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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми досліджень. Нестача енергетичних ресурсів є ак-
туальною проблемою України, тому їх раціональне використання – одна з основних 
задач економіки. Частковим рішенням цієї проблеми є акумулювання енергії, яке 
дозволяє в певній мірі вирівняти добовий графік споживання електричної енергії. 
Вирішенню цієї задачі сприяє існуюче положення про тарифне регулювання, яке пе-
редбачає нижчий тариф на електроенергію, що споживається в нічний період, в по-
рівнянні з денним. Акумулювання дозволяє накопичувати енергію вночі за пільго-
вим тарифом і використовувати її за потребою протягом дня. 

Одним із перспективних методів акумулювання енергії є акумулювання тепло-
ти з використанням матеріалів, що зазнають фазовий перехід першого роду. Робота 
акумулятора в цьому випадку здійснюється за рахунок поглинання (при плавленні) 
та виділення (при кристалізації) теплоти в результаті нагрівання та охолодження ро-
бочого тіла. Матеріали з фазовим переходом перспективно застосовувати не тільки в 
системах акумулювання для опалення та гарячого водопостачання, але й в інших га-
лузях промисловості та сільського господарства, зокрема в технологічних схемах 
сушіння. 

Серед речовин з фазовим переходом органічні сполуки на основі парафінів за-
ймають особливе місце, тому що здебільшого мають фазовий перехід в області тем-
ператур, дозволених санітарними нормами, мають досить високу теплоту фазового 
переходу і в процесі багаторазового нагрівання та охолодження не погіршують свої 
фізико-хімічні та теплофізичні властивості. Також на сьогодні важливим фактором 
при широкому використанні є їхня вартість.  

Тому актуальним є вибір і всебічне дослідження теплофізичних, кінетичних, 
екологічних та економічних характеристик більш дешевих теплоакумулюючих ма-
теріалів з фазовим переходом на основі органічних сполук. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконувалася у відповідності з науковою тематикою Інституту технічної те-
плофізики НАН України та безпосередньо пов’язана з науковими дослідженнями в 
рамках науково-дослідної роботи за темою «Дослідження тепломасопереносу в тер-
мохімічних і сорбційних процесах та створення теоретичних засад для розробки те-
плових насосів і акумуляторів теплоти» (2007-2011 рр., № ДР 0107U002128), у якій 
автор брав участь як відповідальний виконавець. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – дослідження теплофізичних 
властивостей матеріалів з фазовим переходом на основі органічних сполук з метою 
використання як робочих тіл теплових акумуляторів. 

Для досягнення мети були поставлені та вирішені наступні завдання: 
- на основі аналізу науково-технічної, патентної літератури та експерименталь-

них досліджень вибрати теплоакумулюючі матеріали з фазовим переходом; 
- визначити температури та питому теплоту фазових переходів теплоакумулю-

ючих матеріалів на основі органічних сполук; 
- дослідити вплив багатократних циклів плавлення-кристалізації на температу-

ри та питому теплоту фазових переходів теплоакумулюючих матеріалів на основі 
органічних сполук; 
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- з’ясувати вплив на температури та питому теплоту фазових переходів складу 
теплоакумулюючих матеріалів на основі органічних сполук шляхом дослідження 
фазових переходів в їхніх компонентах; 

- визначити термостійкість теплоакумулюючих матеріалів з фазовим переходом 
на основі органічних сполук; 

- дослідити питому теплоємність і теплопровідність матеріалів з фазовим пере-
ходом на основі органічних сполук;  

- теоретично і експериментально дослідити кінетику акумулювання теплоти 
матеріалом з фазовим переходом на основі органічних сполук; 

- підібрати або розробити конструкцію теплового акумулятора. 
Об’єкт дослідження – теплоакумулюючі матеріали з фазовим переходом. 
Предмет дослідження – теплофізичні властивості теплоакумулюючих матеріа-

лів з фазовим переходом на основі органічних сполук, процес теплообміну при фа-
зовому переході теплоакумулюючих матеріалів. 

Методи дослідження – диференціальна сканувальна калориметрія для визна-
чення температури, питомої теплоти фазових переходів та питомої теплоємності те-
плоакумулюючих матеріалів, дериватографічний метод для визначення термостій-
кості, контактний стаціонарний метод плоскої пластини для визначення теплопрові-
дності, експериментальний метод дослідження кінетики акумулювання теплоти, ме-
тод математичного моделювання з використанням програмного пакету COMSOL 
Multiphysics для теоретичного дослідження теплообміну при нагріванні та охоло-
дженні. 

Наукова новизна отриманих результатів: 
- вперше запропоновано для використання в системах акумулювання теплоти 

матеріали з фазовим переходом – суміші на основі парафіну, буровугільного та по-
ліетиленового воску, що використовуються в ливарному виробництві; 

- вперше визначено температури та питому теплоту фазових переходів до та пі-
сля багатократного нагрівання та охолодження сумішей на основі парафіну, бурову-
гільного та поліетиленового воску, в результаті чого відібрано для використання, як 
теплоакумулюючого матеріалу, суміш 85% парафіну та 15% буровугільного воску, 
що має найкращі теплофізичні властивості; 

- вперше для твердого та рідкого стану теплоакумулюючого матеріалу було 
отримано температурну залежність питомої теплоємності та коефіцієнта теплопро-
відності; 

- вперше досліджено вплив складу сумішей на основі парафіну, буровугільного 
та поліетиленового воску на температуру початку термічного розкладання.  

Практичне значення отриманих результатів: 
- отримані дані щодо температур та питомої теплоти фазових переходів, темпе-

ратури початку термічного розкладання, температурних залежностей питомої тепло-
ємності та коефіцієнта теплопровідності для твердого та рідкого стану теплоакуму-
люючого матеріалу показали перспективність використання суміші на основі пара-
фіну та буровугільного воску як робочого тіла теплових акумуляторів; 

- в результаті експериментального та теоретичного дослідження процесу тепло-
обміну теплоакумулюючого елементу визначено закономірності кінетики нагріван-
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ня та охолодження при фазовому переході, що дозволило встановити оптимальний 
режим нагрівання; 

- на підставі результатів досліджень теплофізичних властивостей теплоакуму-
люючих матеріалів з фазовим переходом на основі органічних сполук було розроб-
лено конструкцію електричного термоакумулятора капсульного типу; 

- розроблено технологічні схеми сушіння з використанням теплового акумулю-
вання, що дасть можливість покращити умови зневоднення термолабільної сирови-
ни. 

Практичне значення результатів дисертаційної роботи підтверджується одер-
жаними патентами України на електричний термоакумулятор та конвективну тепло-
насосну сушильну установку із замкнутим контуром циркуляції сушильного агента. 

Особистий внесок здобувача. Проведено аналіз стану проблеми, на основі 
якого визначено напрямок та завдання дослідження. Виконано комплекс експериме-
нтальних досліджень з визначення теплофізичних властивостей, проведена обробка 
та аналіз експериментальних даних. Експериментально та теоретично досліджено 
кінетику акумулювання теплоти матеріалом з фазовим переходом. На основі одер-
жаних результатів запропоновано конструкцію термоакумулятора та технологічні 
схеми сушіння з використанням теплового акумулювання, сформульовано висновки 
та рекомендації. 

