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i]с'ГаIlовJlсItо llcoбxi.llrty ltсрiоltичttiсr,ь очиiIlеiIIIя I1oI]cpxolII) tIa j i]ljJ\,
)/l'ИJtiЗirttiЙrrИх Kor'.liiB" яка забсзIIсLlус rlа.ltiйuу cKcI]j]yal,atlil<l ,гcll,rI()\,1,tt:ti,зirllii:iriti..
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t],гаl,сt,'I у LIаукоRих сРахових вицаIltlях (в IIаукоN,IсI]риLIIIих базах б, з ttих 5 tз бl,t;r
('t,lpc1,1-1icus),24,гсз iltorroBi.ltcй мiяслlароlllIих коrл(tсрсrlrliй,2I]аl.сIl.гl1 YKpl)'llli li,l
гз и t taxiil.
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довцкА
ПРО ТВОРЧИЙ Внесок викладача кафедри облiку i економiчного ана_шiзу

НацiонаЛъногО унiверситету кораблебудування iMeHi адмiра-па Макарова
Бурунсуз Катерини СергiiЪни в наукову роботу

"ресурсовiдновлювальнi енергокомплекси глибокот утилiзацiт теплоти
з низькотемпературними конденсацiйними поверхнями''

творчий внесок поJuIгае у розробцi та вдоскон€tпеннi моделей i механiзмiв
управлiння мiжнародними проектами зi cTBopeHHrI газотурбiнних енергетичних
установОк з плЕ}зМохiмiчнИми елементамИ (гDG) та утилiзацiею теплоти, розробцi
моделi попереднього оцiнювання та управлiння ризиками мiжнародного проекту
зi створення плЕВмохiмiчНих елементiв длЯ енергоустановок рiзних типiв на стадii
iнiцiацii, що дозволило мiнiмiзувати вIuIив ризикiв на строки та якiсть виконання
подiбних проектiв, забезпечити пiдвищеннrl технiчних та економiчних показникiв.

Щля цього HoMiHaHToM було виконано ряд завданъ, зокрема:
1) проведено аналiз iснуючих моделей та механiзмiв управлiннrl проектами

створення плазмохiмiчних елементiв для еЕергетичних установок;2) розроблено модель попереднъого оцiнювання ризикiв мiжнародного
проекту зi cTBopeHHrI плазмохiмiчних елементiв для енергетичних установок;

З) розрОбленО механiзМ управлiНнrl проеКтами зi створеншI газотурбiнних
енергетичних комплексiв з плазмохiмiчними елементами та утилiзацiсю теплоти
на стадii ik iнiцiацii з використаннrIм методу Монте-Карло;

4) пiдтверджено ефективнiсть розроблених моделей шJutхом ik впровадженнlI
в rrрактику управлiнrrя проектами
технологiчних установок.

зi cTBopeHHrI ГЖЕ для енергетичних та

за резулътатами дослiдження опублiковано 22 :нaykoBi працi, в тому числi 6
статей у наукових фахових виданнях (в наукометричних базах6, з них 1 - в базах
Scopus та Web of Science (iндекс Гiрша: 1) та 4 - в базi Copemicus),4 cTaTTi у
науковиХ виданшж, 12 тез доповiдей мiжнародних конференцiй.
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довIдкл
про творчиЙ внесок каI{дидата технiчних наук доцента кафедри турбiн

Нацiонального унiверситету кораблебудування iMeHi адмiрала N{aKapoBa
Радченка Романа VIиколайовича в наукову роботу

"РесУрсовiдновлювальнi енергокомплекси глибокоТ утилiзацiТ теплот:и
з низькотемпературними коFIденсацiйними поверхttями"

'I'вор'lц; вIIссок tloп,rittattтa IIо,rIягае у розробlli l,а рсшriзаlliТ в,гсlI_i()iJll\
,]tRиI,уIlах осtIовIIих IIоJIоя{сIIь K<lltlleltlliT Iti:tlзиrrtе}lI{я l'х tta,,tlиBtIoT с(lск,гивt,ltlс ti
I I lJl Я xo]vl t'llибокоt' уl]иJIiзаl til' l,еп.i]о,ги iз застосуваII}I я м IJ изьltоl,еN{ I lel]i,t,I,),ll } l l l\
lIoBcpxoIlb rlaгpiBy, ,га oxojloilx{cl{lIя julя збi;lьtttеtltIя виробtlиll,гваl ,I,cII-rl()l,}.l li.i

xoJIolrly з l,.ltибоким охоJlо/[)(сtlt{яN,{ ttовi,гря IIа rзхо;ii lзi.,ltloBijlrto jlo,зl,tiiiiti.li:
к-ltiпцаr,ичliих умов cKcllj{yal,alIiT, цJ]я чоI-о бу"irо викоtlаItо ря.rt заI],ItаIlь, зоt(рс\Iit"

розроб"чеiло lri;txi:t ilo с,гвореtIня eIlepr.oKoш,tlt"ltcKciB з викор1.Iс,I.t]}lllrl\l
/'lO,IIal]KOI]clT 'гсll;tоrlроiltук,гивtrос,гi уr,иlriзаlliйних ко,г.тtilз у виr-J]я/{i lзсuчttlоТ IIapli ,i;i

