
 



2 

АНОТАЦІЯ 

Іванов С.О. Система визначення теплоти випаровування та 

теплоємності вологих матеріалів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю  05.11.04 – Прилади та методи вимірювання 

теплових величин (152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка). – 

Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України, Київ, 2017. 

 

Дисертаційна робота присвячена розробленню засобу визначення 

теплоємності та теплоти випаровування рідин з неоднорідних матеріалів методом 

синхронного теплового аналізу. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету і завдання дослідження, наукову новизну і практичне 

значення отриманих результатів, вказано зв'язок з науковими програмами, 

темами, планами, особистий внесок здобувача, стан публікацій, впровадження та 

структуру роботи. 

У першому розділі проаналізовано сучасні методи та засоби визначення 

питомої теплоти випаровування вологи та органічних рідин з матеріалів, а 

проведений аналіз дозволив розробити рекомендації щодо створення системи 

дослідження теплоти випаровування та теплоємності вологих матеріалів з 

неоднорідною структурою. 

Другий розділ дисертацій присвячений вибору параметрів основних 

конструктивних елементів системи та аналітичному оцінюванню основних 

факторів, що впливають на точність визначення теплоємності та теплоти 

випаровування рідин з неоднорідних матеріалів. 

Показано, що суттєвим є вплив нерівномірності підведення теплоти до 

зразка при дослідженні неоднорідних матеріалів. Одним із найбільш ефективних 

шляхів забезпечення рівномірності температурних умов в калориметричній 

комірці значної ємності є розміщення комірки на високотеплопровідній 
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платформі. Шляхом математичного моделювання розподілу температурного поля 

обгрунтовані конструктивні особливості основних елементів системи. Показано, 

що найбільш доцільною реалізацією калориметричної платформи є пластина з 

Д16Т товщиною не менше 5 мм, що забезпечує нерівномірність розподілу 

температурного поля в межах комірки не більше 0,01%. Взаємний вплив 

диференціальних комірок не перевищує 0,03% при забезпеченні відстані між 

центрами комірок в 3 радіуси комірки. 

В роботі досліджено вплив неідентичності умов теплообміну в комірках 

внаслідок зниження температури поверхні зразка в процесі визначення теплоти 

випаровування з відкритих комірок диференціального калориметра. 

Запропоновано два способи компенсації впливу не ідентичності умов 

теплообміну, які дозволяють знизити складову похибки визначення теплоти 

випаровування, викликану цим фактором. 

Шляхом математичного моделювання досліджено вплив додаткового 

теплообміну зразка з газовим середовищем робочої камери та запропоновано 

метод компенсації впливу теплообміну зразка з газовим середовищем в процесі 

дослідження. Метод базується на використанні в середовищі випаровування 

поверхні порівняння, характеристики якої близькі до характеристик 

вимірювальних комірок, а температуру поверхні порівняння задано окремо 

близькою до температури поверхні зразка під час випаровування. 

Представлено один зі шляхів опрацювання вимірювальної інформації та 

відсіювання шумової складової сигналу з використанням спеціалізованого 

програмного забезпечення, розробленого в ІТТФ. Розділення корисної та шумової 

складової сигналу базується на використанні адаптивно-рекурсивного фільтру 

Калмана, який дозволяє мінімізувати середньоквадратичне відхилення сигналу 

при віділенні його на фоні випадкового шуму. 

У третьому розділі представлено функціональну схему та конструктивні 

особливості системи, розробленої з урахуванням попередньо отриманих 

результатів; порядок підготовки і проведення досліджень зразків різної структури 

при визначенні теплоти випаровування рідин та теплоємності; реалізація 
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розроблених способів внесення поправок для зниження похибки визначення 

теплоти випаровування та теплоємності,а також засоби розширення номенклатури 

досліджуваних на одному приладі матеріалів. 