Внесок Корінчевської Т.В. у роботи, що написані в співавторстві, вказано в 
списку публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи доповідались 
на VII, VIII та ІХ Міжнародних конференціях «Проблеми промислової теплотехні-
ки» (Київ, 23-27 травня 2011 р., 8-11 жовтня 2013 р., 20-23 жовтня 2015 р.); Х Між-
народній конференції «Проблеми теплофізики та теплоенергетики» (Київ, 23-26 тра-
вня 2017 р.); 3-й Міжнародній науково-практичній конференції «Современные энер-
госберегающие тепловые технологии (сушка и термовлажностная обработка мате-
риалов)» (Москва, 16-20 вересня 2008 р.); 1-му, 2-му та 3-му Міжнародному конгре-
сі «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природоко-
ристування» (Львів, 28-29 червня 2009 р., 19-22 вересня 2012 р., 17-19 вересня 
2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Инновационные энергоре-
сурсосберегающие технологии» (Москва, 8-9 листопада 2012 р.); VII Міжнародній 
науково-практичній конференції «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як 
альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні» (Львів, 10-11 квітня 2013 р.); 
34th International Conference on Vacuum Microbalance and Thermoanalytical 
Techniques (ICVMTT 34) And International Conference "Modern Problems of Surface 
Chemistry" (Київ, 20-21 травня 2014 р.); І та ІІ Міжнародній науково-практичній 
конференції «Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та 
автоматики в АПК» (Київ, 25-26 жовтня 2012 р., 15-16 жовтня 2014 р.); XVI Міжна-
родній  науково-практичній конференції «Відновлювальна енергетика та енергоефе-
ктивність у XXI столітті» (Київ, 28-29 травня 2015 р.); Всеукраїнській конференції 
молодих учених «Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології СММТ-2008» 
(Київ, 12-14 листопада 2008р.); Науково-технічній конференції «Теплонасосные те-
хнологии в Украине. Состояние и перспективы внедрения» (Київ, 23-25 травня 
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2012 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми хімії 
і хімічної технології» (Київ, 20-21 листопада 2014 р.). 

Публікації. Основний зміст роботи викладений в 26 публікаціях, з яких 1 стат-
тя у іноземному виданні, що індексується міжнародними наукометричними базами 
даних, 8 статей у наукових фахових виданнях України, 1 патент на винахід та 1 па-
тент на корисну модель, 15 доповідей та тез доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 211 сторін-
ках, складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та 
додатків. Обсяг основного тексту дисертаційної роботи становить 132 сторінки, 
включно 65 рисунків, 19 таблиць та 4 додатки. Список використаних джерел містить 
202 найменування.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі наведено обґрунтування вибору теми досліджень, показано зв'язок з 
науковими програмами, планами і темами, сформульовано мету і завдання дослі-
дження, обґрунтовано вибір методів досліджень, визначено наукову новизну та 
практичне значення отриманих результатів, охарактеризовано особистий внесок ав-
тора, наведено відомості про апробацію результатів дисертації, вказано структуру та 
обсяг дисертації. 

У першому розділі проаналізовано основні методи акумулювання теплової 
енергії. Встановлено, що перспективним методом є акумулювання за рахунок тепло-
ти фазового переходу матеріалу. Даний метод базується на оборотному процесі фа-
зового переходу плавлення-кристалізація, що відбувається з поглинанням-
виділенням теплоти. Кількість акумульованої теплоти1 безпосередньо залежить від 
теплофізичних властивостей теплоакумулюючого матеріалу (ТАМ): 

   фп2
р

фп1фп
тв TTmcmhTTmcQ  , 

де m – маса ТАМ, кг; cтв, cр – питома теплоємність ТАМ в твердому та рідкому 
стані, кДж·кг-1·К-1; Δhфп – питома теплота (або ентальпія) фазового переходу, 
кДж·кг-1; T1, T2 – початкова та кінцева температура нагрівання ТАМ, К; Tфп – темпе-
ратура фазового переходу ТАМ, К. 

Наведено теплові, фізичні, кінетичні, хімічні, економічні та екологічні критерії 
вибору ТАМ з фазовим переходом. Детально розглянуто різні класи ТАМ (органіч-
ні, неорганічні речовини та евтектичні суміші), проаналізовано їхні теплофізичні 
властивості та експлуатаційні характеристики. Це дозволило визначити переваги та 
недоліки кожного класу матеріалів та перспективи їх використання. 

Розглянуто різні галузі застосування ТАМ – у будівництві, автомобільній про-
мисловості, сільському господарстві, системах вентиляції приміщень, а також для 
опалення та гарячого водопостачання. Наведено приклади конструктивних рішень 
теплових акумуляторів. 
__________________________________________________________ 

1 Sharma S.D., Sagara K. Latent heat storage materials and systems: A review. International Journal of 
Green Energy, 2005. Vol. 2. Р. 1-56. 
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Розглянуто теоретичні основи процесу теплообміну при фазових переходах, зо-
крема класичну задачу Стефана, яка застосовується для моделювання фазових пере-
ходів тверде тіло-рідина. 

Аналіз стану питання показав, що вибір ТАМ з фазовим переходом повинен ба-
зуватися на дослідженнях теплофізичних, експлуатаційних, економічних та екологі-
чних властивостей матеріалів. Перспективними ТАМ є органічні сполуки на основі 
парафінів.  

За результатами аналізу літературних джерел сформульовані напрямок, мета та 
завдання експериментальних та теоретичних досліджень. 

В другому розділі наведено опис приладів і методів досліджень. 
Дослідження температур та теплоти фазових переходів (плавлення, кристаліза-

ція) ТАМ проводили методом диференціальної сканувальної калориметрії (ДСК) в 
модернізованому диференціальному сканувальному мікрокалориметрі ДСМ-2М. 
Метод дослідження фазових переходів ґрунтується на автоматичній компенсації рі-
зниці температур між вимірювальною і порівняльною комірками, які відрізняються 
тільки наявністю досліджуваної речовини в одній з них. Ця різниця пропорційна те-
плоті, що виділяється або поглинається при нагріванні або охолодженні досліджу-
ваної речовини. Відхилення результату визначення питомої теплоти фазового пере-
ходу складає не більше 1,52 %. 

Термостійкість визначали в дериватографі Q-1000. Дериватографічний метод 
об’єднує термогравіметрію з класичним диференціальним термічним аналізом. Ре-
зультати дослідження представлені у вигляді дериватографічних кривих, що відо-
бражають інформацію про стан зразка в процесі його нагрівання з постійною швид-
кістю. Відносна похибка визначення маси зразка склала 0,04 %, а температури – 
3,74 %. 

Визначення питомої теплоємності проводили в диференціальному скануваль-
ному мікрокалориметрі ДСМ-2М. Метод визначення теплоємності ґрунтується на 
залежності теплової потужності, витраченої на нагрівання зразка з певною швидкіс-
тю, від його теплоємності. Відносна похибка визначення питомої теплоємності 
склала 1,22 %. 

Теплопровідність суміші визначали контактним стаціонарним методом плоскої 
пластини на розробленому і виготовленому в ІТТФ НАН України приладі  
ІТ-7-60НМ. Метод базується на визначенні густини теплового потоку через зразок, 
для якого підтримують постійну різницю температури на його поверхнях. Відносна 
похибка вимірювання коефіцієнта теплопровідності – не більше 5 %. 

У третьому розділі наведено результати експериментальних досліджень влас-
тивостей ТАМ з фазовим переходом. 

Для систем акумулювання теплоти фазового переходу запропоновано викорис-
товувати модельні суміші, що випускаються промисловістю для ливарного вироб-
ництва. Проведені дослідження модельних сумішей різних виробництв показали пе-
рспективність сумішей (табл. 1) виробництва ТОВ "Хімвіскпром" (м. Олександрія, 
Україна). В ціні вони вигідно відрізняються від чистих речовин, а використання від-
ходів модельних сумішей після ливарного виробництва дасть можливість забезпечи-
ти зниження вартості теплового акумулятора у декілька разів. Оскільки властивості 
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цих сумішей з погляду їх призначення для акумулювання теплоти не вивчені, було 
визначено їхні теплофізичні властивості та експлуатаційні характеристики. 

