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АНОТАЦІЯ 

Корінчевська Т.В. Теплофізичні властивості теплоакумулюючих матеріалів з 

фазовим переходом на основі органічних сполук. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спе-

ціальністю 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» 

(144 – Теплоенергетика). – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 

2017. 

Частковим рішенням проблеми раціонального використання енергетичних 

ресурсів є акумулювання теплової енергії. Одним із перспективних методів аку-

мулювання енергії є акумулювання теплоти з використанням матеріалів, що за-

знають фазовий перехід першого роду. Робота акумулятора в цьому випадку здій-

снюється за рахунок поглинання (при плавленні) та виділення (при кристалізації) 

теплоти в результаті нагрівання та охолодження робочого тіла. Тому актуальним є 

вибір і всебічне дослідження теплофізичних, кінетичних, екологічних та економі-

чних характеристик більш дешевих теплоакумулюючих матеріалів (ТАМ) з фазо-

вим переходом на основі органічних сполук. 

Дисертація присвячена дослідженню теплофізичних властивостей матеріа-

лів з фазовим переходом на основі органічних сполук з метою використання як 

робочих тіл теплових акумуляторів. Для досягнення мети в роботі було вирішено 

8 завдань, що дозволило отримати наступні результати. 

На основі аналізу науково-технічної, патентної літератури та експеримента-

льних досліджень вперше запропоновані для використання в системах акумулю-

вання теплоти матеріали з фазовим переходом – органічні суміші на основі пара-

фіну, буровугільного та поліетиленового воску, що використовуються в ливарно-

му виробництві. В ціні вони вигідно відрізняються від чистих речовин, а викорис-

тання відходів модельних сумішей після ливарного виробництва дасть можли-

вість забезпечити зниження вартості теплового акумулятора у декілька разів. Од-
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нак властивості цих сумішей недостатньо вивчені – необхідні достовірні дані про 

їхні теплофізичні властивості та експлуатаційні характеристики. 

Методом диференціальної сканувальної калориметрії (ДСК) вперше визна-

чені температури і питома теплота (ентальпія) фазових переходів п’яти сумішей з 

різною часткою парафіну, буровугільного та поліетиленового воску. 

Проведені дослідження показали, що визначена ентальпія кристалізації для 

всіх сумішей незначно відрізняється від ентальпії плавлення, що є наслідком не-

завершеності процесу кристалізації за регламентований період охолодження. Че-

рез переохолодження температурні інтервали кристалізації менше температурних 

інтервалів плавлення. Добавка поліетиленового воску до суміші парафіну з буро-

вугільним воском, за рахунок зменшення вмісту парафіну, знижує ентальпію фа-

зових переходів. Найбільші значення ентальпії плавлення і кристалізації має су-

міш, що складається з 85% парафіну і 15% буровугільного воску (ΔHпл = 

174,1 кДж·кг-1; -ΔHкр = 164,4 кДж·кг-1) в інтервалах Tпл = 28...86 ºС та Tкр = 

73,0…26,5 ºС.  

Багаторазове циклічне нагрівання та охолодження модельних сумішей не 

викликає їх розшарування. При цьому спостерігається зміщення максимумів піків 

плавлення і кристалізації в область більш високих температур. Для сумішей, що 

складаються з парафіну і буровугільного воску, величини питомої теплоти фазо-

вих переходів збільшуються. Це найвірогідніше є наслідком самоочищення ком-

понентів та доводить, що використані суміші в результаті багаторазового плав-

лення і кристалізації не погіршують свої характеристики і можуть використовува-

тись в тепловому акумуляторі тривалий час. Суміш 85% парафіну і 15% буровугі-

льного воску дає найбільше прирощення ентальпіі плавлення після багаторазово-

го нагрівання та охолодження. 

Дослідження фазових переходів компонентів сумішей показали, що механі-

стичний підхід до прогнозування теплофізичних властивостей сумішей ТАМ на 

основі органічних сполук може бути застосований тільки на стадії підготовки. Че-

рез взаємодію компонентів суміші можуть набувати нових властивостей, що по-
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требує обов’язкового експериментального визначення питомої теплоти фазових 

переходів робочих тіл теплових акумуляторів. 

Збільшення вмісту в сумішах буровугільного воску викликає зміщення тем-

ператури максимумів піків плавлення парафіну в область більш високих темпера-

тур при одночасному зменшенні температури максимуму плавлення буровугіль-

ного воску. Добавка до суміші парафіну з буровугільним воском поліетиленового 

воску викликає зменшення температур піків плавлення парафіну. Буровугільний 

та поліетиленовий воски збільшують інтервали температур як плавлення, так і 

кристалізації сумішей. 

Дериватографічним методом була досліджена одна з важливих експлуата-

ційних характеристик ТАМ – термостійкійкість. Вперше було показано вплив 

складу органічних сумішей на основі парафіну, буровугільного та поліетиленово-

го воску на температуру початку термічного розкладання. Визначено, що поріг 

термічного розкладання залежно від складу суміші становить 150-170 ºС. Проана-

лізувавши отримані дані, можна стверджувати, що досліджені суміші мають до-

статньо високу термостійкість, що задовольняє умовам використання їх як робо-

чих тіл теплових акумуляторів, оскільки фазові переходи в них відбуваються в 

інтервалі 30…103 ºС.  

Методом ДСК отримані температурні залежності питомої теплоємності су-

мішей на основі органічних сполук та їх окремих компонентів в твердому і рідко-

му станах. Як показали дослідження, найбільшу питому теплоємність як у твер-

дому, 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 буровугільного воску.  

В результаті досліджень питомих теплоти фазових переходів та теплоємно-

сті було відібрано для використання, як теплоакумулюючого матеріалу, суміш 

85% парафіну та 15% буровугільного воску, що має найвищу питому теплоту пла-

влення та кристалізації. Вперше для твердого та рідкого стану даного теплоаку-

мулюючого матеріалу методом ДСК було отримано температурну залежність пи-

томої теплоємності (в твердому стані – 1,86…2,18 кДж·кг-1·К-1, в рідкому – 
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2,25…2,29 кДж·кг-1·К-1) та контактним стаціонарним методом плоскої пластини – 

коефіцієнта теплопровідності (в твердому стані – 0,242…0,245 Вт∙м-1∙К-1, в рідко-

му – 0,189...0,198 Вт∙м-1∙К-1). 

Отримані дані щодо температур та питомої теплоти фазових переходів, те-

мператури початку термічного розкладання, температурних залежностей питомої 

теплоємності та коефіцієнта теплопровідності для твердого та рідкого стану теп-

лоакумулюючого матеріалу показали перспективність використання суміші на 

основі парафіну та буровугільного воску як робочого тіла теплових акумуляторів. 

Була відпрацьована інженерна методика по визначенню ентальпії фазових 

переходів теплоаккумулюючих матеріалів за кривою їх охолодження. Даний ме-

тод забезпечує точність визначення ентальпії в межах 10%, що може бути достат-

нім для виконання інженерних розрахунків.  

Аналіз властивостей досліджених ТАМ показав, що головною перешкодою 

для використання суміші, яка складається з 85% парафіну та 15% буровугільного 

воску, може бути недостатньо висока теплопровідність. В дисертаційній роботі 

цей недолік пропонується усунути шляхом розміщення ТАМ в макрокапсули з 

матеріалу, що має високу теплопровідність. 

Для вивчення процесу теплообміну при фазових переходах була прийнята 

модель акумулятора капсульного типу, що складається з теплоакумулюючих еле-

ментів, якими є тонкостінні металеві трубчасті контейнери, заповнені матеріалом 

з фазовим переходом. Експериментально та теоретично процес теплообміну з 

урахуванням фазового переходу ТАМ було змодельовано на прикладі окремого 

теплоакумулюючого елемента, в якому отримали розподіл температур під час на-

грівання з різною швидкістю та охолодження. 

Експериментально виявлено, що не має сенсу застосовувати високу швид-

кість нагрівання, потужність нагрівача повинна бути такою, щоб температура 

ТАМ та теплоносія були близькими в кінці процесу нагрівання. 

Теоретичні дослідження процесу теплообміну при нагріванні та охолоджен-

ні теплоакумулюючого елемента виконано з допомогою пакету для математично-

го моделювання COMSOL Multiphysics. Результати розрахунків підтвердили дані, 
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одержані експериментально – під час нагрівання з високою швидкістю спостері-

гається висока неоднорідність температурного поля в межах розрізу. В результаті 

визначені закономірності кінетики нагрівання та охолодження при фазовому пе-

реході, що дозволило встановити оптимальний режим нагрівання. 

Було підтверджено, що при використанні невеликих об’ємів капсул конвек-

тивною складовою в рівнянні теплопровідності можна знехтувати. Порівняння 

результатів експериментальних та теоретичних досліджень підтверджують мож-

ливість використання принципу ефективної теплоємності для розрахунку тепло-

обміну при фазовому переході та дозволяє досить точно передбачити фактичний 

час нагрівання-охолодження. 

Отримані результати довели, що використання математичного пакету 

COMSOL Multiphysics для моделювання і розрахунків дозволяє з досить високою 

точністю досліджувати процеси теплообміну при фазових переходах ТАМ не 

тільки окремого теплоакумулюючого елементу, але й досліджувати процеси в са-

мому тепловому акумуляторі без попереднього виготовлення дослідного зразка, 

що дозволить підібрати його оптимальну конструкцію. 

Практичне впровадження електричних систем акумулювання теплової енер-

гії за рахунок використання теплоти фазового переходу матеріалу є перспектив-

ним та дозволить частково вирішити питання раціонального використання палив-

но-енергетичних ресурсів і стабілізувати режим роботи теплових та електричних 

мереж.  

Розрахунок показав, що електричні системи акумулювання теплоти вигідні 

для всіх споживачів пільгової електричної енергії як за двозонними, так і трьох-

зонними 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. 

На підставі результатів досліджень теплофізичних властивостей ТАМ з фа-

зовим переходом на основі органічних сполук були рекомендовані конструкції 

теплових акумуляторів капсульного типу з капсулами у формі куль, циліндрів, 
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прямокутних плоских контейнерів тощо. Також розроблена конструкція експери-

ментального зразка електричного термоакумулятора, який дозволяє опалювати 

приміщення під час як розрядки, так і зарядки акумулятора. Конструкція теплово-

го блоку має розвинуту теплообмінну поверхню, що покращує теплообмін в тер-

моакумуляторі. Коефіцієнт теплопровідності теплоакумулюючого елемента під-

вищено шляхом розміщення ТАМ в металеву оболонку. Використання запропо-

нованого ТАМ забезпечує високу густину акумульованої енергії, стабільність те-

плофізичних властивостей після багаторазових зарядок та розрядок термоакуму-

лятора, запобігає корозійним процесам, підвищує надійність та значно подовжує 

тривалість експлуатації термоакумулятора. 

На прикладі конструкції експериментального зразка термоакумулятора про-

ведено розрахунок його робочих параметрів в період зарядки та розрядки з метою 

визначення технічних характеристик та оптимальних умов роботи. Змінюючи кі-

лькість ТАМ, можна підібрати теплову ємність апарату, яка забезпечить необхід-

ний час розрядки. 

Використання акумулювання теплоти за рахунок фазового переходу ТАМ в 

технологічних схемах сушіння дозволяє покращити умови зневоднення термола-

більної сировини. Застосування запропонованої схеми сонячної сушарки з акуму-

лятором теплової енергії за рахунок безперервного зневоднення термолабільних 

матеріалів дає можливість скоротити тривалість сушіння майже у 1,5 – 1,7 рази та 

забезпечити високу якість отриманого продукту. Додаткове обладнання сушарки 

електричним нагрівачем повітря робить таку схему більш універсальною та дає 

змогу значно скоротити витрати на процес сушіння за рахунок використання піль-

гової електроенергії. 

Запропоновано вдосконалити конвективну теплонасосну сушильну устано-

вку із замкнутим контуром циркуляції сушильного агента для зневоднення термо-

лабільної сировини шляхом обладнання кожного піддона плоским контейнером, 

заповненим ТАМ з фазовим переходом, що забезпечить сталість температури су-

шіння протягом усього періоду роботи теплового насоса.  
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Практичне значення результатів дисертаційної роботи підтверджується оде-

ржаними патентами України на електричний термоакумулятор та конвективну 

теплонасосну сушильну установку із замкнутим контуром циркуляції сушильного 

агента. 

При використанні запропонованого в роботі ТАМ на основі парафіну та бу-

ровугільного воску розрахований термін окупності систем електроопалення з 

акумулюванням теплової енергії для населення становить 1,7…2,5 років, а для 

бюджетних організацій та інших споживачів – 1…1,9 роки. Це свідчить, що такі 

системи електроопалення за рахунок пільгової електроенергії є економічно ефек-

тивними для всіх категорій споживачів. 

Ключові слова: акумулювання теплоти, теплоакумулюючі матеріали, органі-

чні сполуки, фазовий перехід, теплофізичні властивості, теплообмін, тепловий 

акумулятор. 
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ANNOTATION 

Korinchevska T.V. Thermophysical properties of heat storage materials with 

phase change based on organic compounds. – Qualification scientific work with the 

manuscript copyright. 

The thesis for a candidate of technical science degree in speciality 05.14.06 «En-

gineering thermophysics and industrial heat power engineering» (144 – Heat power en-

gineering). – Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sci-

ences of Ukraine, Kyiv, 2017.  

Thermal energy storage is the partial solution of the problem of rational use of 

energy resources. One of the promising methods of energy storage is the heat storage 

using materials undergoing phase change of first kind. In this case the behavior of the 

heat storage systems is occurred by heat absorption (during melting) and heat release 

(during crystallization) as a result of heating and cooling of the working medium. 

Therefore, the choice and comprehensive study of the thermophysical, kinetic, ecologi-

cal and economic characteristics of cheaper heat storage materials (HSM) with phase 

change on the basis of organic compounds is actuality. 

The thesis is dedicate to research of thermophysical properties of phase change 

materials based on organic compounds for use as working medium of heat storage sys-

tems. To achieve the goal, 8 tasks were solved, which allowed the following results. 

On the basis of the analysis of scientific, technical, patent literature and 

experimental research, for the first time, materials with phase change have been 

proposed for use in heat storage systems – organic mixtures based on paraffin, brown 

coal wax and polyethylene wax. They are used in foundry work. In the price they 

favorably differ from pure substances, and the use of waste of model mixtures after 

foundry work will enable to reduce the cost of heat storage system in several times. 

However, the properties of these mixtures are not sufficiently studied – the necessary 

reliable data on their thermophysical properties and operating characteristics. 

For the first time, the temperatures and specific heat (enthalpy) of phase change 

of five mixtures are determined by the method of differential scanning calorimetry 
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(DSC). The mixtures consist of paraffin, brown coal wax and polyethylene wax with 

different proportions. 

Conducted researches are shown that the defined crystallization enthalpy is 

slightly different from the enthalpy of melting for all mixtures. It is the result of the 

incompleteness of the crystallization process during the regulated cooling period. The 

temperature intervals of crystallization are lower than the temperature intervals of 

melting due to overcooling. The addition of polyethylene wax to a mixture of paraffin 

and brown coal wax reduces the enthalpy of phase change due to reduced paraffin 

content. The greatest value of the enthalpy of melting and crystallization have a mixture 

of 85% wax and 15% brown coal wax (ΔHmelt = 174,1 kJ·kg-1; -ΔHcryst = 164,4 kJ·kg-1) 

in the intervals Tmelt= 28…86 ºC and Tcryst = 73,0…26,5 ºC. 

Multiple cyclic heating and cooling of the model mixtures does not cause their 

stratification. At the same time the peaks of the melting and crystallization are shift in 

the range of higher temperatures. The values of the specific heat of phase change 

increase for mixtures consisting of paraffin and brown coal wax. This is most likely the 

result of self-purification of components. This is proves that the used mixtures do not 

worsen their characteristics as a result of multiple melting and crystallization and can be 

used in a thermal storage system for a long time. A mixture of 85% paraffin and 15% 

brown coal wax gives the greatest growth of enthalpy of melting after repeated heating 

and cooling. 

Investigation of the phase change of the components of mixtures showed that the 

mechanistic approach to the prediction of the thermophysical properties of HSM based 

on organic compounds can be applied only at the stage of preparation. Due to the 

interaction of components, the mixture may acquire new properties. Therefore it is 

requiring a compulsory experimental determination of the specific heat of phase change 

of the working medium of heat storage systems. 

An increase of content of brown coal wax in the mixtures causes a shift of 

temperature of the melting peak of the paraffin in the range of higher temperatures. At 

the same time temperature of peak of the melting of brown coal wax is reducing. Add-

ing polyethylene wax to a mixture of paraffin and brown coal waxes causes a decrease 
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in the temperature of the paraffin melting peaks. Brown coal and polyethylene waxes 

increase the temperature intervals of melting and crystallization of mixtures. 

One of the important operating characteristics of HSM is a thermal stability. It 

has been investigated by method of derivatography. For the first time, the effect of 

composition of organic mixtures based on paraffin, brown coal wax and polyethylene 

wax on the temperature of the beginning of thermal destruction was shown. It is deter-

mined that the bound of thermal destruction is150-170 ºС depending on the composition 

of the mixture. Having analyzed the obtained data, it can be argued that the investigated 

mixtures have a sufficiently high thermal stability. That satisfies the conditions for their 

use as working medium of heat storage systems, since the phase change in them occur 

in the range of 30...103 ºС. 

The temperature dependences of the specific heat capacity was obtained by the 

method of DSC for mixtures on the basis of organic compounds and their individual 

components in solid and liquid states. As the research has shown, the largest specific 

heat capacity in solid and liquid state has paraffin, the least - brown coal wax. Specific 

heat capacity of mixtures No. 1, 2, and 4 occupy an intermediate position between the 

values of the specific heat capacity of paraffin and brown coal wax. 

As a result of studies on the specific heat of phase change and specific heat 

capacity, a mixture of 85% paraffin and 15% of brown coal wax was selected for use as 

a heat storage material, inasmuch as it having the highest specific heat of melting and 

crystallization. For the first time, the temperature dependence of the specific heat 

capacity was obtained by method of DSC for the solid and liquid state of this HSM (in 

the solid state – 1,86...2,18 kJ·kg-1·K-1, in the liquid state – 2,25...2,29 kJ·kg-1·K-1). For 

the first time, the coefficient of thermal conductivity was obtained by the contact 

stationary method of the flat plate for the solid and liquid state of this HSM (in the solid 

state – 0,242...0,245 W∙m-1∙K-1, in liquid state – 0,189...0,198 W∙m-1∙K-1). 

The obtained data on the temperature and specific heat of phase change, the 

temperature of the beginning of thermal destruction, the temperature dependences of the 

specific heat capacity and the coefficient of thermal conductivity for the solid and liquid 
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state of HSM showed the prospect of using of mixture based on paraffin and brown coal 

waxes as a working medium of heat storage systems. 

The engineering technique was verified for determining the enthalpy of phase 

change of heat storage materials according to the curve of their cooling. This technique 

provides the accuracy of determining the enthalpy within 10%, which may be sufficient 

to perform engineering calculations. 

The analysis of the properties of investigated HSM showed that low thermal con-

ductivity is main problem for using of mixtureof 85% wax and 15% brown coal wax. In 

the thesis, this disadvantage is proposed to be eliminated by placing the heat storage 

material in a macrocapsule from material with high thermal conductivity. 

The model of a heat storage system of capsular type was adopted to study the 

process of heat transfer during phase change. It consists of heat storage elements – thin-

walled metallic tubular containers filled with phase change material. The heat transfer 

process taking into account phase change is experimentally and theoretically simulated 

on the example of a separate heat storage element. The temperature distribution during 

heating and cooling of heat storage material in the container are obtained.  

It is experimentally revealed that it makes no sense to use a high heating rate. The 

heater's power should be such that the temperature of the HSM and the heat-transfer 

medium are close at the end of the heating process. 

Theoretical studies of the heat transfer process during heating and cooling of the 

heat storage element are made using the package for mathematical modeling COMSOL 

Multiphysics. The results of the calculations were confirmed by the data obtained 

experimentally. High heterogeneity of the temperature field is observed within sectional 

view during heating with high rate. As a result, behaviour of the kinetics of heating and 

cooling have been determined during the phase transition. It is established the optimal 

heating regime. 

It was confirmed that the convective component in the heat conduction equation 

can be neglected at using small capsule. Comparison of experimental and theoretical 

studies confirm the ability to use the principle of effective heat capacity to calculate the 
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heat transfer at the phase change and allows one to accurately predict the actual time of 

heating-cooling. 

The results showed that the use of mathematical package COMSOL Multiphysics 

for modeling and calculation allows to investigate the processes of heat transfer with 

phase change with a high enough precision. In this case it can be investigated a separate 

heat storage element and the heat storage systems without making a prototype.  This 

will make it possible to find the optimal design. 

Practical application of electrical heat storage systems by using heat of phase 

change material is perspective. This can partially solve the problem of rational use of 

energy resources and can stabilize the operation of thermal and electrical networks. 

The calculation is showed that the electric heat storage systems are profitable for 

all consumers of preferential electricity, both in two-zone and three-zone tariffs. The 

saving in the cost of heat energy obtained from preferential electricity compared with 

the cost of heat energy received from district heating is 31-55% for the two-zone tariff 

and 45-68% for the three-zone tariff. 

Based on the results of researches of thermophysical properties of HSM with 

phase change on the basis of organic compounds, the designs of capsular type heat stor-

age systems were recommended. Capsules can be made in form of balls, cylinders, 

rectangular flat containers and the like. Also, the design of an experimental sample of an 

electric heat storage system is developed. It allows heating the room during both 

discharge and charging the heat storage system. The design of the heat block has a 

developed heat exchange surface. It is improves the heat transfer in the heat storage sys-

tem. The coefficient of thermal conductivity of the heat storage element is increased by 

placing the HSM in a metal sheath. The use of the proposed HMS ensures a high 

density of storage energy, the stability of thermophysical properties after multiple 

charges and discharge of the heat storage system, prevents corrosion, increases 

reliability and significantly prolongs the life of the heat storage system. 

Operating parameters was calculated by the example of the design of the 

experimental sample of the thermoelectric storage system during its charging and 

discharging. This was done to determine the technical characteristics and optimal oper-
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ating conditions. The thermal capacity of the device can select by changing the amount 

of HSM, which will provide the necessary time for discharge. 

Using the heat storage at the expense of the phase change of HSM in the techno-

logical schemes of drying allows improving the conditions of dehydration of thermola-

bile raw materials. Application of the proposed scheme of a solar dryer with a heat stor-

age system allows to shorten the drying time by almost 1,5 - 1,7 times due to the 

continuous dewatering of thermolabing materials. At the same time product are 

obtained with high quality. Adding electric heater to the dryer makes this scheme more 

versatile. This makes it possible to significantly reduce costs of drying process due to 

the use of preferential electricity. 

It is proposed to improve the convective heat pump drier with a closed circuit of 

circulation of the drying agent for dewatering the thermolabine raw material by means 

of equipment of each tray by a flat container filled of HSM with a phase change.  This 

will ensure the constancy of the drying temperature throughout the period of operation 

of the heat pump. 

The practical significance of the results of thesis is confirmed by the patents of 

Ukraine on the electric heat storage system and on the convective heat pump drier with 

the closed circuit of circulation of the drying agent. 

The calculated payback period for electric heating systems with the heat storage 

is 1,7...2,5 years for the inhabitants, and 1...1,9 years for budget organizations and other 

consumers during using the proposed HSM on the basis of paraffin wax and brown coal 

wax. From this it follows that such systems of heating are cost-effective for all catego-

ries of consumers at the expense of privileged electricity. 

Key words: heat storage, heat storage materials, organic compounds, phase 

change, thermophysical properties, heat transfer, heat storage system. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

A– площа між кривими зміни температури зразка і навколишнього середовища; 

Bi – критерій Біо; 

с – питома теплоємність, кДжкг-1К-1; 

d – діаметр, м; 

F – площа поверхні, м2; 

g – коефіцієнт при законі розподілу похибок; 

h, ΔH, Δh, – ентальпія (питома теплота), кДж·кг-1; 

Кр – коефіцієнт теплопередачі через оребрену стінку, Вт·К-1;  

k – коефіцієнт теплопровідності, Вт·м-1·К-1; 

l – довжина, м; 

M~  –  математичне очікування отриманої величини, %; 

m – маса, кг;  

Q  – кількість теплоти, кДж; 

q –густина теплового потоку, Вт∙м–2; 

балR  – баластний тепловий опір між вбудованими термоелектричними перетворю-

вачами і поверхнями зразка, К∙Вт-1; 

r – радіус, м; 

S – межа розділу фаз при фазовому переході; 

S – площа під піком плавлення на ДСК-кривій, мВ∙с; 

s – товщина стінки, м; 

T – температура, ºС; 

t – час, с або хв.; 

V – об’єм, м3; 

Υ – відхилення сигналу ДСК, мВ; 

α – коефіцієнт тепловіддачі, Вт·м-2·К-1; 

δ – відносна похибка отриманої величини, %; 

ρ – густина, кг·м-3; 

σ – середнє квадратичне відхилення, од. виміру; 
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Ω – розрахункова область. 

 

Індекси 

ext, о.с. – оточуюче середовище; 

в – вода; 

вн – внутрішній; 

eт, s – еталон; 

з – зовнішній; 

зар – зарядка; 

зр, m  – зразок; 

2, к – кінець; 

к – корпус; 

кр – кристалізація; 

м-т – масло-теплоносій; 

1, п – початок; 

пл – плавлення; 

пр – пробірка; 

р – рідкий стан матеріалу; 

р – ребра; 

роз – розрядка; 

ТАМ – теплоакумулюючий матеріал; 

тв – твердий стан матеріалу; 

т.е. – теплоакумулюючий елемент; 

фп – фазовий перехід. 

 

Скорочення: 

ДСК – диференціальна сканувальна калориметрія; 

ПТП – перетворювачі теплового потоку; 

ТАМ – теплоакумулюючий матеріал. 
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ВСТУП 

Необхідність розв’язання проблеми енергозбереження існує в більшості 

країн світу. В Україні правові, економічні, соціальні та екологічні заходи для за-

безпечення енергозбереження та шляхи його стимулювання визначені законом 

України «Про енергозбереження» [1]. Завданням економічного механізму енерго-

збереження є стимулювання раціонального використання та економії паливно-

енергетичних ресурсів, створення виробництва і широкого застосування енерге-

тично ефективних технологічних процесів, обладнання та матеріалів. В законі та-

кож передбачені шляхи фінансування заходів щодо економії та раціонального ви-

користання паливно-енергетичних ресурсів. 

Задача економії енергетичних ресурсів може бути вирішена декількома 

шляхами [2]. Один з них – це підвищення ефективності перетворення первинної 

енергії в електроенергію та теплоту. Сюди можна віднести підвищення коефіцієн-

та корисної дії електростанцій, перехід на більш дешеві види палива, використан-

ня відновлювальних джерел енергії тощо. Інший шлях пов'язаний з підвищенням 

ефективності використання енергії безпосередньо у споживачів енергії. До цих 

заходів можна віднести перехід на більш досконалі та менш енергоємні техноло-

гії, використання вторинних енергоресурсів та вирівнювання часових невідповід-

ностей між виробленою енергією та потреби в ній за допомогою акумулювання 

енергії. 

Відповідно програми «Енергетична стратегія України на період до 2030 ро-

ку» [3] одним з найважливіших завдань електроенергетики є вирівнювання добо-

вого графіку споживання електричної потужності. Для цього разом із тарифними 

методами регулювання необхідно застосовувати нетарифні методи – поширення 

використання теплових насосів, термонакопичувачів для потреб теплозабезпечен-

ня, проведення роз’яснювальної роботи серед споживачів, тощо. 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Нестача енергетичних ресурсів 

є актуальною проблемою України, тому їх раціональне використання – одна з ос-

новних задач економіки. Частковим рішенням цієї проблеми є акумулювання ене-
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ргії, яке дозволяє в певній мірі вирівняти добовий графік споживання електричної 

енергії. Вирішенню цієї задачі сприяє існуюче положення про тарифне регулю-

вання, яке передбачає нижчий тариф на електроенергію, що споживається в ніч-

ний період, в порівнянні з денним. Акумулювання дозволяє накопичувати енергію 

вночі за пільговим тарифом і використовувати її за потребою протягом дня. 

Одним із перспективних методів акумулювання енергії є акумулювання те-

плоти 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 робочого тіла. Матеріали з фазовим переходом перспективно засто-

совувати не тільки в системах акумулювання для опалення та гарячого водопо-

стачання, але й в інших галузях промисловості та сільського господарства, зокре-

ма в технологічних схемах сушіння. 

Серед речовин з фазовим переходом органічні сполуки на основі парафінів 

займають особливе місце, тому що здебільшого мають фазовий перехід в області 

температур, дозволених санітарними нормами, мають досить високу теплоту фа-

зового переходу і в процесі багаторазового нагрівання та охолодження не погір-

шують свої фізико-хімічні та теплофізичні властивості. Також на сьогодні важли-

вим фактором при широкому використанні є їхня вартість.  

Тому актуальним є вибір і всебічне дослідження теплофізичних, кінетичних, 

екологічних та економічних характеристик більш дешевих теплоакумулюючих 

матеріалів з фазовим переходом на основі органічних сполук. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацій-

на робота виконувалася у відповідності з науковою тематикою Інституту техніч-

ної теплофізики НАН України та безпосередньо пов’язана з науковими дослі-

дженнями в рамках науково-дослідної роботи за темою «Дослідження тепломасо-

переносу в термохімічних і сорбційних процесах та створення теоретичних засад 

для розробки теплових насосів і акумуляторів теплоти» (2007-2011 рр., № ДР 

0107U002128), у якій автор брав участь як відповідальний виконавець. 
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Мета і завдання дослідження. Мета роботи – дослідження теплофізичних 

властивостей матеріалів з фазовим переходом на основі органічних сполук з ме-

тою використання як робочих тіл теплових акумуляторів. 

Для досягнення мети були поставлені та вирішені наступні завдання: 

- на основі аналізу науково-технічної, патентної літератури та експеримен-

тальних досліджень вибрати теплоакумулюючі матеріали з фазовим переходом; 

- визначити температури та питому теплоту фазових переходів теплоакуму-

люючих матеріалів на основі органічних сполук; 

- дослідити вплив багатократних циклів плавлення-кристалізації на темпе-

ратури та питому теплоту фазових переходів теплоакумулюючих матеріалів на 

основі органічних сполук; 

- з’ясувати вплив на температури та питому теплоту фазових переходів 

складу теплоакумулюючих матеріалів на основі органічних сполук шляхом дослі-

дження фазових переходів в їхніх компонентах; 

- визначити термостійкість теплоакумулюючих матеріалів з фазовим пере-

ходом на основі органічних сполук; 

- дослідити питому теплоємність і теплопровідність матеріалів з фазовим 

переходом 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 ма-

теріалів з фазовим переходом на основі органічних сполук, процес теплообміну 

при фазовому переході теплоакумулюючих матеріалів. 

Методи дослідження – диференціальна сканувальна калориметрія для ви-

значення температури, питомої теплоти фазових переходів та питомої теплоємно-

сті теплоакумулюючих матеріалів, дериватографічний метод для визначення тер-

мостійкості, контактний стаціонарний метод плоскої пластини для визначення 

теплопровідності, експериментальний метод дослідження кінетики акумулювання 
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теплоти, метод математичного моделювання з використанням програмного пакету 

COMSOL Multiphysics для теоретичного дослідження теплообміну при нагріванні 

та охолодженні. 

Диференціальна сканувальна калориметрія – універсальний, надійний і най-

більш затребуваний метод термічного аналізу. Він широко використовується для 

досліджень хімічних сполук, полімерних і композитних матеріалів в різних галу-

зях науки та промисловості та дозволяє з досить високою точністю фіксувати те-

мператури плавлення і кристалізації матеріалу, питому теплоту фазового перехо-

ду, питому теплоємність. Дериватографічний метод – один з найбільш поширених 

та надійних фізико-хімічних методів дослідження, який дозволяє дослідити пове-

дінку зразків в умовах програмованого нагрівання. Це один з основних інструме-

нтальних методів аналізу матеріалів, вивчення процесів його структуроутворення 

і деструкції. Стаціонарні методи вимірювання теплопровідності, найпростіші по 

теоретичному обґрунтуванню, почали розвиватися раніше інших методів і в даний 

час досягли значної досконалості. Метод плоскої пластини отримав широке по-

ширення при дослідженні матеріалів з невисокою теплопровідністю, таких як до-

сліджені ТАМ. Застосування в експериментальній установці для дослідження кі-

нетики акумулювання стандартного обладнання забезпечило високу достовірність 

результатів. СOMSOL Multiphysics – поширене, потужне, інтерактивне середови-

ще для моделювання і розрахунків більшості наукових і інженерних задач, які ба-

зуються на диференціальних рівняннях в частинних похідних. Обробка, аналіз та 

узагальнення дослідних даних виконано за допомогою офісного додатку 

«Microsoft Office Excel». 