Основними елементами розробленої системи є тепловий блок і блок 

регулювання. В робочій камері теплового блоку розташована змінна 

калориметрична платформа з двома комірками, одна з яких (робоча) призначена 

для розміщення досліджуваного зразка, а друга комірка (референт) служить 

референтом. Платформа під’єднана до аналітичних вагів для реєстрування маси 

зразка протягом досліду. В платформі та робочій камері теплового блоку 

змонтовані спеціальні електронагрівники з незалежним регулюванням для 

забезпечення ізотермічного середовища в робочій камері. Вологе повітря 

відводиться з робочої камери компресором. 

Особливістю блоку регулювання є наявність трьох незалежних 

терморегуляторів, підключених до відповідних нагрівників теплового блоку, що 

забезпечує можливість задавання та підтримування постійного ізотермічного 

температурного режиму проведення експерименту в тепловому блоці. Крім того, 

до складу блоку регулювання також входять модулі аналого-цифрового 

перетворення, які відповідають за перетворювання в цифрову форму 

вимірювальної інформації від первинних сенсорів температури та теплового 

потоку з подальшим передаванням її на персональний комп’ютер. 

Наведено порядок підготовки та проведення експериментального 

дослідження, а також алгоритми опрацювання вимірювальної інформації, в 

залежності від того, який тип зразка досліджується та яка величина потребує 

визначення. Для дослідження теплоємності зразка застосовується 

стандартизований метод покрокового сканування, який базується на тому, що 

весь температурний діапазон дослідження розбивається на невеликі інтервали 

(кроки) протягом яких в робочій камері системи встановлюється рівноважний 

стан. При переході на кожний наступний інтервал реєструється кількість теплоти, 

яка витрачається на нагрівання зразка відомої маси до заданої температури. Для 

дослідження теплоти випаровування використовується метод синхронного 
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теплового аналізу, згідно якого зразок розміщується в робочій комірці 

ізотермічного середовища робочої камери приладу, де одночасно реєструється 

теплота, яка витрачається на випаровування рідин зі зразка, та втрата маси 

зразком за відповідний проміжок часу. Теплота випаровування визначається як 

середнє значення відношень цих величин для обраного проміжку часу. 

Представлено три варіанти конструкції змінних калориметричних платформ 

з комірками різної конфігурації, які використовуються в якості змінного елемента, 

що дозволило проводити дослідження теплоємності та теплоти випаровування 

рідин з вологих матеріалів різної структури та властивостей з використанням 

створеної системи. 

Представлено конструкцію теплового блоку системи, в якому реалізується 

метод внесення поправки на неідентичність умов теплообміну в комірках 

диференціального калориметра при визначенні теплоти випаровування на основі 

прямих вимірювань температури поверхонь комірок, зразка та газового 

середовища робочої камери. Температура поверхонь зразка та комірки-референта 

реєструється інфрачервоними сенсорами температури безконтактно. 

Розроблено коригуючий блок, який додатково розміщується в робочій 

камері приладу разом з калориметричною платформою та забезпечує 

реєстрування вимірювальної інформації для внесення поправки на додатковий 

теплообмін зразка з середовищем робочої камери за методом поверхні 

порівняння. Блок оснащений незалежною системою регулювання температури на 

основі елемента Пельтьє. 

У четвертому розділі представлені методики та результати дослідження 

метрологічних та експлуатаційних характеристик розробленої системи. Наведені 

приклади експериментальних досліджень різних зразків. 

Для кожного типу калориметричних платформ розроблено методику 

визначення метрологічних характеристик, яка спирається на порівняння сигналів 

від сенсора теплового потоку, який градуюється, і еталонного сенсора, 

характеристики якого визначені на приладі вищої точності. Запропоновано 

порядок проведення первинної повірки для кожного типу калориметричних 
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платформ на основі експериментального дослідження зразків з попередньо 

відомими характеристиками за двома напрямами – за теплоємністю та за 

теплотою випаровування. В результаті проведених досліджень отримано значення 

граничної похибки визначення теплоємності, яке не перевищує ± 1,5%, а для 

визначення теплоти випаровування не перевищує ± 2,5%. 

Проведено експериментальні дослідження питомої теплоти випаровування і 

теплоємності зразків вологих неоднорідних матеріалів різної структури, серед 

яких рослинна сировина, харчові продукти, компоненти біопалива, тощо. 