Таблиця 1. 
Склад суміші, № Сировина 

1 2 3 4 5 
Парафін, % 90 85 80 75 70 
Буровугільний віск, % 10 15 20 20 20 
Поліетиленовий віск , % - - - 5 10 

Дослідження фазових переходів сумішей ТАМ до і після багатократного нагрі-
вання та охолодження дозволило отримати такі теплофізичні властивості, як темпе-
ратури та питому теплоту фазових переходів. Отримані результати дали змогу оці-
нити придатність модельних сумішей для акумулювання теплоти. 

Для визначення можливої зміни теплофізичних властивостей сумішей при ро-
боті в теплових акумуляторах було проведено в автоматичному режимі багаторазове 
послідовне нагрівання і охолодження зразків сумішей в заданому інтервалі темпера-
тур – термоциклювання (ТЦ). 

Отримані ДСК-криві нагрівання та охолодження зразків ТАМ до і після ТЦ 
(рис. 1 – 5) містять піки теплопоглинання і тепловиділення, які відображають проце-
си плавлення і кристалізації компонентів сумішей. Кристалізація спостерігається пі-
сля досягнення певного переохолодження, в результаті чого наростання швидкості 
тепловиділення йде більш інтенсивно, ніж завершальна стадія. У зв'язку з незначним 
переохолодженням, яке викликає гомогенну кристалізацію компонентів суміші, і 
наростаючою в'язкістю розплаву при охолодженні швидкість тепловиділення близь-
ка швидкості теплопоглинання. Тому процеси кристалізації розглядалися як близькі 
до рівноважних. 

  
Рис. 1. ДСК-криві нагрівання (1, 3)  
і охолодження (2, 4) зразків ТАМ  

складу № 1 до (1, 2) і після (3, 4) ТЦ  
(616 циклів). Маса зразків: вихідного – 

10,26 мг; після ТЦ – 13,19 мг. 

Рис. 2. ДСК-криві нагрівання (1, 3)  
і охолодження (2, 4) зразків ТАМ  

складу № 2 до (1, 2) і після (3, 4) ТЦ  
(506 циклів). Маса зразків: вихідного – 

13,23 мг; після ТЦ – 13,60 мг. 
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Рис. 3. ДСК-криві нагрівання (1, 3)  
і охолодження (2, 4) зразків ТАМ  

складу № 3 до (1, 2) і після (3, 4) ТЦ  
(526 циклів). Маса зразків: вихідного – 

11,86 мг; після ТЦ – 13,64 мг. 

Рис. 4. ДСК-криві нагрівання (1, 3)  
і охолодження (2, 4) зразків ТАМ  

складу № 4 до (1, 2) і після (3, 4) ТЦ  
(506 циклів). Маса зразків: вихідного – 

11,81 мг; після ТЦ – 13,70 мг. 
 

На ДСК-кривих нагрівання в ви-
значених інтервалах температур (табл. 2) 
для кожної суміші спостерігається без-
перервне теплопоглинання, що свідчить 
про плавлення компонентів суміші. 
Плавлення як вихідної суміші, так і су-
міші після ТЦ відбувається зі змінною 
інтенсивністю теплопоглинання, яка ха-
рактеризується декількома піками. Теп-
лопоглинання, як і тепловиділення, піс-
ля кожного з піків не спадає до рівня ба-
зової лінії калориметра, що є наслідком 
накладення теплових ефектів. Так, при 
нагріванні суміші завершення плавлен-
ня низькотемпературного компонента 

відбувається на фоні початку плавлення більш високотемпературного компонента.  
Таблиця 2. 

Температури та питома теплота фазових переходів сумішей ТАМ 
Інтервал температур, ºС Питома теплота, кДж·кг-1 

плавлення кристалізації плавлення кристалізації 
Су-
міш, 
№ до ТЦ після ТЦ до ТЦ після ТЦ до ТЦ після 

ТЦ до ТЦ після 
ТЦ 

1 28,0-86,0 28,0-86,0 71,5-20,0 28,0-86,0 170,3 185,5 152,1 163,9 
2 29,5-86,0 29,5-86,0 73,0-26,5 29,5-86,0 174,1 191,3 164,4 173,8 
3 29,5-90,0 29,5-90,0 74,3-20,0 29,5-90,0 157,2 169,3 157,2 163,4 
4 30,0-102,0 34,6-105,0 87,9-22,1 30,0-102,0 163,1 172,0 139,8 132,2 
5 30,0-103,4 30,0-105,0 94,2-13,1 30,0-103,4 140,7 139,8 88,7 89,6 

 
Рис. 5. ДСК-криві нагрівання (1, 3)  
і охолодження (2, 4) зразків ТАМ  

складу № 5 до (1, 2) і після (3, 4) ТЦ 
(528 циклів). Маса зразків: вихідного – 

11,85 мг; після ТЦ – 13,84 мг. 
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Інтегральну теплоту фазових переходів, які спостерігалися при нагріванні і 
охолодженні сумішей, визначали за площами піків плавлення і кристалізації (табл. 2). 
Результати свідчать, що визначена питома теплота кристалізації для всіх сумішей 
незначно менша від питомої теплоти плавлення. Це є наслідком незавершеності 
процесу кристалізації за регламентований період охолодження. Через переохоло-
дження температурні інтервали кристалізації менші температурних інтервалів плав-
лення. Добавка поліетиленового воску до суміші парафіну з буровугільним воском 
призводить до появи піків плавлення та кристалізації (рис. 4, 5) в області більш ви-
соких температур, розширює температурні інтервали та за рахунок зменшення вміс-
ту парафіну знижує питому теплоту фазових переходів. Найбільші значення питомої 
теплоти плавлення і кристалізації мають суміші № 1 та № 2 (табл. 2). 

Багаторазове циклічне нагрівання та охолодження модельних сумішей не ви-
кликає їх розшарування. При цьому спостерігається зміщення максимумів піків пла-
влення і кристалізації в область більш високих температур. Для сумішей, що скла-
даються з парафіну і буровугільного воску, величини питомої теплоти фазових пе-
реходів збільшуються. Це найвірогідніше є наслідком самоочищення компонентів та 
доводить, що використані суміші в результаті ТЦ не погіршують свої характеристи-
ки і можуть використовуватись в тепловому акумуляторі тривалий час. Суміш 85 % 
парафіну і 15 % буровугільного воску має найвищу питому теплоту фазового пере-
ходу і дає найбільше її прирощення після багаторазового нагрівання та охолодження 
та, відповідно, є найбільш придатною для акумулювання теплової енергії. 

Дослідження фазових переходів компонентів ТАМ (парафіну, буровугільного та 
поліетиленового воску) проведено для вивчення впливу на температури та питому 
теплоту фазових переходів складу ТАМ (табл. 3). 

Таблиця 3. 
Температури та питома теплота фазових переходів компонентів сумішей ТАМ 

Інтервал температур, ºС Питома теплота, кДж·кг-1 Компоненти ТАМ 
плавлення кристалізації плавлення кристалізації 

Парафін 35,0-62,0 57,0-28,0 215,8 221,4 
Буровугільний віск 30,0-90,0 81,0-30,0 147,2 132,4 
Поліетиленовий віск 27,0-117,0 107,0-36,0 123,4 120,5 

Аналізуючи характерні приклади сумішей, що містять два та три компоненти 
(рис. 6; табл. 3), можна зробити висновок, що збільшення вмісту в сумішах бурову-
гільного воску викликає зміщення температури максимумів піків плавлення парафі-
ну в область більш високих температур при одночасному зменшенні температури 
максимуму плавлення буровугільного воску. Добавка до суміші парафіну з бурову-
гільним воском поліетиленового воску викликає зменшення температури піків плав-
лення парафіну. Буровугільний та поліетиленовий воски збільшують інтервали тем-
ператур як плавлення, так і кристалізації сумішей. 

