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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
СУДНОВИХ ДВЗ ОХОЛОДЖЕННЯМ 

ПОВІТРЯ В ТЕПЛОВИКОРИСТОВУЮЧИХ 
АБСОРБЦІЙНИХ ХОЛОДИЛЬНИХ 

МАШИНАХ 

 

Проаналізовано ефективність застосування водо-аміачних холодильних 
машин, що використовують теплоту відхідних газів суднових дизельних 
двигунів для охолодження повітря на вході турбонагнітачів. Запропоновано 
ефективні схемні рішення тепловикористовуючих систем охолодження повітря 
дизельних двигунів.  

 
The efficiency of the application of aqua-ammonia absorption refrigeration machines 

utilizing the heat of marine diesel engines exhaust gases for cooling the turbochargers 
inlet air is analyzed. The effective scheme decisions of waste heat recovery diesel 
engine air cooling systems are proposed. 

 

1. Постановка проблеми та її зв’язок із 
важливими науковими та практичними 
завданнями 

Ефективність суднових ДВЗ значною мірою 
залежить від температури зовнішнього повітря 
[1-3]. З підвищенням температури зовнішнього 
повітря, відповідно повітря у машинному 
відділенні судна, а відтак і на вході ДВЗ, 
зменшується коефіцієнт надлишку повітря, погір-
шується якість сумішоутворення, збільшуються 
температура випускних газів і відповідно втрати 
теплоти, теплова напруженість двигуна, питома 
витрата палива, знижуються ефективний ККД і 
потужність двигуна [2]. Так, згідно з [3] кожний 
градус підвищення температури зовнішнього 
повітря викликає зменшення потужності 
суднового ДВЗ на 0,5 %. Це особливо 
позначається на режимах часткових навантажень, 
коли на погіршення всіх показників ДВЗ 

накладається ще й чинник зміни зовнішніх умов. 
Таким чином, проблема підвищення ефектив-
ності роботи суднових ДВЗ при високій 
температурі повітря на вході стоїть гостро. 

Компресори турбонаддувних агрегатів 
сучасних суднових ДВЗ мають відносно високі 
степені підвищення тиску πк ≈ 2…4 [4, 5] і 
відповідно температури наддувного повітря 
120...220 ºС. З метою запобігання відкладенню 
солі при підвищених температурах забортної води 
охолодження наддувного повітря сучасних ДВЗ 
здійснюється прісною водою, а вже останньої – 
забортною водою, як показано на рис. 1 [4].  

При високій температурі зовнішнього повітря 
система водяного охолодження не спроможна 
забезпечити підтримання зниженої температури 
наддувного повітря, котра нівелювала б вплив 
підвищення температури повітря на вході на 
показники ДВЗ. Це спричиняє зростання 
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температури відхідних газів і відповідних втрат 
теплоти, а також теплової напруги деталей 

двигунів, погіршення екологічних показників їх 
роботи.  
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Рис. 1. Схеми центральних систем охолодження наддувного повітря суднового ДВЗ 

За даними фірми “MAN-B&W” підвищення 
температури to повітря на вході суднових дизелів 
на 10 ºС призводить до зростання температури tу.г 
відхідних газів після утилізаційної турбіни 
наддувного турбокомпресора (ТК) приблизно на 
16 ºС [4]. Збільшуються також втрати з 
охолоджуючою двигуни водою і, в кінцевому 
рахунку, погіршується паливна економічність 
двигунів. За даними [4, 6, 7] кожні 10 ºС 
підвищення температури зовнішнього повітря на 

вході спричиняють зниження ефективного ККД 
ηе на 0,2…0,7 % і відповідне зростання питомої 
витрати палива bе, а за даними фірми              
“MAN-B&W” підвищення на 10 ºС температури 
tзв забортної води на вході охолоджувачів 
наддувного повітря (ОНП) суднових МОД 
призводить до збільшення bе на 0,6 % [4, 6]. Так, 
з рис. 2 [6] видно, що підвищення tзв на 20 °С 
спричиняє зростання питомої витрати палива 
двигуном на 2 г/(кВт·год), тобто 1,2 %.  

40 50 60 70 80 90 100
Ne, %

be, г/(кВт·ч)

2 г/(кВт·ч)

tОВ   = 36 °C

10 °C

Рис. 2. Вплив температури охолоджуючої наддувне повітря води tов на питому витрату 
палива bе ДВЗ 

Такий суттєвий вплив toс і tзв свідчить про 
значні резерви підвищення ефективності 
суднових ДВЗ шляхом вдосконалення систем 
охолодження повітря. Оскільки відносно мала 
різниця між температурами зовнішнього повітря 
та забортної води (to – tзв = 2...4 ºС) суттєво 
обмежує охолоджуючий потенціал забортної 
води, то розв’язання задачі підвищення 
ефективності охолодження циклового повітря 
двигунів слід шукати в напрямку застосування 
машинного холоду, що забезпечувало б більш 
низькі значення температури повітря як на вході, 
так і наддувного.  

