріалу створена установка з комбінованим еле-
ктротермічним псевдозрідженим шаром. На-
працьовано партії кварцового піску, покри-
того піровуглецем. 
У результаті проведених експериментів від-
новлення кварцового піску піровуглецем, 
який осаджувався на частинки кварцового пі-
ску під час піролізу вуглеводневих газів, вна-
слідок технічних складностей отримання дрі-
бнодисперсного карбіду кремнію не є можли-
вим.  
Експериментально доведено утворення кар-
біду кремнію з капсульованим піровуглецем 
кварцового піску при високотемпературній 
обробці в реакторі з електротермічним псев-
дозрідженим шаром. Синтезований з отрима-
ного напівфабрикату порошок карбіду крем-
нію містить дві політипні модифікації карбіду 
кремнію: кубічний SiC-3C та гексагональний 
SiC-6H. 
Досліджено фізико-технічні властивості одер-
жаного у електротермічному псевдозрідже-
ному шарі кварцового піску, капсульованого 
піровуглецем, та карбіду кремнію. 
 

Оптимізація технічних рішень 
щодо термічного знешкодження 
стійких органічних забруднювачів 
(СОЗ) та озоноруйнівних речовин 
(ОРР). 
Прикладна. Пошукова. 

2020-2021 к.т.н. В.В. Четвери-
ков 

Техніко-економічне обґрунту-
вання створення в Україні си-
стеми екологічно безпечного 
знешкодження 
небезпечних хімічних речо-
вин. 

Визначено методичні засади оптимізації тех-
нологічних параметрів термічного знешко-
дження відходів в технологічному комплексі 
на базі обертової печі. Проведено експертну 
оцінку прийнятності застосування існуючих в 
Україні технологічних комплексів на базі обе-
ртової печі для термічного знешкодження 
СОЗ та ОРР-вмісних відходів. Розроблено 
пропозиції щодо застосування модуля дестру-
кції концентрованих СОЗ для розширення мо-
жливостей застосування існуючого технологі-
чного комплексу. Результати роботи мають 



бути застосованими при реалізації заходів На-
ціонального плану дій щодо виконання зо-
бов’язань за Стокгольмською конвенцією про 
стійкі органічні забруднювачі та вимог Мон-
реальського протоколу про озоноруйнівні ре-
човини. 
За результатами роботи опублікована одна 
стаття. 

Розробка теплових систем та об-
ладнання для опалення сушиль-
них барабанів. 
Прикладна. Пошукова. 

2020-2021 Г.С. Марченко Розробка спеціальних тепло-
генераторів для сушильних 
барабанів, системи їх автома-
тичного управління. 
 

Проведені в лабораторних та промислових 
умовах дослідження запропонованих схем та 
обладнання для опалення сушильних бараба-
нів сушарок сипучих матеріалів, що викорис-
товується в Україні. Розроблено спеціальні 
теплогенератори для сушильних барабанів, 
системи їх автоматичного управління та вико-
нано техніко економічне обґрунтування впро-
вадження. Теплогенератори сушильних бара-
банів відповідають технологічним особливос-
тям, таким як відповідна довжина факелу, 
надлишок повітря, що регулюється в широ-
кому діапазоні, спроможність тривалої безу-
пинної роботи у запилених середовищах. Роз-
роблені рекомендації щодо удосконалення іс-
нуючих в Україні теплових систем та облад-
нання для опалення сушильних барабанів. 
За результатами роботи опублікована одна 
стаття та отримано один патент. 

Вдосконалення методу синтезу 
стійких нанорідин для енерге-
тики, зокрема атомної. 
Прикладна. Конкурсна. 

2019-2021 к.т.н. О.І. Ховавко Комплекс досліджень з вдос-
коналення методу синтезу 
стійких нанорідин для енер-
гетики, зокрема атомної. 

Розроблено технологічний регламент приго-
тування стабільних нанорідин на основі алю-
мосилікатів та вуглецевих наноматертіалів. 
Створено складні теплофізичні лабораторні 
установки для комплексного дослідження те-
плофізичних властивостей нанорідин в дина-
мічних режимах. Освоєно ультразвукове й ка-
вітаційне обладнання для напрацювання тес-
тових партій нанофлюїдів. Перевагами розро-
блених водно-алюмосилікатних нанорідин в 



якості теплоносіїв є висока колоїдна стійкість 
та стабільність до багаторазових циклів ки-
піння-охолодження, високі теплові параме-
три: критичний тепловий потік (КТП), коефі-
цієнт тепловіддачі (КТВ) 
Отримано укрупнену дослідну партію (20 л) 
концентрату, що дає можливість отримати по-
над 200 л готової нанорідини на основі TiO2 
для гартування та охолодження теплонаванта-
женого металургійного обладнання, зокрема 
мідних фурм, що працюють в доменних пе-
чах, при гартуванні чавунних плит вагонів для 
транспортування коксу та в термосифонах. 
 