Розбіжність між експериментально визначеними величинами питомої теплоти 
плавлення сумішей та розрахованими, як суми парціальних величин експеримента-
льно визначених ентальпій плавлення компонентів, становить 15,3 - 27,0 %. Тому 
механістичний підхід до прогнозування теплофізичних властивостей сумішей ТАМ 
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на основі органічних сполук може бути застосований тільки на стадії підготовки. 
Через взаємодію компонентів суміші можуть набувати нових властивостей, що по-
требує обов’язкового експериментального визначення питомої теплоти фазових пе-
реходів робочих тіл теплових акумуляторів. 

 
а 

 
б 

Рис. 6. ДСК-криві нагрівання сумішей № 2 (а) та № 4 (б) та їхніх компонентів: 
1 – суміш № 2 (маса зразка-13,23 мг); 2 – суміш № 4 (маса зразка-11,81 мг);  

3 – парафін (маса зразка-14,52 мг); 4 – буровугільний віск (маса зразка-13,47 мг);  
5 – поліетиленовий віск (маса зразка-20,05 мг). 

 

Визначення термостійкості ТАМ дозволило рекомендувати максимально до-
зволену температуру поверхні нагрівачів. Результати дослідження представлені у 
вигляді дериваторам (для прикладу на рис. 7 представлена дериватограма суміші 
№ 2). Криві Т та ТГ відображають зміну температури та маси зразка, крива ДТГ по-
казує, як змінюється швидкість втрати маси зразка, крива ДТА відображає зміну рі-
зниці температур зразка та інертної речовини і характеризує тип та величину тепло-
вого ефекту. Співставлення кривих ДТА та ДТГ дає можливість за кривою темпера-
тури зразка визначити інтервали теплових ефек-
тів, пов’язаних з фазовими перетвореннями, та 
температуру початку термічного розкладання. 

Як видно з кривих ТГ та ДТГ (рис. 7) під 
час фазового переходу маса зразка не змінюєть-
ся. Після досягнення зразком суміші № 2 темпе-
ратури 167 ºС реєструється поступове зменшен-
ня його маси. Одночасно спостерігається зрос-
тання диференціальної температури (крива 
ДТА) внаслідок підвищення температури зразка 
через екзотермічність процесів деструкції мате-
ріалу.  

Результати обробки даних для всіх сумішей 
ТАМ наведено в табл. 4. Визначено, що поріг 
термічного розкладання залежно від складу су-
міші становить 150 - 170 ºС. Підвищення вмісту 
буровугільного воску в сумішах № 1 – 3 при-
зводить до зменшення термостійкості ТАМ. До-
бавка до складу суміші 5 % поліетиленового во-

 
Рис. 7. Дериватограма  

суміші № 2. 



 10 

ску (суміш № 4), за рахунок зменшення вмісту парафіну, підвищує термічну стій-
кість. Проте збільшення вмісту поліетиленового воску до 10 % (суміш № 5) зменшує 
термічну стійкість нижче рівня, встановленого для суміші № 3. 

Таблиця 4. 
Результати дослідження термічної стійкості ТАМ 

Втрата маси внаслідок терміч-
ного розкладання матеріалу Суміш,  

№ 
Маса  

зразка,  
мг 

Інтервал реєстрації  
термічного розкладання, 

ºС мг % 
1 150,50 167 - 241 1,50 0,99 
2 158,10 163 - 237 1,35 0,85 
3 144,05 159 - 250 1,55 1,07 
4 136,75 170 - 260 2,00 1,44 
5 144,45 150 - 250 2,50 1,73 
Проаналізувавши отримані дані, можна стверджувати, що досліджені суміші 

мають достатньо високу термостійкість, що задовольняє умовам використання їх як 
робочих тіл теплових акумуляторів, оскільки фазові переходи в них відбуваються в 
інтервалі 30 - 103 ºС. 

Дослідження питомої теплоємності ТАМ дозволило визначити кількість теп-
лоти, яка акумулюється/вивільняється матеріалом на ділянках температур до і після 
фазового переходу. Для досліджень обрані суміші, які мають найбільшу питому те-
плоту фазових переходів і є найбільш перспективними для акумулювання теплової 
енергії – це суміші № 1 і № 2, а також суміш № 4, що містить 5 % поліетиленового 
воску (табл. 1). Досліджені також основні компоненти суміші – парафін та буровугі-
льний віск. Питому теплоємність вимірювали в температурних інтервалах, що від-
повідають твердому і рідкому стану ТАМ. Інтервал температур фазового переходу 
не розглядався. 

Одержані температурні залежності питомої теплоємності досліджених речовин 
у твердому і рідкому станах мають різний характер (рис. 8). У низькотемпературній 
області залежності мають більшу крутизну, ніж в області високих температур, тобто 
розплави акумулюють теплоту в основному за рахунок підвищення температури. 
Найбільшу питому теплоємність як у твердому, так і в рідкому станах має парафін, 
найменшу – буровугільний віск. Питомі теплоємності сумішей № 1, 2 і 4 займають 
проміжне положення між значеннями питомої теплоємності парафіну і буровугіль-
ного воску.  

Перевірочний розрахунок теплоємності згідно з правилом адитивності показав, 
що обчислені значення питомої теплоємності сумішей, як суми парціальних величин 
експериментально визначеної питомої теплоємності компонентів, мають невелике 
розходження (до 8 %) з виміряними калориметричним методом. Проте, як показує 
досвід, використання правила адитивності для розрахунку питомої теплоємності 
композиційних матеріалів органічного походження допускається лише на стадії по-
передньої оцінки. 

В результаті досліджень теплоти фазових переходів та теплоємності було віді-
брано для використання, як теплоакумулюючого матеріалу, суміш № 2, що має най-
вищу питому теплоту плавлення та кристалізації. 
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Рис. 8. Залежності питомої теплоємності зразків ТАМ від температури: 
суміш № 1; суміш № 2; суміш № 4; парафін; буровугільний віск. 
Визначення теплопровідності ТАМ проведено для суміші № 2. Результати 

представлено у вигляді залежності коефіцієнта теплопровідності від температури 
(рис. 9.). За кімнатної температури (~20 °С) коефіцієнт теплопровідності становить 
0,242 Вт∙м-1∙К-1. В твердому стані із зростанням температури в інтервалі 20 - 40 °С 
спостерігається збільшення коефіцієнта теплопровідності, який досягає максимуму 
при 40 °С. Різке зменшення значень коефіцієнта теплопровідності після 40 °С відбу-
вається через фазовий перехід матеріалу з 
твердого в рідкий стан. Для рідкого стану 
також характерне незначне збільшення ко-
ефіцієнта теплопровідності (0,189 - 
0,198 Вт∙м-1∙К-1) із зростанням температури 
(90 - 120 ºС).  

Результати дослідження свідчать, що 
у запропонованого ТАМ досить низька те-
плопровідність, що є головною проблемою 
при його використанні в системах акуму-
лювання теплоти. Проте даний недолік 
може бути усунено за рахунок додавання 
матеріалів з високою теплопровідністю 
або розміщення ТАМ у капсули. 