Серед результатів дисертації, які мають наукову новизну, можна відзначити 

наступні: 

1. Вперше запропоновано метод визначення теплоти випаровування при 

сушінні колоїдних капілярно-пористих матеріалів, який базується на прямому 

вимірюванні підведеної кондуктивним способом теплоти, що дозволило 

експериментально виявити факт одночасного випаровування вільної та зв'язаної 

вологи при зневодненні  рослинних матеріалів. 

2. Вперше на підставі математичного моделювання калориметричної 

платформи досліджено вплив теплофізичних характеристик та геометричних 

розмірів на похибку визначення ефективної теплоти випаровування, що 

дозволило розробити рекомендації з вибору матеріалу та розмірів платформи та 

параметрів сенсорів теплового потоку. 

3. Вперше проведено оцінку впливу неідентичності умов теплообміну в 

комірках диференціального калориметра внаслідок зниження температури 

поверхні зразка під час зневоднення, та розроблено методи його компенсації, що 

забезпечило можливість зменшення похибки кінцевого результату вимірювання. 

4. Вперше запропоновано метод і засіб визначення коефіцієнту 

теплообміну зразка з середовищем при дослідженні теплоти випаровування рідин 

з неоднорідних матеріалів, що дозволило знизити похибку визначення теплоти 

випаровування вологих матеріалів, схильних до деформування при сушінні. 

5. Вдосконалено метод передавання одиниці теплового потоку по місцю 

з використанням еталонного сенсора теплового потоку та ряду теплових 
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колекторів різної конфігурації, що забезпечило вбудованим у прилад сенсорам 

теплового потоку простежуваність до еталона. 

Практичне значення мають наступні результати роботи: 

1. Розроблено узагальнені рекомендації до створення засобів визначення 

теплоти випаровування, на підставі яких запропоновано прилад визначення 

теплоти випаровування та теплоємності вологих неоднорідних матеріалів. 

2. Розроблено методики дослідження теплоємності та теплоти 

випаровування рідин з матеріалів різної структури. 

3. Запропоновано конструкцію теплового блоку приладу, що забезпечує 

компенсацію неідентичності умов теплообміну в комірках шляхом прямого 

безконтактного вимірювання температури поверхонь зразка і референта.  

4. Розроблено та створено спеціалізовані калориметричні платформи з 

комірками різної конструкції для дослідження матеріалів з різними 

характеристиками. 

5. Запропоновано речовини з рекомендованими значеннями теплоти 

випаровування для використання як речовин порівняння при реалізації 

калібрування приладу за теплотою випаровування. 

6. Проведено експериментальні випробування та отримані дані 

визначення теплоти випаровування та теплоємності матеріалів з різною 

структурою, серед яких харчові продукти рослинного та тваринного походження, 

будівельні та лакофарбові матеріали, елементи біопалива рослинного 

походження, зразки лікарських рослин для фармацевтики, що забезпечило 

можливість оптимізації процесу їх сушіння та дослідження. 

Теоретичні та експериментальні результати дисертаційної роботи були 

впроваджені в Інституті технічної теплофізики НАН України (акт від 21.04.17) а 

також в Національному університеті харчових технологій МОН України (акт від 

13.04.17). 

Ключові слова: теплоємність, теплота випаровування, сенсор теплового 

потоку, синхронний тепловий аналіз, похибка вимірювання, неоднорідні 

матеріали, сушіння. 
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SUMMARY 

Ivanov S.O. System for determining the heat of evaporation and heat 

capacity of wet materials. – Qualifying scientific thesis on rights for a manuscript. 

The thesis for a candidate of technical science degree (PhD degree), speciality 

05.11.04 – Devices and methods for measurement of thermal quantities  

(152 – Metrology and information-measuring technique). – Institute of Engineering 

Thermophysics Ukraine National Academy of Sciences. – Kyiv, 2017. 

 

The thesis is devoted to the development and working out of a device for 

investigating the heat capacity and heat of evaporation of liquids from inhomogeneous 

materials by the method of synchronous thermal analysis. 