Розроблення нових технологій 
зниження викидів NOX газовими 
котлами теплоенергетичних під-
приємств міст України з метою 
виконання директив ЄС. 
Прикладна. Конкурсна. 

2019-2021 д.т.н. І.Я. Сігал Розроблення нових технологій 
зниження викидів оксидів 
азоту, що ґрунтуються на по-
єднанні декількох методів 
зниження викидів NOX, для 
досягнення нормативних пи-
томих показників викидів ок-
сидів азоту існуючими газо-
вими котлоагрегатами теплое-
нергетичних підприємств міст 
України у відповідності до ди-
ректив ЄС 2010/75/EU та (EU) 
2015/2193, з найменшими ка-
пітальними та експлуатацій-
ними витратами. 

Отримані експериментальні результати ви-
пробування технологій, направлених на зни-
ження викидів NOX, проведені на лаборатор-
них та лабораторно-промислових стендах (ко-
тлоагрегатах  
Доведена технічну можливість подачі до 30% 
димових газів в дуттьове повітря котла (з то-
чки зору стійкості горіння максимальний від-
соток газів рециркуляції з діапазону 
20%<r≤30% для кожного типу котлоагрегату 
вибирається окремо). При цьому, за рахунок 
збільшення об’єму суміші повітря та димових 
газів зменшується теплосприймання в топці 
(знижується адіабатна температура на бли-
зько 15% до ≈1630 ºС), але передача тепла збі-
льшується в наступних поверхнях нагріву, зо-
крема, завдяки збільшенню швидкостей ди-
мових газів, відповідно, коефіцієнтів теплопе-
редачі і, як наслідок, температура утвореної 
суміші повітря і ДГ, що йде на горіння збіль-
шується на 11% з 188 ºС до ≈210 ºС (що допу-
стимо для вибраного типу повітряпідігрівача), 



а температура відхідних димових газів збіль-
шується на 16% з 129 ºС до ≈150 ºС (ККД ко-
тлоагрегату знижується на близько 1%) та, 
при цьому, концентрація кисню в дуттьовому 
повітрі зменшується до 16,1% і є мінімально-
можливою з умов горіння. Також, при вве-
денні газів рециркуляції майже у всіх прове-
дених варіантах теплового розрахунку необ-
хідне зменшення поверхонь нагріву первин-
ного пароперегрівача до 15% та вторинного 
до 30%. 

Показано, що для котлоагрегатів які від-
працювали свій заводський призначений ре-
сурс найбільш економічно-обґрунтовано де-
яке зниження номінальної потужності котло-
агрегату (на 20-40%, в залежності від техніч-
ного стану, при цьому номінальна теплонап-
руга топкового об’єму зменшується) та засто-
сування рециркуляції димових газів шляхом 
використання існуючого тяго-дуттьового об-
ладнання (перепуск ДГ з виходу димососу на 
всас дуттьового вентилятора) з реконструк-
цією штатних пальників в стадійного спалю-
вання, що дозволяє досягти вимог директиви 
IED щодо викидів NOx, не погіршити техніко-
економічні показники котлів і навіть дещо 
підвищити їх фізичний ресурс. 

Розроблено ескізний проект реконстру-
кції типової ТЕЦ з котлами БКЗ-75ГМА з ме-
тою приведення питомих викидів до атмосфе-
рного повітря у відповідність до нормам дире-
ктиви IED при її роботі як на природному газі 
так і з використанням резервного палива – ма-
зуту. 



1 2 3 4 5 
Розроблення науково-техноло-
гічних основ отримання син-
тез-газу з суміші небезпечних 
органічних відходів. 
Прикладна. Конкурсна. 

 

2019-2021 чл.-кор. НАН України 
В.А. Жовтянський 

Проведення комплексу дослі-
джень направлених на ствол-
рення технології і обладнання 
для  синтез-газу з суміші не-
безпечних органічних від-
ходів 

Проведені лабораторні дослідження та дета-
льне моделювання процесів плазмово-паро-
кисневої газифікації донних мулів станцій ае-
рації та гумового кришива зношених автомо-
більних шин як окремо, так і в суміші,  з точки 
зору стехіометрії отримання синтез-газу СО + 
Н2. Показано, що в середньому по робочій 
зоні реактора кінцеві залежності для теплової 
енергії, яка виділяється в реакторі за рахунок 
хімічної реакції газифікації сировини, та для 
хімічної енергії отримуваного синтез-газу ма-
ють універсальні лінійні залежності від кіль-
кості кисню, який уводиться в процес, зок-
рема – в нестехіометричних режимах.  Най-
більш ефективним є використання плазмот-
рона в режимі, коли досягається синергетич-
ний ефект від його використання – наприклад, 
у високотемпературній зоні реактора. Отри-
мані результати можуть стати основою для 
розроблення демонстраційного реактора для 
перероблення відходів середньою продуктив-
ністю 200-400 кг/год. 

 