2. Обґрунтування напряму підвищення 
ефективності суднових ДВЗ охолодженням 
повітря в тепловикористовуючих абсорб-
ційних холодильних машинах. Постановка 
мети та задач дослідження 

У стандартних системах водяного охолод-
ження суднових ДВЗ (див. рис. 1) при 
температурі забортної води tз.в = 25 ºС (стандарти 
ISO 3046-1:2002(Е); ISO 15550-1:2002(Е)) 
температура прісної води на вході охолоджувача 
наддувного повітря (ОНП) становить tп.в1 = 
34...36 ºС. З підвищенням tз.в на 10 ºС відповідно 
зростає tп.в1, що значно обмежує охолоджуючий 

а 

б 
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потенціал систем водяного охолодження. За 
таких умов вельми доцільним було б зниження 
температури tп.в1, наприклад, шляхом застосу-
вання холоду, що виробляється в абсорбційних 
холодильних машинах (АХМ). В свою чергу, 
самі АХМ могли б утилізувати теплоту не тільки 
відхідних газів, а й наддувного повітря, коли 
витрати теплоти на теплофікаційні потреби судна 
скорочуються. Оскільки останнє збігається у часі 
з підвищеними потребами в охолодженні 
циклового повітря ДВЗ – при високих 
температурах повітря на вході турбокомпресора 

(ТК) tв1 і забортної води tз.в, то застосування 
тепловикористовуючих АХМ для цих цілей 
видається доволі перспективним. Такі теплови-
користовуючі АХМ цілком можуть бути 
інтегровані в існуючі стандартні системи 
водяного охолодження наддувного повітря 
суднових ДВЗ, оскільки в останніх передбачена 
наявність не тільки охолоджувача наддувного 
повітря, але й повітронагрівача перед ТК) для 
попереднього нагріву повітря при його від’ємних 
температурах (рис. 3 [6]).  

К

Т

ТКА

ОНВ

ДВС

ВРс

НРс
ВН

Рис. 3. Схема стандартної системи водяного охолодження наддувного повітря суднового ДВЗ:  
ВРс – випускний ресивер; НРс – наддувний ресивер; ТКА – турбокомпресорний агрегат; Т – турбіна 

утилізаційна; К – компресор наддувний; ОНВ – охолоджувач  наддувного повітря водяний;  
ВН – повітронагрівач 

У разі підвищених температур зовнішнього 
повітря повітронагрівач доцільно задіяти для 
попереднього охолодження повітря перед ТК, 
підключивши його водяний контур до випарника 
НРТ АХМ. При цьому генератор пари НРТ АХМ 
встановлюють у газовипускному тракті 
(підключивши до пароводяного контуру 
утилізаційного котла [8]) або в повітряному 
тракті після ТК (підключивши до водяного 
контуру високотемпературної секції охолоджу-
вача наддувного повітря). Окрім охолодження 
зовнішнього повітря на всмоктуванні ТК, АХМ 
може бути застосована ще й для глибокого 
охолодження наддувного повітря шляхом 
додаткового охолодження прісної води, що 
надходить до стандартного охолоджувача 
наддувного повітря від центрального водяного 
холодильника. 

Таким чином, в основу дослідження 
покладено наступні гіпотези:  
− використовувати теплоту відхідних газів і 

наддувного повітря для охолодження 
зовнішнього повітря на вході та наддувного 
повітря ДВЗ в АХМ; 

− максимально задіяти існуюче теплообмінне 
обладнання стандартних систем водяного 
охолодження повітря із винесенням додат-
кового обладнання самих АХМ поза 
газоповітряний тракт ДВЗ, що зводить до 
мінімуму витрати потужності на подолання 

аеродинамічного опору теплообмінників 
АХМ.  
Метою дослідження є підвищення ефектив-

ності суднових ДВЗ шляхом охолодження 
повітря на вході в абсорбційних холодильних 
машинах, що використовують теплоту відхідних 
газів і наддувного повітря. 