In the introduction the urgency of the thesis is grounded, the aim, tasks of the 

research, the scientific and practical significance of obtained results are formulated, the 
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link with the scientific programs, themes, plans are indicated, the personal contribution 

of the applicant, the publication status, an implementation and a structure of work are 

shown.  

The first chapter analyzes modern methods and devices for determining the 

specific heat of evaporation of moisture and organic liquids from different materials. 

The analysis made it possible to develop recommendations for the development of a 

system for research the heat of evaporation and the heat capacity of moist materials with 

an inhomogeneous structure. 

The second chapter of the thesis is devoted to the choice of parameters of the 

main structural elements of the system and to an analytical evaluation of the main 

factors that affect the accuracy of the determination of the heat capacity and the heat of 

evaporation of liquids from inhomogeneous materials. 

It is shown that the unevenness of the heat supply to the sample is significant 

when studying heterogeneous materials. One of the most effective ways to ensure the 

uniformity of temperature conditions in a calorimetric cell іs an arrangement on a high-

heat-conducting platform. Applying the mathematical modeling of the distribution of 

the temperature field the design features of the main elements of the system are 

substantiated. It is shown that the most suitable implementation of the temperature-

measuring plate is a plate with D16T of a thickness of at least 5 mm, which ensures 

uneven distribution of the temperature field within the cell boundaries of not more than 

0.01%. The mutual influence of differential cells does not exceed 0.03%, while 

providing a distance between the cell centers of 3 cell radius. 

The effect of nonidentity of heat exchange conditions in cells of the differential 

calorimeter was investigated. Proposed here are two methods for determining the 

evaporation heat, which compensate the effect of nonidentity of heat exchange 

conditions. 

The influence of additional heat exchange of the sample with the gas environment 

of the working chamber is investigated by mathematical modeling and the method of 

compensation of the influence of the heat exchange of the sample with the gas medium 

in the research process is proposed. The method is based on the use of the comparison 
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surface evaporation in the environment, the characteristics of which are close to the 

characteristics of the measuring cells, and the temperature of the comparison surface is 

set to be close to the temperature of the sample surface during evaporation. 

Presented here is one of the ways of processing of measuring information and 

screening out of the noise component of the signal with the use of the special-purpose 

program software developed in the Institute of Engineering Thermophysics of Ukraine 

National Academy of Sciences. The separation of the useful and noise component of the 

signal is based on the use of an adaptive-recursive Kalman filter, which allows 

minimizing the standard deviation of the signal when it is withdrawn from the 

background of a random noise. 

The third chapter of the thesis presents the functional scheme and design features 

of the system, developed taking into account preliminary results obtained. The 

procedure for preparing and conducting researches of samples of different structures in 

determining the heat of evaporation of  liquids and the heat capacity. Implementation of 

the developed methods of making corrections for reducing the error of determining the 

heat of evaporation and the heat capacity, as well as means of expanding the range of 

materials studied on the measurement system. 

The main elements of the developed system are the heat block and control unit. In 

the working chamber of the thermal unit there is a variable calorimetric platform with 

two cells, one of which (working) is intended for placing the sample under study, and 

the second cell serves as a refractor. The platform is connected to analytical weights for 

recording the mass of the sample during the experiment. In the platform and working 

chamber of the device mounted special electric heaters with independent regulation to 

provide isothermal environment in the working chamber. Damp air is discharged from 

the working chamber by a compressor. 

The one of features of the control unit is the presence of three independent 

thermostats connected to the corresponding heaters of the thermal unit, which ensures 

the possibility of setting and maintaining the constant isothermal temperature regime of 

conducting the experiment in the heat block. In addition, the control unit also includes 

analog-to-digital conversion modules, which are responsible for converting into a digital 
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form of measurement information from the primary sensors of temperature and heat 

flow, and then transferring it to a personal computer. 