Також було перевірено достовірність результатів, отриманих з використанням 
інженерного методу визначення ентальпії фазового переходу теплоакумулюючого 
матеріалу. Хоча головним недоліком цього методу є не дуже висока точність, проте 
він, на відміну від методу ДСК, не потребує дорого обладнання. Метод, запропоно-
ваний у 1998 Z. Yinping2, базується на розрахунку ентальпії фазового переходу ТАМ 
за кривою охолодження шляхом аналізу зміни температур двох матеріалів (дослі-
джуваного зразка і зразка з відомими теплофізичними властивостями), що знахо-
дяться в повітряному термостаті за однакових умов.  
__________________________________________________________ 
2 Yinping Z. A simple method, the T-history method, of determining the heat of fusion, specific heat and 
thermal conductivity of phase-change materials. Measurement science and technology, 1999. № 10.  
P. 201-205. 

 
Рис. 9. Залежність коефіцієнта  
теплопровідності суміші № 2  

від температури. 
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Створена експериментальна установка дозволила отримати криві охолодження 
досліджуваних сумішей ТАМ і еталонної речовини (дистильована вода). На основі 
запропонованої3 математичної моделі обчислення ентальпії фазового переходу бага-
токомпонентних ТАМ була розроблена програма «T-History» на мові Delphi. Про-
грама дозволяє автоматизувати процес обробки експериментальних даних і предста-
вити результати дослідження у вигляді графічних залежностей. 

Результати дослідження показали, що даний метод забезпечує точність визна-
чення ентальпії в межах 10 %, що може бути достатнім для виконання інженерних 
розрахунків. 

У четвертому розділі наведені експериментальні та теоретичні дослідження 
процесу теплообміну при фазових переходах. 

В дисертаційній роботі через невисоку теплопровідність суміші, яка складаєть-
ся з 85% парафіну та 15% буровугільного воску, рекомендується її розміщувати в 
макрокапсули з матеріалу, що має високу теплопровідність. Для вивчення процесу 
теплообміну при фазових переходах була прийнята модель акумулятора капсульно-
го типу, що складається з теплоакумулюючих елементів, якими є тонкостінні мета-
леві трубчасті контейнери, заповнені матеріалом з фазовим переходом. Експеримен-
тально та теоретично процес теплообміну з урахуванням фазового переходу ТАМ 
змодельовано на прикладі окремого теплоакумулюючого елемента, в якому отрима-
ли розподіл температур під час нагрівання з різною швидкістю та охолодження. 

Експериментальне дослідження кінетики акумулювання теплоти проводили на 
експериментальній установці, що включає термостат та теплоакумулюючий елемент 
(рис. 10). Для реєстрації температури ТАМ в процесі нагрівання та охолодження в 
його центральній частині була розміщена термопара. Друга термопара фіксувала те-
мпературу теплоносія в термостаті 
при нагріванні або в повітряному се-
редовищі при охолодженні. Показан-
ня термопар під час нагрівання-
охолодження записувалися за допо-
могою прикладної комп’ютерної про-
грами. 

Експериментально змодельовані 
два режими нагрівання: 1 – тепло-
акумулюючий елемент розміщували в 
термостат з температурою теплоносія 
80±0,1 °С; 2 – нагрівання теплоаку-
мулюючого елемента з різною швид-
кістю. Різну швидкість нагрівання 
отримували включенням електричних 
нагрівачів термостата потужністю 
400, 800 та 1200 Вт. 
__________________________________________________________ 

3 Yinping Z., Marіn J.M., Zalba B., Cabeza L.F., Mehling H. Determination of enthalpy-temperature 
curves of phase change materials with the temperature-history method: improvement to temperature de-
pendent properties. Measurement science and technology, 2003. № 14. P. 184-189. 

 

Рис. 10. Схема експериментальної  
установки. 

1 – термостат;  
2 – трубчастий  
тонкостінний  
контейнер з  
нержавіючої сталі;  
3 – ТАМ;  
4 – вода;  
5, 6 – термопари;  
7 – аналогово-
цифровий  
перетворювач з ін-
терфейсом;  
8 – комп’ютер. 
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На кривих нагрівання (рис. 11) в інтервалі 35 - 80 ºС спостерігаються перегини, 
які відповідають процесам плавлення ТАМ та співпадають з температурами фазово-
го переходу, отриманими методом ДСК (рис. 2). Найбільша швидкість нагрівання 
ТАМ (1,2 К/хв.) спостерігається при опусканні теплоакумулюючого елемента у воду 
з температурою 80 °С (рис. 11, крива 7). Оскільки в реальних умовах у тепловому 
акумуляторі ТАМ нагрівається одночасно з теплоносієм, то цим умовам відповіда-
ють криві 1, 3 та 5 (рис. 11). Зі збільшенням швидкості нагрівання теплоносія термо-
стата (0,35, 0,77 та 1,17 К/хв.) зростає середня швидкість нагрівання ТАМ – 0,3, 0,5 
та 0,7 К/хв. відповідно. Також, відставання температури матеріалу від температури 
теплоносія в процесі нагрівання збільшується в зв’язку з тим, що коефіцієнт тепло-
провідності розплаву на 16,6 % нижче ніж твердого ТАМ. Кристалізація в ТАМ при 
охолодженні його в повітряному середовищі спостерігається в інтервалі 74 - 30 ºС 
(рис. 12). Охолодження ТАМ в теплоакумулюючому елементі до 25 ºС відбувається 
з середньою швидкістю 0,45 К/хв. 

  
Рис. 11. Зміна температури ТАМ (1, 3, 5) 
при швидкості нагрівання теплоносія – 
0,35 (2), 0,77 (4) і 1,17 (6) К/хв. та при  

контакті з теплоносієм з температурою  
80 °С (7). 

Рис. 12. Криві охолодження ТАМ в 
повітряному середовищі з вільною 
конвекцією (1 – температура ТАМ;  

2 – температура повітря). 

З отриманих результатів можна зробити висновок, що для процесів акумулю-
вання не має сенсу застосовувати високу швидкість нагрівання, потужність нагріва-
ча повинна бути такою, щоб температура ТАМ та теплоносія були близькими в кінці 
процесу нагрівання. 

Для моделювання теплообміну при нагріванні та охолодженні ТАМ з фазовим 
переходом був використаний пакет COMSOL Multiphysics (версія 4.4). Задана геоме-
трія моделі (рис. 13) співпадає з дослідним зразком і виконана в двовимірній проек-
ції. 

В системах акумулювання теплоти фазового переходу процеси теплообміну ві-
дбуваються за рахунок теплопередачі при плавленні-кристалізації, теплопровідності 
та конвекції. Для побудови математичної моделі введемо наступні припущення: 
конвекція в рідкій фазі відсутня (так як використовуються невеликі об’єми ТАМ в 
закритих капсулах), і тому теплопередача здійснюється тільки за рахунок теплопро-
відності; під час нагрівання теплові втрати в навколишнє середовище від ТАМ від-
сутні; внутрішні джерела теплоти відсутні; початкова температура по всьому об’єму 
ТАМ та контейнері однакова; границі розташування ТАМ незмінні. 



 14 

В цьому випадку процеси теплообміну при фазових 
переходах ТАМ задаються рівнянням теплопровідності у 
вигляді: 
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де ρ – густина матеріалу, кг·м-3; c – питома теплоєм-
ність, Дж·кг-1·К-1; T – температура, К; t – час, с; k – кое-
фіцієнт теплопровідності, Вт∙м-1∙К-1. 