Наукова новизна отриманих результатів: 

- вперше запропоновано для використання в системах акумулювання тепло-

ти матеріали з фазовим переходом – суміші на основі парафіну, буровугільного та 

поліетиленового воску, що використовуються в ливарному виробництві; 

- вперше визначено температури та питому теплоту фазових переходів до та 

після багатократного нагрівання та охолодження сумішей на основі парафіну, бу-

ровугільного та поліетиленового воску, в результаті чого відібрано для викорис-
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тання, як теплоакумулюючого матеріалу, суміш 85% парафіну та 15% буровугіль-

ного воску, що має найкращі теплофізичні властивості; 

- вперше для твердого та рідкого стану теплоакумулюючого матеріалу було 

отримано температурну залежність питомої теплоємності та коефіцієнта тепло-

провідності; 

- вперше досліджено вплив складу сумішей на основі парафіну, буровугіль-

ного та поліетиленового воску на температуру початку термічного розкладання. 

Практичне значення отриманих результатів: 

- отримані дані щодо температур та питомої теплоти фазових переходів, те-

мператури початку термічного розкладання, температурних залежностей питомої 

теплоємності та коефіцієнта теплопровідності для твердого та рідкого стану теп-

лоакумулюючого матеріалу показали перспективність використання суміші на 

основі парафіну та буровугільного воску як робочого тіла теплових акумуляторів; 

- в результаті експериментального та теоретичного дослідження процесу те-

плообміну теплоакумулюючого елементу визначено закономірності кінетики на-

грівання та охолодження при фазовому переході, що дозволило встановити опти-

мальний режим нагрівання; 

- на підставі результатів досліджень теплофізичних властивостей теплоаку-

мулюючих матеріалів з фазовим переходом на основі органічних сполук було 

розроблено конструкцію електричного термоакумулятора капсульного типу; 

- розроблено технологічні схеми сушіння з використанням теплового аку-

мулювання, що дасть можливість покращити умови зневоднення термолабільної 

сировини. 

Практичне значення результатів дисертаційної роботи підтверджується оде-

ржаними патентами України на електричний термоакумулятор та конвективну 

теплонасосну 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 експери-

ментальних досліджень з визначення теплофізичних властивостей, проведена об-
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робка та аналіз експериментальних даних. Експериментально та теоретично до-

сліджено кінетику акумулювання теплоти матеріалом з фазовим переходом. На 

основі одержаних результатів запропоновано конструкцію термоакумулятора та 

технологічні схеми сушіння з використанням теплового акумулювання, сформу-

льовано висновки та рекомендації. 

Особистий внесок здобувача до робіт [4-29] полягає у наступному. Роботи 

[5, 14] написано автором самостійно. В роботах, опублікованих у співавторстві, 

здобувачеві належать такі результати: [13-15, 28] – аналіз методів акумулювання 

теплової енергії та перспективних матеріалів, які використовуються в теплових 

акумуляторах; [6, 16, 19-22, 24] – обробка експериментальних даних з визначення 

температури та питомої теплоти фазових переходів композиційних теплоакуму-

люючих матеріалів; [9] – обробка та аналіз експериментальних даних з визначен-

ня температури та питомої теплоти фазових переходів компонентів теплоакуму-

люючих матеріалів на основі органічних сполук; [4, 27] – проведення експериме-

нтальних досліджень з визначення питомої теплоємності, обробка і аналіз експе-

риментальних даних; [8] – відпрацьовано методику розрахунку ентальпії тепло-

акумулюючих матеріалів з фазовим переходом за кривою її охолодження, прове-

дення експериментальних досліджень, аналіз та обробка отриманих даних; [10, 

18] – проведення дериватографічних дослідження термічної стійкості теплоаку-

мулюючих матеріалів на основі органічних сполук, аналіз отриманих результатів; 

[23, 25, 26] – дослідження кінетики акумулювання теплоти під час нагрівання та 

охолодження теплоакумулюючого матеріалу з фазовим переходом, обробка та 

аналіз отриманих даних; [11] – розрахунок техніко-економічних показників елек-

тронагрівальних теплових акумуляторів, аналіз розрахункових даних та констру-

кцій теплових акумуляторів; [12] – проведений патентний огляд, опис роботи еле-

ктричного термоакумулятора; [7] – запропонована схема сонячної сушарки з аку-

мулятором теплової енергії; [17, 29] – розроблена конструкція теплонасосної су-

шильної установки, в якій надлишкова теплота, що виділяється в конденсаторі, 

акумулюється за допомогою матеріалу з фазовим переходом.  
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Апробація матеріалів дисертації. Основні положення роботи доповідались 

на VII, VIII та ІХ Міжнародних конференціях «Проблеми промислової теплотех-

ніки» (Київ, 23-27 травня 2011 р., 8-11 жовтня 2013 р., 20-23 жовтня 2015 р.);  

Х Міжнародній конференції «Проблеми теплофізики та теплоенергетики» (Київ, 

23-26 травня 2017 р.); 3-й Міжнародній науково-практичній конференції «Совре-

менные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и термовлажностная об-

работка материалов)» (Москва, 16-20 вересня 2008 р.); 1-му, 2-му та 3-му Міжна-

родному конгресі «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалан-

соване природокористування» (Львів, 28-29 червня 2009 р., 19-22 вересня 2012 р., 

17-19 вересня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Иннова-

ционные энергоресурсосберегающие технологии» (Москва, 8-9 листопада 

2012 р.); VII Міжнародній науково-практичній конференції «Нетрадиційні і поно-

влювані 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 Міжна-

родній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку ене-

ргетики, електротехнологій та автоматики в АПК» (Київ, 25-26 жовтня 2012 р., 

15-16 жовтня 2014 р.); XVI Міжнародній науково-практичній конференції «Від-

новлювальна енергетика та енергоефективність у XXI столітті» (Київ, 28-29 трав-

ня 2015 р.); Всеукраїнській конференції молодих учених «Сучасне матеріалознав-

ство: матеріали та технології СММТ-2008» (Київ, 12-14 листопада 2008р.); Нау-

ково-технічній конференції «Теплонасосные технологии в Украине. Состояние и 

перспективы внедрения» (Київ, 23-25 травня 2012 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми хімії і хімічної технології» (Київ, 

20-21 листопада 2014 р.). 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 211 сто-

рінках, складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних дже-

рел та додатків. Обсяг основного тексту дисертаційної роботи становить 132 сто-

рінки, включно 65 рисунків, 19 таблиць та 4 додатки. Список використаних дже-

рел містить 202 найменування.  
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РОЗДІЛ 1 

СТАН ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Акумулювання теплової енергії 

На сучасному етапі розвитку науки і техніки існує можливість реалізації 

практично будь-якого відомого принципу акумулювання теплоти. Доцільність ви-

користання кожного принципу визначається наявністю позитивного ефекту, у пе-

ршу чергу, економічного, досягнення якого можливо за мінімальної вартості аку-

мулятора. Вона визначається за однакових умов масою і об’ємом теплоакумулю-

ючого матеріалу (ТАМ), необхідного для забезпечення заданих параметрів проце-

су [30]. 

Можливість акумулювання теплової енергії базується на використанні фізи-

чних або хімічних процесів, пов'язаних з поглинанням та виділенням теплоти. До 

основних з них відносяться накопичення-виділення внутрішньої енергії під час 

нагрівання-охолодження твердих або рідких тіл, фазові переходи з поглинанням-

виділенням теплоти, процеси сорбції-десорбції або оборотні хімічні реакції, що 

відбуваються з виділенням-поглинанням теплоти [31]. Основні види теплового 

акумулювання (табл. 1.1 [2, 32-38]) відрізняються способами, якими енергія для 

зарядження акумулятора відбирається від джерела, трансформується (за необхід-

ністю) в теплову та віддається споживачу. 

Як видно з табл. 1.1 спосіб акумулювання теплової енергії за рахунок вико-

ристання енергії зв'язку атомів і молекул матеріалу дозволяє запасати теплову 

енергію на одиницю маси більше, ніж у перших двох випадках. Проте головним 

його недоліком є складність у практичній реалізації – спостерігається зміна влас-

тивостей ТАМ внаслідок проходження циклів, неповнота проходження хімічної 

реакції, підвищена активність матеріалу при контакті з водою або повітрям, висо-

ка вартість наповнювача[39].  

Тому перевага надається першим двом способам (табл. 1.1) через можли-

вість їх практичного використання в акумуляторах теплової енергії.  
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Таблиця 1.1 

Методи акумулювання теплової енергії 

Види ТА Принцип ТА Робочі  
фази Приклади 

Об'ємна густина 
енергії,  

МДж·м-3 

Об’єм матеріалу 
для акумулювання 

103 МДж, м3 

рідина 
вода, органічні  

рідини, розплави  
солей, рідкі метали 

За рахунок  
збільшення  
внутрішньої  
енергії 

Середовище нако-
пичує теплову 

енергію при нагрі-
ванні без фазових 

перетворень 
 

тверде тіло метали, мінерали, 
кераміка 

до 1000 16…30 

рідина - 
тверде тіло 

метали та їх солі,  
кристалогідрати  

неорганічних солей, 
парафіни, жирні  

кислоти та ін. 

За рахунок  
використання 
теплоти фазового 
переходу 

Виділення та по-
глинання теплоти 
відбувається під 

час зміни агрегат-
ного стану сере-

довища за постій-
ної температури  тверде тіло - 

тверде тіло 
гідроокиси, деякі по-

лімери 

до 2700 2,5…6,5 

тверде тіло - 
газ 

CaO/H2O, MgO/H2O, 
FeCl2/NH3 

газ-газ CH4/H2O 

За рахунок  
використання 
енергії зв'язку 
атомів і молекул 
(термохімічне та 
сорбційне ТА) 

Велика кількість 
енергії виділяєть-
ся і поглинається 
під час оборотних 
хімічних реакцій. 

 

рідина - газ LiBr/H2O, NaOH/H2O, 
H2SO4/H2O 

2800…4200 0,6…1,5 
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Традиційні підходи до акумулювання теплоти передбачають використання 

акумуляторів, що працюють за рахунок збільшення внутрішньої енергії. Робочим 

середовищем є відносно дешеві матеріали з високою теплоємністю (в першу чер-

гу, вода та камінь) [35, 40, 41]. Головною перевагою цього виду є простота конс-

трукції акумуляторів та довговічність самих матеріалів, проте розміри таких аку-

муляторів залежно від конкретних умов застосування можуть бути надмірно ве-

ликими. Теплоємність таких речовин зазвичай не перевищує 2 кДж·кг-1·К-1, тобто 

при їхньому нагріванні на 100 С накопичується приблизно 200 кДж·кг-1, а при 

використанні одного з найбільш ефективних акумуляторів теплоти – водного – це 

значення становить 418 кДж·кг-1. Для каменю (наприклад, гравію) густина акуму-

лювання енергії в 4-5 разів менше.  

Більш висока густина акумулювання енергії досягається під час акумулю-

вання за рахунок теплоти фазового переходу. Реалізація цього способу є більш 

складною через необхідність ускладнення конструкції порівняно з попереднім 

способом. Проте в таких теплових акумуляторах на одиницю об'єму запасається 

більша кількість теплоти. Тому наразі акумулятори, що використовують теплоту 

фазових переходів, є найбільш перспективними. 

1.2. Особливості акумулювання за рахунок використання теплоти фа-

зового переходу 

Енергоємність акумулювання в даному випадку визначається величиною 

теплового ефекту при зміні агрегатного стану акумулюючого середовища за по-

стійної температури. Під час переходу з рідкого в газоподібний стан акумулюєть-

ся найбільша кількість теплоти, проте об'ємна теплоємність парової фази досить 

низька. Тому акумулювання на основі теплоти фазового переходу з рідкого стану 

в газоподібний не знайшло застосування. 

Під акумулюванням на основі теплоти фазового переходу здебільшого ро-

зуміється акумулювання теплоти плавлення, що відбувається звичайно з невели-

кими змінами об'єму. Іноді фазовий перехід “тверде тіло – рідина” суміщається з 

фазовим переходом “тверде тіло – тверде тіло” за температури нижче температу-
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ри плавлення. Часто, додатково до теплоти фазового переходу пропонується ви-

користовувати теплоту нагрівання (внутрішню енергію) рідини та/або твердої фа-

зи. Дійсно, це збільшує ємність акумулятора, але позбавляє можливості викорис-

товувати переваги теплопостачання при постійній температурі [2]. 

В залежності від того переходить тверда фаза в рідку чи навпаки, процес 

протікає з поглинанням або виділенням теплоти. Ця теплота називається тепло-

тою фазового переходу [31]. Вона витрачається на руйнування кристалічної реші-

тки при плавленні і виділяється при кристалізації.  

Такий спосіб акумулювання забезпечує високу густину акумульованої енер-

гії при невеликих перепадах температур і достатньо стабільну температуру на ви-

ході з теплового акумулятора. 

Акумулятор на основі теплоти фазового переходу відноситься до систем з 

постійним тиском і масою. В цьому випадку використовується рівняння [2]: 

dhmdQ  ,              (1.1) 

де Q – теплота, підведена до системи, кДж; 

m  – маса ТАМ, кг; 

dTcdh   – питома ентальпія, кДж·кг-1. 

Збільшення ентальпії системи «тверде тіло – рідина» описується рівнянням: 

   фп2
р

фп1фп
тв TTchTTch  ,           (1.2) 

де твc  – питома теплоємність ТАМ в твердому стані, кДж·кг-1·К-1; 
pc  – питома теплоємність ТАМ в рідкому стані, кДж·кг-1·К-1; 

фпh  – ентальпія (або питома теплота) фазового переходу, кДж·кг-1; 

1T  – початкова температура нагрівання ТАМ (температура навколишнього 

середовища), ºС; 

2T  – кінцева температура нагрівання ТАМ, ºС; 

фпT  – температура фазового переходу ТАМ, ºС. 
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Перший член рівняння (1.2) означає зміну внутрішньої енергії твердої фази, 

другий – теплоту фазового переходу, третій – зміну внутрішньої енергії рідкої фа-

зи. 

З урахуванням цього, рівняння (1.1) в інтегральній формі може бути записа-

но [42, 43]: 

   фп2
р

фп1фп
тв TTmcmhTTmcQ  .                               (1.3) 

Для обчислення величини загальної кількості акумульованої теплоти необ-

хідно попередньо визначити теплофізичні властивості ТАМ. При цьому дуже ва-

жливим є вибір самого ТАМ, який задовольнятиме умовам роботи теплового аку-

мулятора. 

1.3. ТАМ з фазовим переходом 

1.3.1. Вибір теплоакумулюючих матеріалів 

При розробці теплового акумулятора з використанням теплоти фазового пе-

реходу слід враховувати теплові, фізичні, кінетичні, хімічні та економічні критерії 

вибору ТАМ [34, 44-52].  

До теплових та фізичних критеріїв відносять відповідну експлуатаційним 

умовам температуру фазового переходу, високу питому теплоту (ентальпію) фа-

зового переходу, високі густину, теплоємність, теплопровідність матеріалу, кон-

груентне плавлення, термостійкість, фазову рівновагу та відсутність тенденції до 

розшарування, низьке термічне розширення і незначну зміна об'єму при плавлен-

ні, незначний рівень тиску пари при робочій температурі. До кінетичних – високу 

швидкість нуклеації (утворення зародків кристалів) та кристалізації, відсутнє або 

незначне переохолодження рідкої фази. Хімічні критерії включають повну оборо-

тність циклів плавлення-кристалізації; довготривалу хімічну стабільність, відсут-

ність токсичності, горючості та вибухонебезпечності, корозійної активності та 

небезпечних реакцій з робочим чи теплообмінним середовищем. До екологічних 

критеріїв відносять – незначний вплив на навколишнє середовище та відсутність 

його забруднення, легке відділення від інших матеріалів та можливість утилізації, 



 40 

а до економічних – наявність в великій кількості та загальнодоступність, економі-

чна ефективність. 

Основними з цих критеріїв, які враховують при підборі ТАМ є питома теп-

лота фазового переходу, робочий діапазон температур, теплопровідність і тепло-

ємність, стабільність, безпечність в роботі та вартість. 

Дані щодо питомої теплоємності рідкої і твердої фаз дають можливість зро-

бити висновок про придатність даного середовища до акумулювання за рахунок 

зміни внутрішньої енергії. Теплопровідність середовища обумовлює теплообмін, 

особливо під час розрядки акумулятора. Зміна густини і хімічна активність (агре-

сивність) впливають на вибір конструкції і матеріалу акумулятора. 

1.3.2. Класифікація ТАМ з фазовим переходом 

Відомий досить широкий спектр речовин, які забезпечують температуру 

акумулювання від 0 до 1400 °C [30]. Класифікують їх в залежності від хімічного 

складу на неорганічні, органічні сполуки та евтектичні суміші. В межах кожного 

класу матеріали поводяться подібно [34]. Органічні сполуки включають парафіни, 

жирні кислоти, складні ефіри, спирти, гліколі та ін. До класу неорганічних сполук 

входять солі металів, гідрати солей та метали. Евтектичні суміші –композиції ор-

ганічних і неорганічних сполук, що підбираються для досягнення потрібної тем-

ператури плавлення. Нижче буде розглянуто кожен клас більш детально.  

Порівняння переваг та недоліків різних класів ТАМ з фазовим переходом 

були наведені в багатьох роботах [47, 50, 53-57], а в роботі [52] ці дані були най-

більш повно узагальнені (табл. 1.2). Проаналізувавши переваги і недоліки кожно-

го класу матеріалів, можна зробити висновок про приблизно однакову їх придат-

ність для систем акумулювання теплової енергії. При виборі матеріалів слід керу-

ватися тепловими та експлуатаційними параметрами процесу, які ці матеріали 

можуть забезпечити. 
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Таблиця 1.2 

Порівняння різних класів ТАМ з фазовим переходом 
Матеріали Переваги Недоліки 

Неорганічні - більш висока теплоакумулююча здатність за рахунок 
вищої ентальпії фазового переходу; 
- низька вартість та легкодоступність; 
- більш різкий фазовий перехід; 
- досить висока теплопровідність; 
- негорючі; 
- незначні зміни об’єму при фазовому переході; 
- сумісність з пластмасами. 

- погано утворюють зародки кристалізації; 
- значне переохолодження при кристалізації; 
- інконгруентне плавлення та дегідратація в процесі бага-
тократних циклів плавлення-кристалізації; 
- розшарування фаз під час фазового переходу; 
- проблеми термічної стабільності, деструкція; 
- їх застосування можливе при додаванні центрів зарод-
коутворення та загусників; 
- викликають корозію у більшості металів та трохи токси-
чні. 

Органічні - можливість використання в широкому діапазоні темпе-
ратур; 
- висока питома теплота плавлення (жирні кислоти мають 
вищу теплоту плавлення порівняно з парафінами); 
- кристалізація відбувається без переохолодження або з 
незначним; 
- конгруентний фазовий перехід; 
- самонуклеаційні властивості; 
- не відбувається розшарування матеріалу та висока шви-
дкість нуклеації; 
- термічна та хімічна стабільність матеріалу при багато-
кратних циклах плавлення кристалізації; 
- низький тиск пари в розплавленому вигляді; 
- не реагують з оточуючим середовищем, безпечні, коро-
зійно не активні, (жирні кислоти можуть бути помірно 
корозійними); 
- сумісність зі стандартними конструкційними матеріала-
ми; 
- можливість вторинної переробки. 

- низька теплопровідність; 
- не досить висока теплоакумулююча здатність за раху-
нок невисокої ентальпії фазового переходу; 
- низька густина; 
- легкозаймисті (недолік можна усунути, використовуючи 
вогнезахисні добавки); 
- не сумісні з пластмасовими контейнерами; 
- відносно дорогі (технічні парафіни дешевші та доступ-
ніші, чим чисті парафіни, а жирні кислоти у декілька ра-
зів дорожчі за парафіни); 
- відносно велика зміна об’єму (проте у деяких жирних 
кислот зміна об’єму невелика). 

Евтектика - чітко визначена температура плавлення (може бути ви-
користана для отримання бажаної температури плавлен-
ня) 
- об’ємна густина акумулювання теплоти трохи вища ніж 
у органічних речовин;  
- не відбувається розшарування матеріалу; 
- конгруентний фазовий перехід. 

- обмежені дані про теплофізичні властивості; 
- деякі евтектики жирних кислот мають доволі різкий за-
пах. 
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Температура та питома теплота плавлення – два найбільш важливих крите-

рії вибору ТАМ з фазовим переходом. На рисунку 1.1 [35] наведені загальні класи 

матеріалів, в залежності від їхньої температури та теплоти плавлення. 

 

Рис. 1.1. Класи теплоакумулюючих матеріалів з фазовим переходом  

та їхні температура та теплота плавлення (©ZAE Bayern) 

При невеликих робочих температурах (до 120 °C) рекомендується застосу-

вання кристалогідратів неорганічних солей [58] та органічних сполук, що пов'яза-

но в першу чергу з використанням в якості ТАМ природних речовин. Для реаль-

ного застосування розглядаються тільки речовини, що не розкладаються при пла-

вленні або розчиняються в надлишковій воді, що входить до складу ТАМ. При 

робочих температурах від 500 до 1400 °C застосовуються, як правило, сполуки та 

сплави лужних і лужноземельних металів [30].  

1.3.3. ТАМ на основі неорганічних сполук 

1.3.3.1. Низькотемпературні ТАМ на основі кристалогідратів неорганічних 

солей (табл. 1.3). Серед неорганічних сполук для акумулювання теплоти найбільш 

поширеними є кристалогідрати неорганічних солей – дискретні суміші солі та во-

ди. Вони широко поширені в природі та є об’єктом багатьох досліджень [43, 58-

63].  
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Таблиця 1.3 

Теплофізичні властивості кристалогідратів 

Речовина Хімічна  
формула 

Темпера-
тура плав-
лення, ºС 

Теплота 
плавлен-

ня, 
кДж·кг-1 

Густина,  
кг·м-3 

Хлорат літію LiClO3·3Н2О 8 155 1530 

Фторид калію KF·3H2O 18.5 231 1447 

Натрій вуглекислий Na2CO3·10H2O 22…36,1 247,6 1442 

Кальцій хлористий CaCl2·6H2O 28,9…38,9 174,3 1634 

Нітрат літію LiNO3·3H2O 30 296 – 
Натрій сірчанокис-
лий (глауберова сіль) Na2SO4·10H2O 32,2 251,4 1554 

Гідрофосфат натрію Na2HPO4·12Н2О 35…44 280 1442 

Хлорид заліза ІІІ FeCl3·6H2O 36,0 223,3 1600 

Натрій тіосульфат Na2S2O3·5H2O 47,8…48,9 209,5 1690 

Кобальт азотнокис-
лий Co(NO3)2·6H2O бл.55 122,3 1870 

Магній сірчанокис-
лий MgSO4·7H2O бл.55 41,5 1680 

Нікель азотнокислий Ni(NO3)2·6H2O 55,6 152,5 2050 

Натрій ацетат Na2C2H3O2·3H2O 58 272,4 1450 
Алюміній азотнокис-
лий Al(NO3)3·7H2O 70 155,03 – 

Калій-натрій винно-
кислий (сегнетова 
сіль) 

KNaC4H4O6·4H2O 70…80 181,4 1790 

Гідроксид барію Ba(OH)2·8H2O 78 301 2180 
Натрій борнокислий 
(тетраборат) Na2B4O7·10H2O 84 71,6 2520 

Магній азотнокислий Mg(NO3)2·6H2O 95 160,1 1500 

Хлорид магнію MgCl2·6H20 117 165,169 1450 
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Вивчення кристалогідратів неорганічних солей показало, що вони мають 

відносно високі значення питомої теплоти плавлення та помірну корозійну актив-

ність відносно конструкційних матеріалів (табл. 1.3 [34, 42, 46, 64]). Найбільш до-

ступними та вивченими є натрій сірчанокислий (глауберова сіль) [54, 65-69] та 

натрій ацетат [70-75]. 

Як видно з літературних джерел всі гідрати неорганічних з’єднань кристалі-

зуються з помітним переохолодженням, чому можна запобігти або в значній мірі 

зменшити шляхом застосування каталізаторів кристалізації або зародкоутворюю-

чих домішок [58, 59, 61, 65, 76-80]. Каталізатори кристалізації повинні мати не-

значну розчинність в перенасиченому розчині ТАМ, плавитися, коли температура 

розплаву ТАМ піднімається вище потрібного рівня, кристалізуватися при охоло-

дженні перенасиченого розчину, утворюючи численні зародкоутворюючі ядра, та 

не повинні зменшувати теплоту плавлення ТАМ. 

В якості таких зародкоутворюючих домішок запропоновано використовува-

ти вуглецеві нановолокна, мідь, оксид титану, а також сульфат калію і бури [76, 

80, 81]. Також різними дослідниками була перевірена можливість додавання 

Na2P2O7·10H20, K2SO4, TiO2, Na2SO4, SrSO4, K2SO4, SrCl2, BaI2, BaCl2, Ba(OH)2, 

BaCO3, CaC2O4, Sr(OH)2, SrCO3, CaO, MgSO4 та порошку вуглецю. Результати 

показали перспективність їх використання як зародкоутворювачів [61].  

Що стосується невеликого ресурсу роботи (ТАМ, які застосовуються в теп-

лових акумуляторах, повинні представляти собою високостабільні матеріали, що 

не змінюють свої властивості протягом тривалого часу роботи акумулятора), то 

більшість кристалогідратів при першому плавленні необоротно розкладаються на 

воду, безводну сіль і кристалогідрат з меншим вмістом води. В результаті більш 

тяжка безводна сіль випадає в осад, що призводить до зміни властивостей матері-

алів. Внаслідок цього теплота, що виділяється при розрядці акумулятора менше 

теоретично очікуваної. Серед способів боротьби – додавання додаткової води або 

речовин, що сприяють гомогенізації кристалогідратів і згущенню в рідкому стані. 

В якості згущувачів запропоновано застосовувати надпоглинаючий сополімер 

[82], атапульгітову глину і альгінат [83], карбоксиметилцелюлозу [76], полімерні 
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полікарбонові кислоти, силікагель і диатомову землю [71] та ін. Також відомі роз-

робки [68, 69] коли для вирішення проблеми стратифікації фаз запропоновано 

конструкцію теплового акумулятора, який обертається навколо своєї горизонта-

льної осі. 

Проте незважаючи на всі методи запобігання стратифікації фаз кристалогід-

ратів, вони не можуть в повній мірі виключити деякого зменшення теплоакуму-

люючої здатності матеріалів в процесі роботи. Так як проблеми в основному ви-

никають в результаті зміни вмісту кристалізаційної води, ці проблеми можуть бу-

ти усунені в безводних неорганічних матеріалах.  

1.3.3.2. Середньо- та високотемпературні ТАМ. При робочих температурах 

від 120 до 1400 °C застосовуються, як правило, сполуки та сплави лужних і луж-

ноземельних металів, а в основному солі металів (табл. 1.4) [2, 84-87].  

Особливе місце серед чистих речовин (табл. 1.4) займає гідрид літію [87], 

який має найвище значення теплоти фазового переходу серед усіх відомих у при-

роді сполук. Це, а також відповідне значення температури плавлення, робить гід-

рид літію, на перший погляд, дуже привабливим для використання в системах те-

плоакумулювання.  

Проте недоліками в використанні LiH є досить висока вартість та складнощі 

в роботі (для нормального функціонування акумулятора як в режимі зарядки, так і 

в режимі розрядки, потрібна різна кількість ТАМ). Тому позитивні якості, які має 

гідрид літію, можуть бути повною мірою використані лише за умови, коли час 

розрядки істотно перевершує час зарядки. 

Серед інших речовин, наведених в табл. 1.4, також можна виділити гідроок-

сид літію та фторид літію. Висока теплота плавлення та відповідна температура 

плавлення цих речовин дозволяють використовувати їх для багатьох процесів. 

Однак вартість їх також є високою.  

Усі солі характеризуються низькою теплопровідністю, високою корозійною 

активністю та великою зміною об'єму в процесі плавлення.  
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Таблиця 1.4 
Теплофізичні властивості середньо- та високотемпературних ТАМ на основі безводних неорганічних з’єднань 

Густина 1), 
кг/м3 

Об'ємна теплоємність 
2)       ρΔhпл 

Питома теплоємність 
кДж·кг-1·К-1 Середовище / масо-

вий склад 
ρтв ρр 

Температура 
плавлення 

Tпл, °C 

Теплота  
плавлення 

Δhпл, кДж·кг-1 МДж·м-3 кВт·год·м-3 ств
 ср

 

Теплопро-
відність, k 

кДж·м-1·К-1 

Ступінь ток-
сичності 3) 

Чисті речовини 
LiNO3 2310 1776 252 530 941 261 2,025 2,04 1,35 — 
NaOH 2130 1780 318 160 285 78 2,01 2,09 0,92 2*** 
LiOH 1425 1385 471 1080 1500 416 3,3 3,9 1,3 2 
Al 2560 2370 660 400 948 263 0,92 — 200 — 
LiH 692 585 688 2520 1474 409 7,12 6,7 2 — 
Li2СОз  2114 1810 726 607 1100 305 — — 1,45 — 
Na2B4O7 2300 2630 740 530 1220 339 1,75 1,77 — — 
LiF 2600 1700 848 1050 1800 500 2,22 2,45 — — 
NaF2 2790 1980 996 816 161 44 1,54 1,67 4,0 — 
MgF2 3170 2500 1263 939 2347 652 1,33 1,52 6,9  

Евтектичні суміші 
48 NaCl/52 MgCl2 2225* 1610 450 431 694 193 0,92 1,0 — 2 
33 NaCl/67 CaCI2 2160* 1900 500 282 536 149 0,84 1,0 — 1 
35 Li2CO3/65 К2СО3 2265* 1960 505 345 676 188 1,34 1,76 — 2 
88 Al/12 Si 2553 2445 579 515 1250 350 1,49 1,27 Висока — 
67 LiF/33 MgF2 — — 741 900 2000 556 — — — — 
67 NaF/33 MgF2 2690 2190 832 618 1353 376 1,42 1,38 4—12 3**** 
24,5 NaCl/20,5 KСl/ 
55 MgCI2 

— 1800 385 – 393 410 738 205 — — 1,0 — 

32 Li2CO3/35 К2СОз/ 
33 Na2CO3 

2300 2140 397 277 593 165 1,68 1,63 — 2 

Примітки:   
 1) Поблизу точки плавлення;     2) ρ =min [ρтв, ρж];     3) 0 -- відсутня; 1 – невелика ; 2 – помірна; 3 – висока. 
* При кімнатній температурі. ** Реагує з H2O. 
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Метали мають високу теплопровідність, деяким з них властива висока гус-

тина енергії. Для захисту від хімічної корозії необхідно підбирати конструкційні 

матеріали або інгібітори корозії, що забезпечують заданий термін експлуатації 

теплового акумулятора. 

При акумулюванні з використанням теплоти фазового переходу багатоком-

понентні евтектичні суміші (табл. 1.4) можуть мати деякі переваги: більш відпові-

дна температура плавлення [88, 89]; висока густина енергії навіть при низьких те-

мпературах плавлення; можливість поєднання дорогих речовин з більш дешевими 

без втрат у тепловій ємності. Складність полягає в тому, що суміші повинні пла-

витися та кристалізуватися аналогічно гомогенній чистій речовині. При підборі 

евтектичних сумішей виникають ще й економічні фактори – наприклад, хлориди 

недорогі, проте зазнають сильної зміни об’єму, а суміші карбонатів характеризу-

ються невеликою зміною об’єму, але вони більш дорожчі. Тому в сумішах дорогі 

речовини з високими теплоакумулюючими властивостями можуть бути викорис-

тані разом з дешевими, при цьому теплова ємність залишається майже незмінною. 

1.3.4. ТАМ на основі органічних сполук 

Органічні речовини, що можуть використовуватися для акумулювання теп-

лової енергії, поділяють на два класи – парафіни та інші, котрі не відносять до 

цього класу [34, 46, 53]. Температури фазових переходів органічних матеріалів 

знаходяться в межах від 0 до 200 С. Завдяки ковалентним зв’язкам в цих матеріа-

лах більшість з них нестабільні при більш високих температурах. Використання 

органічних речовин цілком знімає питання корозійного руйнування корпуса, за-

безпечує досить високу густину акумульованої енергії та високі техніко-

економічні показники. Внаслідок багатократних циклів плавлення-кристалізації 

не спостерігається погіршення теплофізичних властивостей. Органічні ТАМ тер-

мічно і хімічно стабільні та кристалізуються з невеликим або відсутнім переохо-

лодженням. Проте в багатьох випадках густина органічних ТАМ менше 

1000 кг/м3, що нижче ніж у більшості неорганічних матеріалів. Внаслідок цього 

більшість органічних сполук звичайно мають меншу об’ємну теплоту фазового 
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переходу порівняно з неорганічними. Через низький коефіцієнт теплопровідності 

органічних ТАМ потрібне створення розвинених поверхонь теплообміну. 

1.3.4.1. ТАМ на основі парафінів. Найбільш поширеними матеріалами, які 

використовуються для акумулювання теплової енергії, є парафіни. Парафін – тех-

нічний термін для алканів, проте найчастіше використовують лінійні алкани з за-

гальною формулою CnH2n+2  (табл. 1.5 [34]). З табл. 1.5 видно, що із зростанням 

числа атомів вуглецю температура плавлення збільшується. 