K()}1,IlcIIca]'y, оr,рипtаtltоТ за рахуIIок зас,госуваrIIIя }Iизько,гсN,lIlсраl,\,l]Illiх
СКСlttОп,tаЙЗерНих IIовсрхоIlь llaгpiBy, /.IJlя гllибокоl,о охоJIоlIже}IIlя ltоllir,ря Iill I]xtl.ti
/'1llиl'1rltilз уr:иJtiзаlliЙllими хо.iIо/lиJIl)IIими пцаtttинами j lri;llзиtlIсtttlям t'x l,cII-rI()l]t)I,()

ltoтcttllia;ly'l'cIIJlOI]иN,l tIасосопц в ttаЙбi;tr,ttt ,гсIlJIих к.ltiма,ги,tIIt{х ),]\1tlI]iix;
I]t,I']liачс}lо IIриIIllиI{1,I взасмIiоt,о фуrrкlliоlIуt]аl{Ilя сис,гсN,1 l,Ltибокtll' \,1l.JJIi,зlLrLjl'

1'clIjlO'l'Lj Вiдlrrраr\LОl]а}ll.iх t,азiв ,га охоJIо,lчксIIrIя ltовi,гря llat Bxoili .цвиl,уliitз trt;tltxo,ri
IlcpcpoзlIo71i"rr1, l,clIJloI]I4x ttoтolciB tзi/tllовi;UIо ito зtчtillи к;tiш,tаr,и,.tIIих yN{оI];

розроб;rстrо сисl,сми L,.llибокоТ уr.и;liзаrtiТ r.еtt.ittlти i:з :]Lic,гoc\,Bllllilri\l
tIИЗIlКО'ГСМl]еРа'Г,YРlJИх IIоВсрхоIIь llаr,рiву'га oxoJloll}ItcllIlя lrlj]я CItcpl,()lio\ltI_|Cl,Cii:i

визI{ачсIlо tlараN4стри робочих r,irr сис,ге]\1 l,-rtибокоi ),l-и.iriзаrtil' l.cij.,]t) 1i.i

rзiltitраrlьоваlIих, t,азitз ,,tвиl,уrtiв ,га охоJ]о/lжсI]IJя llсlвi,гря tta Тх Bxcl;li в ,]t1.]lcliiI{oc l,t г;i.,
с l l i lзiзir,tt toI I Ic] I I Iя,l,сI IJ] оI]их I Iаl]аII,гажеI Ib.

l]a рсзv:rь'tа'гаN4и /{oc;tiit>tccltttя ошуб-ltiксlваItо 85 lrаукоlзi ltраlцi, B,l]oN,I\,,ttlc,ti r{
С'Га't'СЙ У lIаукових фахових виltаI{ttях (в шаукомеl]риLlltих базах 24. з rrих ,] lJ

ба'ЗliХ SСорus'га 20 в базi ()орсгпiсus),60,гсз i:rolloBi;tcii bti;ttlt:rllcl;1itlt.*
Ktlrr(lcpclTrliЙ (:закор,;19rlrrих-l0), l моllоr,расРiя (у сtliваtзr,орс,гвi;, 2 Ili1l]LIil.iIlэliti)i
ttСlСiбttИКа з r'рифом М()II УкраТrrи (у сгtiваlзr,орс,гвi), l9 llа,геllтiв YKpaTllil lt:]

Bt.{ttilxo.I{и, З рiIIIсtIt{я Itpo ви/(а.lу llатсtt,гiв.
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довIдкА
про творчий внесок

acшipaнTa кафедри кондицiювання та рефрижерацiТ
Нацiона_гlьного унiверситету кораблебудування iMeпi адмiра-rrа МаКаРОВа,

Портного Богдана Сергiйов}rча у наукову роботу
"Ресурсовiдновлповалънi енергокомшлекси глибокоi утилiзацii ТеПЛОТИ

з низькотемпературними кондеЕсацiйшими поверхнями"

Творчий внесок поJI;Iгае у розробцi HoBiTHix високоефективних абсОрбцiЙНО-

ежекторНих систем багатосryпеневого охолодження цикJIового повiтря на входi
газоryрбiнншr установок автономЕого енергозабезшеченIuI, якi дозволrIють
застосовувати потенцiа.тl скидноi теIIJIоти вiдсiдних газiв трансформуючи iх в

холод i, як наслiдок, пiдвишIити екологiчнiсть та енергетичну ефективнiсть

установок.
,Щля цього HoMiHaHToM було виконано ряд завдань, зокрема:
- IIроведенС аналiЗ впливУ темшературИ зовнiшнього повiтря на входi

газотурбiнних установок автономного енергозабезпечення на покЕtзники iх
паливноi ефективностi;

- виявленО та реалiзовано резерви пiдвищецня паrпавноi ефективностi
гаюryфiнниХ устаЕовоК охOлодЖе}ц{яМ цикпового повiтря на входi, з

викорисТанняМ теIIJIового потенцiыrУ вi,щiдних газiв, якi зазвичай

скидаються у довкiлля;
- розробленО HoBiTHi системИ глибокого охолодження повiтря на вход1

газотурбiвнrоr уgтановOк абсорбчiйпо-ежекторними холсдиJIьЕими
машIинами з використанням iх надлишкового холоду;

- дослiДжен0 вIUIив розподiлу теплового навантажеIIнrI апаратiв високо- i
низькотемпературного охолодженнrI на ефективнiстъ роботи градирень

охолодженнrI холодильних машин;
- розроблено системи оборотного охолодженIш тепловикористовуючих

холодильних машин.
Кiлькiсть публiкацiй за темою роботи 30.
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