Початкові та граничні умови мають вигляд: 
1) у початковий момент часу: 

  00,, TtzrT  , 
де Т0 – початкова температура теплоакумулюючого 

матеріалу, К. 
2) на зовнішній поверхні контейнеру з ТАМ задаємо 

теплообмін з навколишнім середовищем у вигляді грани-
чної умови Ньютона-Ріхмана: 

  )( TTTkn ext   , 
де n – нормаль до зовнішньої границі; α – коефіцієнт тепловіддачі, Вт·м-2·К-1;  

Text – температура оточуючого середовища, К. 
Коефіцієнт тепловіддачі концентрує в собі всю інформацію про складні проце-

си теплового контакту між тілом і оточуючим середовищем в приграничному шарі: 
),,( extaext Tpx  , 

де х – розмір, що характеризує геометрію стінки, яка знаходиться в контакті з 
оточуючим середовищем, м; pa – тиск навколишнього середовища, Па. 

3) при радіусі контейнеру r = 0 задамо умову симетрії: 0



r
T . 

Задача полягала у визначенні функції T(r, z, t) в області, де задовольняються 
умови: 

0 ≤ r ≤ rте,     0 ≤ z ≤ l,     T1 ≤ T ≤ T2, 
де T1, T2 – початкова та кінцева температури процесів нагрівання та охоло-

дження, К. 
Щоб врахувати особливості фазових переходів при нагріванні-охолодженні те-

плофізичні властивості ТАМ були задані в залежності від температури. Для імітації 
фазового переходу був використаний принцип ефективної теплоємності4, який до-
зволяє врахувати діапазон температур та теплоту фазового переходу. Ефективна те-
плоємність визначається як сума теплоти фазового переходу та теплоти, що накопи-
чується за рахунок теплоємності: 

T
Lcc



 , 

де L – питома теплота фазового переходу, кДж·кг-1. 
__________________________________________________________ 

4 Alawadhi E., Amon C. H. Pcm thermal control unit for portable electronic devices: experimental and numerical 
studies. IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies, 2003. Vol. 26. № 1. P. 116–125. 

 
Рис. 13. Геометрія тепло-
акумулюючого елемента 
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Для процесу нагрівання ТАМ розглянуто режими нагрівання, що відповідають 
умовам експерименту. В початковий момент часу приймаємо, що температура одно-
рідна по всьому об’єму матеріалу і дорівнює 22 °C. Граничні умови задаємо відпові-
дно до режимів нагрівання ТАМ до 80 °С: 1) контакт зовнішньої стінки теплоакуму-
люючого елемента з теплоносієм (водою), нагрітим до 80 °С; 2) контакт з теплоносі-
єм, який нагрівається від 22 до 80 °С зі швидкістю 0,35, 0,77 та 1,17 К/хв. 

В результаті числового моделювання динаміки зростання температур отримано 
розподіл температур в теплоакумулюючому елементі та зміну температури в його 
центрі. Дані щодо розподілу температури показали, що рух межі фазового переходу 
відбувається паралельно стінкам циліндричного контейнера. При високих швидко-
стях нагрівання спостерігається висока неоднорідність температурного поля в ме-
жах розрізу теплоакумулюючого елемента. Під час контакту теплоакумулюючого 
елемента з нагрітим до 80 °С теплоносієм відбувається миттєве нагрівання його сті-
нок до 80 °С, оскільки вони виготовлені з металу, що має високу теплопровідність.  

З кривих зміни температури в точці, яка знаходиться в центрі теплоакумулюю-
чого елемента (рис. 14, а-г), видно, що при нагріванні, температура матеріалу почи-
нає підніматися від початкової (22 °С) до температури початку фазового переходу. 
Протягом цього періоду теплова енергія акумулюється за рахунок теплоємності ма-
теріалу. Після того, як матеріал досягає температури початку фазового переходу, 
швидкість зростання температури дещо зменшується – поглинається теплота, яка 
витрачається на процес плавлення. Коли ТАМ повністю розплавиться, температура 
починає знову зростати поки не досягне температури теплоносія. 

а б в 

 
г 

 
д 

Рис. 14. Зміна температури ТАМ в центрі теплоакумулюючого елемента  
під час нагрівання (при контакті зовнішньої стінки з теплоносієм,  

нагрітим до 80 °С (а) і з теплоносієм, що нагрівається  
зі швидкістю  0,35 (б), 0,77 (в), 1,17 (г) К/хв.) та охолодження в повітряному 

середовищі з температурою 22 °С (д). 
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Оскільки обраний ТАМ має широкий температурний діапазон плавлення, то на 
отриманих кривих не можна виділити чітку зону фазового переходу. Проте добре 
видно перегини, які відповідають фазовому переходу.  

При великій різниці температур теплоносія та ТАМ (рис. 14, а) температура 
ТАМ починає різко зростати, відбувається фазовий перехід в точці перегину. Кривій 
поза ділянки перегину відповідає твердий або рідкий стан ТАМ. Проте на цих діля-
нках крива нагрівання не є прямою лінією через нерівномірний характер нагрівання 
матеріалу. Тому для практичного застосування кращим варіантом є поступове нагрі-
вання теплоносія та матеріалу. Повністю матеріал розплавляється приблизно через 
28 хв. При вирівнюванні температури ТАМ та теплоносія система переходить в рів-
новажний стан. Температура матеріалу досягає значення 80 °С за 47 хв.  

При одночасному нагріванні теплоносія та ТАМ (рис. 14, б-г) криві нагрівання 
на ділянках, що відповідають твердому та рідкому стану ТАМ, мають лінійний ха-
рактер. Невелика швидкість нагрівання теплоносія забезпечує більш рівномірний 
процес зростання температури ТАМ. Матеріал досягає температури 80 °С за 185, 94 
та 80 хв. при швидкості нагрівання теплоносія 0,35, 0,77 та 1,17 К/хв., відповідно. 

Під час процесу охолодження ТАМ в початковий момент часу приймаємо, що 
температура однорідна по всьому об’єму і дорівнює 80 °C, ТАМ знаходиться в рід-
кому стані. Охолодження відбувається за рахунок природної конвекції повітрям з 
температурою 22 °С.  

Дані щодо розподілу температур показали, що процес кристалізації починаєть-
ся від стінок теплоакумулюючого елемента, які перебувають в контакті з повітрям, 
та протікає вглиб матеріалу. Оскільки приймали, що теплообмін відбувається тільки 
за рахунок теплопровідності, то рух межі фазового переходу відбувається паралель-
но стінкам циліндричного контейнера. 

На кривій зміни температури в точці, що знаходиться в центрі теплоакумулюю-
чого елемента (рис. 14, д), на початковій ділянці кривої охолодження (до початку 
фазового переходу) спостерігається різке зменшення температури ТАМ. Це є нас-
лідком значної різниці температур між оточуючим середовищем та розплавленим 
ТАМ. В оточуюче середовище передається теплота, накопичена за рахунок тепло-
ємності ТАМ в рідкому стані. Фазовий перехід відображається на кривій охоло-
дження перегином. Під час кристалізації вивільняється теплота, що дорівнює аку-
мульованій під час нагрівання теплоті плавлення. При цьому швидкість зниження 
температури ТАМ зменшується. Після завершення процесу кристалізації повітрю 
починає передаватись теплота, накопичена ТАМ за рахунок теплоємності в твердо-
му стані. В результаті швидкість зниження температури ТАМ знову зростає. Після 
досягнення ТАМ 30 ºС, через малу різницю температур між контейнером та оточу-
ючим повітрям, швидкість охолодження різко зменшуються. На цьому відрізку кри-
вої охолодження зміна температури ТАМ має експоненціальній характер. 