Таблиця 1.5 

Теплофізичні властивості чистих парафінів 

Матеріал Хімічна  
формула 

Густина, 
кг·м-3 

Температу-
ра плав-

лення, °C 

Теплота  
плавлення, 

кДж·кг-1 

Теплопро-
відність, 
Вт·м-1 K-1 

n-тетрадекан  С14Н30 760 6 230 0,21 
n-пентадекан  С15Н32 770 10 212 – 
n-гексадекан  С16Н34 760 18 210 0,21 
n-гептадекан  С17Н36 776 19 240 – 
n-октадекан С18Н38 774 28 200 0,358 
n-эйкозан  С20Н42 779 38 252 – 
n-триаконтан  С30Н62 775 66 255 – 
n-тетраконтан  С40Н82 – 82 230 – 
n-пентаконтан  С50Н102 779 95 200 – 

В результаті досліджень парафіни [34, 35, 43, 46, 90-92] показали досить ви-

соку теплоту фазового переходу, конгруентне плавлення та кристалізацію з майже 

відсутнім або невеликим переохолодженням, невисокий тиск пари в розплаві. Па-

рафіни комерційно доступні та мають доступну вартість. Серед інших переваг – 

збільшення об'єму при плавленні не перевищує 10 % – ця характеристика подібна 

багатьом неорганічним матеріалам, проте не є такою критичною, так як парафіни 

більш м'які, а, отже, витрачається менше енергії на розширення. 

Парафіни не розчиняються у воді і не вступають в реакцію з більшістю по-

ширених хімічних реагентів. При підвищенні температури зв’язки в парафіні мо-

жуть руйнуватися і в результаті молекули з короткими ланцюжками можуть ви-

паровуватись. В контакті з металами парафіни не викликають корозії, а при кон-
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такті з пластмасою можуть викликати незначне її розм’якшення. Також парафіни 

не токсичні, в них мало обмежень з безпеки, проте парафіни – це горючі речови-

ни. Головним їхнім недоліком є невисокі значення теплоємності та теплопровід-

ності. 

Чисті алкани є досить дорогими, 

тому для акумулювання теплової енергії 

зазвичай використовують технічний па-

рафін (табл.1.6 [93-97]), який отримують в 

результаті дистиляції нафти і він має в 

своєму складі ряд різних вуглеводнів. Для 

цих сумішей не має чіткої температури 

плавлення (для них характерний діапазон 

плавлення), а теплота плавлення нижче 

ніж у чистих алканів. 

Представлені результати досліджень 

з визначення теплофізичних властивостей 

технічних сортів парафіну показали, що не можна просто розглядати будь-які на-

явні дані щодо їхніх властивостей при проектуванні акумулятора теплової енергії. 

Теплофізичні властивості змінюються від виробника до виробника, що залежить в 

основному від різних домішок в парафінах. 

1.3.4.2. ТАМ на основі органічних сполук, за винятком парафінів. Інший 

клас органічних матеріалів включає широке розмаїття органічних матеріалів, та-

ких як жирні кислоти, складні ефіри, спирти і гліколі (табл. 1.7 [34, 98]).  

Найбільш поширені насичені жирні кислоти з загальною формулою  

CH3(CH2)2nCOOH наведені в табл. 1.7 [97, 99-103]. Як і для парафінів температура 

плавлення жирних кислот зростає зі збільшенням довжини молекули, а значення 

теплоти плавлення має близьке значення з парафінами. Як і всі органічні речови-

ни, що можуть застосовуватися для акумулювання теплоти, жирні кислоти є ста-

більними після багатократних циклів плавлення-кристалізації. Так як вони скла-

даються тільки з одного компоненту, то в них не може бути поділу фаз. 

Матеріал 
Температура 
плавлення, 

°C 

Теплота 
плавлення, 

кДж·кг-1 

Парафін 6106 42…44 189 

Парафін Р116 45…48 210 

Парафін 5838 48…50 189 

Парафін 6035 58…60 189 

Парафін 6403 62…64 189 

Парафін 6499 66…68 189 

Парафін 53 187,5 

Парафін 64 173,6 

 Таблиця 1.6 

Теплофізичні властивості  
парафінів технічних сортів 
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Таблиця 1.7 

Теплофізичні властивості органічних сполук 

Матеріал Хімічна 
формула 

Густина, 
кг·м-3 

Температура  
плавлення, 

°C 

Теплота  
плавлення, 

кДж·кг-1 

Теплопро-
відність, 
Вт·м-1 K-1 

Жирні кислоти 
Каприлова  
кислота CH3(CH2)6COOH 901 (р) 

981 (тв) 16 149 0,149 

Капронова  
кислота CH3(CH2)8COOH 886 (р) 

1004 (тв) 32 153 0,149 

Лауринова  
кислота CH3(CH2)10COOH 870 (р) 

1007 (тв) 42…44 178 0,147 

Міристинова  
кислота CH3(CH2)12COOH 861 (р) 

990 (тв) 58 186, 204 – 

Пальмітинова 
кислота CH3(CH2)14COOH 850 (р) 

989 (тв) 61,  64 185, 203 0,162 

Стеаринова кис-
лота CH3(CH2)16COOH 848 (р) 

965 (тв) 69 202 0,172 

Цукрові спирти 
Ксилітол C5H7(OH)5 1500 94 263 – 
D-сорбітол C6H8(OH)6 1520 97 185 – 
Еритритол C4H6(OH)4 1480 120 340 0,733 
D-маннітол C6H8(OH)6 1520 167 316 – 
Галакрірол C6H8(OH)6 1520 188 351 – 

Поліетиленгліколі 
Диетиленгліколь C4H10O3 1120 -10…-7 – – 
Триетиленгліколь C6H14O4 1120 -7 – – 
Поліетиленглі-
коль (ПЕГ) 400 – 1125 8 100 0,19 

ПЕГ 600  – 1126 17…20 127 0,19 
ПЕГ 1000  – 1232 35…40 – – 
ПЕГ 3000  – – 52…56 – – 
ПЕГ 6000  – 1085 55…66 190 – 
ПЕГ 10000  – – 55…60 – – 

Воски рослинного і тваринного походження 
Карнаубський 
віск – – 62,9…72,0 115,3 – 

Канделільский 
віск – – 60,0…68,0 175,2 – 

Буровугільний 
віск – – 73,9…89,0 138,8 – 

Торфяний віск – – 46,0…69,0 54,0 – 
Озокерит – – 56,5…76,0 140,6 – 
Вощина – – 46,0…54,0 100,4 – 
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У жирних кислот майже відсутнє переохолодження, вони мають низьку те-

плопровідність. Їх основним недоліком є вартість, яка приблизно в три рази біль-

ше, ніж у парафінів. Одним з перспективних використань жирних кислот є їхні 

евтектичні суміші [104-106] – декілька жирних кислот компонують для отримання 

температури плавлення з точністю ± 0,5 °C. Така точність дозволяє проектуваль-

нику вибрати оптимальну робочу температуру для отримання максимальної про-

дуктивності системи акумулювання. 

Цукрові спирти – гідрогенізовані форми вуглеводів з загальною хімічною 

формулою HOCH2[CH(ОН)]nCH2ОH. Цукрові спирти (табл. 1.7) достатньо новий 

клас матеріалів. Як видно з табл. 1.7 вони мають діапазон температур плавлення 

від 90 °C до 200 °C, а теплота плавлення є порівняно високою в більшості випад-

ків. Цукрові спирти безпечні для навколишнього середовища та, на відміну від 

багатьох інших органічних матеріалів, при кристалізації мають деяке переохоло-

дження [34, 107, 108]. 

Поліетиленгліколь (ПЕГ) являє собою полімер етиленгліколю C2H4(OH)2 з 

загальною формулою C2nH4n+2On+1. Базова одиниця ланцюжка лінійного ПЕГ – 

мономер –CH2-CH2-O. ПЕГ з молекулярною масою від 200 до 35000 г/моль має 

від 5 до 800 мономерів (табл. 1.7). ПЕГ з середньою молекулярною масою від 200 

до 400 г/моль – рідкий при кімнатній температурі, ПЕГ 600 плавиться при темпе-

ратурі 17…22 °C. Температура плавлення ПЕГ з молекулярною масою більше 

4000 г/моль – близько 58…65 °C [34, 109]. 

Дослідження восків природного походження показали перспективність їх 

використання в якості основного компонента теплоакумулюючих композицій 

[98]. Ентальпія і температурний інтервал плавлення восків знаходяться в досить 

широких діапазонах. Ентальпія варіюється від 54 кДж·кг-1 у торф'яного воску до 

175 кДж·кг-1 у канделільського; а температура – від 46 °С у торф'яного воску до 

89 °С у буровугільного воску (табл. 1.7). Діапазон температур досить широкий, 

тому кожен з восків представляє інтерес як основа для ТАМ. 

1.3.4.3. Усунення недоліків використання органічних ТАМ. При низькому 

значенні коефіцієнту теплопровідності необхідне створення і застосування розви-



 52 

нених поверхонь теплообміну або додавання матеріалів, які поліпшать теплопро-

відність. В якості таких матеріалів використовують металеві наповнювачі, матри-

чні структури металів, алюмінієву стружку або пудру, тауніт, розширений графіт 

тощо [49, 110-115]. На рис. 1.2 [49] показані методи підвищення теплопровідності, 

та, відповідно, інтенсифікації теплообміну. 

 
Рис.1.2. Методи підвищення теплопровідності 

При зміні об’єму при плавленні-кристалізації використовують пластикові 

капсули [116-118] або створюються формостійкі теплоакумулюючі матеріали 

[112, 119-129]. Найбільш поширеним є додавання розплавленого ТАМ в якості 

наповнювача в полімерне в’яжуче. У таких системах полімер являє собою сітку, 

що утримує плавкий наповнювач. Наприклад, сплав поліетилену з парафіновими 

вуглеводнями або жирними кислотами являє собою висококонцентровану гель-

структуру. Поліетилен утворює високодисперсну сітчасту структуру, що не пла-

виться до 130…150 ºС. В комірках цієї структури знаходиться ТАМ з фазовим пе-

реходом, який не просочується зі сплаву за температури вище температури плав-
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лення парафінових вуглеводнів або жирних кислот, але нижче температур розм'я-

кшення поліетилену. 

При підборі пари плавкий наповнювач–полімер необхідно враховувати їх 

термодинамічну сумісність [123]. У якості сполучника використовуються каучуки 

різних типів, поліефірні і епоксидні смоли [121], поліетилен високого тиску [112, 

119, 120, 123, 126]. Також може використовуватися вспучений перліт [124, 125].  

1.3.5. ТАМ з фазовим переходом, що промислово випускаються 

Огляд ринку продукції ТАМ з фазовим переходом та літературних джерел 

[51, 53] показав велику кількість компаній, що випускають таку продукцію 

(табл. 1.8). Ряд матеріалів, що пропонується на ринку, зростає з року в рік. 

Таблиця 1.8 

Компанії-виробники ТАМ з фазовим переходом 

Виробник 
Кількість 

видів 
продукції 

Тип продукції 

Діапазон 
робочих 

температур, 
ºС 

Діапазон 
теплоти  
фазового 
переходу, 

кДж/кг 

RUBITHERM (Німеччина) 
http://www.rubitherm.de 50 

гідрати солей,   
органічні матеріали, 

евтектики 
-10…90 144…260 

Cristopia Energy Systems,  
дочірнє CIAT (Франція) 
http://www.cristopia.com 

12 
розчини солей, гід-
рати солей, парафі-
ни, жирні кислоти 

-64…140 207…328 

TEAPPCM (Індія) 
http://www.teappcm.com 23 гідрати солей,  

евтектики -50…89 105…330 

Climator (Швеція) 
http://www.climator.com 11 гідрати солей -18…70 130..259 

PCM Products Ltd 
Великобританія 
http://www.pcmproducts.net 

38 
гідрати солей,  ор-
ганічні сполуки, 

евтектики, 
-62…115 - 

Microtek Laboratories Inc. 
(США) 
http://www.microteklabs.com 

10 органічні сполуки -30…56 - 

Більшість таких ТАМ базуються на таких класах матеріалів як гідрати со-

лей, парафіни та евтектичні водно-сольові розчини, проте вони не є ідентичними 

чистим матеріалам. Щодо кристалогідратів солей, то для стабілізації властивостей 

в промислові зразки додають каталізатори кристалізації та згущувачі. Щодо про-



 54 

мислових зразків парафінів, то це, зазвичай, суміш різних алканів, оскільки чисті 

парафіни досить дорогі. 

ТАМ, які пропонуються, охоплюють діапазон температур плавлення від  

-64 до +140 °C. Матеріали з більш високими температурами плавлення не знай-

шли свого ринку збуту. 

Також на ринку наявна велика кількість композитних матеріалів – парафін в 

полімерній структурі (Rubitherm, DuPont); матриці з діоксину кремнію або міне-

ральної глини (Rubitherm); графітові матриці (ZAE Bayеrn, SGL Technologies). 

Матеріали підбираються таким чином, щоб покращити властивості самого матері-

алу або для комбінування властивостей різних матеріалів.  

Серед випускаємих матеріалів в капсулах використовуються як макро- 

(Microtek Laboratories, PCM Products Ltd, Dörken, Kissmann, Cristоpia) так і мікро-

капсули ( BASF, Microtek Laboratories). 

1.4. Застосування матеріалів з фазовим переходом для систем акумулю-

вання теплової енергії 

Перші згадки про використання ТАМ з фазовим переходом відносяться до 

кінця XIX сторіччя, коли їх використовували в поїздах (Англія) для запобігання 

замерзання технологічних систем. Новий імпульс дослідження був викликаний 

енергетичною кризою в кінці 70-х років. Пошук ефективних шляхів енергозбере-

ження стимулювало вивчення ТАМ з фазовим переходом. Дослідження показали 

перспективність використання даних матеріалів для акумулювання теплової енер-

гії.  

На сьогодні ТАМ з фазовим переходом знайшли застосування в різних галу-

зях – у будівництві, автомобільній промисловості, сільському господарстві, сис-

темах вентиляції, опаленні та гарячому водопостачанні [130]. Крім цих найбільш 

поширених галузей, їх також використовують в приладобудуванні для знімання 

теплоти при великих теплових навантаженнях, в контейнерах-акумуляторах, що 

призначені для зберігання і транспортування медичних препаратів і харчових 

продуктів, а також в спеціальних костюмах для обігріву тіла людини тощо. Конс-
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труктивні рішення теплових акумуляторів спрямовані на максимальне викорис-

тання позитивних якостей ТАМ і нейтралізацію їх недоліків. 

У будівництві ТАМ з фазовим переходом використовуються в стінових па-

нелях в якості огороджувальних конструкцій будівель. Вони поглинають зайве 

тепло в денний час і віддають його вночі при відсутньому сонячному випроміню-

ванні. Ефективність їх використання пов'язана з тим, що в них поєднуються влас-

тивості теплового захисту, термостабілізації і акумулювання теплоти. При цьому 

конструкція такої системи є дуже простою. Перший варіант – це звичайне змішу-

вання рідкого або порошкоподібного ТАМ (найчастіше парафіну) з будівельними 

матеріалами (гіпс, бетон) [57, 130, 131]. Другий – занурення пористого будівель-

ного матеріалу (гіпсокартон, цегла, бетонні блоки) в розплавлений ТАМ, де він 

поглинається. Проте можуть виникати проблеми витікання ТАМ з будівельних 

матеріалів в процесі роботи або несумісності матеріалів [52]. Тому найбільш оп-

тимальним є третій варіант – невеликі частки матеріалу піддаються процедурі мі-

крокапсулювання. Наприклад, була розроблена технологія включення дрібних 

крапельок воску в поліакрилові сфери, діаметр яких становив усього кілька мкм 

[132]. Отримані мікрокапсули можна без проблем вводити до складу різних буді-

вельних матеріалів: шпаклівки, штукатурки, деревинностружкових і деревинно-

волокнистих плит тощо. 

В автомобільній промисловості ТАМ з фазовим переходом застосовуються 

для полегшення пуску двигуна і обігріву салону транспортного засобу в холодну 

пору. Теплота запасається під час роботи двигуна і може зберігатися протягом де-

кількох днів. Для цього тепловий акумулятор поміщається в посудину Дьюара 

(термос), що забезпечує хорошу теплоізоляцію. Вперше тепловий акумулятор за-

пропонував канадський конструктор Оскар Шатц. Перші автотермоси з'явилися в 

Канаді під брендом Centaur, ця компанія функціонує і понині [130]. Конструкції 

таких систем акумулювання розроблені для автомобілів [133-136], автобусів 

[137], будівельних, дорожніх, лісозаготівельних машин [133], тепловозів [138, 

139] та іншої мобільної наземної техніки.  
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У сільському господарстві теплові акумулятори застосовують для обігріву 

теплиць в нічний час, використовуючи теплоту накопичену протягом дня від сон-

ця. Найпоширенішими конструкціями є ті, коли вентилятор здійснює циркуляцію 

повітря в теплиці через тепловий акумулятор[42, 48, 140, 141]. Надлишками теп-

лоти в денний час заряджають акумулятор, а в нічний час він розряджається і пі-

дігріває повітря в теплиці. В якості ТАМ з фазовим переходом найчастіше вико-

ристовують CaCl2·6H2O, Na2SO4·10H2O, поліетиленгліколь та парафін [42]. Теп-

лоаккумулюючі системи можуть бути розміщені у самих теплицях або винесені за 

її межі. Такі системи можуть використовуватися у поєднанні з сонячними колек-

торами. 

На рис. 1.3 а наведений приклад теплоакумулюючої системи [42], коли мак-

рокапсули циліндричної форми з ТАМ розміщуються на стелажах безпосередньо 

в теплиці. 

 
Рис. 1.3. Застосування систем акумулювання для сільськогосподарських теплиць: 

а – теплиця з капсульними ТАМ з фазовим переходом, розміщених на стелажах 

(1 – стійка з капсулами CaCl2·10H2O; 2 – стійка з капсулами Na2SO4·10H2O ); 

б – система акумулювання теплиці (1 – подача повітря, 2 – повітряний потік,  

3 – капсули з ТАМ, 4 – вентилятор, 5 – вихід повітря ); 

в – підземна система акумулювання теплиці (1 – потік нагрітого повітря, 2 – кап-

сули з ТАМ, 3 – ізоляція, 4 – шар ґрунту). 

Використано два способи розміщення макрокапсул під різними кутами на 

передній та задній стійках стелажу. На передній стійці 1 стелажу були розміщені 

макрокапсули з CaCl2·10H2O (Tпл = 29 ºС), на задній стійці 2 – Na2SO4·10H2O (Tпл= 

20 ºС). ТАМ нагрівається сонячним випромінюванням. Результати показали, що 
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така система має більшу ефективність, ніж системи на матеріалах з високою теп-

лоємністю (вода, камінь). 

Запропонована підземна система акумулювання теплиці площею 24,14 м2 

(рис. 1.3 б) [42, 48, 140]. В якості матеріалів були випробувані CaCl2·6H2O,  

Na2SO4·10H2O та поліетиленгліколь з добавками. Проте ККД такої системи стано-

вив лише 40-50%. Використання сонячного колектору забезпечило підвищення 

ефективності системи до 59% і підтримання в теплиці вночі температури 8 ºС при 

температурі навколишнього середовища мінус 0,6 ºС.  

Досліджена підземна система акумулювання (рис. 1.3 в ) з використанням 

13,5 тон CaCl2·6H2O в теплиці площею 500 м2 [42, 48, 140]. Потік нагрітого повіт-

ря 1 від сонячного колектору надходить до теплового акумулятора з теплоізольо-

ваними стінками 3, розташованого під шаром ґрунту 4. Циркулюючи всередені 

акумулятора повітря віддає свою теплоту капсулам з ТАМ 2. При підтриманні од-

накової температури така теплиця забезпечує 80% економії газу порівняно з тра-

диційною теплицею ідентичної геометрії. 

В системах вентиляції ТАМ з фазовим переходом використовують для під-

тримання комфортної температури протягом дня. В денний час відбувається заря-

дка акумулятора та охолодження повітря, що надходить в приміщення, а вночі 

його нагрівання і, відповідно, розрядка теплового акумулятора.Такі системи мо-

жуть монтуватися у стінах або у стелі кімнати. На рис. 1.4 [142] наведений при-

клад монтування системи в стелі.  

 

 

Рис. 1.4. Принципова схема системи 
ветиляції з акумулятором фазового  

переходу: 
1 – тепле кімнатне повітря, 2 – охоло-
джене кімнатне повітря, 3 – акумуля-

тор фазового переходу, 4 – вентилятор, 
5 – повітряна заслінка 
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Протягом дня тепле повітря 1 за допомогою вентилятора 4 проходить через 

акумулятор 3, віддаючи свою теплоту матеріалу з фазовим переходом, і охоло-

дженим надходить у кімнату. Активна вентиляція покращує теплопередачу і до-

зволяє забезпечити достатнє охолодження. В нічний час, відбувається регенерації 

системи з використанням холодного зовнішнього повітря. Такі системи шведської 

компанії Climator вже встановлені в ряді будівель Англії в рамках демонстрацій-

ного проекту [142]. Акумулятор 3 являє собою велику кількість легких пластико-

вих контейнерів, заповнених ТАМ. Було досягнуто зниження температури на 3-

4 С влітку. 

Такі системи також можуть бути розміщені безпосередньо в самій кімнаті 

(рис. 1.5 – 1.7). Запропонована конструкція [143] акумулятора у вигляді металево-

го короба, заповненого парафіном марки RT20 з температурою плавлення 22 ºC 

(рис. 1.5). З метою покращення теплообміну, короб 2 має складну конфігурацію та 

додатково обладнаний зверху та знизу алюмінієвими ребрами 3. Така поверхня 

коробу збільшує теплопровідність апарату, а зовнішні алюмінієві ребра збільшу-

ють поверхню контакту з оточуючим середовищем. Акумулятор інтегрований в 

систему вентиляції через відповідні канали подачі повітря всередині приміщення.  

Ще один запропонований варіант конструкції являє собою термічно ізольо-

вану циліндричну посудину, заповнену сферичними капсулами з ТАМ [144]. До 

системи вентиляції (рис. 1.6 а) приєднаний капсульний тепловий акумулятор (рис. 

1.6 б), через який проходить повітря. Блок управління регулює роботу системи 

вентиляції в залежності від температури повітря на вході в акумулятор. Завдяки 

цьому у більш теплий час відбувається зарядка акумулятора, а у більш холодний – 

його розрядка. 

Модульні системи вентиляції кімнати вже доступні на ринку (компанія 

Imtech) [142]. Конструкція модуля (рис. 1.7) – сукупність пластин, заповнених 

композиційним ТАМ з додаванням графіту (Tпл=18…22 °С). Пристрій містить 

приблизно 35кг ТАМ, що відповідає тепловій ємності 1 кВт. Залежно від розта-

шування повітряної заслінки 1 регулюється подача повітря або ззовні (режим роз-

рядки) або із кімнати (режим зарядки).  
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Рис. 1.5. Акумулятор теплової енергії для систем вентиляції 

1 – корпус акумулятора, 2 – контейнер з ТАМ, 3 – ребра 

. 

 
Рис. 1.6. Принципова схема (а) системи охолодження з акумулятором  

фазового переходу (б). 

 

 

 

Рис. 1.7. Схема системи охолодження з матеріалом з 

фазовим переходом:  

 1 – заслінка для зовнішнього повітря,  

2 – теплоакумулюючий модуль, 3 – теплообмінник,  

4 – вентилятор. 
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При виборі матеріалів для таких систем слід враховувати, що температура 

плавлення ТАМ з фазовим переходом приблизно має бути рівною середній тем-

пературі навколишнього повітря в найжаркіший місяць року.  

Застосування теплових акумуляторів в будівництві, в системах вентиляції та 

для теплиць дозволяє згладжувати перепади температур в денний і нічний час. 

Різкі перепади між денними і нічними температурами особливо характерні для 

клімату пустель і напівпустель, де найбільш вигідно використовувати такі систе-

ми. 

Найбільша кількість конструктивних рішень теплових акумуляторів запро-

понована для систем опалення та гарячого водопостачання. Теплова енергія може 

акумулюватися як за рахунок енергії сонця так і шляхом електричного нагрівання. 

А споживання електроенергії в нічний час за нижчим тарифом дозволить значно 

скоротити витрати. Найбільш поширеними конструкціями є теплові акумулятори 

з розміщенням ТАМ в капсулах або в міжтрубному просторі акумулятора тепло-

обмінного типу (кожухотрубного або пластинчатого). Розташування ТАМ в між-

трубному просторі теплообмінника забезпечує раціональне використання внутрі-

шнього об’єму теплового акумулятора і застосування традиційної технології ви-

готовлення теплообмінних апаратів. Однак при такій конструкції ускладнено за-

безпечення вільного розширення ТАМ, внаслідок чого знижена надійність акуму-

лятора в цілому.  

Відомі конструкції теплових акумуляторів [145, 146], основою яких є станда-

ртний кожухотрубний теплообмінний апарат. Для покращення теплофізичних ха-

рактеристик електричної системи акумулювання для опалення приміщень в кожу-

хотрубний акумулятор було запропоновано додати щітки з вуглецевих волокон 

(рис. 1.8) [147, 148]. Трубчаста частина теплообмінника складається з 14 рядів та 18 

стовпців теплообмінних трубок. В баці-акумуляторі поруч розміщені 2 теплооб-

мінника. Акумулятор заповнювався парафіном, а вуглецеві щітки розміщувалися 

вздовж труб у всьому об’ємі. Використання таких щіток дозволило значно покращити 

теплопродуктивність системи, що привело до зменшення об’єму акумулятора і, отже, 

його вартості, незважаючи на високу вартість самих щіток. 
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Рис. 1.8. Кожухотрубний акумулятор теплової енергії: 

а – вид спереду, б – вид збоку 

Пластинчата модель акумулятора реалізується в конструкціях, де акумуля-

тор являє собою корпус з поздовжніми пластинчастими теплообмінними елемен-

тами, що утворюють канали, заповнені почергово матеріалом з фазовим перехо-

дом. Через незаповнені ТАМ канали відбувається рух теплоносія. З метою підви-

щення теплопродуктивності акумулятор може додатково оснащуватися торцеви-

ми перегородками з теплопровідного матеріалу [149] або в каналах заповнених 

ТАМ розміщуються труби, підключені до контуру другого теплоносія [150]. 

Капсульні теплові акумулятори забезпечують високу надійність конструк-

ції, дозволяють створити розвинену поверхню теплообміну, компенсувати (при 

використанні гнучких капсул) зміни об’єму в процесі фазових переходів. Однак, 

якщо ТАМ має низьку теплопровідность, виникає необхідність великої кількості 

капсул малого розміру, що призводить до великої трудомісткості виготовлення 

теплового акумулятора. Особливо доцільно застосування капсульних теплових 

акумуляторах в випадках малих теплових потоків з теплообмінної поверхні. 

Конструктивні рішення капсульних акумуляторів являють собою ємність, 

заповнену капсулами різної форми, через які проходить теплоносій (найчастіше 

вода) [42, 151-153]. 
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Конструкція, запропонована для нагрівання води у поєднані з сонячними 

колекторами, являє собою поліетиленові капсули, заповнені матеріалом з фазовим 

переходом та розміщені в акумуляторі в три ряди (рис. 1.9) [42].  

Під час зарядки циліндричний 

бак знаходиться в замкненому кон-

турі з сонячним водонагрівачем, а 

під час розрядки рідкий теплоносій 

забирає теплову енергію від ТАМ з 

фазовим переходом. Циліндричні 

капсули розташовані близько одна 

до одної, внаслідок чого вода руха-

ється тільки у вертикальному напря-

мку через порожнини. В порівнянні 

із звичайними сонячними водонагрі-

вальними системами дана теплоаку-

мулююча система з ТАМ з фазовим 

переходом забезпечує більшу в при-

близно 2,5 – 3,5 рази продуктивність системи по гарячій воді. Найбільш кращими 

гідратами солей для використання в такій системі є Na2HPO4·12H2O і N-

Na2SO4·10H2O.  

Найбільш технологічно складним і дорогим елементом теплового акумуля-

тора традиційної конструкції є теплообмінна поверхня, яка визначає потужність 

теплового акумулятора. Через низький коефіцієнт теплопровідності більшості 

ТАМ з фазовим переходом запропоновані різні способи очищення поверхні теп-

лообміну від затверділого ТАМ – шляхом зскрібання та ультразвукового або еле-

ктрогідравлічного руйнування. Зазначені способи дозволяють знизити величину 

теплообмінної поверхні, але збільшують навантаження на конструктивні елемен-

ти акумулятора [30]. 

Застосування шнекового теплообмінника для передачі теплової енергії від 

теплоакумулюючого матеріалу до теплоносія системи теплопостачання [154] до-

Рисунок 1.9. Циліндричний  

акумулятор тепла з ТАМ 
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зволяє спростити конструкцію, зменшити розміри теплоакумулюючої установки і 

уникнути засмічення теплообмінної поверхні, а також здійснити контроль розряду 

і заряду теплового акумулятора. 

Відомо, що кращим варіантом теплообмінної поверхні є її повна відсут-

ність, тобто безпосередній контакт теплоакумулюючого матеріалу і теплоносія. 

Такий акумулятор складається з закритої ємності, в нижній і верхній частині якої 

встановлені теплообмінники (рис 1.10) [155]. В ємності міститься чотирьохком-

понентна система, що складається з: ТАМ з фазовим переходом (глауберова сіль), 

теплоносія, поверхнево-активного матеріалу та зародкоутворювача. Теплоносій 

вибирають таким чином, щоб він мав густину подібну густині ТАМ або вищу, не 

змішувався з ТАМ у процесі роботи та мав температуру кипіння близьку до тем-

ператури плавлення ТАМ. 

 
Рис. 1.10. Конструкція акумулятора: 

1 - теплообмінник для відводу теплоти; 2 - теплообмінник  

для подачі теплоти в акумулятор; 3 – ТАМ; 4 – теплоносій;  

5 – парова камера; 6 – ізоляція. 

Зарядка акумулятора здійснюється за допомогою теплообмінника 2 в ниж-

ній частині акумулятора. Теплоносій кипить і бульбашки пари при температурі 

вище температури плавлення ТАМ піднімаються вгору і підігрівають та ретельно 

перемішують ТАМ. Розплавлений ТАМ піднімається вгору, а конденсат теплоно-

сія опускається вниз. При розрядці теплота за допомогою теплообмінника 1 пере-

дається середовищу (вода або повітря), при цьому на теплообміннику відбуваєть-

ся конденсація парів рідкого теплоносія, який стікає на розплавлений ТАМ. Від-
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бувається випарювання крапель теплоносія і кристалізація частинок ТАМ. Таким 

чином, підтримується різниця тисків, теплоносій в нижній частині акумулятора 

кипить протягом усього часу процесу розряду. Додавання поверхнево-акивної ре-

човини дозволяє встановити процес рівноважного плавлення, крім того покращує 

поведінку ТАМ при кристалізації. 

Даний акумулятор має просту конструкцію, що не вимагає ніяких механічно 

керованих частин (наприклад, насосів), може бути просто адаптований до тепло-

технічного обладнання, забезпечує високу теплову потужність та має можливість 

одночасної зарядки та розрядки акумулятора. 

Аналіз розглянутих конструкцій теплових акумуляторів показав, що при 

розробці конкретного конструктивного рішення потрібно враховувати насамперед 

властивості ТАМ, що буде застосовуватися в якості робочого тіла акумулятора. 

Проектування апарату повинно бути спрямоване на максимальне використання 

позитивних властивостей ТАМ і нейтралізацію недоліків. 

1.5.Теоретичні основи процесу теплообміну при фазових переходах  

Поведінка систем, у яких здійснюється фазовий перехід характеризується 

особливими умовами на рухомій межі фазового переходу при плавленні або крис-

талізації. При плавленні і кристалізації чистих речовин спостерігається чітка межа 

між фазами. Фазові переходи в металевих сплавах та інших речовинах складної 

будови супроводжуються утворенням перехідних зон кінцевого розміру, в яких 

речовина знаходиться в проміжному стані при температурі фазового переходу 

[156]. 

Першою роботою в даній області вважають статтю Г. Ламе і Б. П. Клапей-

рона 1831 року [157], в якій описано процес затвердіння однорідної рідини. А в 

1889 р. австрійський фізик і математик Йозеф Стефан опублікував чотири статті, 

присвячені задачам з фазовими переходами. Згодом задачі даного класу стали на-

зивати задачами Стефана. Важливий вклад в доповнення цих робіт внесли  

Л. І. Рубінштейн [158], А. М. Мейрманов [159], Л. Д. Ландау [160], І. І. Данилюк 

[161], Е. В. Радкевич [162], Лі Чанг, Дж. Кеннон, Дж. Дуглас, Д. Генрі, Д. Котло-
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ва, А. Фрідман, Д. Кіндерлерер, Л. Ніренберг та ін. Незважаючи на величезну кі-

лькість робіт, присвячених теорії фазових переходів, багато задач теорії недостат-

ньо глибоко досліджені, тому розвиток теорії фазових переходів представляє без-

перечний теоретичний і практичний інтерес. 

Задачею Стефана називається задача визначення поля температури і границі 

фазового переходу в чистій речовині. Вона включає в себе наступні фізичні при-

пущення [163]: 

- агрегатний стан середовища змінюється тільки внаслідок теплопровідності 

і теплоємності середовища; 

- на середовище впливають зовнішні і внутрішні джерела теплоти; 

- передача енергії в кожній фазі даної речовини описується рівнянням теп-

лопровідності; 

- поведінка границі фазового переходу (вільна границя), описується умовою 

Стефана, яка є балансом енергії при переході середовища з одного агрегатного 

стану в інше; 

- температура частинок речовини, які складають вільну границю, дорівнює 

температурі фазового переходу, що вважається відомою постійною величиною. 