The order of preparation and carrying out of experimental research, and also 

algorithms of processing of the measured information are given, depending on which 

type of sample is investigated and what value requires determination. To study the heat 

capacity of the sample, a standardized step-by-step scanning method is used based on 

the fact that the entire temperature range of the study is divided into small intervals 

(steps) during which the equilibrium state is established in the working system of the 

system. When moving to next subsequent interval, the amount of heat is recorded, 

which is used to heat the sample with a known mass to a given temperature. To study 

the heat of evaporation, the method of thermal analysis is used. In this case the sample 

is placed in the working cell of the isothermal medium of the working chamber of the 

device, where heat is simultaneously recorded, which is spent for evaporation of liquids 

from the sample and loss of mass by the sample for a corresponding period of time. The 

heat of evaporation is determined in the form of the average ratio of these values for the 

selected time interval. 

Three variants of design of variable calorimetric platforms with calorimetric cells 

of different configurations are presented. They are used as an alternating element in the 

device, which allows conducting research on the heat capacity and heat of evaporation 

of liquids from moist materials of different structure and properties using one device. 

The design of the thermal unit is presented. It implements a method for correction 

the nonidentity of the heat exchange conditions in the cells of the differential 

calorimeter is used to determine the heat of evaporation based on direct measurements 

of the temperature of the surfaces of the cells, the sample, and gaseous medium of the 

working chamber. The temperature of the samples surfaces and the reference cell is 

recorded by the infrared temperature sensors without contact. 

A correcting unit has been developed which is additionally placed in the working 

chamber of the device along with the calorimetric platform and provides registration of 

the measured information to correct for additional heat exchange of the sample with the 
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working chamber environment by the surface comparison method. The unit is equipped 

with an independent temperature control system based on the Peltier element. 

The fourth chapter presents the methods and results of the investigation of the 

metrological and operational characteristics of the developed system. Examples of 

experimental studies of various samples are given. 

For each type of calorimetric platforms, a methodology for determining 

metrological characteristics was developed. It relies on a comparison of the signals from 

the heat flux sensor that is being calibrated, and a reference sensor whose characteristics 

are determined on a high-precision device by comparison. Proposed here is the 

procedure for performing a primary verification for each type of calorimetric platforms 

based on experimental study of samples with previously known characteristics in two 

directions: the heat capacity and the evaporation heat. 

The boundary error in the determination of the heat capacity is calculated, which 

does not exceed 1,5 %, and for determination of the evaporation heat - no more than 2,5 %. 

 

Key words: heat capacity, heat of evaporation, heat flow sensor, synchronous 

thermal analysis, measurement error, inhomogeneous materials, drying. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

с – теплоємність, Дж/(кг·К); 

r – теплота випаровування, кДж/кг 

m – маса, кг; 

F – площа поверхні теплообміну, м
2
; 

Q – тепловий потік, Вт; 

q – густина теплового потоку, Вт/м
2
; 

T – абсолютна температура, К;  

t – температура, °С; 

 - час, с; 

U – напруга, В; 

R – тепловийий опір, м
2
 К/Вт; 

V – об’єм, м
3
; 

W – відносна вологість, %; 

 – коефіцієнт теплообміну з навколишнім середовищем, Вт/(м
2
·K); 

 - коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·K) 

 – густина, кг/м
3 
; 

μ – молярна маса, г/моль; 

К – коефіцієнт перетворення сенсора, Вт/мВ; 

Індекси: 

1 – робоча комірка; 

2 – комірка - референт; 

Р - рідина 

Г – газ; 

НТ – неконтрольований теплообмін; 

ПОВ – поверхня; 

СЕР – середовище; 

ПЛ – платформа; 

НАГР – нагрівник; 
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ЗР – зразок; 

КОНВ – конвективний; 

КОНД – кондуктивний; 

РАД – радіаційний; 

ПОР – прівняння; 

ПОЧ – початковий; 

КІН – кінцевий; 

ВІДН – віднесення; 

Е – еталон; 

Основні скорочення: 

СТА – синхронний тепловий аналіз; 

ДСК – диференціальна скандувальна калориметрія; 

ТГ – термогравіметрія; 

ПТП – перетворювач (сенсор) теплового потоку;  

ПТ – перетворювач (сенсор) температури;  

ІЧ – інфрачервоний;  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Тенденція до створення нових матеріалів, разом зі 

зростанням вимог до якості готової продукції та раціонального використання 

енергоресурсів на процес сушіння вимагає отримання точних даних про питому 

теплоту випаровування в залежності від температури та вологості матеріалу. 