Співставлення результатів експериментальних та теоретичних досліджень, по-
казало адекватність результатів розрахунків. Оскільки як ТАМ розглядалася багато-
компонентна суміш, що має досить широкий температурний діапазон фазового пе-
реходу та декілька максимумів теплопоглинання на ДСК-кривій нагрівання (рис. 2), 
то врахувати всі особливості в математичній моделі не вдалося. Тому в результаті 
теоретичного розрахунку отримали менш виражений перегин, який відповідає фазо-
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вому переходу. Максимальна розбіжність результатів становить 5,5 %. Щодо проце-
сів теплообміну при кристалізації ТАМ, то тут розбіжності більш суттєві за рахунок 
того, що кристалізація – процес нерівноважний і часто супроводжується переохоло-
дженням, величину якого не можливо точно прогнозувати. Час охолодження ТАМ 
до 25 °С розрахований та експериментально визначений має розбіжність в 5 %.  

Можна зробити висновок, що при використанні невеликих об’ємів капсул кон-
вективною складовою в рівнянні теплопровідності можна знехтувати. Використання 
принципу ефективної теплоємності для розрахунку теплообміну при фазовому пе-
реході дозволяє досить точно передбачити фактичний час нагрівання-охолодження. 
Використання математичного пакету COMSOL Multiphysics для моделювання і роз-
рахунків дає можливість з досить високою точністю досліджувати процеси тепло-
обміну при фазових переходах ТАМ не тільки окремого теплоакумулюючого елеме-
нта, але й досліджувати процеси в самому тепловому акумуляторі без попереднього 
виготовлення дослідного зразка, що дозволить підібрати його оптимальну конструк-
цію. 

У п’ятому розділі наведено практичне застосування результатів експеримента-
льних та теоретичних досліджень. 

На підставі результатів досліджень теплофізичних властивостей ТАМ з фазо-
вим переходом на основі органічних сполук були рекомендовані конструкції тепло-
вих акумуляторів капсульного типу з капсулами у формі куль, циліндрів, прямокут-
них плоских контейнерів тощо. 

Перспективним є застосування автономних теплоакумулюючих електронагріва-
льних приладів, які акумулюють енергію вночі за пільговими тарифами та віддають 
її протягом дня. Розрахунок показав, що електричні системи акумулювання теплоти 
вигідні для всіх споживачів пільгової електричної енергії як за двозонними, так і 
трьохзонними тарифами. Економія в вартості теплової енергії, отриманої за рахунок 
пільгової електричної енергії, порівняно з вартістю теплової енергії, отриманої від 
централізованого теплопостачання, складає 31-55 % для двозонного тарифу та 45-
68 % для тризонного. При використанні запропонованого ТАМ розрахунковий тер-
мін окупності систем електроопалення з акумулюванням теплової енергії для насе-
лення становить 1,7…2,5 років, а для бюджетних організацій та інших споживачів – 
1…1,9 роки.  

В роботі запропонована конструкція експериментального зразка електричного 
термоакумулятора (рис. 15), призначеного для додаткового обігріву приміщення. 
Термоакумулятор складається з корпуса, заповненого мінеральним маслом, тепло-
вого блока та електричного нагрівача. Тепловий блок складається з теплоакумулю-
ючих елементів – тонкостінних металевих труб, заповнених ТАМ з фазовим перехо-
дом, герметично закритих з обох сторін пробками і розміщених в шаховому поряд-
ку. За рахунок розвинутої теплообмінної поверхні покращується теплообмін в тер-
моакумуляторі. Коефіцієнт теплопровідності теплоакумулюючого елемента підви-
щено шляхом розміщення ТАМ в металеву оболонку. Дві перегородки, встановлені 
всередині корпуса, утворюють канали, що забезпечують природну циркуляцію теп-
лоносія всередині термоакумулятора. Відсутність теплової ізоляції дозволяє опалю-
вати приміщення як у період розрядки, так і під час зарядки термоакумулятора.  
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Під час зарядки нагрітий тепло-
носій віддає свою теплоту як до теп-
лоакумулюючого матеріалу з фазовим 
переходом, так і в оточуюче середо-
вище. 

Використання запропонованого 
ТАМ забезпечує високу густину аку-
мульованої енергії, стабільність теп-
лофізичних властивостей після бага-
торазових зарядок та розрядок термо-
акумулятора, запобігає корозійним 
процесам, підвищує надійність та зна-
чно подовжує тривалість експлуатації 
термоакумулятора. 

Наведений в роботі порядок роз-
рахунку термоакумулятора дозволяє 
підібрати необхідну для опалення те-
плову ємність апарату та розрахувати 
його робочі параметри, що забезпе-
чать необхідний час зарядки та розря-
дки. 

Ще один перспективний напрямок – використання теплоакумулюючих матеріа-
лів з фазовим переходом в процесах сушіння термолабільних матеріалів. Запропо-
нована схема сушарки з акумулятором теплової енергії (рис. 16) передбачає варіати-
вність нагрівання сушильного агенту (повітря). 

В сонячні дні для нагрівання повітря використовується геліонагрівач. Нагріте 
повітря спрямовується в тепловий акумулятор, де, віддаючи частину теплової енер-
гії ТАМ, охолоджується до температури 55 ºС. Далі повітря надходить у сушильну 
камеру, де відбувається контакт з висушуваним матеріалом. Після заходу сонця ат-
мосферне повітря подається в тепловий акумулятор, де нагрівається за рахунок теп-
лоти фазового переходу ТАМ і надходить в сушарку.  

 
Рис. 15. Електричний термоакумулятор: 

1 – корпус; 2 – підставка; 3 – кришка; 
4 – повітряний демпфер; 5 – утримувачі;  
6 – елемент теплового блоку; 7 – датчик 
температури; 8 – електричний нагрівач;  

9 – перегородки; 10 – оребрення корпусу;  
11 – захисні стінки. 

 

 
1 – сушильна камера;  
2 – тепловий акумулятор;  
3 – вентилятор;  
4 – геліонагрівач;  
5 – рекуперативний теплообмінник; 
6, 7, 8, 9, 10, 11 – заслінки;  
12 – електричний нагрівач. 
 

Рис. 16. Схема сушарки з акумулятором теплової енергії. 
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У випадку, коли за певних умов неможливо скористатись сонячною радіацією, 
для нагрівання повітря пропонується електричний нагрівач. Це дозволить в нічний 
час використовувати для сушіння та зарядки акумулятора пільгову електроенергію, 
а в денний час нагрівати повітря теплотою, накопиченою акумулятором.  

Використання схеми сонячної сушарки з акумулятором теплової енергії для 
безперервного зневоднення термолабільних матеріалів дає можливість скоротити 
тривалість сушіння майже у 1,5 – 1,7 рази та забезпечити високу якість отриманого 
продукту. 

Запропоновано також вдосконалити конвективну теплонасосну сушильну уста-
новку із замкнутим контуром циркуляції сушильного агента для зневоднення термо-
лабільної сировини шляхом обладнання під-
донів плоским контейнером, заповненим 
ТАМ з фазовим переходом (рис. 17). Це до-
зволяє акумулювати надлишкову теплову 
енергію теплоакумулюючим матеріалом, що 
забезпечує сталість температури сушіння 
протягом усього періоду роботи теплового 
насоса. На кінцевій стадії зневоднення (при 
вимкненому тепловому насосі) накопичена 
матеріалом теплота використовується для до-
сушування сировини. 

ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі досліджені та запропоновані для використання в систе-
мах акумулювання теплоти матеріали з фазовим переходом – органічні суміші на 
основі парафіну, буровугільного та поліетиленового воску, що використовуються в 
ливарному виробництві. Були визначені фізико-хімічні та теплофізичні властивості, 
досліджені процеси теплообміну при нагріванні та охолоджені. На основі отриманих 
результатів розроблена конструкція термоакумулятора для опалення приміщень та 
запропоновані способи застосування теплоакумулюючих матеріалів з фазовим пере-
ходом в процесах сушіння. 