 
3. Розробка схемних рішень систем 

охолодження повітря суднових ДВЗ у теплови-
користовуючих абсорбційних холодильних 
машинах 

При застосуванні водоаміачної АХМ у 
генераторі-кип’ятильнику (він же десорбер) 
відводиться теплота від водяного контуру 
утилізації теплоти відхідних газів (утиліза-
ційного котла) або контуру охолодження 
наддувного повітря (високотемпературної секції 
ОНП), а у випарнику охолоджується вода 
контуру попереднього охолодження зовнішнього 
повітря на вході в ДВ3 та/або контуру глибокого 
охолодження наддувного повітря [9-12]. 

Схема водоаміачної АХМ з теплообмінником-
дефлегматором ТО1 на паровій лінії генератора 
пари-кип’ятильника Г-Кп, відокремлювачем 
рідини ВР (флегми-води) і теплообмінником ТО2 
на лінії міцного (концентрованого) водоаміач-
ного розчину та робочі процеси АХМ наведені на 
рис. 4.  
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Вузлові точки та процеси робочого циклу 
АХМ: т.4 – стан концентрованого розчину на 
виході з абсорбера; 4-1 – нагрів концентрованого 
розчину в теплообміннику; 1-10 – нагрів рідкого 
концентрованого розчину в десорбері-
кип’ятильнику (генераторі пари аміаку NH3) до 
стану насичення; 10-1' – стан насиченої пари NH3 
на виході з кип’ятильника, рівноважної рідкому 
NH3 на початку кипіння; т.10 – рідина в 
насиченому стані; т.1' – стан пари NH3 на 
початку кипіння; 10-2 – зміна стану рідкої фази в 
процесі кипіння в кип’ятильнику; 2-3 – 
охолодження слабкого розчину в тепло-
обміннику; т.2 – стан рідини в кінці процесу 
кипіння; 30-4 – поглинання в абсорбері рідкою 
фазою пари NH3, утвореної в процесі 
дроселювання, та вологої пари, що надходить із 
випарника; 1'-E – дефлегмація пари NH3 водою; 
E-6' – конденсація. 

 
3.2. Аналіз ефективності застосування 

водоаміачних абсорбційних холодильних 
машин для охолодження повітря суднових 
ДВЗ 

При розрахунках ефективності застосування 
АХМ для охолодження повітря ДВЗ приймались 
наступні значення параметрів теплоносіїв. 

Температура відхідних газів після генератора-
кип’ятильника становила tг2 = 150 ºC, кипіння 
аміаку в випарнику t0 = 0 ºC і конденсації tк = 
30 ºC. Температура відхідних газів ДВЗ після ТК 
приймалась tу.г = 280 ºC при температурі повітря 
на вході ТК tо = 45 ºC, що відповідало 
параметрам експлуатації ДВЗ фірми “MAN-
B&W”: tу.г = 250 ºC при специфікаційних умовах 
tо = 25 ºC [4, 6]. Енергетична ефективність АХМ 
оцінюється тепловим коефіцієнтом ζ = Q0/Qг, де 
Q0 – холодопродуктивність, або теплота, 
відведена від зовнішнього повітря на вході ДВЗ; 
Qг – теплота, що підводиться в генераторі-
кип’ятильнику до киплячого водоаміачного 
розчину від відхідних газів або наддувного 
повітря двигуна.  

Значення температури відхідних газів у разі 
застосування АХМ для попереднього охолод-
ження повітря (температури tг1 газів перед 
кип’ятильником АХМ) розраховувались у 
залежності від величини теплового коефіцієнта ζ 
методом послідовних наближень. В свою чергу, 
тепловий коефіцієнт ζ визначався в залежності 
від температури кипіння в генераторі-
кип’ятильнику tг, випарнику-охолоджувачі 
прісної води (повітря) t0 і конденсації аміаку tк 
(рис. 5). 

ξa ξ r

t1

t8

L
K

E

81

8

M

6
6'

N

O1

O

3

3°

2

4

1°

1'

ξx ξs ξ '1 ξ'e

qт
о

i

i'1
i'e

i°1

t2

t3

t4

p

p0

p

p0

1

i'l

qг

qR
q0

qк
qа

Розсіл
В

q0

РК1

ЗВ
qк

КнЗВД

Г

ЗВ

АРК2

Н

ТО

qа

Відхідні
гази

Пара NH3Флегма

qг

1

2

6

7

3

4

1'

E

8

qR

3°

Рис. 4. Схема (а) та робочі процеси (б) водоаміачної АХМ: 
Г-Кп – генератор-кип’ятильник; Кн – конденсатор; РК – регулюючий (дросельний) клапан; 

В – випарник-охолоджувач води; А – абсорбер; Н – насос; ТО – теплообмінник; ВР – відокремлювач 
рідини; ГС – гріюче середовище (відхідні гази, наддувне повітря); ОС – охолоджуюче середовище 