Класичною задачею Стефана називають найпростішу одновимірну задачу 

кристалізації (плавлення), коли теплофізичні властивості, початкові і граничні 

умови приймаються постійними. 

1.5.1 Класична задача Стефана [164] 

Основна передумова при моделюванні фазових переходів тверде тіло-рідина 

полягає в тому, що фазовий перехід відбувається при заданій постійній темпера-

турі фазового переходу Т*. Нехай фазовий перехід відбувається на межі розділу 

фаз S, причому S = S(t). Ця межа розділяє розрахункову область Ω на дві підобла-

сті.  

Область Ω+(t), яку займає рідка фаза, та де температура перевищує темпера-

туру фазового переходу, є: 

      *,,,  ,,, TtzyxTzyxt  . 
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Відповідно, область )(t , яку займає тверда фаза: 

        *,,,  ,  ,,  ,, TtzyxTzyxzyxt  . 

Аналогічні позначення використовуємо і для теплофізичних величин в кож-

ній окремій фазі. 

Випишемо відповідні рівняння теплопровідності. У твердій фазі маємо: 

   

    ,0  ,  ,,  ,,,

,,,,,

maxttzyxtzyxQ

QtzyxfgradTkdiv
t

Tc













               (1.4) 

де c – питома теплоємність середовища, ρ – густина, t – час, Т – температу-

ра, k – коефіцієнт теплопровідності,  f – визначає потужність внутрішніх джерел 

теплоти. 

Враховуючи конвективний перенос в рідкій фазі, отримаємо: 

    


 






 

 QtzyxfgradTkdivgradTv

t
Tc ,,,,  ,       (1.5) 

де v – локальна швидкість середовища. 

Інтерес представляють умови на межі фазового переходу S. Насамперед на 

цій межі контакту двох середовищ справедливі припущення про безперервність 

температури: 

    S,,,0  zyxT .                                         (1.6) 

Фазовий перехід супроводжується виділенням – поглинанням певної кіль-

кості теплоти. Тому тепловий потік на межі фазового переходу має розрив і ви-

значається величиною: 

  S,,, 






 zyxhV

n
Tk n ,                                  (1.7) 
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де Δh – ентальпія фазового переходу, а nV  – швидкість руху межі фазового 

переходу по нормалі. 

Оскільки фазовий перехід відбувається при постійній температурі Т*, то са-

ма межа фазового переходу S визначається в кожний момент часу наступним чи-

ном:  

      *,,,  ,,,SS TtzyxTzyxt  , 

або в іншій формі – на межі фазового переходу виконані умови першого ро-

ду: 

     tzyxTtzyxT S,,,,,, *  .                                   (1.8) 

Умови (1.6)–(1.8) є умови Стефана, а відповідна задача для рівнянь (1.4), 

(1.5) називається задачею Стефана. Вона характеризується тим, що досліджують-

ся процеси в обох фазах, тому в цьому випадку говорять про двофазну задачу 

Стефана. Гранична ситуація характеризується тим, що теплове поле в одній з фаз 

відомо (температура дорівнює температурі фазового переходу). Тому розгляда-

ється теплове поле тільки для однієї з фаз – однофазна задача Стефана. В цьому 

випадку невідома межа фазового переходу S є не внутрішньою, а зовнішньою. 

З точки зору побудови ефективних обчислювальних алгоритмів надзвичай-

но важливе значення має той факт, що задача Стефана допускає узагальнене фор-

мулювання, при якій умови (1.6)–(1.8) включаються в саме рівняння теплопровід-

ності. 

Проте в деяких випадках наближення Стефана не завжди виправдано. В лі-

тературі представлена велика кількість уточнень математичних моделей при фа-

зових переходах. Тому, щоб найбільш повно мати можливість врахувати всі особ-

ливості процесу теплообміну, які супроводжують фазовий перехід ТАМ, перспек-

тивно використовувати сучасні обчислювальні пакети математичного моделю-

вання. Такі пакети дозволяють з достатньою точністю розраховувати пов'язані 

між собою фізичні явища в стаціонарних та нестаціонарних режимах роботи об-

ладнання, навіть складної конфігурації. 



 68 

1.6. Завдання дослідження 

З вищенаведеного літературного огляду випливає, що перспективними теп-

лоакумулюючими матеріалами з фазовим переходом є органічні сполуки на осно-

ві парафінів. Це найбільш поширені ТАМ, вони забезпечують високу густину 

акумулювання енергії, мають перехід в області температур, дозволених санітар-

ними нормами для жилих приміщень, а в процесі багаторазового циклічного на-

грівання та охолодження не погіршують свої теплофізичні властивості. Незважа-

ючи на їхні переваги, обирати конструкцію теплового акумулятора потрібно та-

ким чином, щоб вирішувалася проблема усунення недоліків. Крім того парафіни 

мають широкий діапазон робочих температур та питомої теплоти фазових пере-

ходів, тому для кожного складу потрібне детальне вивчення властивостей. 

На основі аналізу проблеми сформульовані завдання даного дослідження: 

- на основі аналізу науково-технічної, патентної літератури та експеримен-

тальних досліджень вибрати теплоакумулюючі матеріали з фазовим переходом; 

- визначити температури та питому теплоту фазових переходів теплоакуму-

люючих матеріалів на основі органічних сполук; 

- дослідити вплив багатократних циклів плавлення-кристалізації на темпе-

ратури та питому теплоту фазових переходів теплоакумулюючих матеріалів на 

основі органічних сполук; 

- з’ясувати вплив на температури та питому теплоту фазових переходів 

складу теплоакумулюючих матеріалів на основі органічних сполук шляхом дослі-

дження фазових переходів в їх компонентах; 

- визначити термостійкість теплоакумулюючих матеріалів з фазовим пере-

ходом на основі органічних сполук; 

- дослідити питому теплоємність і теплопровідність матеріалів з фазовим 

переходом 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. 

Основні результати розділу опубліковані в роботах [5, 13-15, 28]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ УСТАНОВКИ  

І МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Прилад і метод дослідження фазових переходів ТАМ 

Дослідження фазових переходів теплоакумулюючих матеріалів передбачає 

насамперед визначення таких теплофізичних властивостей, як температура та те-

плота фазових переходів (плавлення, кристалізація). Для цього був застосований 

метод диференціальної сканувальної калориметрії (ДСК). ДСК є головним пред-

ставником групи компенсаційних методів, за якими виділена або поглинута зраз-

ком теплота компенсується в калориметрі зовнішнім тепловим потоком. Цей ме-

тод забезпечує пряме вимірювання теплових ефектів при фазових перетвореннях. 

Термін "сканувальна" визначає такий режим роботи калориметра, при якому 

температура калориметричної системи лінійно змінюється у часі. 

Термін "диференціальний" відповідає суті процесу сканування, при якому 

відбувається вимірювання різниці потужностей теплових потоків. 

2.1.1. Прилад для дослідження фазових переходів ТАМ 

Дослідження фазових переходів при нагріванні та охолодженні ТАМ прове-

дені в модернізованому диференціальному сканувальному мікрокалориметрі 

ДСМ-2М (виробник СКБ БП АН СРСР, м. Пущино ) [165] (рис. 2.1). На рис. 2.2 

представлена блок-схема мікрокалориметра ДСМ-2М. 

Основу апаратної частини засобів автоматизації складає модуль аналого-

цифрового перетворення (АЦП) типу i-7018, що разом з конвертером інтерфейсу 

i-7520 забезпечує перетворення вхідних сигналів у цифрову форму і передачу да-

них до персонального комп'ютера, де за допомогою прикладної комп'ютерної 

програми «Water 4» здійснюється нагромадження та обробка результатів експе-

риментальних досліджень. Програма написана на мові програмування Delphi. 
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Рис. 2.1. Калориметричний комплекс на базі диференціального 

сканувального мікрокалориметра ДСМ-2М: 

 

 
Рис. 2.2. Блок - схема калориметричного комплексу на базі диференціального 

  сканувального мікрокалориметра ДСМ-2М: 

1 – комп'ютер; 2 – блок живлення; 3 – аналогово-цифровий  

перетворювач; 4 – блок задання температурних режимів;  

5 – корпус; 6 – блок регуляторів; 7 – конвертер протоколів;  

8 – блок калориметричний; 9 – балон з гелієм; 10 – кріостат. 
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Метод ДСК ґрунтується на автоматичній компенсації різниці температур 

між вимірювальною (робочою) і порівняльною (еталонною) комірками [166]. У 

ДСМ-2М у вимірювальну комірку розміщують досліджувану речовину (зразок) в 

контейнері, а в еталонну – такий же контейнер, але порожній. При цьому маси ко-

нтейнерів повинні бути однакові (±0,05 мг). Калориметричні комірки перебува-

ють у безпосередній близькості від нагрівачів, що забезпечує швидкий теплооб-

мін, а отже, зменшує постійну часу калориметра до декількох секунд. 

У калориметрі робоча і еталонна комірки оснащенні індивідуальними нагрі-

вачами, що дозволяє здійснити принцип «збалансованого нуля». Контейнер із зра-

зком та порожній контейнер нагріваються з однаковою швидкістю, а автономні 

нагрівачі комірок через систему автоматичного регулювання вирівнюють темпе-

ратури контейнеру із зразком та порожнього контейнера. Сигнал, пропорційний 

різниці між потужностями, що подаються автономними нагрівачами в еталонну та 

робочу комірки, реєструється на комп'ютері. Таким чином реєструють різницю 

між тепловими потоками у двох калориметричних системах, які відрізняються 

тільки наявністю досліджуваної речовини в одній з них. Ця різниця пропорційна 

теплоті, що виділяється або поглинається при нагріванні або охолодженні дослі-

джуваної речовини. 

При роботі на ДСМ-2М зразки досліджуваної речовини поміщають у плоскі 

тонкостінні алюмінієві контейнери та герметично закривають. Підготовлені кон-

тейнери завантажують у калориметричний блок та роблять його інтенсивну про-

дувку попередньо осушеним газоподібним гелієм протягом 3 – 5 хвилин. Це до-

зволяє запобігти помилковим тепловим ефектам, поява яких може обумовлювати-

ся вологою навколишнього повітря, що конденсується на стінках вимірювального 

блоку калориметра та на поверхні контейнерів у процесі охолодження. 

Протягом експерименту інертний газ продовжує контрольовано подаватися 

в прилад, що забезпечує стабільний теплообмін між комірками та оболонкою ка-

лориметричного блоку. 

Термостатування вимірювального блоку мікрокалориметра здійснюється 

водним розчином етанолу, охолодженим в кріостаті МК-70 до –30 °С. 
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Після продувки калориметричного блоку показання температурної шкали 

калориметра виводять на необхідну температуру початку експерименту, задають 

ізотермічний режим роботи приладу та чекають установлення температурної рів-

новаги між калориметричними комірками. По досягненню рівноваги на екрані 

комп'ютера реєструється сигнал в вигляді прямої лінії (ізотерма), що вказує на 

відсутність диференціального теплового потоку між калориметричними комірка-

ми. 

Після витримки при встановленій температурі протягом 5 хвилин задають 

режим нагрівання або охолодження комірок зі швидкістю 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 

16,0; 32,0 або 64,0 К/хв. При цьому, у пам'яті комп'ютера записується сигнал в ви-

гляді ДСК-кривої в координатах напруга – час, або напруга – температура. Сигнал 

представляє собою різницю напруг, що подаються на робочу та еталонну комірки 

в ході сканування, він пропорційний тепловій потужності.  

По досягненні температури закінчення експерименту, роботу приладу знову 

переводять в ізотермічний режим. 

При калориметричному вимірюванні фіксується сума потужностей всіх теп-

лових потоків, що виникають у результаті фазових переходів і зміни теплоємності 

при скануванні температури. На ДСК-кривій відображаються піки, які відповіда-

ють виділенню або поглинанню теплоти в результаті фазового переходу, і переги-

ни, що виникають при зміні теплоємності.  

2.1.2. Методика проведення досліджень фазових переходів ТАМ 

На початку досліджень провели градуювання шкали температур мікрокало-

риметра ДСМ-2М в досліджуваному інтервалі температур за інструкцією вироб-

ника з використанням еталонних речовин: галію (Tпл = 28,77 ºС) та нафталіну  

(Tпл = 80,28 ºС) – з точністю не гірше ±0,5 С [167].  

Досліджувану речовину масою 10...20 мг поміщали у плоскі тонкостінні 

алюмінієві контейнери та герметично запечатували (рис. 2.3). Чашку і кришку ко-

нтейнера підбирали таким чином, щоб їхня сумарна маса дорівнювала масі кон-

тейнера, що постійно перебуває в еталонній комірці, з відмінністю не більше 
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±0,02 мг. Зважування зразків проводили на 

мікроаналітичних вагах ВЛМ-1 з точністю 

1·10-5 гр. 

Підготовлені контейнери завантажували 

у калориметричний блок та робили інтенсив-

ну продувку осушеним газоподібним гелієм. 

Після продувки калориметричного блоку 

встановлювали необхідну температуру почат-

ку експерименту (5 ºС), задавали ізотермічний режим роботи приладу та чекали 

установлення температурної рівноваги між калориметричними комірками.  

Після досягнення термічної рівноваги у вимірювальному блоці комірки на-

грівали зі швидкістю 4 К/хв. до повного перетворення ТАМ з твердого в рідкий 

стан, про що судили по ДСК-кривій нагрівання. Після нетривалої витримки зразка 

в розплавленому стані (~ 5 хв.) його охолоджували до 5 ºС зі швидкістю 4 К/хв., 

записуючи ДСК-криву охолодження. 

Визначення величини теплового ефекту фазового переходу здійснювали на 

підставі даних градуювання, які отримували при дослідженні реперної (еталонної) 

речовини в тих же умовах експерименту. Для цього, у робочій комірці калоримет-

ричного блоку, контейнер з досліджуваною речовиною заміняли на контейнер з 

реперною речовиною. Для нашого дослідження використали еталонний хімічно 

чистий кристалічний нафталін (Tпл  = 80,28 ºС, ΔHпл = 18,8 кДж/моль) [167].  

Визначення температур початку, кінця фазових переходів та максимумів пі-

ків, а також площ, укладених між ДСК-кривими плавлення та кристалізації і базо-

вою лінією калориметра, здійснювали за допомогою комп'ютерної програми 

«Water 4» (рис. 2.4). Інтегральну теплоту фазових переходів, що спостерігали при 

нагріванні і охолодженні композицій, визначали за площами піків плавлення і 

кристалізації. 

 

Рис. 2.3. Тонкостінний  

алюмінієвий контейнер. 
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Рис. 2.4. Панель керування системою збору та обробки інформації  

з калориметра ДСМ-2М при визначенні площі піків  

плавлення та кристалізації в досліджуваних зразках. 

Питому теплоту (ентальпію) фазових переходів обчислювали за формулою: 
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 , Дж/г ,                                    (2.1) 

де   ет
плΔН  – питома теплота плавлення реперної речовини, Дж/г; 

 mет,  mзр – маса наважки реперної та досліджуваної речовини, мг; 
етS , зрS  – площа піків плавлення реперної та досліджуваної речовини,  

мВ с.  

2.2. Прилад та методика визначення термостійкості ТАМ 

2.2.1. Прилад для визначення термостійкості ТАМ 

Дослідження виконано в дериватографі Q–1000 (рис. 2.5) виробництва фір-

ми «МОМ» (Угорщина) [168]. Схема приладу представлена на рис. 2.6. 
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Рис. 2.5. Дериватограф Q-1000 

 
Рис. 2.6. Схема дериватографа Q–1000: 

1 – піч; 2 – програматор температури в печі; 3 – термопара контролю температу-

ри; 4 – ваги; 5 – керамічна стійка; 6 – зразок; 7 – пристрій для виміру швидкості 

видалення вологи; 8 – пристрій для виміру зміни маси зразка; 9 – підсилювач  

сигналу; 10 – самопис; 11 – аналогово-цифровий перетворювач; 12 – конвертер 

інтерфейсу; 13 – джерело живлення; 14 – комп’ютер. 
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Дериватограф складається з печі, вагового блока, блоків вимірювання та об-

робки інформації. В печі 1 за допомогою програматора 2 підтримується задана 

температура, яка контролюється термопарою 3. Ваговий блок включає аналітичні 

ваги 4 з пристроями для зміни чутливості та поглинання коливань. На одній сто-

роні коромисла ваг підвішена пустотіла керамічна стійка 5, верхній кінець якої 

введений в піч. Стійка в верхній частині має гребінку з вмонтованими спаями від 

двох диференціальних термопар. Перша (робоча) термопара призначена для вимі-

рювання температури зразка (Т) в процесі нагрівання. На спай другої термопари 

насаджують тигель з інертною речовиною.  

Різниця температур між зразком та інертною речовиною реєструється в ви-

гляді диференціальної е.р.с. (ДТА). 

На другій стороні коромисла ваг розміщені електромагнітна котушка при-

строю 7 та феритовий стрижень пристрою 8. Пристрій 8 виконаний в вигляді ди-

ференціального трансформатора з феритовим стрижнем всередині, призначений 

для реєстрації зміни маси зразка (ТГ). Пристрій 7 складається з електромагнітної 

котушки в вигляді рамки, яка підвішена в полі постійного магніту. При русі в од-

норідному магнітному полі в рамці генерується напруга пропорційна швидкості 

зміни маси зразка (ДТГ). 

Інформація про зміну маси та температуру зразка надходить до багатокана-

льного самописного пристрою та до аналогового цифрового перетворювача 11 та 

за допомогою конвертора інтерфейсу 12 передається на персональний комп’ютер 

14. Паралельно сигнали з пристроїв вимірювання Т, ДТА, ТГ та ДТГ подаються 

на базовий чотири канальний реєстратор, де відображаються на стрічці самопис-

ного прибору 10 в вигляді кривих в залежності від часу. 

2.2.2. Методика проведення дослідження термостійкості ТАМ 

Дериватографічний метод, що об’єднує термогравіметрію з класичним ди-

ференціальним термічним аналізом докладно викладений в роботах [169-171]. 

Дослідження термостійкості ТАМ виконували в динамічному режимі в по-

вітряному середовищі в діапазоні температур 20…260 С при швидкості нагрі-
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вання 3,8 К/хв. за шкалою ваг 0–50 мг. Попередньо подрібнені зразки масою 

136…159 мг розміщували в відкритий конічний платиновий тигель. В якості інер-

тного матеріалу в тиглі порівняння використовували оксид алюмінію. Корекцію 

шкали температур здійснювали по температурі переходу кварцу з α- в β-форму 

(573 С) [167]. Відхилення температури не перевищувало ± 1 К. 

Збір та обробка інформації з дериватографа здійснювались за допомогою 

самописного прибору. Результати дослідження ТАМ були представлені у вигляді 

дериватографічних кривих, що відображають інформацію про стан зразка в про-

цесі його нагрівання з постійною швидкістю. Співставлення кривих дало можли-

вість по кривій температури зразка визначити інтервали теплових ефектів, 

пов’язаних з фазовими перетвореннями, та температуру початку термічного роз-

кладання. 

Оскільки термостійкість визначається максимальною температурою при 

якій матеріал на протязі тривалого часу не зазнає руйнівних змін, то головними 

характеристикам для її визначення є температура та маса зразка.  

2.3. Прилад і методика визначення теплоємності ТАМ 

Теплоємність досліджуваних зразків визначали в диференціальному скану-

вальному мікрокалориметрі ДСМ-2М, описаному у підрозділі 2.1.1. 

На початку експерименту проводили градуювання шкали температур мікро-

калориметра ДСМ-2М в досліджуваному інтервалі температур за інструкцією ви-

робника з використанням зразків галію (Tпл  = 28,77 ºС) та нафталіну (Tпл = 

80,28 ºС) з точністю не гірше ±0,5 С [167]. Градуювання мікрокалориметра за те-

пловою потужністю здійснювали з використанням еталонної речовини [172] – си-

нтетичного корунду α-Al2O3 (вміст оксиду алюмінію >> 99,99%.) з теплового ком-

плекту приладу.  

В основі методу вимірювання теплоємності за допомогою сканувальної ка-

лориметрії лежить той факт, що для нагріву зразка з теплоємністю с зі швидкістю 

dT/dτ  потрібна теплова потужність Р = сdT/dτ. 



 78 

Мікрокалориметр ДСМ-2М дозволяє визначати в межах робочого діапазону 

температур (123…773 К) питому теплоємність с будь-якої нелеткої речовини 

[165]. Для цього використовують зразкові міри теплоємності з відомою залежніс-

тю питомої теплоємності реперної речовини від температури. 

Визначення теплоємності досліджуваної речовини проводили наступним 

чином. У калориметричні комірки (робочу та еталонну) поміщали два порожніх 

контейнери однакової маси (різниця в масі не більше ±0,02 мг). Здійснивши про-

дувку гелієм протягом 3 – 5 хвилин, прилад виводили на температуру початку 

експерименту і записували ДСК-криву нагрівання порожніх контейнерів у необ-

хідному температурному діапазоні. До початку нагрівання та після його закінчен-

ня прописували ділянки ізотермічного режиму для визначення базової лінії, що 

з'єднує точки виходу калориметричної системи з ізотермічного режиму на почат-

ку нагрівання та входу її в ізотермічний режим по закінченні нагрівання. 

Далі підбирали зразкову міру теплоємності з теплового комплекту до ДСМ-

2М, таким чином, щоб маса контейнера з-під реперної речовини дорівнювала масі 

порожнього контейнера, що перебуває в еталонній комірці. Роблили заміну поро-

жнього контейнера в робочій комірці калориметра зразковою мірою теплоємності 

і повторювали експеримент за тих самих умов, що і для порожніх контейнерів. 

Далі підбирали чашку й кришку контейнера таким чином, щоб їхня сумарна 

маса дорівнювала масі порожнього контейнера, що постійно перебуває в еталон-

ній комірці з відмінністю не більше ±0,02 мг. Зразки досліджуваних матеріалів 

закривали в герметичні алюмінієві контейнери (рис. 2.2) і по черзі поміщали у ро-

бочу калориметричну комірку. Після чого експеримент повторювали. 

Температурний діапазон був розділений на інтервали, в кінцевих точках 

яких xi (рис. 2.5) вимірювали відхилення кривої ДСК від базової лінії після пере-

ведення мікрокалориметра з режиму сканування в ізотермічний режим. Вимірю-

вання відхилень повторювали не менше трьох разів. Для цього кожен раз вміст 

комірок охолоджували до стартової температури, величина якої була на 20 °С ни-

жче кінцевої температури сканування. Швидкість сканування становила 8 К/хв. 
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Питому теплоємність вимірювали в температурних інтервалах 5...30 і 

85...115 ° С, відповідних твердому і рідкому стану ТАМ. 

На всіх етапах вимірювання в комірці порівняння знаходився порожній кон-

тейнер. Під час експерименту в вимірювальну комірку по черзі поміщали порож-

ній контейнер, контейнер з еталонною мірою теплоємності і контейнер з дослі-

джуваним зразком і визначали відхилення ДСК-кривої від базової лінії порожньо-

го контейнера (Y), еталонної міри теплоємності (Ys) і досліджуваного зразка (Ym) 

(рис. 2.7).  

 

 
Рис. 2.7. Визначення відхилення ДСК-кривих від базової лінії калориметра 

при визначенні теплоємності в точці хi температурного інтервалу. 

а – відхилення при роботі з порожніми контейнерами; 

б – відхилення при роботі з еталонною мірою теплоємності; 

в – відхилення при роботі зі зразком. 

 

Розрахунок питомої теплоємності досліджуваного матеріалу виконували за 

формулою: 

 
  ms

ssm
m mYY

cmYYc



 ,                    (2.2) 

де Y – середнє значення абсолютних величин відхилення ДСК-кривої поро-

жнього контейнера від базової лінії калориметра; 

mY  – середнє значення абсолютних величин відхилення ДСК-кривої дослі-

джуваного зразка; 

sY  – середнє значення абсолютних величин відхилення ДСК-кривої еталон-

ної міри теплоємності; 
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ms  – маса еталонної міри теплоємності; 

cs  – теплоємність еталонної міри; 

mm  – маса досліджуваного зразка.  

Середні значення абсолютних величин Y складали з середніми величинами 

mY  і sY , коли відхилення не співпадали з напрямком відносно базової лінії і відні-

мали, якщо напрямки відхилень співпадали. 

При обробці експериментальних даних використовували програму збору та 

обробки інформації «ThermCap» (рис. 2.8) та програму Microsoft® Office Еxcel.  

 

 

Рис. 2.8. Комп'ютерна панель керування системою збору та обробки  

інформації «Thermcap» при визначенні питомої теплоємності на ДСМ-2М. 

В якості еталонної міри теплоємності використовували синтетичний корунд 

α-Al2O3, який має стандартні теплофізичні властивості [172]. Питому теплоємність 

стандартного зразка розраховували за апроксимуючими температурні залежності 

поліномами: 

в інтервалі температур Т = 190…320 К: 

с = –49,024407 + 0,651534 Т – 771,53∙10–6 Т2 + 0,889∙10–7 Т3 
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і в інтервалі температур Т = 320…400 К: 

с = 147,4338 – 0,0281Т + 0,000045 Т2 – 18190,6836/(Т – 13,5) + 3,4768∙10–13(Т – 273,15)4. 

2.4. Прилад та методика визначення теплопровідності ТАМ 

Теплопровідність суміші визначали контактним стаціонарним методом пло-

скої пластини на розробленому і виготовленому в ІТТФ НАНУ приладі ІТ-7-

60НМ (рис. 2.9), призначеному для вимірювання теплопровідності твердих, дріб-

нодисперсних сипучих і рідких матеріалів.  

 

Рис. 2.9. Схема приладу для дослідження теплопровідності твердих,  

дрібнодисперсних сипучих і рідких матеріалів. 

Основні характеристики розробленого приладу: діапазон вимірюваних зна-

чень коефіцієнта ефективної теплопровідності від 0,03 до 3,0 Вт∙м-1∙К-1; робочий 

діапазон середньої температури зразка – від -20 °С до +145 °С; межі основної від-

носної похибки вимірювання коефіцієнта теплопровідності ±3...5 %. 

Елементи приладу утворюють комірку-контейнер для зразка у вигляді коро-

ткого циліндра з ефективним поперечним діаметром 60 мм і товщиною 5...10 мм. 

Зразок в комірці-контейнері розміщений між джерелом і стоком теплоти (нагріва-

чем і холодильником) приладу, а бічні грані зразка ізольовані кільцем з теплоізо-

ляційного матеріалу. При вимірюваннях підтримують постійними температуру 

нагрівача і холодильника приладу, а відповідно і постійну різницю температури 
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на поверхнях зразка. Густину теплового потоку, який пронизує зразок, вимірюють 

термоелектричними перетворювачами теплового потоку (ПТП), а різницю темпе-

ратур поверхонь зразка визначають за показами термоелектричних перетворюва-

чів температури. Знімання теплоти зі стоку теплоти приладу здійснюється конве-

ктивно – продувкою навколишнього повітря через радіатор холодильника. 

Дослідження ТАМ, що змінюють свій агрегатний стан в процесі дослі-

джень, проводили із застосуванням відкритих комірок-контейнерів з карманом 

для компенсації зміни об'єму. Відкриту зверху комірку-контейнер (при знятому 

нагрівачі) нагрівали до температури на 3...5 К вище температури плавлення дослі-

джуваного матеріалу і заповнювали порціями матеріалу в міру його плавлення. 

Додавання матеріалу проводили до заповнення всього обсягу комірки, включаючи 

карман. Потім встановлювали верхній нагрівач – комірку закривали і повільно 

охолоджували. При цьому частина матеріалу з карману переходить в диск зразка. 

Товщина цього диска визначається параметрами конструкції комірки-контейнера. 

Для вимірювання теплопровідності при заданій температурі зразка встанов-

лювали температури нагрівача і холодильника приладу з різницею в 5...10 К. Для 

мінімізації бічних тепловтрат зразка, температуру захисного екрана приладу вста-

новли таку, що відповідає середній температурі між нагрівачем і холодильником. 

Після встановлення стаціонарного теплового режиму проводили серію вимірю-

вань сигналів ПТП і термоелектричних перетворювачів температури, за якими 

розраховували середні значення теплових потоків і температур. 

Значення середньої температури зразка серT  і значення коефіцієнту тепло-

провідності при цій температурі  серTk  розраховували за формулами (2.3) і (2.4). 

2
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 ,       (2.3) 

   
бал

21

21
зр

сер 2 R
qq
TT
H

Tk





 ,     (2.4) 

 



 83 

де 1T , 2T  – значення температури, що знаходяться за показами термоелект-

ричних перетворювачів, встановлених над і під зразком, К; 

1q , 2q  – значення густини теплового потоку, що знаходяться за показами 

ПТП, встановлених над і під зразком, Вт∙м–2; 

зрH  – товщина зразка, м; 

балR  – баластний тепловий опір між вбудованими термоелектричними пере-

творювачами і поверхнями зразка, К∙Вт-1. 

Дослідження теплопровідності теплоакумулюючого матеріалу складається з 

серії експериментів, для кожного з яких задається середня температура зразка. 

Вимірювання починали при мінімальному значенні температур з робочого діапа-

зону і продовжували, збільшуючи значення середньої температури. 

При обробці експериментальних даних використовували програму 

Microsoft® Office Excel.  

2.5. Розрахунок похибок визначення теплофізичних величин 

Оцінку похибок вимірювання виконували базуючись на теорії ймовірності 

та теорії похибок [173-175]. 

2.5.1. Аналіз точності визначення теплоти фазових переходів 

Відомо [172, 176, 177], що точність калориметричних вимірювань залежить 

від точності градуювання (див. п.2.1.2), що проводиться в умовах експерименту, а 

також від точності окремих вимірювань – маси, часу, площі піків плавлення та 

кристалізації. 

Питому теплоту фазових переходів обчислювали за формулою (2.1).  

Оскільки відносна похибка добутку чи частки декількох величин дорівнює 

сумі відносних похибок цих величин, для виразу (2.1) одержимо: 

зрem
зретзр

пл
тmSSH   , %,     (2.5) 



 84 

де 
зрem

зрет тmSS  ,,,  – відносні похибки визначення площі піка плавлення 

еталонного зразка, площі піка плавлення зразку досліджуваного ТАМ, маси ета-

лонного зразка нафталіну та маси досліджуваного зразка ТАМ відповідно. 

Для визначення відносної похибки вимірювання площі піка плавлення ета-

лонного зразка було проведено шість послідовних дослідів з хімічно чистим крис-

талічним нафталіном (табл. 2.1). Площі (мВ∙с) піків плавлення еталонної речови-

ни етS та досліджуваного матеріалу зрS  визначали інтегруванням методом трапе-

цій за допомогою комп'ютерної програми. 

Таблиця 2.1 
Експериментальні дані для визначення похибки вимірювання  

площі піка плавлення еталонного зразка нафталіну 

№ досліду 
етS , 

мВ.с 

етет SS  , 
мВ.с 

 2етет SS  , 
(мВ.с)2 

1 130,204 0,071 0,005041 
2 130,554 0,421 0,177241 
3 130,773 0,641 0,410881 
4 130,087 -0,046 0,002116 
5 129,049 -1,084 1,175056 
6 130,131 -0,002 0,000004 

Середнє арифметичне вимірювання площі: 





n

i

етет S
n

S
1

133,130
6
799,7801  мВс, 

де n – число дослідів. 

Середнє квадратичне відхилення середнього арифметичного результату ви-

мірювання площі піка плавлення еталонного зразка нафталіну: 

0,2429
30

770339,1
)1(
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1

2
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етет

S ет  мВ.с. 
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Довірчий інтервал або точність визначення середнього результату площі пі-

ка плавлення еталонного зразку нафталіну з довірчою імовірністю Р = 0,95:  

5452,02429,02447,2  етS
ет tS   мВ.с, 

де t = 2,447 – коефіцієнт  Стьюдента, при  n = 6. 

Відносна похибка визначення середнього результату площі піка плавлення 

еталонного зразка нафталіну: 

%419,0%100
133,130

5452,0%100 



ет

ет

S S
S

ет .                (2.6) 

Відносну похибку визначення площі піка плавлення дослідного зразка ТАМ 

обумовлює похибка метода. Її можна розрахувати за допомогою даних дослідів з 

еталонним зразком нафталіну(табл. 2.1). Вона буде дорівнювати похибці довіль-

ного вимірювання площі піка плавлення еталонного зразку. 

Згідно табл. 2.1 середнє квадратичне відхилення довільного вимірювання 

площі піка плавлення еталонного зразку: 

0,5950
5

770339,1
1

)(
1

2










n

SS
n

i

етет

S ет  мВ.с. 

Довірчий інтервал або точність визначення довільного вимірювання площі 

піка плавлення еталонного зразку нафталіну з довірчою імовірністю Р = 0,95:  

19,15950,02  етS
етS   мВ.с, 

де: ε = 2 – коефіцієнт визначення довірчого інтервалу довільного вимірю-

вання для довірчої імовірності Р = 0,95 [173]. 

Відносна похибка визначення довільного вимірювання площі піка плавлен-

ня еталонного зразку становить: 
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%914,0%100
133,130

19,1%100 


 ет

ет

S S
S

ет . 