В результаті виконання поставлених завдань були отримані наступні результа-
ти: 

1. Вперше були визначені температури та питома теплота фазових переходів до 
та після багатократних циклів плавлення-кристалізації органічних сумішей на осно-
ві парафіну, буровугільного та поліетиленового воску.  

2. Виявлено, що після 500 - 600 циклів плавлення-кристалізації відсутній нега-
тивний вплив на температури та питому теплоту фазових переходів сумішей на ос-
нові органічних сполук.  

3. Було обрано для використання, як теплоакумулюючого матеріалу, суміш  
85% парафіну та 15% буровугільного воску, що має найвищу питому теплоту фазо-
вого переходу.  

4. Вперше отримано температурні залежності питомої теплоємності та коефіці-
єнта теплопровідності для твердого та рідкого стану теплоакумулюючого матеріалу. 

 
Рис. 17. Загальний вид піддону: 

1 – піддон; 2 – плоский контейнер; 
3 – теплоакумулюючий матеріал. 
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5. Для досліджених сумішей парафіну, буровугільного та поліетиленового вос-
ків вперше визначено температуру початку термічного розкладання. 

6. Експериментально та теоретично змодельовано процес теплообміну з ураху-
ванням фазового переходу ТАМ на прикладі окремого теплоакумулюючого елемен-
та. В результаті отримано розподіл температур при нагріванні та охолодженні ТАМ, 
який дозволив визначити режим нагрівання. 

Математичне моделювання дало можливість з досить високою точністю дослі-
дити процеси теплообміну при фазових переходах ТАМ та розрахувати фактичний 
час нагрівання та охолодження. 

7. Розроблена та захищена патентом України конструкція електричного термо-
акумулятора капсульного типу. Для експериментального зразка визначені технічні 
характеристики і розраховані робочі параметри. 

8. Розроблені технологічні схеми сушіння з застосуванням теплового акумулю-
вання. 

9. Ефективність використання електричних теплових акумуляторів при спожи-
ванні електричної енергії за пільговими дво- або тризонними тарифами довела свою 
перевагу в порівнянні з централізованим теплопостачанням.  

Термін окупності акумулятора з запропонованим ТАМ становить для населення 
– 1,7…2,5 років, для бюджетних організацій та інших споживачів – 1…1,9 роки.  

10. Отримані результати впроваджені при проектуванні електричних теплових 
акумуляторів для житлових і промислових приміщень в Холдингу «Інноваційно-
технологічна група». 

Позначення: с – питома теплоємність, кДж·кг-1·К-1; k – коефіцієнт теплопрові-
дності, Вт∙м-1∙К-1; L, Δh – питома теплота (або ентальпія), кДж·кг-1; m – маса ТАМ, 
кг; n – нормаль до зовнішньої межі; pa – тиск навколишнього середовища, Па; r – 
радіус, м; T – температура, К; t – час, с; х – розмір, що характеризує геометрію стін-
ки, яка знаходиться в контакті з оточуючим середовищем, м; α – коефіцієнт тепло-
віддачі, Вт·м-2·К-1; ρ – густина матеріалу, кг·м-3. 

Індекси: тв – твердий стан; р – рідкий стан; фп – фазовий перехід; 0 – початко-
ва; 1 – початок процесу; 2 – кінець процесу; ext – оточуюче середовище. 

Скорочення: ДСК – диференціальна сканувальна калориметрія; ТАМ – тепло-
акумулюючий матеріал; ТЦ – термоциклювання. 
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АНОТАЦІЇ 

Корінчевська Т.В. Теплофізичні властивості теплоакумулюючих матеріа-
лів з фазовим переходом на основі органічних сполук. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціа-
льністю 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» / Інститут 
технічної теплофізики НАН України, Київ, 2017. 

Дисертація присвячена дослідженню теплофізичних властивостей матеріалів з 
фазовим переходом на основі органічних сполук з метою використання як робочих 
тіл теплових акумуляторів.  

Для систем акумулювання теплоти розглянуто композиції органічних речовин з 
фазовим переходом першого роду, які використовуються в ливарному виробництві 
як модельні суміші. Наведено результати досліджень їхніх теплофізичних властиво-
стей та експлуатаційних характеристик. Рекомендовано для подальшого викорис-
тання, як робочого тіла теплових акумуляторів, суміш 85% парафіну та 15% бурову-
гільного воску. Теоретично і експериментально досліджено кінетику акумулювання 
теплоти даним матеріалом. 

На основі отриманих результатів розроблена конструкція термоакумулятора 
для опалення приміщень та запропоновані способи застосування теплоакумулюю-
чих матеріалів з фазовим переходом в технологічних схемах сушіння термолабіль-
ної сировини. 

Ключові слова: акумулювання теплоти, теплоакумулюючі матеріали, органічні 
сполуки, фазовий перехід, теплофізичні властивості, теплообмін, тепловий акумуля-
тор. 
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Korinchevska T.V. Thermophysical properties of heat storage materials with 
phase change based on organic compounds. – Manuscript. 

The thesis for a candidate of technical science degree in specialty 05.14.06 «Engi-
neering thermophysics and industrial heat power engineering» / Institute of Engineering 
Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017.  

The thesis is dedicate to research of thermophysical properties of phase change mate-
rials based on organic compounds for use as working medium of heat storage systems. 

The organic compositions with phase change of first kind are considered for heat 
storage systems. These compositions are used in foundry work as model mixtures. They 
consist of paraffin, brown-coal wax and polyethylene wax in different proportions. 

The temperatures and specific heat of phase change before and after multiple cycles 
of melting-crystallization of the mixtures are determined by the method of differential 
scanning calorimetry. It is shown that the thermophysical properties of the mixtures do not 
deteriorate after 500 - 600 cycles of heating and cooling and they can be used in heat stor-
age systems for a long time. The influence of components of the mixtures on temperature 
of phase change, specific heat of melting and crystallization is investigated. 

From the investigated heat storage materials, a mixture of 85% paraffin and 15% 
brown-coal wax is recommended for use as a working medium of heat storage systems be-
cause this mixture has the highest specific heat of phase change. 

The temperature dependencies of specific heat capacity are obtained for the solid and 
liquid state of mixtures by the method of differential scanning calorimetry. The tempera-
ture dependence of the coefficient of thermal conductivity of the recommended mixture is 
determined by the contact stationary method of the flat plate. 

The influence of composition of organic mixtures on the temperature of the begin-
ning of thermal destruction is investigated by the method of derivatography. It was deter-
mined that the bound of thermal destruction is about 163 ºС for the recommended heat 
storage material. 

The analysis of properties of the investigated materials showed that low thermal con-
ductivity is main problem for using of mixtures. In the thesis, this disadvantage is pro-
posed to be eliminated by placing the heat storage material in a macrocapsule from mate-
rial with high thermal conductivity. 

The heat transfer process taking into account phase change is experimentally and 
theoretically simulated on the example of a separate heat storage element. It is a thin-
walled metallic tubular container filled with heat storage material. The temperature distri-
bution during heating and cooling of heat storage material in the container are obtained. 
The optimum heating regime is determined. 

On the basis of the obtained results, the design of heat storage system is developed 
for space heating and the means of application of heat storage materials with phase change 
are offered in technological schemes of drying of thermolabile raw materials. 

Key words: heat storage, heat storage materials, organic compounds, phase change, 
thermophysical properties, heat transfer, heat storage system. 

 