(забортна вода); ХН – холодоносій (прісна вода охолодження повітря ДВЗ) 
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Значення питомої теплоти, відведеної від 
відхідних газів qг, повітря на вході ДВЗ q0, 
зниження температури ∆tв повітря на вході ДВЗ, 
теплового коефіцієнта АХМ ζ в залежності від 
температури відхідних газів на вході в генератор-
кип’ятильник АХМ tг1 при температурі кипіння 
водоаміачного розчину в генераторі tг = 80…100 ºC, 
температурі кипіння аміаку у випарнику t0 = 0 °С, 

конденсації аміаку tк = 30 ºC, відхідних газів 
після генератора АХМ tг2 = 150 °С наведені на 
рис. 6. При цьому значення температури 
відхідних газів на вході в генератор АХМ tг1 
розраховувались у залежності від величини 
теплового коефіцієнта ζ методом послідовних 
наближень.  

Рис. 5. Залежність теплового коефіцієнта АХМ ζ від температури кипіння водоаміачного розчину 
в генераторі-кип’ятильнику tг при температурі кипіння у випарнику t0 і конденсації tк: 
■ – t0 = 10 ºC; tк = 30 ºC; ▲– t0 = 10 ºC; tк = 35 ºC; ● – t0 = 0 ºC; tк = 30 ºC; ♦ – t0 = 0 ºC; tк = 35 ºC 
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Рис. 6. Залежності питомої теплоти, відведеної від відхідних газів qг, повітря на вході ДВЗ q0, 
зниження температури ∆tв повітря на вході ДВЗ, теплового коефіцієнта АХМ ζ, температури 
кипіння водоаміачного розчину в генераторі tг в залежності від температури відхідних газів 

на вході в генератор АХМ tг1 при температурі кипіння аміаку у випарнику t0 = 0 °С, 
конденсації аміаку tк = 30 ºC, відхідних газів після генератора АХМ tг2 = 150 °С, повітря на вході 

базового ДВЗ (без АХМ) tв1
б = 45 °С і відхідних газів tу.г

б = 280 °С 

Як видно, в усьому практично можливому 
діапазоні значень температури кипіння водо-
аміачного розчину в генераторі tг = 80…120 ºC при 
температурі відхідних газів для базового ДВЗ 
(без АХМ) tу.г

б = 280 °С величина зниження 
температури повітря у випарнику АХМ 

змінюється незначно: від ∆tв = 39 ºC при tг = 
120 ºC до ∆tв = 42 ºC при tг = 80 ºC, тобто всього 
лише на 3 ºC. Незначна зміна також і 
температури газів на вході в генератор АХМ: від 
tг1 = 213 ºC при tг = 80 ºC до tг1 = 217 ºC при 
tг = 120 ºC. Відповідно мало змінюється різниця 

ζ 
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температур відхідних газів, яка спрацьовується в 
АХМ, ∆tр = tг1 – tг2, де tг2 = 150 ºC. Наслідком 
останнього є слабка зміна зниження температури 
повітря у випарнику АХМ ∆tв в усьому діапазоні 
зміни температури кипіння водоаміачного 
розчину в генераторі АХМ tг. Таким чином, 
можна приймати низькі значення tг, щоб 
забезпечити максимальні температурні напори θ і 
густину теплового потоку qF, тобто мінімальну 
поверхню генератора-десорбера аміаку.  

На рис. 7 наведені значення питомої теплоти, 
відведеної від відхідних газів qг, повітря на вході 
ДВЗ q0, зниження температури ∆tв повітря ДВЗ у 
випарнику АХМ, приріст ККД ДВЗ ∆η, 
температури відхідних газів на вході в генератор 
АХМ tг1 при різних температурах відхідних газів 
для базового ДВЗ (без АХМ) tу.г

б при температурі 
кипіння водоаміачного розчину в генераторі tг = 
120 °С.  

Рис. 7. Залежності питомої теплоти, відведеної від відхідних газів qг, повітря на вході ДВЗ q0, 
зниження температури ∆tв повітря ДВЗ у випарнику АХМ, приріст ККД ДВЗ ∆η, температури 
відхідних газів на вході в генератор АХМ tг1 від температури відхідних газів для базового ДВЗ 

(без АХМ) tу.г
б при tг = 120 °С 

Як видно, в усьому діапазоні можливих 
значень температури відхідних газів для базового 
ДВЗ (без АХМ) tу.г

б від 180 °С (відхідні гази після 
утилізаційного котла) до 400 °С (відхідні гази після 
середньо- та високообертових ДВЗ) зниження 
температури повітря у випарнику-повітро-
охолоджувачі АХМ становить ∆tв = 10…80 °С, 
чому відповідає приріст ККД ∆η = 0,5…4 %. 
Зрозуміло, що така велика величина ∆tв може 
бути реалізована у випадку охолодження повітря 
не тільки на вході ДВЗ, але й наддувного.  