Таким чином відносна похибка довільного вимірювання площі піка плав-

лення в дослідному зразку ТАМ становить: 

%914,0 етзр SS  .            (2.7) 

Відносна похибка зважування на мікроаналітичних лабораторних вагах мо-

делі ВЛМ-1 з ціною розподілу шкали 0,01 мг залежить від маси досліджуваного 

об'єкта. Маса еталонного зразка нафталіну (3,69 мг) була визначена за допомогою 

двох послідовних зважувань: маси пустого контейнера (47,43 мг) та маси контей-

нера з еталонним зразком (51,12 мг). Абсолютна похибка цих зважувань очевидно 

0,005 мг. Відносна похибка визначення різниці цих двох зважувань: 

%139,0%100
59,3

005,0005,0%100
)()( 2222
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 .    (2.8) 

Оскільки зі збільшенням маси точність підвищується, то для розрахунку 

відносної похибки зважування зразка ТАМ приймаємо зразок з найменшою ма-

сою (10,26 мг). Ця маса була визначена з допомогою двох послідовних зважувань 

– маси пустого контейнера (47,45 мг) та маси контейнера з зразком (57,71 мг). Аб-

солютна похибка цих зважувань – 0,005 мг. Відносна похибка визначення різниці 

цих двох зважувань становить: 

%048,0%100
26,10

005,0005,0%100
)()( 2222














кетк

кетк
m тm

тm
зр

 .    (2.9) 

Підставляючи знайдені значення (2.6), (2.7), (2.8) та (2.9) у формулу (2.5) 

одержимо відносну похибку визначення питомої теплоти (ентальпії) фазового пе-

реходу ТАМ: 

%52,1048,0139,0914,0419,0  зр
плH . 



 87 

2.5.2. Аналіз точності визначення маси та температури зразка в дериватог-

рафі 

Точність вимірювання маси зразка визначається двома факторами: точністю 

приладів і точністю оцінювання. Точність оцінювання шуканих значень важлива 

тільки для кривих ТГ і Т, оскільки криві ДТГ і ДТА для кількісних визначень не 

використовуються. 

Для визначення маси використовувалася світлова лінійка ваг дериваторафа. 

При чутливості ваг 50 мг, ціна поділу шкали лінійки становить 0,05 мг. Відносна 

похибка зважування залежить від маси досліджуваного зразка. При найменшій 

масі зразка 136,75 мг вона становить: 

%04,0
75,136

05,0
m . 

Зі збільшенням маси зразка точність буде підвищуватися. 

Для визначення похибки вимірювання температури було проведено 6 послі-

довних градуювань шкали температур 0…1000 С. Попередньо здійснили корек-

цію шкали температур по температурі переходу кварцу з α- в β-форму (573 С). В 

якості еталонної міри використовували оксид алюмінію Al2O3. Було записано 6 

дериватографічних кривих зміни температури під час нагрівання еталонного зраз-

ка до 1000 С. Температура визначалася за допомогою спеціальної лінійки. 

Відносна похибка визначення температури визначається як сума похибок 

приладу (дериватографу) 
ДЕРТ  та оцінювання отриманих даних (лінійка) 

ЛІНТ : 

ЛІНДЕР ТТТ   , %.      (2.10) 

В певний момент часу хв20  були проведені заміри та визначена темпе-

ратура в цій точці (табл. 2.2). 

Середнє арифметичне вимірювання температури: 
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5,130
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де n – число дослідів. 
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Таблиця 2.2 

Експериментальні дані для визначення похибки вимірювання  

температури зразка в дриватографі: 

№ досліду T , С TT  ,С  2TT  , (С)2 

1 133 2,5 6,25 
2 132 1,5 2,25 
3 127 -3,5 12,25 
4 128 -2,5 6,25 
5 130 -0,5 0,25 
6 133 2,5 6,25 

 

Середнє квадратичне відхилення середнього арифметичного результату ви-

мірювання температури еталонного зразка: 

1,06
30

5,33
)1(
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2
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Довірчий інтервал або точність визначення середнього результату темпера-

тури еталонного зразку з довірчою імовірністю Р = 0,95:  

38,206,12447,2  TtT   С, 

де: t = 2,447 – коефіцієнт  Стьюдента, при  n = 6. 

Відносна похибка визначення середнього результату температури еталонно-

го зразка: 

%82,1%100
5,130

38,2%100 



T
T

ДЕРT .       (2.11) 

Відносна похибка визначення температури за допомогою лінійки становить: 

%92,1%100
5,130

5,2%100 
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де Т  - абсолютна похибка вимірювання температури, що при ціні поділки 

шкали 5 С становить 2,5 С. 

Підставляючи знайдені значення (2.11), (2.12) у формулу (2.10) одержимо 

відносну похибку визначення температури: 

74,392,182,1 Т %. 

2.5.3 Аналіз точності визначення питомої теплоємності 

Оцінку точності визначення теплоємності за допомогою мікрокалориметра 

ДСМ-2М було зроблено за методикою наведеною в [178] шляхом порівняння зна-

чень теплоємності еталонної речовини, отриманих в ході калориметричних дослі-

джень, з стандартизованими значеннями її теплоємності [179]. В якості еталонної 

речовини також використаний зразок синтетичного корунду α-Al2O3 але іншої ма-

си.  

Теплоємність синтетичного корунду визначали для температурного діапа-

зону від 10 до 110 °С з кроком 10 °С. Вимірювання для кожної температури про-

водили тричі. Згідно отриманих при кожному температурному режимі трьох зна-

чень (таблиця 2.3) було визначено середнє арифметичне значення питомої тепло-

ємності зразка синтетичного корунду для кожної температури за формулою: 

       
3

321 TcTcTcTc 
 , 

де  Tc  – середнє значення питомої теплоємності корунду, розраховане за 

температури t, кДж∙кг-1∙К-1; 

 Tc 3,2,1  – значення питомої теплоємності, яке було отримано під час першо-

го, другого та третього досліду за температури T, кДж∙кг-1∙К-1. 

Відносну похибку одиничного виміру було розраховано шляхом порівняння 

отриманих середньоарифметичних значень  Tc  зі стандартизованими значення-

ми питомої теплоємності синтетичного корунду [179] за температури кожного 

кроку сканування за формулою: 
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ст , 

де  T  – відносна похибка вимірювання за температури T, %; 

сст(T) – стандартизоване табличне значення питомої теплоємності синтети-

чного корунду за температури T, кДж∙кг-1∙К-1 

Результати визначення відносної похибки одиничного виміру при темпера-

турі t наведено у таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3  

Результати визначення відносної похибки одиничного виміру 

питомої теплоємності синтетичного корунду за температури T 

Результати окремих дослідів Темпе-
ратура 
T, °С 

с1(T), 
кДж∙кг-1∙К-1 

с2(T), 
кДж∙кг-1∙К-1 

с3(T), 
кДж∙кг-1∙К-1 

 Tc , 

кДж∙кг-1∙К-1 
сст(T), 

кДж∙кг-1∙К-1 
 T , 

% 

10 0,747 0,744 0,741 0,744 0,741 0,405 
20 0,760 0,766 0,756 0,761 0,764 0,436 
30 0,781 0,785 0,788 0,785 0,785 0,042 
40 0,800 0,805 0,791 0,799 0,805 0,787 
50 0,818 0,813 0,822 0,818 0,827 1,129 
60 0,849 0,838 0,833 0,840 0,845 0,592 
70 0,867 0,851 0,846 0,855 0,862 0,851 
80 0,889 0,847 0,877 0,871 0,878 0,797 
90 0,883 0,887 0,891 0,887 0,894 0,783 
100 0,898 0,913 0,902 0,904 0,908 0,404 
110 0,926 0,931 0,928 0,928 0,922 0,687 

 

Оцінювання математичного очікування отриманих відносних похибок ви-

значення питомої теплоємності синтетичного корунду у всьому дослідженому ді-

апазоні температур виконувалося за формулою: 

  628,0
11
913,61~

1
 



n

i
T

n
M  %, 
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де n – число дослідів. 

Середньоквадратичне відхилення відносної похибки визначення питомої 

теплоємності синтетичного корунду у всьому дослідженому діапазоні температур 

розраховувалося за формулою: 

   294,0
10
864,0~

1
1~ 2

1



 



n

i
MT

n
 %. 

Максимальні межі основної відносної похибки визначення питомої тепло-

ємності синтетичного корунду за допомогою мікрокалориметра ДСМ-2М у всьо-

му дослідженому діапазоні температур оцінювали за формулою [178, 180]: 

22,1
7,1
01,0294,00,2628,0~~

2
2

2

min

2
max 

















g
gM чист

 %, 

де δчист = 0, 01% – похибка, обумовлена впливом чистоти корунду, %; 

gmіn та gmах – коефіцієнти, які при нормальному або невідомому законі роз-

поділу похибок при довірчої імовірності 0,95 дорівнюють 1,7 та 2,0 відповідно 

[178]. 

Таким чином відносна похибка визначення питомої теплоємності еталонно-

го зразку синтетичного корунду α-Al2O3 за допомогою калориметричного компле-

ксу на базі диференціального сканувального мікрокалориметра ДСМ-2М у діапа-

зоні 10…110 °С складає 1,22 %. А оскільки теплоємність зразків ТАМ в дослі-

дженому діапазоні температур більша ніж у еталонного зразка, то відносна похи-

бка вимірювання питомої теплоємності ТАМ не буде перевищувати 1,22%. 

Висновки до розділу 2: 

1. У розділі приведено опис приладів для виконання досліджень та викладе-

но методи проведення і обробки результатів експериментальних досліджень ви-

значення теплофізичних та експлуатаційних властивостей теплоакумулюючих ма-

теріалів з фазовим переходом.  
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2. В дослідженнях використовували стандартні прилади і методи, а саме 

диференціальна сканувальна калориметрія – для визначення температури і пито-

мої теплоти фазових переходів, питомої теплоємності, дериватографічний метод – 

для визначення термостійкості. Для визначення теплопровідності контактним 

стаціонарним методом плоскої пластини використовували розроблений і виготов-

лений в ІТТФ НАНУ прилад для визначення теплопровідності ІТ-7-60НМ. 

3. Аналіз похибок експериментальних вимірювань підтвердив точність 

отриманих результатів. Відхилення результату визначення в мікрокалориметрі 

ДСМ-2М питомої теплоти фазового переходу складає не більше 1,52%, а питомої 

теплоємності – 1,22%; в дериватографі маси зразка – 0,04%, а температури – 

3,74%; коефіцієнта теплопровідності – 5%. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТАМ З ФАЗОВИМ ПЕРЕХОДОМ 

3.1. Об’єкт дослідження 

Як було зазначено вище перспективними ТАМ є органічні сполуки на осно-

ві парафінів. Однак на сьогодні важливим фактором при широкому використанні 

є їхня вартість. Тому актуальним є вибір і всебічне дослідження більш дешевих 

теплоакумулюючих матеріалів з фазовим переходом на основі органічних сполук, 

оптимальних за своїми теплофізичними, кінетичними, екологічними та економіч-

ними характеристиками. 

Значно здешевити системи акумулювання теплової енергії можливо за ра-

хунок застосування недорогих модельних сумішей, що використовуються в лива-

рному виробництві і котрі випускаються промисловістю у великих обсягах. Мо-

дельні суміші являють собою однорідні легкоплавкі композиції з двох-трьох ком-

понентів, що мають достатню пластичність, міцність і термостійкість. Однак вла-

стивості цих сумішей недостатньо вивчені – необхідні достовірні дані про тепло-

фізичні та експлуатаційні характеристики матеріалів та їх компонентів. Ці власти-

вості дадуть можливість судити про придатність цих сумішей як теплоакумулюю-

чих матеріалів та оцінити їх енергетичну ефективність. Вище перераховані влас-

тивості необхідні для технологічного розрахунку теплового аккумулятора.  

Проведені попередні дослідження групи модельних сумішей різного вироб-

ництва показали перспективність сумішей на основі парафіну, буровугільного і 

поліетиленового воску (табл. 3.1). Їх випуск налагоджений в промислових масш-

табах в ТОВ "Хімвіскпром" (м. Олександрія, Україна). В ціні вони вигідно відріз-

няються від чистих речовин, а використання відходів модельних сумішей після 

ливарного виробництва дасть можливість забезпечити зниження вартості тепло-

вого акумулятора у декілька разів.  
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Таблиця 3.1 

Склад сумішей ТАМ 

Склад суміші, % Суміш, 
№ Парафін Буровугільний віск Поліетиленовий віск 

1 90 10 - 

2 85 15 - 

3 80 20 - 

4 75 20 5 

5 70 20 10 
 

Основним компонентом сумішей є парафін – суміш твердих високомолеку-

лярних насичених вуглеводнів з незначною домішкою циклічних вуглеводнів. 

Представляє собою білу або блідо-жовту масу з кристалічною структурою. Отри-

мується головним чином з нафти, озокериту, а також синтетично – відновленням 

СО воднем. Вуглеводні, що входять до складу парафіну, представлені твердими 

парафінами з температурою плавлення 45...65 °C і церезинами (температура плав-

лення 60...80 °C. Фізико-хімічні та структурно-механічні властивості парафіну за-

лежать від співвідношення вуглеводнів різних груп, що входять до його складу 

[90]. Його використовують з метою надання моделям пластичності та стійкості до 

утворення тріщин.  

Буровугільний віск – суміш воску, смоли та асфальтоподібних речовин, 

продукт переробки бітумного бурого вугілля. Це однорідна маса темно-бурого 

кольору з інтервалом плавлення 82...90 °C. Має високу міцність і твердість, спри-

яє утворенню твердої блискучої поверхні моделей [181]. 

Поліетиленовий віск – синтетична високомолекулярна сполука з температу-

рою плавлення 80…115 °C, одержана в процесі високотемпературної деполімери-

зації поліетилену високого тиску. Це нетоксична речовина білого, жовтого або 

світло-сірого кольору, нерозчинна у воді, підвищує термостійкість і міцність па-

рафіну в 1,5 – 2 рази [182]. 
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3.2. Дослідження фазових переходів сумішей ТАМ до і після багатокра-

тного нагрівання та охолодження 

Дослідження фазових переходів ТАМ дозволить отримати такі теплофізичні 

властивості, як температури та питома теплота (ентальпія) фазових переходів. Го-

ловною характерною властивістю є ентальпія в робочій зоні, так як кількість теп-

лової енергії, яку можливо акумулювати, залежить від зміни ентальпії під час фа-

зового переходу. Саме по величині ентальпії можна зробити попередній висновок 

про придатність того чи іншого матеріалу.  

Фазові переходи в зазначених сумішах були досліджені в диференціальному 

скануючому мікрокалориметрії ДСМ-2М за методикою, описаною в розділі 2 

(п. 2.1). Були досліджені суміші, наведені в табл. 3.1. 

Для визначення можливої зміни температур та ентальпії фазових переходів 

сумішей при роботі в теплових акумуляторах був використаний метод циклічного 

термічного аналізу. Суть методу полягає в термоциклюванні зразків сумішей в 

заданому інтервалі температур в автоматичному режимі, тобто вони були піддані 

багаторазовому циклічному нагріванню і охолодженню в спеціальному пристрої з 

програмним управлінням. За допомогою диференційно включених термопар здій-

снювався контроль над повнотою завершення процесів плавлення і кристалізації. 

Термоциклювання зразків було проведено на лабораторній установці на базі Дон-

баської національної академії будівництва і архітектури в 2011 р. за методикою, 

наведеною в роботі [183]. 

Отримані ДСК-криві нагрівання та охолодження зразків ТАМ до і після 

термоциклювання (рис. 3.1 – 3.5) містять піки теплопоглинання і тепловиділення, 

що відображають процеси плавлення і кристалізації компонентів сумішей. Крис-

талізаційні процеси спостерігаються після досягнення певного переохолодження, 

в результаті чого наростання швидкості тепловиділення йде більш інтенсивно, 

ніж завершальна стадія. 

У зв'язку з незначним переохолодженням, що викликає гомогенну кристалі-

зацію компонентів суміші, і наростаючу в'язкість розплаву при охолодженні, 
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швидкість тепловиділення близька швидкості теплопоглинання, тому процеси 

кристалізації розглядалися як близькі до рівноважних. 

На рис. 3.1 представлені ДСК-криві нагрівання та охолодження зразка су-

міші № 1 до і після 616 разового термоциклювання. На ДСК-кривих нагрівання в 

інтервалі 28…86 ºС спостерігається безперервне теплопоглинання, що свідчить 

про плавлення компонентів суміші. Плавлення, як вихідної суміші, так і суміші 

після термоциклювання відбувається зі змінною інтенсивністю теплопоглинання, 

яка характеризується трьома піками. Температурний інтервал плавлення суміші 

не змінюються після термоциклювання (табл. 3.2), в той же час максимуми пер-

ших двох піків плавлення (40,5 і 56,5 ºС) зміщуються в область більш високих те-

мператур (41,5 і 58,2 ºС). Температурний інтервал третього піка плавлення 

(69...86 ºС) після термоциклювання не змінюється. Теплопоглинання, так як і теп-

ловиділення, після кожного з піків не спадає до рівня базової лінії калориметра, 

що є наслідком накладення теплових ефектів. Так, при нагріванні суміші завер-

шення плавлення низькотемпературного компонента відбувається на фоні почат-

ку плавлення більш високотемпературного компонента.  

Кристалізація у вихідній суміші починається після переохолодження на 

14,5 °C і спостерігається в діапазоні 71,5...20,0 ºС. Максимуми піків кристалізації 

після термоциклювання зміщуються в область більш високих температур. 

Таблиця 3.2 

Температурні інтервали фазових переходів 

Інтервал температур, ºС 

Плавлення Кристалізація Суміш, № 
до термоцик-

лювання 
після термо-
циклювання 

до термоцик-
лювання 

після термо-
циклювання 

1 28,0…86,0 28,0…86,0 71,5…20,0 71,5…20,0 

2 29,5…86,0 29,5…86,0 73,0…26,5 72,5…26,5 

3 29,5…90,0 29,5…90,0 74,3…20,0 74,9…25,0 

4 30,0…102,0 34,6…105,0 87,9…22,1 92,1…15,0 

5 30,0…103,4 30,0…105,0 94,2…13,1 99,4…18,7 
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Рис. 3.1. ДСК-криві нагрівання (1, 3) та охолодження (2, 4) зразків ТАМ  

складу №1 до (1, 2) і після (3, 4) термоциклювання (616 циклів).  

Маса зразків: вихідного – 10,26 мг; після термоциклювання – 13,19 мг. 

В результаті термоциклювання ентальпія плавлення суміші №1 збільшилася 

на 15,2 кДж·кг-1, а ентальпія кристалізації – на 11,8 кДж·кг-1 (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Ентальпія плавлення і кристалізації ТАМ до і після термоциклювання 

ΔHфп, кДж·кг-1 

ΔHпл -ΔHкр Суміш,  
№ 

до термо-
циклювання 

після термо-
циклювання 

до термо-
циклювання 

після термо-
циклювання 

1 170,3 185,5 152,1 163,9 
2 174,1 191,3 164,4 173,8 
3 157,2 169,3 157,2 163,4 
4 163,1 172,0 139,8 132,2 
5 140,7 139,8 88,7 89,6 

 

Зменшення частки парафіну з 90 до 85% і збільшення вмісту буровугільного 

воску до 15% підвищує температуру початку плавлення суміші № 2 на 1,5 °C 

(табл. 3.2). Завершення плавлення залишається при 86 ºС (рис. 3.2 ). Максимуми 



 98 

першого і другого піків плавлення також зміщуються на 1,5 °C в область більш 

високих температур. Положення третього піка плавлення залишається незмінним. 

Термоциклювання (506 циклів) призводить до збільшення температури максиму-

мів першого піка на 1,5, другого – на 1,7 °C. Температурний діапазон кристаліза-

ції компонентів композиції №2 після термоциклювання зменшується за рахунок 

збільшення переохолодження з 13,5 до 14 ºС (табл. 3.2). 

Термоциклювання композиції № 2 призводить до збільшення ентальпії пла-

влення на 17,2 кДж·кг-1, ентальпії кристалізації – на 9,4 кДж·кг-1 (табл. 3.3). 

 
Рис. 3.2. ДСК-криві нагрівання (1, 3) і охолодження (2, 4) зразків ТАМ  

складу №2 до (1, 2) і після (3, 4) термоциклювання (506 циклів).  

Маса зразків: вихідного – 13,23 мг; після термоциклювання – 13,60 мг. 

Збільшення вмісту буровугільного воску до 20% і зменшення частки пара-

фіну призводить до зміщення температури закінчення плавлення суміші № 3 до 

90,0 ºС (рис. 3.3, табл. 3.2). В область більш високих температур зміщуються і ма-

ксимуми піків плавлення. Перший пік плавлення втрачає явно виражений макси-

мум, в той же час площа третього піку збільшується. 

Після термоциклювання (526 циклів) температурний діапазон плавлення не 

змінився (табл. 3.2), проте максимуми перших двох піків плавлення змістилися в 

область більш високих температур. 



 99 

 
Рис. 3.3. ДСК-криві нагрівання (1, 3) і охолодження (2, 4) зразків ТАМ  

складу №3 до (1, 2) і після (3, 4) термоциклювання (526 циклів).  

Маса зразків: вихідного – 11,86 мг; після термоциклювання – 13,64 мг. 

Кристалізація розплаву суміші № 3 спостерігається в діапазоні 74,3...20,0 ºС. 

Після термоциклювання кристалізація починається з 74,9 і закінчується при 25 ºС. 

Положення максимуму низькотемпературного піка кристалізації залишається не-

змінним, максимуми двох високотемпературних піків зміщуються в область 

більш високих температур. 

В результаті термоциклювання суміші № 3 спостерігається збільшення ен-

тальпії плавлення на 12,1 кДж·кг-1, а ентальпії кристалізації – на 6,2 кДж·кг-1 

(табл. 3.3). 

Добавка 5% поліетиленового воску до суміші парафіну і буровугільного во-

ску (суміш № 4) відображається на ДСК-кривих нагрівання появою двох більш 

високотемпературних піків плавлення з максимумами при 83,0 і 92,5 ºС, при цьо-

му температурний інтервал плавлення суміші розширюється до 102,0 ºС (рис. 3.4, 

табл. 3.2). В результаті термоциклювання (506 циклів) на кривих ДСК 

з’являються два нових піки плавлення з максимумами при 66,3 і 69,9 ºС. Існуючі 

до термоциклювання піки плавлення зсуваються в область більш високих темпе-

ратур, розширюючи зону плавлення на 3 °C . Причому піки поліетиленового вос-
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ку після термоциклювання суміші стають більш вираженими, з явно окресленими 

максимумами, і зазнають найбільшого зміщення. 

 
Рис. 3.4. ДСК-криві нагрівання (1, 3) і охолодження (2, 4) зразків ТАМ  

складу №3 до (1, 2) і після (3, 4) термоциклювання (506 циклів).  

Маса зразків: вихідного – 11,81 мг; після термоциклювання – 13,70 мг. 

Кристалізація в суміші № 4 починається при 87,9 ºС після переохолодження 

розплаву і завершується при 22,1 ºС. На кривій ДСК відзначаються 6 екзотерміч-

них піків різної інтенсивності. Термоциклювання зміщує максимуми піків криста-

лізації в область більш високих температур і розширює температурний діапазон 

кристалізації (92,1...15,0 ºС). 

Після термоциклювання ентальпія плавлення композиції складу № 4 збіль-

шилася на 8,9 кДж·кг-1, в той же час ентальпія кристалізації зменшилася на 

7,6 кДж·кг-1 (табл. 3.3). 

Подальше збільшення вмісту поліетиленового воску і зменшення частки па-

рафіну (суміш №5) викликає зміни в ДСК-кривих – зменшується інтенсивність 

піків плавлення парафіну і більш виразними стають піки плавлення поліетилено-

вого воску (рис. 3.5). На кривій ДСК-нагрівання суміші № 5 до термоциклювання 

реєструється 7 піків плавлення в інтервалі 30,0...103,4 ºС. Після термоциклювання 

(528 циклів) кількість піків плавлення зростає до восьми. 
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Рис. 3.5. ДСК-криві нагрівання (1, 3) і охолодження (2, 4) зразків ТАМ  

складу №5 до (1, 2) і після (3, 4) термоциклювання (528 циклів).  

Маса зразків: вихідного – 11,85 мг; після термоциклювання – 13,84 мг. 

Кристалізація компонентів у розплаві цієї суміші спостерігається з явно ви-

раженими 5 екзотермічними піками в інтервалі від 92,4 до 13,1 ºС і протікає з не-

великим переохолодженням або без нього. Процеси кристалізації не відрізняють-

ся спонтанністю, низхідні гілки піків кристалізації пологі і не мають балістичного 

характеру. 

Після термоциклювання суміші № 5 ентальпії фазових переходів практично 

не змінилися, їх відхилення знаходяться в межах похибки вимірювань (табл. 3.3). 

Проведені дослідження показали, що багаторазове циклічне нагрівання та 

охолодження сумішей № 1 – 3, що складаються з парафіну і буровугільного воску, 

призводить до зміщення максимумів піків плавлення і кристалізації в область 

більш високих температур і зростання ентальпії фазових переходів (табл. 3.3). 

При цьому найбільші значення ентальпії плавлення і кристалізації має суміш, що 

складається з 85% парафіну і 15% буровугільного воску. Ця ж суміш дає найбіль-

ше прирощення ентальпіі плавлення після термоциклювання. Прирощення ента-

льпії кристалізації після термоциклювання зменшується з 11,8 до 6,2 кДж·кг-1зі 

збільшенням вмісту буровугільного воску з 10 до 20%. 
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Добавка поліетиленового воску до суміші парафіну з буровугільним воском 

за рахунок зменшення вмісту парафіну знижує ентальпію фазових переходів. Так 

ентальпія кристалізації суміші № 5 зменшилася майже на 55% порівняно з ента-

льпією кристалізації суміші № 3. Тобто додавання поліетиленового воску погір-

шує питому теплоту плавлення ТАМ. 

Збільшення ентальпії фазових переходів ТАМ і зсув максимумів піків плав-

лення і кристалізації компонентів сумішей в бік більш високих температур після 

термоциклювання найвірогідніше є наслідком самоочищення компонентів в ре-

зультаті багаторазового плавлення і кристалізації. Це доводить, що використані 

суміші не погіршують свої характеристики і можуть використовуватись в тепло-

вому акумуляторі тривалий час. 

Визначені ентальпії кристалізації для всіх сумішей ТАМ незначно відрізня-

ється від ентальпій плавлення, що є наслідком незавершеності процесу кристалі-

зації за строго регламентований період охолодження. Через переохолодження те-

мпературні інтервали кристалізації менше температурних інтервалів плавлення, і 

вони суттєво не впливають на загальний режим роботи термоакумулятора. 

Для перевірки достовірності отриманих даних в літературі не знайдено ве-

личин температур і питомої теплоти фазових переходів для даних сумішей. Тому 

проведено порівняння даних сумішей з технічним парафіном. Отримані величини 

лежить в межах даних, отриманих  з літературних джерел (детальніше це питання 

розглядається в підрозділі 3.3) 

3.3. Дослідження фазових переходів компонентів ТАМ 

Для вивчення впливу на температури та питому теплоту фазових переходів 

складу теплоакумулюючих матеріалів були дослідженні фазові переходи в ком-

понентах ТАМ. Дослідження проводилося за допомогою модернізованого дифе-

ренціального сканувального мікрокалориметра ДСМ-2М за методикою, що опи-

сана у розділі 2 (п. 2.1). Об’єктом дослідження стали: парафін, буровугільний та 

поліетиленовий віск.  
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Плавлення парафіну (рис. 3.6) відбувається в інтервалі 35…62 ºС та харак-
теризується двома піками з максимумами при 43 та 58 ºС. Наявність двох піків 
плавлення у парафіну пояснюється тим, що парафін являє собою суміш насичених 
вуглеводнів з різними температурами плавлення – кристалізації. Кристалізація 
починається після переохолодження на 5 ºС при 57 і закінчується при 28 ºС. Мак-
симуми піків кристалізації зареєстровані при 54 та 38 ºС. Ентальпії плавлення та 
кристалізації становлять, відповідно, 220,7 та 221,4 кДж·кг-1. 

 
Рис. 3.6. ДСК-криві нагрівання та охолодження парафіну. 

На кривій нагрівання буровугільного воску (рис. 3.7) реєструється один пік 
плавлення в інтервалі 30…90 ºС з максимумом при 83 ºС. Кристалізація буровугі-
льного воску відбувається після переохолодження на 9 ºС і спостерігається в ін-
тервалі 81… 30 ºС. Зареєстровано два піки кристалізації з максимумами 79,5 та 
57,5 ºС. Ентальпії плавлення та кристалізації становлять, відповідно, 147,2 та 
137,9 кДж·кг-1. 

У поліетиленового воску плавлення починається при 27 і закінчується при 
117 ºС (рис. 3.8). У даному інтервалі спостерігається три піки плавлення з макси-
мумами при 90, 106 та 114 ºС. Температурний інтервал кристалізації 107…36 ºС, 
через переохолодження (10 ºС) максимуми піків кристалізації змістилися в об-
ласть більш низьких температур (100, 92 та 80 ºС). Ентальпії плавлення та криста-
лізації становлять, відповідно, 123,4 та 120,5 кДж·кг-1. 
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Рис. 3.7. ДСК-криві нагрівання та охолодження буровугільного воску. 

 

 
Рис. 3.8. ДСК-криві нагрівання та охолодження поліетиленового воску. 
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Для порівняння та визначення змін, що відбуваються при з’єднанні компо-

нентів, ДСК–криві плавлення були суміщені і представлені на рис. 3.9.  

Як характерні приклади, проаналізуємо суміш, що містить два та три ком-

поненти. Розглянемо модельні суміші № 2, яка складається з 85 % парафіну та 

15 % буровугільного воску (рис. 3.9, а) та № 4, що містить 75 % парафіну, 20 % 

буровугільного воску та 5 % поліетиленового воску (рис. 3.9, б). 

 

 
Рис. 3.9. ДСК-криві нагрівання модельної суміші №2 (а) та №4 (б)  

та їхніх компонентів. 

В суміші № 2 температури перших двох максимумів піків плавлення (42,5 

та 57,5 ºС) майже співпадають з температурами піків плавлення парафіну (43 та 

58 ºС). Температура максимуму третього піка плавлення, порівняно з максимумом 

піка плавлення буровугільного воску (83 ºС), зміщена на 7 ºС в сторону низьких 

температур. Зміщення температур плавлення компонентів в суміші відповідає її 

складу.  

В суміші №4 перший максимум піка плавлення парафіну, зміщений на 6 ºС 

в область більш високих температур, другий – майже співпадає з максимумом 

відповідного піка плавлення чистого парафіну. Максимум третього піка плавлен-

ня суміші, що належить буровугільному воску, перемістився на 11 ºС в область 
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більш низьких температур. Наявність у суміші 5 % поліетиленового воску додає 

ще два піки з максимумами при 83 та 92,5 ºС, положення яких зміщені, щодо від-

повідних максимумів піків плавлення чистого компонента, в область більш низь-

ких температур відповідно на 7 та 14 ºС.  

Дослідження фазових переходів модельних сумішей № 1, 2 та 3 (рис. 3.10) 

показали, що збільшення вмісту буровугільного воску викликає зміщення темпе-

ратури максимумів піків плавлення парафіну в область більш високих темпера-

тур, при одночасному зменшенні температури максимуму плавлення буровугіль-

ного воску. 

Рис. 3.10. ДСК-криві нагрівання модельних сумішей № 1 – 5. 

Добавка до суміші парафіну з буровугільним воском поліетиленового воску 

(суміші № 4 та 5) викликає зменшення температур піків плавлення парафіну. Бу-

ровугільний та поліетиленовий воски збільшують температурні діапазони як пла-

влення так і кристалізаціїї сумішей. 

Обчислені величини ентальпії плавлення модельних сумішей, як суми пар-

ціальних величин експериментально визначених ентальпій плавлення компонен-

тів, перевищує експериментально одержані значення ентальпії плавлення суміші 

№ 1 на 18,5, № 2 на 15,3, № 3 на 22,2, № 4 на 17,4 та № 5 на 27,0 %. 
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Розбіжність, що є між експериментально визначеними величинами питомої 

теплоти плавлення сумішей та розрахованими, може бути наслідком відмінностей 

складу матеріалів, що були застосовані при виготовленні сумішей на підприємстві 

(ТОВ «Хімвоскпром», м. Олександрія), і наданих нам для дослідження, а також 

через можливі міжкомпонентні взємодії. 

Оскільки в літературі не було знайдено величин термодинамічних характе-

ристик для подібних сумішей, для перевірки достовірності отриманих результатів 

було порівняно температури та теплоти фазових переходів для компонентів сумі-

шей – технічного парафіну, буровугільного та поліетиленового восків.  

Найбільш розрізнені дані зустрічаються для парафіну – теплота і темпера-

турний інтервал плавлення змінюються в досить широких межах [42]. Це насам-

перед пов’язано з тим, що температура плавлення парафіну залежить від молеку-

лярної ваги або числа атомів вуглеводу в молекулі [90]. Для нашого випаду, коли 

максимум плавлення знаходиться біля 58…60 ºС, зустрічаються такі дані щодо 

теплоти плавлення – 129,7 [184], 189 [46] до 266 [110] кДж·кг-1, що насамперед 

залежить від сорту та виробника парафіну. Отримана нами величина 

220,7 кДж·кг-1 лежить в межах даних, отриманих  з літературних джерел. 