Приріст ККД ДВЗ ∆η за рахунок зниження 
температури ∆tв повітря на вході в залежності від 
температури відхідних газів на вході в генератор 
АХМ tг1 (температури кипіння аміаку в 
генераторі tг) при температурі відхідних газів на 
виході з генератора tг2 = 150 ºC и різних 
значеннях температури кипіння аміаку в 
випарнику t0 та його конденсації tк наведено на 
рис. 8. При цьому температура повітря на вході 
базового ДВЗ (без АХМ) tв1

б = 45 °С і відхідних 

газів tу.г
б = 280 °С, відповідно tу.г

б = 250 °С при 
tв1

б = 20 °С. Згідно з даними для ДВЗ фірми 
“MAN-B&W” [6] зниження температури повітря 
на вході від t0 = 45 °С до 25 °С призводить до 
підвищення ККД на 1 %. Тому в розрахунках 
приймали, що при зниженні температури ∆tв 
повітря на вході на 10 °С ККД двигуна зростає на 
0,5 %. 

Варто зазначити, що при t0 = 0 °С зниженню 
температури повітря на вході ДВЗ на величину 
∆tв = 35 °С (див. рис. 7) порівняно з вихідною 
його температурою, наприклад 45 °С (тем-
пературою повітря в машинному відділенні) буде 
відповідати його температура після випарника 
АХМ tв2 = 10 °С, тобто різниця температур між 
охолоджуваним повітрям і киплячим аміаком на 
виході з випарника буде ∆tв/0 = tв2 – t0 = 10 °С, 
мінімально можливою, виходячи з інтенсивності 
теплопередачі. Проте при t0 = 10 °С зниження 
температури повітря становить вже ∆tв = 40 °С. 
Така велика величина ∆tв може бути реалізована 
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повністю тільки при вихідній температурі 
повітря на вході не t0 = 45 °С, а вже, як мінімум, 
t0 = 60…65 °С. У разі ж t0 = 45 °С температура 
повітря на вході може бути знижена лише до 
значень tв2 = 20…25 °С (при t0 = 10 °С), тобто на 
∆tв = 20…25 °С, що відповідає лише 50…60 % 
від потенційно можливого зниження темпе-

ратури ∆tв = 40 °С. Надлишковий холод може 
бути використаний для глибокого охолодження 
наддувного повітря ДВЗ, яке неможливо 
здійснити забортною водою. Як видно з рис. 7 і 8, 
це дозволяє зменшити питому ефективну витрату 
палива ge і збільшити ефективний ККД двигуна 
ηe приблизно на 2 %.  

Рис. 8. Приріст ККД ДВЗ ∆η в залежності від температури відхідних газів на вході в генератор 
АХМ tг1 (температури кипіння аміаку в генераторі tг) при температурі кипіння аміаку 

у випарнику t0 та конденсації tк: 1 – t0 = 10 ºC; tк = 30 ºC; 2 – t0 = 10 ºC; tк = 35 ºC; 3 – t0 = 0 ºC; 
tк = 30 ºC; 4 – t0 = 0 ºC; tк = 35 ºC 

Висновки 
1. Вперше встановлено, що застосування 

водоаміачної АХМ, яка використовує теплоту 
відхідних газів ДВЗ, дозволяє знизити 
температуру повітря на вході ТК МОД на 
40 ºС (при температурі повітря на вході 
базового ДВЗ (без АХМ) tв1

б = 45 °С і 
відхідних газів tу.г

б = 280 °С), що забезпечує 
зменшення питомої ефективної витрати 
палива і збільшення ефективного ККД МОД 
приблизно на 2 %.  

2. У разі застосування АХМ для охолодження 
повітря на вході ТК СОД має місце надлишок 

холодопродуктивності АХМ, використання 
якого для охолодження наддувного повітря 
забезпечує зниження його температури 
додатково ще на 30...40 ºС і, як результат, 
збільшення ефективного ККД СОД на 2...3 %.  

3. Розроблено методику визначення раціональ-
них параметрів тепловикористовуючих 
контурів охолодження повітря суднових ДВЗ 
на базі АХМ, що забезпечують максимальний 
приріст ККД ДВЗ. Результати розрахунку 
параметрів тепловикористовуючих контурів 
охолодження повітря суднових ДВЗ подано у 
графічному вигляді на рис. 5-7.  
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