Величини, отримані для буровугільного воску (Tпл = 30…90 ºС, ΔHпл = 

147,2 кДж·кг-1), також добре узгоджуються з літературними даними (Tпл = 

73,9…89,0ºС, ΔHпл = 138,8 кДж·кг-1) [185]. Невелике розходження експеремента-

льних даних для поліетиленового воску (Tпл=27…117ºС, ΔHпл=123,4 кДж·кг-1) з 

наявними в літературі (Tпл= 103,8 – 109,5 ºС, ΔHпл = 161,0 кДж·кг-1) [185], як і для 

парафіну може пояснюватися різними видами матеріалу. 

3.4. Визначення термостійкості ТАМ 

Для розробки теплоакумулюючого обладнання інформації лише про тепло-

фізичні властивості ТАМ явно недостатньо. Серед експлуатаційних характерис-

тик ТАМ термостійкість є однією з необхідних, від неї залежить максимально до-

зволена температура поверхні нагрівачів. Термостійкість визначається максима-

льною температурою при якій матеріал на протязі тривалого часу не зазнає руйні-
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вних змін. Дослідження проводилися термогравіметричним методом, описаному в 

підрозділі 2.2. 

Результати дослідження ТАМ представлені у вигляді дериваторам (рис. 3.11 

– 3.15), що відображають інформацію про стан зразка в процесі його нагрівання з 

постійною швидкістю. Криві Т та ТГ відображають зміну температури та маси 

зразка, крива ДТГ показує як змінюється швидкість втрати маси зразка, крива 

ДТА відображає зміну різниці температур зразка та інертної речовини і характе-

ризує тип та величину теплового ефекту. 

В співставленні криві ДТА та ДТГ дають можливість по кривій температури 

зразка визначити інтервали теплових ефектів, пов’язаних з фазовими перетворен-

нями, та температуру початку термічного розкладання. 

На початковій стадії нагрівання в результаті реакції ваг на розширення пові-

тря в об’ємі печі на всіх дериватограмах відмічається незначне підвищення маси 

зразків, яке не має відношення до термостійкості досліджених ТАМ. 

Розглянемо дериватограму суміші № 1 (рис. 3.11), що складається з 90 % 

парафіну та 10 %.  На кривій ДТА в інтервалі 20…97 ºС спостерігаємо пік плав-

лення з максимумами при 40, 58 та 75 ºС. Висота піка залежить від чистоти ком-

понентів, однорідності суміші та швидкості нагрівання. Площа, що знаходиться 

між лінією теплопоглинання кривої ДТА та найбільш вірогідною передбачуваною 

базовою лінією ДТА дериватографа, пропорційна тепловому ефекту. 

Як видно з кривих ТГ та ДТГ під час фазового переходу маса зразка не змі-

нюється. Після досягнення зразком температури 167 ºС реєструється поступове 

зменшення його маси. Одночасно спостерігається зростання диференціальної те-

мператури (крива ДТА), як наслідок підвищення температури зразка через екзоте-

рмічність процесів деструкції матеріалу.  

Після реєстрації зміни маси зразків (табл. 3.4), достатньої для визначення 

температури початку термічного розкладання, і запобігаючи забрудненню дерива-

тографа продуктами розкладання ТАМ, нагрівання припиняли. 

Для суміші № 2 (рис. 3.12) на кривій ДТА в інтервалі 24…94 ºС спостеріга-

ємо пік плавлення з максимумами при 40, 60 та 79 ºС. 
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Рис. 3.11. Дериватограма суміші № 1. 

Маса зразка 150,50 мг. 

 

Рис. 3.12. Дериватограма суміші № 2. 

Маса зразка 158,10 мг. 

 

Рис. 3.13. Дериватограма суміші № 3. 

Маса зразка 144,05 мг. 

 
Рис. 3.14. Дериватограма суміші № 4. 

Маса зразка 136,75 мг. 
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Криві дериватограми суміші № 2 

мають характер подібний кривим дери-

ватограми суміші № 1. Після досягнен-

ня зразком температури 163 ºС реєстру-

ється поступове зменшення його маси, 

яке становить 0,85 %. 

Криві дериваторами суміші №3 

(рис. 3.13) мають характер подібний 

кривим дериватограм сумішей №1 та 

№2. На кривій ДТА в інтервалі 

23…94 ºС спостерігаємо пік плавлення з 

максимумами при 42, 59 та 76 ºС. Після 

досягнення зразком 159 ºС реєструється 

до 250 ºС поступове зменшення його 

маси, яке складає 1,07 %. 

 

Таблиця 3.4 

Результати дослідження термостійкості ТАМ 

Втрата маси внаслідок термічно-
го розкладання матеріалу Суміш, 

№ 

Маса 
зразка, 

мг мг % 

Температура по-
чатку термічного 
розкладання, ºС 

1 150,50 1,50 0,99 167 
2 158,10 1,35 0,85 163 
3 144,05 1,55 1,07 159 
4 136,75 2,00 1,44 170 
5 144,45 2,50 1,73 150 

 

Можна зробити висновок, що при збільшенні вмісту в суміші буровугільно-

го воску пік його плавлення стає більш вираженим. З даних табл. 3.4 видно, що 

підвищення вмісту буровугільного воску в сумішах № 1 – 3 призводить до змен-

шення термостійкості ТАМ. 

 
Рис. 3.15. Дериватограма суміші № 5. 

Маса зразка 144,05 мг. 
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Введення в суміш поліетиленового воску (суміші № 4 та 5) з метою підви-

щення міцності ливарних моделей, відбивається на температурному інтервалі 

плавлення. Піки плавлення сумішей зміщуються в сторону більш високих темпе-

ратур. Так для суміші № 4 плавлення відбувається в межах 22…102 ºС (рис. 3.14). 

На кривій плавлення ДТА з’являється характерний для поліетиленовогу воску ма-

ксимум при 81 ºС. Після досягнення зразком 170 ºС реєструється до 260 ºС посту-

пове зменшення його маси, яке складає 1,44 %. 

Для суміші № 5 пік плавлення реєструється в межах 30…105 ºС (рис. 3.15). 

На кривій плавлення ДТА з’являються характерний для поліетиленовогу воску 

максимум при 92 ºС. Збільшення вмісту поліетиленового воску до 10 % призво-

дить до того, що його максимум на кривій ДТА стає більш вираженим. Після до-

сягнення зразком 150 ºС реєструється до 250 ºС поступове зменшення його маси, 

яке становить 1,73 %. 

Добавка до складу суміші 5 % поліетиленового воску (суміш № 4), за раху-

нок зменшення вмісту парафіну, підвищує термічну стійкість (табл. 3.4). Проте 

збільшення вмісту поліетиленового воску до 10 % (суміш № 5) зменшує термічну 

стійкість нижче рівня, встановленого для суміші № 3. 

Як видно з одержаних результатів, кожен із досліджених теплоакумулюю-

чих матеріалів має свою температуру початку термічнго розкладання, яка зале-

жить від його складу і знаходиться в межах 150…170 ºС. 

3.5. Визначення питомої теплоємності ТАМ 

Як видно з ДСК-кривих нагрівання ТАМ (рис. 3.1 – 3.5), на ділянках темпе-

ратур до плавлення і після його завершення відбувається акумулювання теплоти 

за рахунок підвищення внутрішньої енергії матеріалу. Вивільняється ця теплота 

при охолодженні ТАМ до початку кристалізації і після її завершення. При цьому 

кількість енергії, акумульованої при нагріванні і вивільненої при охолодженні, 

залежить від теплоємності ТАМ в твердому і рідкому станах. 

Необхідність точного експериментального визначення теплоємності кожно-

го окремого ТАМ має практичне значення. Величина питомої теплоємності ТАМ 
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поряд з іншими фізичними величинами необхідна в інженерних розрахунках теп-

лових процесів і апаратів для акумулювання теплової енергії. При цьому точність 

визначення багато в чому визначає раціональність обраних конструкцій, розмірів, 

режимів роботи і, в кінцевому рахунку, ефективність розробки в цілому. 

Теоретичний розрахунок кількості теплоти, яка акумулюється акумулято-

ром з робочим матеріалом може бути виконаний за рівнянням (1.2). Оскільки до-

сліджувані суміші № 1–5 не мають чіткої температури фазового переходу фпT , а 

мають інтервал плавлення, то фпT  замінюється на початкову і кінцеву температуру 

плавлення п
плT  та к

плT . Питома теплоємність ТАМ подається у вигляді температур-

них залежностей. З урахуванням цього рівняння (1.2) набуває вигляду: 

       к
пл2

р
пл1

п
пл

тв TTmTfcmhTTmTfcQ                       (3.1) 

Невідомими в рівнянні є температурні залежності питомої теплоємності 

ТАМ в твердому  Tfc тв  і рідкому станах  Tfc р . 

Для досліджень обрані суміші, які мають найбільшу питому теплоту фазо-

вих переходів і вони є найбільш перспективними для акумулювання теплової ене-

ргії – це суміші № 1 (90% парафіну + 10 % буровугільного воску) і № 2 (85% па-

рафіну + 15 % буровугільного воску), а також суміш № 4, що містить 5% поліети-

ленового воску (табл. 3.1). Досліджені також основні компоненти суміші – пара-

фін та буровугільний віск. Питому теплоємність сумішей визначали методом 

ДСК, описаним в п. 2.3. 

Питому теплоємність вимірювали в температурних інтервалах, що відпові-

дають твердому або рідкому стану ТАМ. Інтервал температур фазового переходу 

не розглядався. Під час калориметричних вимірювань в цьому інтервалі фіксуєть-

ся сума потужностей теплових потоків, що виникають в результаті фазових пере-

ходів та зміни теплоємності при зміні температури. Зміна питомої теплоємності 

речовини у порівнянні зі зміною ентальпії при фазовому переході є настільки ма-

ла, що її складно врахувати.  
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Для підтвердження цього було отримано температурну залежність питомої 

теплоємності для буровугільного воску на всьому інтервалі температур нагріван-

ня зразка (рис. 3.16). 

 
Рис. 3.16. Залежність питомої теплоємності буровугільного воску 

 від температури. 

Отримана залежність підтверджує, що в інтервалі 30…90 ºС ми спостеріга-

ємо накладення ефектів – на кривій вимальовуються піки, які відповідають по-

глинанню теплоти при зміні ентальпії в результаті фазового переходу, і перегини, 

що відповідають зміні питомої теплоємності. Тому при подальших дослідженнях 

теплоємності інтервал фазового переходу не розглядався. 

Температури, при яких вимірювали питому теплоємність, були вибрані в за-

лежності від фізичного стану зразків виходячи з попередньо отриманих ДСК-

кривих нагрівання – 5...30 ºС для твердого і 85...115 ° С для рідкого стану ТАМ 

(див. п. 3.2). 

Результати визначення питомої теплоємності ТАМ в зазначених інтервалах 

температур представлені на рис. 3.17. Як видно з рисунка температурні залежнос-

ті питомої теплоємності досліджених речовин і матеріалів у твердому і рідкому 

станах мають різний характер. У низькотемпературній області залежності мають 

більшу крутизну, ніж в області високих температур, тобто розплави акумулюють 

теплоту в основному за рахунок підвищення температури. 
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Рис. 3.17. Залежності питомої теплоємності зразків ТАМ від 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 

буровугільного воску. 

Перевірочний розрахунок теплоємності згідно з правилом адитивності пока-

зав, що обчислені значення питомої теплоємності сумішей, як суми парціальних 

величин експериментально визначеної питомої теплоємності компонентів, мають 

невелике розходження з виміряними калориметричним методом. При 20 ºС для 

суміші №1 розбіжність значень становить 7,6 %, а для суміші №2 – 8,0 %. При 

100 ºС для суміші №1 розбіжність у значеннях питомої теплоємності становить 

0,3 %, а для суміші №2 – 4,3 %. 

Як показує досвід, використання правила адитивності для розрахунку пито-

мої теплоємності композиційних матеріалів органічного походження допускаєть-

ся лише на стадії попередньої оцінки. Через можливу взаємодію компонентів, су-
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міші можуть набувати нові властивості, що вимагає експериментального визна-

чення теплоємності. 

Порівняння експериментальних та літературних даних питомої теплоємнос-

ті парафіну, як головного компоненту суміші, показало хорошу узгодженість. При 

близьких температурах для твердого стану розбіжність становить 1–18 % 

( 48,2...97,1тв c  кДж·кг-1·К-1 [93]), а для рідкого – 11–14 % ( ...10,2р c  

76,7  кДж·кг-1·К-1 [93]). Ця розбіжність пояснюється великою різноманітністю па-

рафінів та його виробників. Для більшості парафінів [46] питома теплоємність 

при 100 ºС становить 2,1 кДж·кг-1·К-1. 

3.6. Визначення теплопровідності ТАМ 

Для розрахунку теплообміну в акумуляторі в режимах акумулювання і роз-

рядки також необхідні дані про зміну теплопровідності ТАМ. На теплопровідність 

матеріалу впливають температура, структура, фізичний стан, зовнішній вплив та 

ін. Точно розрахувати теплопровідність практично неможливо і тому значення 

коефіцієнта теплопровідності знаходять експериментально. 

Об'єктом дослідження обрана суміш № 2, яка має найвищу величину ента-

льпії плавлення і кристалізації. Теплопровідність суміші визначали методом, опи-

саному в розділі 2 (див. п. 2.4). Результати дослідження представлені у вигляді 

залежності коефіцієнта теплопровідності від температури (рис. 3.18.) 

За кімнатної температури (~20 °С) коефіцієнт теплопровідності становить 

0,242 Вт∙м-1∙К-1. В твердому стані в інтервалі 20...30 °С, спостерігається поступове 

збільшення коефіцієнта теплопровідності (до 0,245 Вт∙м-1∙К-1) із зростанням тем-

ператури. Максимального значення коефіцієнт теплопровідності досягає при 

40 °С після чого починається процес плавлення. Стрибок значень коефіцієнта те-

плопровідності в інтервалі 40...90 °С пояснюється фазовим переходом матеріалу з 

твердого в рідкий стан. Для рідкого стану (90...120 ºС) також характерне незначне 

збільшення коефіцієнта теплопровідності із зростанням температури 

(0,189...0,198 Вт∙м-1∙К-1).  
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Рис. 3.18. Залежність коефіцієнта теплопровідності від температури  

(суміш №2). 

 

Літературні дані підтверджують, що теплопровідність парафіну в рідкому 

стані нижче, чим у твердому [186]. Так парафін з температурою плавлення 72 °С 

має теплопровідність 0,28 Вт∙м-1∙К-1 в твердому стані і 0,22 Вт∙м-1∙К-1 в рідкому. 

Отримані результати для суміші 85% парафіну та 15% буровугільного воску пока-

зують добру узгодженість з іншими літературними джерелами для парафіну. Се-

редня теплопровідність парафіну за цими даними становить 0,2 Вт∙м-1∙К-1 [37, 46, 

121, 187].  

Взагалі у парафінів та сумішей на їх основі низька теплопровідність, що є 

перешкодою в їх використанні для акумулювання теплової енергії. Тим не менш, 

їхнє використання є привабливим з точки зору вартості цих матеріалів. Проте те-

плопровідність ТАМ на основі парафіну може бути значно поліпшена шляхом до-

давання матеріалів з високою теплопровідністю, наприклад, наночастинок графі-

ту, алюмінію або міді та ін. 
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3.7. Інженерний метод визначення ентальпії фазового переходу тепло-

акумулюючого матеріалу 

В даний час найбільш поширеними методами вимірювання теплофізичних 

властивостей матеріалів є методи калориметрії. Перевагою цих методів є висока 

точність вимірювань, а недоліком – трудомісткість досліджень і висока вартість 

вимірювального обладнання. У калориметричних приладах зазвичай використо-

вують невеликі наважки зразків матеріалу (менше грама), що може дати похибку 

при дослідженні багатокомпонентних матеріалів внаслідок можливого нерівномі-

рного розподілу компонентів в суміші. 

У 1998 Z. Yinping [188] запропонував метод розрахунку ентальпії теплоак-

кумулюючих матеріалів з фазовим переходом за кривою їх охолодження. 

«Temperature-history method» (далі T-history метод) базується на аналізі зміни те-

мператур двох матеріалів, що знаходяться в повітряному термостаті за однакових 

умов. У цьому методі дослідження можуть бути використані зразки ТАМ з вели-

кою масою, що дозволяє уникнути зазначених вище проблем, пов'язаних з вимі-

рюванням ентальпії багатокомпонентних матеріалів. 

Перевагою T-history методу є простота і дешевизна обладнання, а недоліком 

– не дуже висока точність. Для оцінки величини похибки даного методу дослі-

дження розроблена експериментальна установка і виконано порівняння ентальпії 

фазового переходу багатокомпонентної теплоакумулюючого матеріалу, отриманої 

шляхом калориметричних вимірів на мікрокалориметрі ДСМ-2М та T-history ме-

тодом. 

3.7.1 Методика досліджень 

Принцип роботи експериментальної установки (рис.3.19) базується на порі-

внянні кривих охолодження досліджуваного зразка і зразка з відомими теплофізи-

чними властивостями, що знаходяться в однакових температурних умовах. 

Експериментальна установка складається з повітряного термостату, в якому 

розміщують пробірки з досліджуваним матеріалом і еталонною речовиною (дис-

тильованою водою). 
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Рис. 3.19. Схема експериментальної установки 

 

Пробірки представляють собою скляні трубки однакового розміру (діаметр 

d = 10 мм, товщина стінки s = 1 мм, довжина L = 250 мм), закриті з обох сторін 

гумовими пробками. Через пробки пропущені термопари, вимірювальні головки 

яких розташовані в центральній частині пробірки. Показання термопар (частота 

опитування 1 секунда) за допомогою аналогово-цифрового перетворювача запи-

суються в комп'ютер. 

Щоб уникнути впливу нерівномірності розподілу температур по об'єму зра-

зків при їх охолодженні геометричні розміри пробірок повинні задовольняти умо-

ві: 

0,1 
4





k
dBi  ,                                            (3.2) 

де Bi – критерій Біо; 

k – коефіцієнт теплопровідності. 

Перед проведенням експерименту обидві пробірки нагрівають на водяній 

бані до температури вище точки плавлення досліджуваного теплоакумулюючого 

матеріалу, після чого їх поміщають в повітряний термостат. В процесі експериме-

нту проводиться запис температур зразків і повітряного середовища в термостаті. 

Експеримент закінчують після охолодження обох пробірок до температури нижче 

точки кристалізації теплоакумулюючого матеріалу. 
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Протягом дослідження температуру в термостаті підтримують з точністю 

±0,5 ºС. Пробірки підвішують на тонких нитках в горизонтальному положенні на 

однаковій висоті, що забезпечує однакові умови омивання пробірок повітрям. 

За даними, отриманими в процесі проведення експерименту, будують гра-

фік зміни температур обох пробірок в часі (рис. 3.20). Отримані криві охолоджен-

ня використовують для розрахунку ентальпії (питомої теплоти) фазового перехо-

ду теплоакумулюючого матеріалу. 

Методика визначення теплоти фазового переходу полягає в порівнянні 

швидкостей охолодження зразків. Ентальпію h досліджуваного зразка розрахову-

ють шляхом математичного опису тепловіддачі [188, 189] від пробірок з дослі-

джуваним матеріалом і еталонною речовиною в оточуюче середовище. 

 

 
Рис. 3.20. Криві залежності «температура-час» для досліджуваного  

зразка (ТАМ), зразка з відомими властивостями (дистильована вода)  

і оточуючого середовища 

 

Тепловий баланс ТАМ від моменту початку охолодження розплавленого 

зразка до початку фазового переходу: 

      1пр
0

oспртв0рТАМпрпр

1

AFdtТТFТТсmсm
t

   ,            (3.3) 

де mпр, mТАМ – маса пробірки та ТАМ; 
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спр, ср – питома теплоємність матеріалу пробірки та рідкої фази ТАМ; 

Т0, Ттв, Тос, – температура на початку експерименту, ТАМ в твердому стані 

та оточуючого середовища; 

α – коефіцієнт тепловіддачі між пробіркою і оточуючим середовищем; 

Fпр – площа зовнішньої поверхні пробірки; 

t – час; 

A – площа між кривими зміни температури досліджуваного зразка і навко-

лишнього середовища. 

Тепловий баланс ТАМ в процесі фазового переходу: 

  2проспрТАМ

2

1

AFdtТТFhm
t

t
   .                               (3.4) 

Тепловий баланс при охолодженні твердої фази ТАМ:  

      3проспрктвтвТАМпрпр

3

2

AFdtТТFТТсmсm
t

t
   .        (3.5) 

де ств– питома теплоємність ТАМ в твердому стані; 

Тк – температура завершення експерименту 

Баланс енергії для матеріалу з відомими властивостями (дистильована вода) 

виражається наступними рівняннями: 

      1пр
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 ,           (3.6) 
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 ,           (3.7) 

де mв – маса дистильованої води; 

св – питома теплоємність води; 

A  – площа між кривими зміни температури зразка з відомими властивос-

тями і оточуючого середовища. 
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Спільне рішення залежностей (3.3) - (3.7) дозволяє обчислити теплофізичні 

властивості матеріалу, що вивчається: 
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 .                                   (3.10) 

Рівняння (3.8) - (3.10) відповідають умовам кристалізації чистих матеріалів, 

що мають фіксовану температуру фазового переходу. Застосування цих залежнос-

тей для обчислення ентальпії фазового переходу багатокомпонентних ТАМ, при 

кристалізації яких спостерігається декілька піків, дає значне розходження з дани-

ми, отриманими за допомогою калориметричних вимірів. 

Підвищення точності даного методу при дослідженні процесів кристалізації 

багатокомпонентних ТАМ може бути досягнуто шляхом розбиття кривої охоло-

дження на малі температурні інтервали ΔТi, в межах яких порівнюється час охо-

лодження ТАМ iii ttt  1  і еталонного зразка iii ttt  1 . При цьому рівняння 

(3.3) - (3.7) матимуть вигляд: 

– для матеріалу з фазовим переходом: 

        i

tt

t
iiii AFdtТТFТТTсmThm
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 проспр1прпрТАМТАМ  ;    (3.11) 

– для еталонної речовини 

         i

tt

t
ii AFdtТТFТТTсmTсm

ii

i

 



 проспр1ввпрпр  .        (3.12) 

З рівнянь (3.11) і (3.12) визначаємо зміну ентальпії досліджуваного матеріа-

лу ΔhТАМ(Ti) в інтервалі температур ΔTi: 
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Інтегральна величина ентальпії визначається як сума ентальпій у всьому ін-

тервалі зміни температури зразка: 
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.                                          (3.14) 

3.7.2 Результати досліджень 

На основі математичної моделі обчислення ентальпії фазового переходу ба-

гатокомпонентних ТАМ (див. формули (3.11)-(3.14)) була розроблена програма 

«T-History» на мові Delphi. Програма дозволяє автоматизувати процес обробки 

експериментальних даних і представити результати дослідження у вигляді графі-

чних залежностей. 

Для досліджень використовували органічні суміші, до складу яких входять 

парафін, буровугільний віск і поліетиленовий віск. В якості еталонної речовини 

використовувалася дистильована вода. Перед експериментом обидві пробірки бу-

ли нагріті до температури 85 ° С. 

Після введення вихідних даних (маса теплоакумулюючого матеріалу mТАМ, 

дистильованої води mв, і пробірок mпр, теплоємність води св і матеріалу пробірки 

спр), наведених в табл. 3.5, програма розраховує і виводить на екран у вигляді гра-

фіка (рис. 3.21 а) поточні значення ентальпій )(ТАМ іТh , після чого розраховує су-

марну величину ентальпії ТАМh в інтервалі зміни температури зразка. 

Таблиця 3.5 

Дані для розрахунку ентальпії за допомогою програми «T-History» 

Дані 
ТАМ з фазовим  

переходом 

Вода  

дистильована 

Пробірка 

скляна 

Маса, 10-3 кг 14,86 18,42 23,30 

Питома теплоємність, 

кДж·кг-1·К-1 – 4,183 0,84 
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З розрахункової кривої зміни ентальпії кристалізації в часі для суміші № 1 

видно, що найбільша кількість теплоти виділяється в інтервалі 50…60 ºС, що збі-

гається з даними калориметричних вимірів (рис. 3.21). На розрахунковій кривій 

(рис. 3.21 а) також спостерігаються менш виражені піки в інтервалах температур 

34...46 ºС і 64...72 ºС, які відповідають кристалізації компонентів суміші (рис. 3.21 

б). 

 

 
                                      а                                                                   б     

Рис. 3.21.  Криві кристалізації суміші № 1 отримані за допомогою за допомогою 

T-History методу (а) і диференціальної скануючої мікрокалориметрії (б) 

 

Інтегральне значення ентальпії в інтервалі температур 30…80 ºС, розрахо-

ване Т-history методом, склало 167,6 кДж·кг-1. Ентальпія кристалізації в тому ж 

інтервалі температур, виміряна за допомогою диференціального скануючого мік-

рокалориметра ДСМ-2М, дорівнювала 152,1 кДж·кг-1, а ентальпія плавлення – 

170,3 кДж·кг-1. Таким чином, розбіжність визначення ентальпії фазового переходу 

ТАМ складає 2 –9 %, що свідчить про можливість використання запропонованого 

методу для визначення питомої теплоти фазового переходу багатокомпонентних 

теплоаккумулюючих матеріалів. 

Висновки до розділу 3: 

1. Методом ДСК, шляхом вимірювання температури і теплоти фазових пе-

реходів, вивчена можливість використання в якості теплоаккумулюючих матеріа-

лів модельних сумішей, що застосовуються у ливарному виробництві. 
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Визначено, що найбільш придатною для акумулювання теплової енергії є 

суміш, що містить 85 % парафіну і 15% буровугільного воску, яка має найбільшу 

питому теплоту фазових переходів (ΔHпл = 174,1 кДж/кг; -ΔHкр = 164,4 кДж/кг) в 

інтервалах Tпл = 28...86 ºС та Tкр = 73,0…26,5 ºС. 

Виявлено, що багаторазове циклічне нагрівання та охолодження модельних 

сумішей, що містять парафін і буровугільний віск, призводить до зміщення мак-

симумів піків плавлення і кристалізації в область більш високих температур, збі-

льшення питомої теплоти фазових переходів і не викликає розшарування всіх до-

сліджених матеріалів. 

2. Дослідження фазових переходів компонентів сумішей ТАМ показали, що 

механістичний підхід до прогнозування теплофізичних властивостей сумішей те-

плоакумулюючих матеріалів на основі органічних сполук може бути застосований 

тільки на стадії підготовки. Через взаємодію компонентів суміші можуть набувати 

нових властивостей, що потребує обов’язкового експериментального визначення 

теплоти фазових переходів робочих тіл теплоакумуляторів. 

3. Проаналізувавши отримані дані з термостійкості можна стверджувати, що 

досліджені композиційні ТАМ на основі парафіну, буровугільного та поліетиле-

нового воску мають достатньо високу термостійкість, що повністю задовольняє 

умовам використання їх в якості робочих тіл теплових акумуляторів, оскільки фа-

зові переходи в них відбуваються в інтервалі 30…103 ºС. 

Одержані значення температур початку термічного розкладання ТАМ 

(150…170 ºС) можуть бути використані при розробці та конструюванні теплових 

акумуляторів. 

4. В результаті досліджень, проведених методом ДСК, отримані температу-

рні залежності питомої теплоємності сумішей на основі парафіну, буровугільного 

і поліетиленового воску в твердому і рідкому станах. Незважаючи на більш високі 

значення питомої теплоємності складу суміші з поліетиленовим воском в рідкому 

стані в порівнянні з складом, що містить 85% парафіну і 15% буровугільного вос-

ку, через зниження питомої теплоти переходу, що приводить до зменшення ємно-
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сті акумулятора, цей склад не включено до переліку матеріалів для використання 

в якості теплоаккумулюючих. 

Показано можливість використання для акумулювання енергії, крім питомої 

теплоти фазового переходу, теплоємності досліджених теплоаккумулюючих ма-

теріалів у твердому і рідкому станах. 

5. Контактним стаціонарним методом плоскої пластини визначені значення 

коефіцієнта теплопровідності суміші, що містить 85% парафіну і 15% буровугіль-

ного воску, рекомендованої для застосування в якості теплоакумулюючого мате-

ріалу. 

6. Дослідження по вимірюванню ентальпії фазового переходу теплоаккуму-

люючих матеріалів за допомогою Т-history методу показали, що даний метод за-

безпечує точність визначення ентальпії в межах 10%, що цілком достатньо для 

виконання інженерних розрахунків теплових акумуляторів. 

7. Отримані дані необхідні для складання повного теплового балансу і роз-

рахунку теплообміну на етапах накопичення теплоти і розрядки акумулятора. 

Основні результати розділу опубліковані в роботах [4, 6, 8-10, 16, 18-22, 27, 

28].  
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РОЗДІЛ 4 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ПРОЦЕСУ ТЕПЛООБМІНУ ПРИ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДАХ 

Проаналізувавши властивості досліджених ТАМ можна зробити висновок, 

що головною перешкодою для використання суміші ТАМ, що складається з 85% 

парафіну та 15% буровугільного воску, може бути недостатньо висока теплопро-

відність (підрозділ 3.6). Дослідження багатьох науковців, спрямовані на усунення 

даного недоліку концентруються на пошуку шляхів підвищення теплопровідності 

існуючих ТАМ шляхом додавання часток з високою теплопровідністю та ін. (див. 

підпункт 1.3.4.3). 

В даній роботі підвищення теплопередачі рекомендується проволити шля-

хом розміщення ТАМ в макрокапсули з високою теплопровідністю. Розроблений 

ТАМ може використовуватися в вже існуючих теплових акумуляторах капсульно-

го типу, для яких капсули виготовляються у формі куль, циліндрів, прямокутних 

плоских контейнерів тощо. А для вивчення процесу теплообміну при фазових пе-

реходах прийнято модель акумулятора капсульного типу, що складається з корпу-

са та теплоакумулюючих елементів якими є тонкостінні металеві труби, заповнені 

матеріалом з фазовим переходом. 

В даному розділі експериментальне та теоретичне дослідження теплообміну 

при фазових переходах розглянуто на прикладі моделі окремого теплоакумулюю-

чого елемента, виконаного у вигляді тонкостінної труби з нержавіючої сталі, за-

повненою ТАМ. Задачею даного розділу є моделювання процесів теплообміну та 

розрахунок температурного поля теплоакумулюючого елемента з урахуванням 

фазового переходу під час нагрівання та охолодження.  

Достовірність математичної моделі планується перевірити експерименталь-

но, дослідивши кінетику акумулювання теплоти експериментальним зразком теп-

лоакумулюючого елемента та отримавши розподіл температур в ТАМ під час на-

грівання та охолодження. 
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4.1. Експериментальна установка і методика дослідження кінетики аку-

мулювання теплоти 

Дослідження кінетики акумулювання теплоти трубчастим теплоакумулюю-

чим елементом, заповненим матеріалом з фазовим переходом на основі 85% па-

рафіну та 15% буровугільного воску проводили на експериментальній установці 

(рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Схема експериментальної установки: 

1 – термостат; 2 – тонкостінний контейнер з нержавіючої сталі;  

3 – теплоакумулюючий матеріал; 4 – вода; 5, 6 – термопари; 7 – анало-

гово-цифровий перетворювач з інтерфейсом; 5 – комп’ютер. 

Установка включала термостат типу NBE 1 з регульованою потужністю на-

гріву теплоносія (8 л дистильованої води) та трубчасту капсулу 2 з теплоакуму-

люючим матеріалом 3. Під час експерименту теплоносій інтенсивно перемішував-

ся, що забезпечувало постійну температуру у всьому об’ємі термостата. Капсула 

для теплоакумулюючого матеріалу була виконана у вигляді тонкостінної труби з 

нержавіючої сталі (dз = 25 мм, s = 0,5 мм, l = 154 мм). Через об’ємне розширення 
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при фазовому переході капсулу заповнювали розплавленим ТАМ по висоті на 

100 мм. Маса матеріалу в теплоакумулюючому елементі становила 40,5 г. 

Для реєстрації температури ТАМ в процесі нагрівання та охолодження в 

центральній його частині була розміщена термопара 5. Друга термопара 6 фіксу-

вала температуру теплоносія в термостаті при нагріванні ТАМ або в повітряному 

середовищі при його охолодженні. Показання термопар за допомогою аналого-

цифрового перетворювача 7 типу i-7018 та конвертера інтерфейсу i-7520 переда-

вались на комп'ютер 8, де відображались в вигляді кривих залежності Т = f(t).  

Під час експерименту змодельовані два режими нагрівання: 1 – теплоаку-

мулюючий елемент опускали в термостат з температурою теплоносія 80 °С;  

2 – нагрівання теплоакумулюючого елемента в термостаті з різною швидкістю. 

Різна швидкість нагрівання теплоносія забезпечувалась включенням електричних 

нагрівачів термостата потужністю 400, 800 та 1200 Вт.  

На кривих нагрівання (рис.4.2) в інтервалі 35…80 ºС спостерігаємо переги-

ни, які відповідають процесам плавлення в ТАМ та співпадають з температурами 

фазового переходу, отриманими методом ДСК (рис. 3.2).  

 
Рис 4.2. Зміна температури ТАМ при різних швидкостях нагрівання  

теплоносія – 0,35 (1), 0,77 (2) і 1,17 (3) К/хв. та при контакті з теплоносієм  

з температурою 80 °С (4). 
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Найбільша швидкість нагрівання ТАМ (1,2 К/хв.) спостерігається при опус-

канні теплоакумулюючого елемента у воду з температурою 80 °С (рис. 4.2, кри-

ва 4). Оскільки в реальних умовах у тепловому акумуляторі ТАМ нагрівається од-

ночасно з теплоносієм, то цим умовам відповідають криві 1, 2 та 3 (рис. 4.2). З ри-

сунку видно, що чим більша швидкість нагрівання теплоносія термостата тим бі-

льша швидкість нагрівання ТАМ – 0,3, 0,5 та 0,7 К/хв. відповідно. 

Процеси кристалізації в ТАМ при охолодженні його в повітряному середо-

вищі спостерігаються в інтервалі 74….30 ºС (рис. 4.3). Охолодження ТАМ в теп-

лоакумулюючому елементі до 25 ºС відбувається з середньою швидкістю 

0,45 К/хв. 

 
Рис.4.3. Зміна температури ТАМ (1) в теплоакумулюючому елементі та пові-

тряного середовища (2). 

Суміщаючи криві нагрівання ТАМ та теплоносія (рис. 4.4) можна зробити 

висновок про вплив швидкості нагрівання теплоносія на процес акумулювання 

теплоти. 

В зв’язку з тим, що коефіцієнт теплопровідності розплаву на 16,6 % нижче 

ніж твердого ТАМ, відставання температури матеріалу від температури теплоно-

сія в процесі нагрівання збільшується. Різниця температур між теплоносієм та 

ТАМ збільшується при зростанні швидкості нагрівання. 
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Рис. 4.4. Зміна температури ТАМ (1, 3, 5) та теплоносія (2, 4, 6) при нагрі-

вання його зі швидкістю 0,35, 0,77 та 1,17 К/хв. відповідно. 

З отриманих результатів можна зробити висновок, що для процесів акуму-

лювання немає значення використовувати високу швидкість нагрівання, потуж-

ність нагрівача потрібно підбирати таким чином, щоб температура ТАМ та тепло-

носія були близькими в кінці процесу нагрівання. 

4.2. Моделювання теплообміну при нагріванні та охолодженні ТАМ 

Для моделювання теплообміну при нагріванні та охолодженні ТАМ з фазо-

вим переходом був використаний пакет COMSOL Multiphysics (версія 4.4). Це по-

тужне інтерактивне середовище для моделювання і розрахунків більшості науко-

вих і інженерних задач, які базуються на диференціальних рівняннях в частинних 

похідних методом скінченних елементів [190, 191]. 

Можливість вирішувати задачі реалізована у вигляді спеціальних приклад-

них режимів, при завантаженні яких автоматично обирається потрібна система 

рівнянь, в якій необхідно задати лише коефіцієнти та граничні умови. Коефіцієн-

ти диференціальних рівнянь задаються у вигляді фізичних властивостей, таких як 

теплопровідність, теплоємність, коефіцієнт теплопередачі та ін. в залежності від 

фізичного розділу. При вирішенні системи диференціальних рівнянь пакет 

COMSOL Multiphysics використовує метод скінченних елементів [191]. Програм-
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не забезпечення виконує скінченно-елементний аналіз разом з побудовою сітки, 

використовуючи цілий ряд числових вирішувачів. Пакет оснащений детальною та 

ефективною системою графічної візуалізації результатів розрахунку. 

Розрахунок процесу теплообміну при 

фазовому переході в пакеті COMSOL 

Multiphysics відбувається за алгоритмом, 

зображеним на рис. 4.5. 

Як було наведено вище, для розраху-

нку процесів теплообміну розглядаємо 

окремий теплоакумулюючий елемент, ви-

конаний у вигляді тонкостінної стальної 

труби, заповнений органічною сумішшю 

на основі 85% парафіну та 15% буровугі-

льного воску (рис. 4.6). Задана геометрія 

моделі співпадає з дослідним зразком і ви-

конана в двовимірній проекції. 

Відомо, що в системах акумулювання 

теплоти матеріалом з фазовим перехо-

дом процеси теплообміну відбуваються 

за рахунок теплопередачі при плавленні-

кристалізації, теплопровідності та кон-

векції.  

 

Рис 4.5. Блок-схема алгоритма 
розрахунку процесів теплооб-
міну при фазових переходах 

Рис. 4.6. Геометрія теплоакуму-
люючого елемента 
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Для побудови математичної моделі введемо наступні припущення: 

- конвекція в рідкій фазі відсутня, тобто теплопередача здійснюється тільки 

за рахунок теплопровідності; 

- теплові втрати в навколишнє середовище від ТАМ відсутні; 

- внутрішні джерела теплоти відсутні; 

- початкова температура по всьому об’єму ТАМ та контейнера однакова; 

- границі розташування ТАМ незмінні. 

В цьому випадку математична модель процесів теплообміну при фазових 

переходах ТАМ задається рівнянням теплопровідності: 

 TkTuc
t
Tc 



  ,                                      (4.1) 

де ρ – густина матеріалу (кг·м-3), c – питома теплоємність (Дж·кг-1·К-1),  

T – температура (К), t – час (с), k – коефіцієнт теплопровідності (Вт∙м-1∙К-1. ),  

u – швидкість руху середовища, м·с-1. 

В нашому випадку, коли використовуються невеликі об’єми ТАМ в закри-

тих капсулах, конвекцією можна знехтувати. Тоді конвективний член рівняння не 

враховується і (4.1) приймає вигляд: 

 Tk
t
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 .                                                   (4.2) 

Рівняння (4.2) з урахуванням властивостей ТАМ і геометрії теплоакумулю-

ючого елемента записуємо в двовимірних циліндричних координатах:  




























2

2

2

2 1
z
T

r
T

rr
T

c
k

t
T


.                                   (4.3) 

При цьому необхідно задати наступні початкові та граничні умови: 

1) у початковий момент часу: 

  00,, TtzrT  , 
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де Т0 – початкова температура теплоакумулюючого матеріалу, К. 

2) на зовнішній поверхні контейнеру з ТАМ задаємо теплообмін з навколи-

шнім середовищем у вигляді граничної 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 

процеси теплового контакту між тілом і навколишнім середовищем в пригранич-

ному шарі: 

),,( extaext Tpx  , 

де х – розмір, що характеризує геометрію стінки, яка знаходиться в контакті 

з оточуючим середовищем; pa – тиск навколишнього середовища. 

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

0



r
T . 

В пакеті COMSOL Multiphysics числове вирішення математичної моделі 

відбувається методом кінцевих елементів, суттю якого є розрахунок температури 

в кожній ступені свободи в вузлах сітки.  

Задача полягає в 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 

теплофізичні властивості (теплоємність, теплопровідність, густина) ТАМ були 

задані в залежності від температури. 
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Для імітації фазового переходу був використаний принцип ефективної теп-

лоємності [192], який дозволяє врахувати діапазон температур та теплоту фазово-

го переходу. Цей принцип дозволяє ефективно в будь-якому програмному пакеті 

для математичного моделювання відобразити фазовий перехід, якщо питома теп-

лоємність є функцією температури.  

З термодинамічної точки зору ентальпія є сумою складових теплоти, які на-

копичуються за рахунок теплоємності та фазового переходу, а питома теплоєм-

ність – швидкість зміни ентальпії в залежності від температури. 

T
Hc



 ,                                                                 (4.5) 

де Н – ентальпія. 

Ефективна теплоємність визначається як сума теплоти фазового переходу та 

теплоти, що накопичується за рахунок теплоємності: 

T
Lcc



 ,                                                         (4.6) 

де L – питома теплота фазового переходу. 

В програмному пакеті вираз (4.7) задається у вигляді: 

dT
dLccc phasephase


 21 )1(  ,                                      (4.7) 

де θ – масова частка фаз, індекси phase1 та phase2 – визначають фазу мате-

ріалу при протіканні процесу. Наприклад, при нагріванні phase1 відповідає твер-

дій фазі, phase2 – рідкій, і навпаки при охолодженні. 

 
  21

12

1
1

2
1

phasephase

phasephase







  

Подібним чином згладжуються вирази для коефіцієнту теплопередачі: 

21 )1( phasephase kkk                                           (4.8) 
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та густини матеріалу: 
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4.3. Процес нагрівання ТАМ 

Розглянемо різні режими нагрівання, що відповідають умовам експерименту 

(див. п.4.1). 

В початковий момент часу приймаємо, що температура однорідна по всьому 

об’єму матеріалу і дорівнює T1 = 22 °C.  

Граничні умови задаємо відповідно до режимів нагрівання ТАМ до 80 °С:  

1) контакт зовнішньої стінки металевої капсули з теплоносієм (водою), нагрітим 

до 80 °С; 2) контакт з теплоносієм, який нагрівається від 22 до 80 °С зі швидкістю 

0,35, 0,77 та 1,17 К/хв. 

Властивості ТАМ (діапазон температур, теплоту фазового переходу, питому 

теплоємність, коефіцієнт теплопровідності) задаємо відповідно отриманих даних, 

наведених у розділі 3. Матеріал капсули – нержавіюча сталь [193]. 

Результати числового моделювання динаміки зростання температур для різ-

них режимів нагрівання наведені на рис. 4.7 – 4.8. 

Рис. 4.7 демонструє розподіл температури в різні проміжки часу. При t = 0 

ТАМ в капсулі перебуває в твердому стані (температура матеріалу однорідна і 

дорівнює 22 °С). При контакті капсули з нагрітим до 80 °С теплоносієм (рис. 4.7 

a) відбувається миттєве нагрівання її стінок до 80 °С, оскільки вони виготовлені з 

металу, який відповідно має високу теплопровідність. Вже при  

t = 60 с матеріал біля стінок знаходиться в розплавленому стані. Оскільки, через 

малий об’єм капсули конвекцією знехтували, то теплообмін відбувається тільки за 

рахунок теплопровідності. Таким чином рух межі фазового переходу відбувається 

паралельно стінкам циліндричного контейнера. В цьому випадку під час нагрі-

вання спостерігається висока неоднорідність температурного поля в межах розрі-

зу. 
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Рис. 4.7. Розподіл температури ТАМ під час нагрівання від 22 до 80 °С  

при контакті зовнішньої стінки металевої капсули з теплоносієм, нагрітим до  

80 °С (а) та з теплоносієм, що нагрівається зі швидкістю  

0,35 (б), 0,77 (в), 1,17 (г) К/хв. 
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Рис. 4.8. Температура ТАМ в центрі контейнера при контакті зовнішньої 

стінки металевої капсули з теплоносієм, нагрітим до 80 °С (а) та з теплоно-

сієм, що нагрівається зі швидкістю  0,35 (б), 0,77 (в), 1,17 (г) К/хв. 
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Менша неоднорідність температурного поля спостерігається для випадку 

одночасного нагрівання теплоносія і ТАМ з високою швидкістю (рис. 4.7 г). При 

менших швидкостях нагрівання (рис. 4.7 б-в) такої неоднорідності не спостеріга-

ється – відбувається рівномірне поступове нагрівання по всьому об’єму ТАМ. В 

кожен певний момент часу матеріал по всьому об’єму має практично однакову 

температуру. 

На рис. 4.8 наведені результати обчислення температурного профілю в точ-

ці, яка знаходиться в центрі капсули з ТАМ. При нагріванні, температура матеріа-

лу починає підніматися від початкової (22 °С) до того часу, поки не досягне тем-

ператури фазового переходу. Протягом цього періоду теплова енергія акумулю-

ється за рахунок теплоємності матеріалу – збільшується внутрішня енергія мате-

ріалу. 

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, температу-

ра починає знову зростати поки не досягне температури теплоносія. 

Оскільки обраний ТАМ має широкий температурний діапазон плавлення, то 

на отриманих кривих не можна виділити чітку зону фазового переходу. Проте до-

бре видно перегини, які відповідають фазовому переходу. При великій різниці те-

мператур теплоносія та ТАМ (рис. 4.8 а) температура в капсулі починає різко зро-

стати, відбувається фазовий перехід в точці перегину. Кривій поза ділянки пере-

гину відповідає твердий або рідкий стан ТАМ. Проте на цих ділянках крива нагрі-

вання не є прямою лінією через нерівномірний характер нагрівання матеріалу. 

Тому і для практичного застосування кращим варіантом є поступове нагрівання 

теплоносія та матеріалу. Повністю матеріал розплавляється приблизно через 

28 хв. При вирівнюванні температури ТАМ та теплоносія система переходить в 

рівноважний стан. Температура матеріалу досягає значення 80 °С за 47 хв.  

При одночасному нагріванні теплоносія та ТАМ (рис. 4.8 б-в) криві нагрі-

вання на ділянках, що відповідають твердому та рідкому стану ТАМ мають ліній-

ний характер.  
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Невелика швидкість нагрівання забезпечує більш рівномірний процес. Ма-

теріал досягає температури 80 °С за 185, 94, 80 хв. при швидкості нагрівання теп-

лоносія 0,35, 0,77, 1,17 К/хв., відповідно. 

4.4. Процес охолодження ТАМ 

В початковий момент часу приймаємо, що температура однорідна по всьому 

об’єму матеріалу і дорівнює T1 = 80 °C, ТАМ знаходиться в рідкому стані. Грани-

чні умови – охолодження відбувається за рахунок природної конвекції повітрям з 

температурою 22 °С. Властивості ТАМ та матеріалу контейнера задаються так як і 

для процесу нагрівання (див п. 4.4). 

Результати числового моделювання динаміки зміни температури ТАМ при 

охолодженні наведені на рис. 4.9-4.10. 

В початковий момент часу при t = 0 матеріал знаходиться в рідкому стані з 

температурою 80 ºС (рис. 4.9).  

 

 
Рис. 4.9. Розподіл температури ТАМ під час охолодження капсули ТАМ. 
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Під час охолодження до початку кристалізації температура ТАМ знижуєть-

ся за рахунок втрати теплоємністної складової теплової енергії рідкого стану. З 

початком кристалізації, матеріал поступово переходить в твердий стан. Процес 

кристалізації починається від стінок капсули, які перебувають в контакті з повіт-

рям при 22 ºС, та протікає вглиб матеріалу. Оскільки приймали, що теплообмін 

відбувається тільки за рахунок теплопровідності, то рух межі фазового переходу 

відбувається паралельно стінкам циліндричного контейнера (рис. 4.9). Як видно з 

даних температурного профілю матеріал повністю переходить в твердий стан за 

86 хв. Після чого температура матеріалу знижується до рівня температури оточу-

ючого повітря. 

Результати обчислення зміни температури в точці, яка знаходиться в центрі 

капсули з ТАМ представлені на рис. 4.10.  

 
Рис. 4.10. Температура ТАМ в центрі контейнера при охолодженні. 

  

Через значну різницю температур між оточуючим середовищем та розплав-

леним ТАМ (теплоізоляція відсутня) на початковій ділянці кривої охолодження 

(до початку фазового переходу) спостерігається різке зменшення температури 

ТАМ. Фазовий перехід відображається на кривій охолодження перегином. Крис-

талізуючись, матеріал виділяє теплоту кристалізації, що дорівнює акумульованій 
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при нагріванні теплоті плавлення, при цьому швидкість зниження температури 

ТАМ зменшується. 

Після того як матеріал закристалізувався, швидкість зменшення його темпе-

ратури знову зростає, при цьому виділяється теплота, що відповідає теплоємніс-

ній складовій енергії твердого стану. Після досягнення ТАМ 30 ºС, через малу рі-

зницю температур між контейнером та оточуючи повітрям, швидкість охоло-

дження різко зменшуються. На цьому відрізку кривої охолодження зміна темпе-

ратури ТАМ має експоненціальній характер. 

4.5. Перевірка адекватності застосованої моделі розрахунків 

Щоб підтвердити адекватність моделі були порівняні результати теоретич-

них та експериментальних розрахунків теплообміну при нагріванні та охолоджені 

теплоакумулючого матеріалу з фазовим переходом (рис. 4.11-4.12). 

Проаналізувавши результати експериментальних та теоретичних дослі-

джень (рис. 4.11), отриманих для різних режимів нагрівання капсули з ТАМ мож-

на зробити висновок, що характер зміни кривих температур в різних точках прак-

тично співпадають і можна вважати ці результати адекватними. 

Як вже було зазначено, в якості ТАМ розглядалася багатокомпонентна су-

міш, яка має досить широкий діапазон фазового переходу та декілька максимумів 

теплопоглинання на ДСК-кривій нагрівання (розділ 3, рис. 3.2). Всі ці особливості 

врахувати в математичній моделі не вдалося. Тому в результаті теоретичного роз-

рахунку маємо менш виражений перегин, який відповідає фазовому переходу. 

Максимальна розбіжність становить 5,5 %. Крім того, математична модель дозво-

ляє достатньо точно розраховувати час нагрівання. 

Щодо процесів теплообміну при кристалізації ТАМ (рис. 4.12), то тут роз-

біжності більш суттєві за рахунок того, що кристалізація – процес нерівноважний 

і часто супроводжується переохолодженням, величину якого не можливо точно 

прогнозувати. Час охолодження ТАМ до 25 °С  розрахований та експерименталь-

но визначений має розбіжність в 5 %, тобто модель дозволяє достатньо точно роз-

раховувати тривалість розрядки. 
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Рис. 4.11. Порівняння результатів теоретичних розрахунків та експеримента-

льних досліджень теплообміну в системі при контакті зовнішньої стінки мета-
левої капсули з ТАМ та теплоносієм, нагрітим до 80 °С (а) та з теплоносієм, 

що нагрівається зі швидкістю 0,35 (б), 0,77 (в), 1,17 (г) К/хв. 
 

 
Рис. 4.12. Порівняння результатів теоретичних розрахунків та  

експериментальних досліджень теплообміну при охолодженні капсули з 
ТАМ в повітряному середовищі при 22 °С в умовах природної конвекції. 
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Це підтверджує можливість використання методу ефективної теплоємності 

для розрахунку теплообміну при фазовому переході та дозволяє досить точно пе-

редбачити фактичний час циклу нагрівання-охолодження. Крім того, прийняті до-

пущення про відсутність вільної конвекції в ТАМ та об’ємного розширення мате-

ріалу при фазовому переході не впливають на результати розрахунку. 

Висновки до розділу 4 

1. В даному розділі був експериментально та теоретично змодельований 

процес теплообміну з урахуванням фазового переходу ТАМ на прикладі капсуль-

ного теплоакумулюючого елемента. В результаті отримано розподіл температур 

під час нагрівання та охолодження ТАМ з фазовим переходом. 

2. Експериментальні дослідження виявили що при нагріванні не має сенсу 

використовувати високу швидкість нагрівання, потужність нагрівача потрібно 

підбирати таким чином, щоб температура ТАМ та теплоносія були близькими в 

кінці процесу нагрівання. Це підтвердили і теоретичні розрахунки – під час нагрі-

вання з високою швидкістю спостерігається висока неоднорідність температурно-

го поля в межах розрізу. 

4. Отримані результати підтвердили, що при використанні невеликих 

об’ємів капсул при розрахунку конвективною складовою в рівнянні теплопровід-

ності можна знехтувати. 

5. Порівняння результатів експериментальних та теоретичних досліджень 

підтверджують можливість використання методу ефективної теплоємності для 

розрахунку теплообміну при фазовому переході та дозволяє досить точно перед-

бачити фактичний час нагрівання-охолодження.  

6. Отримані результати довели, що використання математичних пакетів 

COMSOL Multiphysics для моделювання і розрахунків дає можливість з досить 

високою точністю досліджувати процеси теплообміну при фазових переходах 

ТАМ не тільки окремого теплоакумулюючого елементу, але дослідити процеси в 

самому тепловому акумуляторі без попереднього виготовлення дослідного зразка, 

в результаті чого дозволить підібрати його оптимальну конструкцію.  

Основні результати розділу опубліковані в роботах [23, 25, 27]. 



 144 

РОЗДІЛ 5 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТА ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

5.1. Електричне опалення 

Відомо, що акумулювання теплової енергії здійснюють в основному за ра-

хунок енергії сонця або шляхом електричного нагрівання. Перспективним в цьому 

плані є застосування автономних теплоакумулюючих електронагрівальних прила-

дів, які акумулюють енергію вночі по пільговим тарифам та віддають її протягом 

дня. 

Пільгове тарифне регулювання в нічний час давно використовується в ряді 

країн Західної Європи, а з 1 січня 2002 часу набуло чинності і в нашій країні (по-

станова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 

20.12.2001 № 1241). Досвід використання систем електричного опалення в країнах 

Європи вказує на перспективність цього методу опалення. При тарифній політиці, 

яка передбачає більш низький тариф на електроенергію, яка споживається в ніч-

ний час, використання електричних теплових акумуляторів стає вигідним як для 

споживачів, так і для виробників електроенергії. Споживання електроенергії пе-

реноситься з пікових годин енергосистеми на години нічних провалів, сприяючи 

підвищенню економічності і надійності роботи енергосистеми в цілому і скоро-

чення витрат безпосередньо на електростанціях. 

Були введені відповідні тарифні коефіцієнти для двозонних та тризонних 

тарифів (рис. 5.1), диференційованих за періодами часу (постанова НКРЕ від 

20.12.2001 № 1241 (із змінами та доповненнями) та постанова НКРЕКП України 

від 26.02.2015 № 221). 

Застосуванню автономних систем опалення, що працюють з використанням 

електричної енергії сприяє також відчутна різниця вартості 1 Гкал теплової енер-

гії, отриманої від газових котелень та теплової енергії, отриманої завдяки елект-

ричному опаленню на основі нічних тарифів на електроенергію. Завдяки низьким 

нічним тарифами електроопалення є економічно вигідним і конкурентоспромож-

ним з іншими видами індивідуального опалення. 
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Рис. 5.1. Тарифні коефіцієнти для розрахунку за двозонними  

та трьохзонними тарифами на електричну енергію 

 

Для підтвердження ефективності використання електронагрівальних тепло-

акумуляторів згідно з тарифами на березень 2017 р [194] розрахована вартість 

1 Гкал теплової енергії, отриманої за рахунок використання пільгової електроене-

ргії в нічний період для різних категорій споживачів (табл. 5.1). При цьому тариф 

на електроенергію для населення становить 1,680 грн./кВт·год, а для всіх інших 

споживачів, крім населення – 1,9832 грн./кВт·год. 
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Таблиця 5.1 

Вартість 1 Гкал теплової енергії, отриманої за рахунок пільгової електроенергії 

Тарифний план 
Тривалість 

періоду,  
години 

Тарифний 
коефіцієнт 

Тариф,  
грн./(кВт∙год) 

Вартість  
1 Гкал, грн 

Для населення 
Двозонні тарифи, 
диференційовані 
за періодами часу 

8 
(з 2300 до 700) 

0,5 0,840 976,74 

Тризонні тарифи, 
диференційовані 
за періодами часу 

8 
(з 2300 до 700) 

0,4 0,672 781,40 

Для юридичних осіб 
Двозонні тарифи, 
диференційовані 
за періодами часу 

8 
(з 2300 до 700) 

0,35 0,69412 807,12 

Тризонні тарифи, 
диференційовані 
за періодами часу 

7 
(з 2400 до 700) 

0,25 0,4958 576,51 

 

Порівняння результатів розрахунку (табл. 5.1) з вартістю теплової енергії, 

отриманої за рахунок централізованого теплопостачання, за встановленими тари-

фами ПАТ «Київенерго» наведено в табл. 5.2. Видно, що при розрахунку як за 

двозонними так і трьохзонними тарифами електричні системи акумулювання теп-

лоти вигідні для всіх споживачів пільгової електричної енергії.  

Найбільший позитивний ефект використання пільгової енергії на даний мо-

мент мають юридичні особи, а саме ті, що відносяться до категорії «інші спожи-

вачі» – 55 % економії за розрахунком для двозонного тарифу та 68% для тризон-

ного. Для інших юридичних осіб позитивний ефект становить 42 % за розрахун-

ком для двозонного тарифу та 58 % для тризонного. Трохи менше, проте теж ви-

гідним є використання електроенергії за пільговими тарифами для населення – 

31 % економії за розрахунком для двозонного тарифу та 45% – для тризонного. 

 

 



 147 

Таблиця 5.2 

Вартість 1 Гкал теплової енергії 

Вартість1 Гкал ТЕ, 
отриманої за раху-
нок використання 
електричної систе-

ми опалення, 
грн./Гкал 

Різниця тарифів 
(економія), 
грн./Гкал Споживачі 

Вартість  
1 Гкал ТЕ за 

тарифами 
Київенерго, 

грн./Гкал Двозонні 
тарифи 

Тризонні 
тарифи 

Дво-
зонні 

тарифи 

Три-
зонні 

тарифи 
Населення 1416,96 976,74 781,40 440,22 635,56 
Житлово-
експлуатаційні ор-
ганізації (для потреб 
населення) 

1384,56 807,12 576,51 577,44 808,05 

Бюджетні установи  1383,54 807,12 576,51 576,42  807,03  
Інші споживачі 1810,64 807,12 576,51 1003,52 1234,13 

 
Це підтверджує ефективність використання систем електроопалення за до-

помогою теплових акумуляторів, в тому числі із використанням теплоти фазового 

переходу. Такі системи опалення можуть застосовуватися як на промислових під-

приємствах, так і в житлових приміщеннях, забезпечуючи споживачів якісним і 

безпечним теплом. Вони мають невелике енергоспоживання (10 – 12 кВт) і не ви-

магають модернізації існуючих систем підведення і розподілу електричної енергії, 

наприклад в будівлях обладнаних електроплитами. 

Також до переваг електричного опалення можна віднести простоту монтажу 

електропроводки, відсутність продуктів згоряння, компактність нагрівальних 

приладів, високий коефіцієнт корисної дії електричних приладів опалення. 

5.2 Використання дослідженогоТАМ 

Як уже зазначалося в розділі 4, запропонований ТАМ, що скадається з 85 % 

парафіну та 15 % буровугільного воску, може використовуватися в вже існуючих 

теплових акумуляторах капсульного типу, для яких капсули виготовляються різ-

ної конфігурації. Приклади таких капсул та теплових акумуляторів, що випуска-
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ються різними компаніями представлено на рис. 5.2. В основному капсули випус-

каються у формі куль (рис. 5.2 а), прямокутних плоских контейнерів (рис. 5.2 б) 

та циліндрів (рис. 5.3 в). 
 

 
а 

 
б 

 

 

 
в 

Рис. 5.2. Використання дослідженого ТАМ в існуючих  

теплових акумуляторах капсульного типу 

 

5.3. Розробка моделі термоакумулятора 

Прикладом впровадження теплоакумулюючих систем опалення може слу-

гувати модель розробленого експериментального електричного термоакумулятора 

(рис. 5.3). Його можна розміщувати в кімнаті і використовувати в якості додатко-

вого підігріву приміщення.  

Електричний термоакумулятор складається з корпуса, теплового блока, за-

повненого теплоакумулюючим матеріалом, теплоносія (мінеральне масло) та еле-

ктричного нагрівача. Конструкція експериментального зразка термоакумулятора 
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передбачає 14 теплоакумулюючих елементів (капсул з ТАМ) (рис. 5.3 в), проте 

для збільшення теплової ємності термоакумулятора їх кількість можна збільшува-

ти, тим самим збільшуючи і габарити самого термоакумулятора. 

Корпус електричного термоакумулятора 1 виконаний з тонкої листової ста-

лі, заповнений мінеральним маслом і розміщений на підставці 2. Акумулятор за-

критий кришкою 3, яка має повітряний демпфер 4 для можливого температурного 

розширення теплоносія. Знизу до кришки прикріплені дві подовжні перегородки 9 

з утримувачами 5, на яких горизонтально у шаховому порядку розміщені елемен-

ти теплового блоку 6, заповнені теплоакумулюючим матеріалом з фазовим пере-

ходом. Тепловий елемент представляє собою тонкостінну металеву трубу, герме-

тично закриту з обох сторін пробками з нарізним сполученням, через які вона за-

повнюється теплоакумулюючим матеріалом та обладнується датчиком темпера-

тури 7. В нижній частині корпуса розміщений електричний нагрівач 8. Перегоро-

дки 9 з боковими стінками корпуса термоакумулятора утворюють канали для ци-

ркуляції масла, що покращує теплообмін всередині корпуса акумулятора. Для збі-

льшення теплообмінної поверхні між електричним термоакумулятором та оточу-

ючим середовищем зовнішня поверхня корпуса має оребрення 10.  

Згідно ДНБ В.2.5-67:2013 [195] максимально допустима температура тепло-

віддавальної поверхні електричних опалювальних приладів для житлових і гро-

мадських приміщень повинна бути не більше ніж 85 °С. Тому для уникнення кон-

такту з гарячою поверхнею корпуса, термоакумулятор обладнаний захисними сті-

нками 11.  

Електричний термоакумулятор працює наступним чином. 

На електричний нагрівач 8, що розміщений в нижній частині корпуса, пода-

ється електроенергія, де вона перетворюється в теплову. При цьому відбувається 

нагрівання масляного теплоносія, потік якого за рахунок вільної конвекції спря-

мовується вгору і, огинаючи труби з теплоакумулюючим матеріалом, через пря-

мокутні отвори між кришкою 3 та перегородками 9 по утвореним каналам надхо-

дить в нижню частину акумулятора, де знову підігрівається за допомогою елект-

ричного нагрівача 8.  
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Рис. 5.3. Електричний термоакумулятор (а – головний вид,  

б – вид зверху, в – розріз А-А):  

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. 
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Об’єм мінерального масла, який утворюється внаслідок температурного 

розширення, надходить в демпфер 4. Теплота від нагрітого масла через стінку ме-

талевої труби передається теплоакумулюючому матеріалу з фазовим переходом.  

Зарядка термоакумулятора відбувається в три етапи. На першому етапі теп-

лоакумулюючий матеріал нагрівається від температури оточуючого середовища 

до температури його плавлення. При цьому він акумулює теплову енергію, яка 

пропорційна різниці температур, масі матеріалу та його теплоємності в твердому 

стані. На другому етапі відбувається плавлення теплоакумулюючого матеріалу, в 

результаті чого поглинається теплова енергія, що витрачається на фазовий пере-

хід. Фазовий перехід для теплоакумулюючих матеріалів на основі парафінів зна-

ходиться в діапазоні температур, дозволених санітарними нормами для житлових 

приміщень (30 – 85 ºС). На третьому етапі розплавлений теплоакумулюючий ма-

теріал нагрівається до температури, що визначена як безпечна з міркувань його 

термічної стійкості. Теплота, що акумулюється на третьому етапі пропорційна рі-

зниці температур, масі та теплоємності теплоакумулюючого матеріалу в рідкому 

стані. 

Кількість теплоти, яка додатково може акумулюватись за рахунок теплоєм-

ності теплоакумулюючого матеріалу на основі парафіну становить біля 30% від 

загальної його енергоємності. 

Додатково теплова ємність термоакумулятора збільшується за рахунок теп-

лоти, що акумулює масляний теплоносій при нагріванні від температури оточую-

чого середовища до безпечної ТАМ. 

Оскільки корпус термоакумулятора виготовлено без теплоізоляції, то одно-

часно з зарядкою термоакумулятора відбувається опалення приміщення, оскільки 

нагрітий масляний теплоносій віддає свою теплоту як до теплоакумулюючого ма-

теріалу з фазовим переходом, так і в оточуюче середовище.  

З досягненням теплоакумулюючим матеріалом температури термічної стій-

кості, що контролюється датчиком 7, зарядка термоакумулятора припиняється і 

він переводиться в режим розрядки, при якому відбувається його охолодження 

повітрям навколишнього середовища. В результаті охолодження термоакумуля-
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тор спочатку віддає теплоту накопичену за рахунок теплоємності теплоакумулю-

ючого матеріалу в рідкому стані і при досягненні температури кристалізації почи-

нає віддавати теплоту фазового переходу, генерація якої припиняється при досяг-

ненні температури навколишнього середовища. 

Зарядка акумулятора зазвичай відбувається в нічний час при більш низько-

му тарифі на електроенергію, а розрядка – в денний час. 

Запропонована конструкція теплового блока, що складається з тонкостінних 

металевих труб, розміщених в шаховому порядку і заповнених матеріалом з фазо-

вим переходом на основі парафіну, забезпечує збільшення теплообмінної поверх-

ні, що покращує теплообмін в режимах зарядки та розрядки термоакумулятора та 

збільшує його теплову ємність.  

Дві перегородки, встановлені всередині корпуса, утворюють канали, що за-

безпечують природну циркуляцію теплоносія між електричним нагрівачем і теп-

ловим блоком в режимі зарядки термоакумулятора та між зовнішньою поверхнею 

корпуса термоакумулятора і тепловим блоком – в режимі розрядки, що збільшує 

коефіцієнт теплообміну. 

Відсутність теплової ізоляції дозволяє опалювати приміщення як у період 

розрядки, так і під час зарядки термоакумулятора, що забезпечить більш комфор-

тні умови в опалювальному приміщенні. 

Оребрення корпуса термоакумулятора сприяє підвищенню теплообміну з 

оточуючим повітрям. 

Використання теплоакумулюючого матеріалу з фазовим переходом на ос-

нові парафіну забезпечує високу густину акумульованої енергії, стабільність теп-

лофізичних властивостей після багаторазових зарядок та розрядок термоакумуля-

тора, запобігає корозійним процесам, підвищує надійність та значно подовжує 

тривалість експлуатації термоакумулятора.  

На даний пристрій електричного термоакумулятора одержаний патент 

України на винахід [12] та розроблена конструкторська документація на його екс-

периментальний зразок (додаток А). 
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5.4. Розрахунок електричного термоакумулятора 

Розрахунок проведено для експериментального зразка термоакумулятора з 

габаритними розмірами: довжина – 1,08 м, ширина – 0,224 м, висота – 0,79 м. 

Як вже було зазначено, щоб підібрати необхідну теплову ємність апарату, 

можна регулювати кількістю капсул з ТАМ. 

5.4.1 Конструктивні параметри термоакумулятора 

Основними частинами термоакумулятора є корпус апарата (рис. 5.4 а) та 

тепловий блок з теплоакумулюючими елементами (рис. 5.4 б).  

Короб корпуса, виготовлений з листової сталі 08КП [196] товщиною 1,6 мм, 

має наступні параметри: 

- внутрішній об’єм  032,0вн
к V  м3; 

- внутрішня площа поверхні 788,0вн
к F  м3. 

- зовнішня площа поверхні 797,0з
к F  м3. 

 
а                                                                    б 

Рис. 5.4. Конструктивні елементи електричного термоакумулятора: 

а – короб корпуса, б – теплоакумулюючий елемент 

 

Для покращення теплообміну з оточуючим повітрям корпус зовні з бокових 

сторін обладнаний 24 вертикальними ребрами (рис. 5.5).  
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Рис. 5.5. Корпус термоакумулятора (вид зверху) 

Для подальших розрахунків необхідно визначити зовнішню площу поверхні 

корпуса термоакумулятора. Враховуючи розміри корпусу (рис. 5.5) та окремого 

ребра (рис. 5.6): 

-  зовнішня площа поверхні одного ребра 059,0з
р F м2; 

-  зовнішня площа поверхні всіх ребер 416,1з
Σр F м2; 

-  площа міжреберного простору 791,0з
мр F м2; 

-  зовнішня площа поверхні оребреного корпусу 207,2з
рк F м2. 

 
Рис. 5.6. Зовнішній вигляд ребра 

Оболонка теплоакумулюючого елемента виготовлена з тонкостінної сталь-

ної труби ø25×0,5 мм (рис. 5.4 б). Її внутрішній об’єм становить 00044,0вн
т.е. V м3, а 

зовнішній 00048,0з
т.е. V м3. 
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5.4.2 Технічні характеристики матеріалів, що застосовуються в термоакуму-

ляторі 

Оскільки передбачається, що середовище неагресивне, то матеріал корпусу 

та оболонка теплоакумулюючих елементів – сталь конструкційна вуглецева марки 

08КП. Теплоакумулюючі елементи заповнюються матеріалом з фазовим перехо-

дом, обраному в 3 розділі даної роботи, а корпус – мінеральним маслом-

теплоносієм марки АМТ-300 [197]. Властивості, необхідні для розрахунку при 

робочих температурах наведені в таблиці 5.3. 

Враховуючи дані з табл. 5.3 і п. 5.4.1 визначаємо кількість матеріалів, що 

застосовуються в термоакумуляторі. 

Маса ТАМ в одному теплоакумулюючому елементі визначається з ураху-

ванням температурного розширення матеріалу під час фазового переходу, яке 

становить 10 %. Відповідно, маса матеріалу в одному теплоакумулюючому еле-

менті становить 357,0
теТАМ m кг, а загальна маса матеріалу в термоакумуляторі – 

5ТАМ m кг. 

Таблиця 5.3 

Властивості матеріалів, що застосовуються при виготовленні термоакумулятора 

Матеріал Густина, 
кг·м-3 

Питома теп-
лоємність, 

кДж·кг-1·К-1 

Коефіцієнт 
теплопровід-

ності,  
Вт·м-1·К-1 

Температура 
фазового 

переходу, ºС 

Ентальпія 
фазового 
переходу, 
кДж·кг-1 

Суміш №2 
(85% парафіну 
+15% бурову-
гільного воску) 

900 
2,001 (тв) 
2,270 (р) 

0,240 (тв) 
0,192 (р) 

29,5-86,0 (пл) 
73,0-26,5 (кр) 

174 

Масло-
теплоносій 
АМТ-300 

959 (20 ºС) 
913 (100 ºС) 

1,60 (20 ºС) 
1,87 (100 ºС) 

0,120 (20 ºС) 
0,114(100 ºС) 

- - 

Сталь 08КП 
7871 (20 ºС) 

7846 (100 ºС) 
0,482 

63 (20 ºС) 
60 (100 ºС) 

- - 

 

Об’єм масла-теплоносія в термоакумуляторі визначається з урахуванням 

конструктивних параметрів:  
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.м 0,02462000258,0000138,01400048,0032,0

214
3

перег.ел.нагр.
з

т.е.
вн

ктм



 VVVVV  

де ел.нагр.V  – об’єм, що займає електричний нагрівач в термоакумуляторі,  

перег.V  – об’єм, що займає перегородка. 

Відповідно маса теплоносія при 20 ºС становить: 

6,239590246,0тмтмтм   Vm  кг.  

де тм  – густина масла теплоносія, кг·м-3 

Об’єм, що займають всі металічні деталі акумулятора становить 

002456,0мет V м3, тоді його маса при 20 ºС – метm 19,3 кг. 

Загальна маса термоакумулятора: 

9,473,196,235меттмТАМТА   mmmm  кг. 

5.4.3. Тепловий баланс термоакумулятора 

Приймаємо початкову температуру в термоакумуляторі T1 = 10 °С та кінце-

ву температуру нагрівання T2 = 100 °С. 

Термоакумулятор працює в режимі зарядки та розрядки. Під час зарядки, 

електричний нагрівач перетворює отриману електричну енергію в теплову, нагрі-

ваючи при цьому теплоносій. Теплота від теплоносія передається до теплоакуму-

люючих елементів та через стінки корпусу в оточуюче середовище. 

Кількість теплоти, що витрачається за час зарядки: 

о.с.ктмТАМзар QQQQQ   , 

де ТАМQ  – теплота, що витрачається на нагрівання теплоакумулюючого ма-

теріалу;  

тмQ  – теплота, що витрачається на нагрівання теплоносія,  

кQ  – теплота, що витрачається на нагрівання корпуса термоакумулятора,  
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о.с.Q  – теплота, що передається в оточуюче середовище і йде на опалення 

приміщення в період зарядки. 

Кількість теплоти, яка акумулюється ТАМ визначається з рівняння (2.1): 

    4,1224к
пл2

р
пл1

п
пл

тв  TTmcmhTTmcQТАМ  кДж. 

Теплота, що витрачається на нагрівання теплоносія: 

  9,397112тмтмтм   TTmcQ  кДж. 

Теплота, що акумулюється металевими елементами корпусу: 

  2,83712ккк  TTmcQ  кДж. 

Передача теплоти термоакумулятором в оточуюче середовище через стінку 

відбувається за рахунок складного теплообміну – передача теплоти від теплоносія 

до стінки термоакумулятора здійснюється конвекцією, через стінку – теплопрові-

дністю, а оточуючому середовищу – конвекцією.  

Сумарний тепловий потік, що передається термоакумулятором в оточуюче 

середовище [198]: 

 о.с.ТАро.с. ТTKQ  , 

де рK  – коефіцієнт теплопередачі через оребрену поверхню термоакумуля-

тора, Вт·К-1;  

2/)( 21ТА ТТT   – середня температура теплоносія в акумуляторі, ºС;  

о.с.Т  – температура оточуючого середовища на великій відстані від поверхні 

нагрівання, ºС. 

Одним з основних теплотехнічних показників термоакумулятора є коефіці-

єнт теплопередачі, який дорівнює потоку теплоти, що проходить через 1 м2 пове-

рхні нагрівання при різниці середньої температури теплоносія і температури пові-

тря в приміщенні в 1 °С. При передачі теплоти через оребрену стінку коефіцієнт 

теплопередачі Kр визначається за формулою: 
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4,20111
1

22111

р 




FFkF

K






 Вт·К-1, 

де вн
к1 FF   – площа поверхні з гладкої сторони;  

з
рк2  FF  – площа поверхні з оребреної сторони;  

δ – товщина стінки, м;  

k – коефіцієнт теплопровідності матеріалу стінки, Вт·м-1·К-1;  

α1 – коефіцієнт тепловіддачі на межі «гарячий теплоносій-стінка» (для міне-

рального масла приймаємо 300 Вт·м-2·К-1);  

α2 – коефіцієнт тепловіддачі на межі «стінка – оточуюче середовище» (для 

повітря приймаємо 10 Вт·м-2·К-1);  

Тоді, за 7 годин зарядки термоакумулятора за пільговим тарифом на елект-

ричну енергію витрачається: 

8,17992)1045(73600104,20 3
о.с.  Q  кДж. 

Загальна кількість теплоти, що витрачається за час зарядки становить: 

3,240268,179922,8379,39714,1224зар Q  кДж. 

При цьому термоакумулятором накопичується 6033,5 кДж, а 17992,8 кДж 

йде на опалення приміщення в період зарядки. Видно що безпосередньо на заряд-

ку ТАМ витрачається лише 20,3 % від кількості теплоти, що накопичується тер-

моакумулятором, що обумовлюється особливістю конструкції. Щоб збільшити 

величину акумульованої теплоти за рахунок ТАМ з фазовим переходом в даній 

конструкції можливе ущільнення теплового блоку за рахунок збільшення кількос-

ті або розмірів самої капсули. 

Підбираємо потужність нагрівача: 

75,0
36007

3,19026

зар

зар 



t
Q

W  кВт, 



 159 

де зарt  – час зарядки термоакумулятора. В нашому випадку, тривалість ніч-

ного пільгового періоду. 

Кількість теплоти, що віддається за час розрядки термоакумулятора при 

охолодженні від 1T =100 до 2T =20 °С: 

ктмТАМроз QQQQ   , 

Кількість теплоти, що вивільнюється ТАМ при охолодженні: 

    0,12422
к

кр
тв

ТАМкр
п

кр1ТАМ
р

ТАМ  TTmcmhTTmcQ  кДж. 

Теплота, що віддається при охолодженні теплоносія: 

  6,353012тмтмтм   TTmcQ  кДж. 

Теплота, що віддається при охолодженні металевого корпусу: 

  2,74412ккк  TTmcQ  кДж. 

Тоді 8,5516роз Q  кДж. 

Час розрядки визначається з формули: 

год. 0,94 ххв33,56c 3380
)( 21

роз
роз 




ТТK
Q

р

  

Для забезпечення опаленням приміщення в денний час цього явно недоста-

тньо. Тому при підборі параметрів термоакумулятора для додаткового опалення 

приміщення потрібно збільшити його теплову ємність за рахунок збільшення ма-

си ТАМ. При цьому відповідно збільшаться розміри самого термоакумулятора. 

Наприклад, якщо передбачити конструкцію термоакумулятора з 20 кг ТАМ, то 

відповідно час розрядки (відповідно до попередніх розрахунків) становитиме при-

близно 3 год., а з 50 кг ТАМ – 12,5 год. З урахуванням питомого теплоспоживання 
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на одиницю площі приміщення для додаткового обігріву кімнати 20 м2 протягом 

16 год розрядки необхідно приблизно 100 кг ТАМ. 

На сьогоднішній день найбільш поширеним ТАМ є вода, проте в даній 

конструкції її застосування неможливе. По перше, через несумісність з сталлю 

марки 08КП, яка передбачається конструкцією термоакумулятора. У випадку за-

стосування води виникне необхідність використання нержавіючої сталі, яка є в 4 

рази дорожчою. По друге час розрядки значно скоротиться, оскільки коефіціент 

теплопровідності води в 4 рази більше ніж в ТАМ на основі парафіну та буровугі-

льного воску та в 6 разів ніж у мінерального масла. 

Якщо ж порівнювати воду та органічні суміші ТАМ з фазовим переходом як 

робочі тіла так званих баків-акумуляторів, то тут перевага також на стороні ТАМ 

з фазовим переходом. Водні теплові акумулятори мають меншу теплову ємність 

та з збільшенням температури в них збільшуються втрати теплоти. 

5.5. Використання теплоакумулюючих матеріалів з фазовим  

переходом в процесах сушіння 

Ще один перспективний напрямок – використання теплоакумулюючих ма-

теріалів з фазовим переходом в технологічних схемах сушіння, що дозволить по-

кращити умови зневоднення термолабільної сировини. 

5.5.1. Застосування акумулювання теплової енергії в установках сонячного 

сушіння 

Фрукти та овочі мають важливе значення в раціоні харчування людини. За-

вдяки високому вмісту вологи (до 90 %) вони є швидкопсувними продуктами і 

при зберіганні їх втрати можуть досягати 40 – 50 %. Головною метою технології 

переробки рослинної сировини є одержання продуктів з тривалим терміном збері-

гання. Одним з найбільш ефективних методів переробки сільськогосподарської 

сировини і харчових продуктів є їхнє сушіння. За наближеними оцінками близько 

20 % виробленої сільськогосподарської продукції підлягає сушінню [199]. 

Сонячне сушіння широко використовується в багатьох країнах світу, оскі-

льки реалізація цього способу зневоднення не потребує високих капітальних та 
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експлуатаційних витрат, а також сонячне сушіння безпечне для навколишнього 

середовища. 

Тривалість зневоднення при сонячному сушінні залежить від властивостей 

вихідного продукту та умов проведення процесу і зазвичай становить від 3 до 4 

днів. Для ряду матеріалів тривалість сушіння може досягати тижня, що негативно 

позначається на якості кінцевого продукту. Також недоліком сонячного сушіння є 

переривання процесу на час відсутності сонячної радіації. Так, за перший світло-

вий день з високовологих матеріалів видаляється менше 50 % води. Досягнутий 

при цьому вологовміст матеріалу значно перевищує рівноважний з навколишнім 

середовищем, і в разі переривання процесу сушіння на поверхні продукту ство-

рюються умови для прояву мікробіологічної активності, що призводить до псу-

вання продукту і погіршення його якості.  

На рис. 5.7. наведено криві кінетики сонячного сушіння абрикос, експери-

ментально одержані в камері сонячної сушарки при витратах сушильного агенту  

L = 50; 60; 70 кг/год. і при сонячному сушінні на відкритому повітрі [200]. Кіне-

тика процесу сушіння описувалася як залежність безрозмірного вологовмісту 

W/Wо від часу (W – поточний вологовміст, %; Wо – початковий вологовміст, %). 

 
Рис.5.7. Криві кінетики сонячного сушіння абрикос від початкового  

вологовмісту 360 % до кінцевого вологовмісту 22 % [200]. 

 



 162 

Переривання кривої сушіння відповідає нічним періодам. У цей період про-

цес зневоднення продовжується якийсь час за рахунок теплової інерції системи. 

Тривалість процесу сушіння в цілому складає 68 – 78 годин у сонячній сушарці і 

близько 112 годин при сонячному сушінні на відкритому повітрі.  

Для того, щоб виключити переривання процесу в нічний час і, відповідно, 

зменшити тривалість сушіння необхідно додатково використовувати інші джерела 

енергії окрім сонячної радіації.  

Оскільки надходження сонячної радіації, яка є єдиним джерелом енергії при 

сонячному сушінні, нерівномірно протягом доби, то для забезпечення безперерв-

ного процесу сушіння ефективно використовувати акумулювання теплоти за ра-

хунок фазового переходу в ТАМ.  

На рис. 5.8 запропонована схема сонячної сушарки з акумулятором теплової 

енергії. Робота сонячної сушарки з акумулятором теплової енергії відбувається 

наступним чином. При відкритих заслінках 6, 8, 9 та закритих заслінках 7 і 10 ат-

мосферне повітря з навколишнього середовища вентилятором 3 через рекупера-

тивний теплообмінник 5 подається в геліонагрівач 4, де нагрівається до 65 – 70 ºС. 

 
Рис. 5.8. Схема сонячної сушарки з акумулятором 

теплової енергії 

1 – сушильна камера; 2 – тепловий акумулятор; 3 – вентилятор;  

4 – геліонагрівач; 5 – рекуперативний теплообмінник; 6, 7, 8, 9, 10 – заслінки. 
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Нагріте повітря спрямовується в тепловий акумулятор 2, де, віддаючи час-

тину теплової енергії ТАМ, охолоджується до 55 ºС. Далі повітря надходить у су-

шильну камеру 1. У сушильній камері в результаті контакту з матеріалом повітря 

частково охолоджується і зволожується, після чого направляється в рекуператив-

ний теплообмінник, де віддає теплову енергію вхідному потоку свіжого атмосфе-

рного повітря. Після заходу сонця проводиться перемикання потоків циркуляції 

теплоносія. При цьому заслінка 9 закривається, і відкривається заслінка 10. Атмо-

сферне повітря вентилятором 3 подається в тепловий акумулятор 2, де нагріваєть-

ся, сприймаючи теплоту фазового переходу ТАМ. Після цього нагріте повітря 

проходить послідовно через сушильну камеру, рекуперативний теплообмінник і 

викидається в атмосферу. 

При необхідності установка може працювати в режимі акумулювання теп-

лової енергії. У цьому режимі заслінки 7 і 9 відкриті, а заслінки 6, 8, 10 закриті. 

Повітря циркулює через геліонагрівач і теплоакумулятор по замкнутому контуру. 

При застосуванні схеми сонячної сушарки з акумулятором теплової енергії 

за рахунок неперервного зневоднення матеріалу криві кінетики сушіння матимуть 

вигляд, зображений на рис. 5.9. Застосування даної схеми дає можливість скоро-

тити тривалість сушіння майже у 1,5 – 1,7 рази, а за рахунок безперервного про-

цесу продукт, що висушується, не псується і якість його не погіршується. 

 
Рис.5.9. Криві кінетики сонячного сушіння абрикос від початкового 

 вологовмісту 360 % до кінцевого вологовмісту 22 % з застосуванням сонячної 
сушарки з акумулятором теплової енергії 
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5.5.2. Застосування акумулювання теплової енергії в установках сушіння з 

електричним нагріванням 

У випадку, коли за певних умов неможливо використовувати сонячну раді-

ацію для нагрівання повітря, пропонується модернізувати схему (рис 5.8) шляхом 

додаткового обладнання електричним нагрівачем (рис. 5.10). Це дозволить в ніч-

ний час використовувати для сушіння та зарядки акумулятора пільгову електро-

енергію, а в денний час для нагівання повітря використовувати теплоту, накопи-

чену тепловим акумулятором.  

 
Рис. 5.10. Схема сушарки з акумулятором 

теплової енергії 

1 – сушильна камера; 2 – тепловий акумулятор; 3 – вентилятор;  

4 –геліонагрівач; 5 – рекуперативний теплообмінник;  

6, 7, 8, 9, 10, 11 – заслінки; 12 – електричний нагрівач 

 

В сонячні дні робота сушарки відбувається відповідно п. 5.5.1. Коли ж со-

нячна радіація відсутня або її недостатньо, то для нагрівання повітря використо-

вується електричний нагрівач 4. 

Робота відбувається наступним чином. Вночі, коли діє пільговий тариф на 

електричну енергію, атмосферне повітря подається в електричний нагрівач 4, в 

якому повітря нагрівається до 70 – 80 ºС. При цьому заслінка 11 відкрита, а 9 та 
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10 закриті. Потім нагріте повітря спрямовується в тепловий акумулятор 2, де, від-

даючи частину теплової енергії ТАМ, охолоджується до 55 ºС і надходить у су-

шильну камеру 1. В години, коли пільговий тариф не діє, проводиться перемикан-

ня потоків циркуляції теплоносія. Атмосферне повітря вентилятором 3 подається 

в тепловий акумулятор 2, де нагрівається, сприймаючи теплоту фазового перехо-

ду ТАМ. Після цього нагріте повітря проходить послідовно через сушильну каме-

ру, рекуперативний теплообмінник і викидається в атмосферу. Також при необ-

хідності установка може працювати в режимі акумулювання теплової енергії.  

Схема сушарки з використанням електричного нагрівання сушильного аген-

та та теплового акумулятора дає змогу значно скоротити витрати на процес су-

шіння. 

5.5.3. Застосування ТАМ з фазовим переходом в конвективній теплонасос-

ній сушильній установці із замкнутим контуром циркуляції сушильного агента 

В установках із замкнутим контуром циркуляції сушильного агента паропо-

дібна волога, що видаляється з продукту, конденсується у випарнику теплового 

насоса і виводиться за межі сушильної камери у вигляді конденсату. Організація 

процесу зневоднення в замкнутому циркуляційному контурі дозволяє використо-

вувати як сушильний агент не тільки атмосферне повітря, а й інертне газоподібне 

середовище (азот, вуглекислий газ та ін.).  

Складність застосування традиційних теплонасосних агрегатів в сушарках із 

замкнутим циркуляційним контуром полягає в тому, що в процесі їх роботи в 

конденсаторі теплонасосного агрегату виділяється більша кількість тепла, ніж 

підводиться до випарника. Це викликає поступове зростання температури в су-

шильній камері під час процесу зневоднення. Для забезпечення стабільної темпе-

ратури процесу сушіння зазвичай використовують переривчастий режим роботи 

теплового насоса або додатковий конденсатор, розташований поза сушильною 

камерою, за допомогою якого надлишкове тепло конденсації відводиться в навко-

лишнє середовище.  
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Основним недоліком сушарок із замкнутим контуром циркуляції сушильно-

го агента є те, що внаслідок неповного використання теплової енергії така сушар-

ка має невисокі енергетичні показники. 

В основу розробки [29] поставлена задача вдосконалення конвективної теп-

лонасосної сушильної установки із замкнутим контуром циркуляції [201, 202] 

шляхом обладнання піддонів для зневоднення термолабільної сировини плоским 

контейнером з ТАМ (рис. 5.11).  

 
Рис. 5.11 Принципова схема теплонасосної сушарки: 

1 – сушильна камера; 2 – компресор; 3 – конденсатор; 4 – напірний 

 вентилятор; 5 – шибер; 6 – ТРВ; 7 – регенеративний теплообмінник;  

8 – конденсатозбірник;  9 – випарник, 10 – піддон. 

  – холодильний агент 
  – сушильний агент 
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Сушарка являє собою шафу, в верхній частині якої знаходиться сушильна 

камера з піддонами 10 для зневоднюваного матеріалу (рис. 5.11), а в нижній – аг-

регатний відсік, де розташований теплонасосний агрегат.  

Кожний піддон 1 (рис. 5.12) в днищі має плоский контейнер 2, який запов-

нений теплоакумулюючим матеріалом з фазовим переходом 3. 

Зневоднювальний матеріал розміщають на піддонах 10 і завантажують у 

сушильну камеру 1, де циркулює гарячий сушильний агент (рис. 5.11). Проходячи 

над матеріалом, сушильний агент нагріває його і зневоднює, змінюючи при цьому 

свій вологовміст.  

 
Рисунок 5.12. Загальний вид піддону 

1 – піддон; 2 – плоский контейнер; 3 – теплоакумулюючий матеріал 

При обдуванні піддонів гарячим сушильним агентом одночасно відбуваєть-

ся зневоднення матеріалу і накопичення теплової енергії теплоакумулюючим ма-

теріалом з фазовим переходом 3, що знаходиться в контейнері 2 (рис. 5.12). 

Частина відпрацьованого вологого сушильного агента циркуляційним вен-

тилятором 4 подається до рекуперативного теплообмінника 7, де охолоджується, 

потім до випарника 9 (рис. 5.11). У випарнику сушильний агент охолоджується до 

температури точки роси і з нього вилучається скраплена волога, яка збирається в 

збірнику конденсата 8 і виводиться з сушарки. Зневоднений сушильний агент на-

грівається в рекуперативному теплообміннику 7 і вентилятором подається на кон-

денсатор теплонасосного агрегата 3, де нагрівається сприймаючи теплоту конден-

сації холодильного агента. Після виходу з конденсатора гарячий зневоднений су-
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шильний агент змішується з відпрацьованим сушильним агентом і знову направ-

ляється до сушильної камери. 

Охолодження і зневоднення сушильного агента у випарнику та його нагрів 

у конденсаторі проходять за умов реалізації теплонасосоного циклу в компресій-

ному холодильному агрегаті, при якому утилізується прихована теплота скрап-

лення пари сушильного агента, що дозволяє значно скоротити витрати енергії на 

процес сушіння. 

Акумулювання надлишкової теплової енергії ТАМ забезпечує сталість тем-

ператури сушіння протягом усього періоду роботи теплового насоса. На кінцевій 

стадії зневоднення, коли контейнери з теплоакумулюючим матеріалом практично 

повністю «заряджені», тепловий насос вимикається і досушування матеріалу здій-

снюється за рахунок теплової енергії, накопиченій в теплоаккумулюючому мате-

ріалі. Це забезпечить підвищення економічності та енергетичної ефективності 

сушарки. 

5.6. Економічна ефективність застосування ТАМ 

Для оцінки перспективності використання електричних теплових акумуля-

торів на основі теплоти фазового переходу був розрахований термін їх окупності 

для діапазону питомих витрат 800...1800 грн./кВт·год.: 

E
KTO  , опалювальних сезонів, 

де К – питома вартість акумулятора теплової енергії на основі ТАМ з фазо-

вим переходом; 

Е – економія коштів за опалювальний сезон при використанні нічної пільго-

вої електроенергії на опалення за двозонними та тризонними тарифами. 

Результати розрахунків, виконаних за допомогою програми Microsoft® 

Office Excel, для всіх категорій споживачів представлені на рис. 5.13. З отриманих 

даних щодо терміну окупності можна зробити висновок, що системи електроопа-

лення з акумулюванням за рахунок теплоти фазового переходу та пільгової елект-

роенергії можна вважати економічно ефективними для всіх категорій споживачів.  
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Рис. 5.13. Термін окупності електричних систем акумулювання теплової енергії 

 

Також з рис. 5.13 видно, що найбільша ефективність автономних теплоаку-

мулюючих систем досягається в приміщеннях, обладнаних тритарифним лічиль-

ником.  

В попередніх розділах було визначено, що 1 кг ТАМ з фазовим переходом, 

який був досліджений та рекомендований для використання може накопичувати 

та вивільняти ΔHпл = 174 кДж·кг-1 теплової енергії, що еквівалентно 0,048 кВт·год. 

З цього випливає, що для акумулювання за рахунок фазового переходу 1 кВт·год 

теплової енергії потрібно 21 кг матеріалу. Вартість 1 кг матеріалу становить при-
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близно 45 грн., а загальна вартість ТАМ з фазовим переходом, що забезпечує  

1 кВт·год теплової енергії становить 945 грн. 

Приймаємо, що вартість матеріалу складає ~ 70% від загальної вартості елек-

тричного теплового акумулятора. Загальна вартість такої системи становитиме 

1350 грн., що відповідає терміну окупності для населення 1,7…2,5 років, а для 

бюджетних організацій та інших споживачів 1…1,9 роки.  

З вищенаведеного випливає, що практичне впровадження електричних сис-

тем акумулювання теплової енергії за рахунок використання теплоти фазового 

переходу матеріалу є перспективним та дозволить частково вирішити питання ра-

ціонального використання паливно-енергетичних ресурсів і стабілізувати режим 

роботи теплових та електричних мереж. В останній час в Україні широко поши-

рюється будівництво індивідуальних житлових будинків в приміських зонах, де 

відсутнє централізоване тепло- та газопостачання, а також багатоквартирних бу-

динків, де відсутнє централізоване газопостачання. В цих умовах перспективним є 

використання систем опалення на основі електричних теплоакумулюючих систем, 

які працюють з використанням пільгового нічного тарифу на електричну енергію. 

Використання таких систем опалення забезпечить значну економію природного 

газу. 

Висновки до розділу 5: 

1. Практичне впровадження електричних систем акумулювання теплової 

енергії за рахунок використання теплоти фазового переходу матеріалу є перспек-

тивним та дозволить частково вирішити питання раціонального використання па-

ливно-енергетичних ресурсів і стабілізувати режим роботи теплових та електрич-

них мереж.  

2. Розрахунок показав, що електричні системи акумулювання теплоти вигі-

дні для всіх споживачів пільгової електричної енергії як за двозонними так і 

трьохзонними тарифами. Економія в вартості теплової енергії, отриманої за раху-

нок пільгової електричної енергії порівняно з вартістю теплової енергії, отриманої 
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від централізованого теплопостачання складає 31-55% для двозонного тарифу та 

45-68% для тризонного. 

3. На підставі результатів досліджень ТАМ були рекомендовані конструкції 

теплових акумуляторів, а також розроблена конструкція електричного термоаку-

мулятора, яка дозволяє опалювати приміщення під час як розрядки, так і зарядки 

акумулятора. Конструкція теплового блоку має розвинуту теплообмінну поверх-

ню, що покращує теплообмін в термоакумуляторі. Коефіцієнт теплопровідності 

теплового елемента підвищено шляхом розміщення ТАМ в металеву оболонку, 

яка має високу теплопровідність. Використання запропонованого ТАМ забезпечує 

високу густину акумульованої енергії, стабільність теплофізичних властивостей 

після багаторазових зарядок та розрядок термоакумулятора, запобігає корозійним 

процесам, підвищує надійність та значно подовжує тривалість експлуатації тер-

моакумулятора. 

4. На прикладі конструкції експериментального зразка термоакумулятора 

проведений розрахунок його робочих параметрів в період зарядки та розрядки з 

метою визначення оптимальних умов роботи, його технічних характеристик, оп-

тимізації і поліпшення конструкції. Регулюючи кількість ТАМ, можна підібрати 

необхідну теплову ємність апарату, яка забезпечить необхідний час розрядки. 

5. Використання акумулювання теплоти за рахунок фазового переходу ТАМ 

в технологічних схемах сушіння дозволяє покращити умови зневоднення термо-

лабільної сировини. Застосування запропонованої схеми сонячної сушарки з аку-

мулятором теплової енергії за рахунок безперервного зневоднення матеріалу дає 

можливість скоротити тривалість сушіння майже у 1,5 – 1,7 рази та зберегти якіс-

ні показники продукту. Додаткове обладнання електричним нагрівачем повітря 

робить таку схему сушарки більш універсальною та дає змогу значно скоротити 

витрати на процес сушіння за рахунок використання пільгової електроенергії. 

6. Запропоновано вдосконалити конвективну теплонасосну сушильну уста-

новку із замкнутим контуром циркуляції сушильного агента для зневоднення тер-

молабільної сировини шляхом обладнання кожного піддона плоским контейне-
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ром, заповненим ТАМ з фазовим переходом, що забезпечить сталість температу-

ри сушіння протягом усього періоду роботи теплового насоса.  

7. При використанні запропонованого в роботі ТАМ на основі парафіну та 

буровугільного воску розрахований термін окупності систем електроопалення з 

акумулюванням теплової енергії для населення становить 1,7…2,5 років, а для 

бюджетних організацій та інших споживачів – 1…1,9 роки. Це свідчить, що такі 

системи електроопалення за рахунок пільгової електроенергії є економічно ефек-

тивними для всіх категорій споживачів. 

Основні результати розділу опубліковані в роботах [7, 11, 12, 17, 24, 26, 29].  

 



 173 

ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі досліджені та запропоновані для використання в сис-

темах акумулювання теплоти матеріали з фазовим переходом – органічні суміші 

на основі парафіну, буровугільного та поліетиленового воску, що використову-

ються 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 опа-

лення приміщень та запропоновані способи застосування теплоакумулюючих ма-

теріалів з фазовим переходом в процесах сушіння. 

В результаті виконання поставлених завдань були отримані наступні резуль-

тати: 

1. Вперше були визначені температури та питома теплота фазових переходів 

до та після багатократних циклів плавлення-кристалізації органічних сумішей на 

основі парафіну, буровугільного та поліетиленового воску.  

2. Виявлено, що після 500 - 600 циклів плавлення-кристалізації відсутній не-

гативний вплив на температури та питому теплоту фазових переходів сумішей на 

основі органічних сполук.  

3. Було обрано для використання, як теплоакумулюючого матеріалу, суміш  

85% парафіну та 15% буровугільного воску, що має найвищу питому теплоту фа-

зового переходу.  

4. Вперше отримано температурні залежності питомої теплоємності та кое-

фіцієнта теплопровідності для твердого та рідкого стану теплоакумулюючого ма-

теріалу. 

5. Для досліджених сумішей парафіну, буровугільного та поліетиленового 

восків вперше визначено температуру початку термічного розкладання. 

6. Експериментально та теоретично змодельовано процес теплообміну з ура-

хуванням фазового переходу ТАМ на прикладі окремого теплоакумулюючого 

елемента. В результаті отримано розподіл температур при нагріванні та охоло-

дженні ТАМ, який дозволив визначити режим нагрівання. 
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Математичне моделювання дало можливість з досить високою точністю до-

слідити процеси теплообміну при фазових переходах ТАМ та розрахувати факти-

чний час нагрівання та охолодження. 

7. Розроблена та захищена патентом України конструкція електричного тер-

моакумулятора капсульного типу. Для експериментального зразка визначені тех-

нічні характеристики і розраховані робочі параметри. 

8. Розроблені технологічні схеми сушіння з застосуванням теплового акуму-

лювання. 

9. Ефективність використання електричних теплових акумуляторів при спо-

живанні електричної енергії за пільговими дво- або тризонними тарифами довела 

свою перевагу в порівнянні з централізованим теплопостачанням.  

Термін окупності акумулятора з запропонованим ТАМ становить для насе-

лення – 1,7…2,5 років, для бюджетних організацій та інших споживачів – 

1…1,9 роки.  

10. Отримані результати впроваджені при проектуванні електричних тепло-

вих акумуляторів для житлових і промислових приміщень в Холдингу «Іннова-

ційно-технологічна група». 
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