Питома теплота випаровування характеризує розчинники, зв’язки розчинників з 

матеріалами, енергозатрати на розчинення та зневоднення розчинів, тому це один 

із важливих елементів, який враховують при виборі режиму зневоднення та 

розрахунку енерговитрат на процес сушіння матеріалу у багатьох галузях 

промисловості, серед яких харчова, хімічна, енергетична, будівельна, 

фармацевтична та інші. 

Існуючі методи визначення величини теплоти випаровування, як аналітичні, 

так і експериментальні, не задовольняють сучасні потреби в точності та простоті 

отримання результату, особливо при дослідженні неоднорідних матеріалів, 

наприклад, рослинної сировини, харчової продукції чи елементів біопалива. 

Випаровування рідин з таких матеріалів супроводжується значною кількістю 

додаткових процесів, серед яких зміна концентрації та співвідношення 

компонентів органічних речовин в матеріалі, фазові переходи другого роду, 

кристалізація, тощо. Врахування всіх факторів впливу на процес сушіння таких 

матеріалів при аналітичному розрахунку питомої теплоти випаровування 

ускладнене, а експериментальне дослідження потребує застосування 

спеціалізованих засобів вимірювання. 

Питаннями визначення питомої теплоти випаровування займалися 

зарубіжні і вітчизняні вчені (Е. Calvet, А. Pratt, L. Vadso, Т. Mathews, D. Coolidge, 

Декуша Л.В., Казанський М.Ф., Кремньов О.А., Скориков А.Г., Феодосьєв В.І., та 

ін.) проте, ефективних засобів визначення питомої теплоти випаровування вологи 

при дослідженні неоднорідних матеріалів не створено. Актуальним завданням є 

розроблення системи визначення теплоти випаровування вологи з неоднорідних 

матеріалів. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні 

результати роботи одержано в рамках виконання наступних робіт: відомчої 

пошукової теми «Теплофізичні основи переробки біомаси і торфу на паливо» 

(Шифр 1.7.1.841, 2012-2016рр., № ДР 0112U001932), програмно-цілової теми 

«Розробка способів інтенсифікації процесів гідратації, гідролізу і екстракції на 

основі використання механізмів дискретно-імпульсного введення енергії» (Шифр 

1.7.1.852. 2014р., № ДР 0112U004699), цільової програми «Дослідження 

мікромасштабних теплофізичних процесів в складних гетерогенних системах при 

впливі механізмів дискретно-імпульсного введення енергії з метою розробки 

нових технологій і продуктів» (Шифр 1.7.1.840. 2012-2016рр.) 

Мета і завдання дослідження. 

Метою роботи є розвиток методу синхронного теплового аналізу, практична 

реалізація та дослідження системи визначення теплоти випаровування та 

теплоємності неоднорідних матеріалів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

 проаналізувати методи та засоби визначення величини питомої теплоти 

випаровування для виявлення перспективних шляхів підвищення точності 

вимірювання; 

 визначити та дослідити фактори, що впливають на похибку визначення 

теплоти випаровування;  

 розробити систему визначення питомої теплоти випаровування та 

теплоємності з урахуванням фізичних, термодинамічних та біохімічних 

особливостей дослідження різноманітних матеріалів;  

 проаналізувати джерела похибок визначення теплоємності та теплоти 

випаровування рідин з неоднорідних матеріалів та запропонувати шляхи їх 

зменшення; 

 розробити методику оцінювання метрологічних характеристик системи 

визначення питомої теплоємності та теплоти випаровування рідин з неоднорідних 

матеріалів; 

 дослідити метрологічні характеристики системи; 
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 провести експериментальні дослідження неоднорідних матеріалів, які 

відрізняються за складом, структурою і характеристиками. 

Об'єкт дослідження – процес визначення питомої теплоти випаровування 

та теплоємності вологих матеріалів. 

Предмет дослідження – методи та засоби визначення питомої теплоти 

випаровування та теплоємності неоднорідних термолабільних матеріалів.  

Методи дослідження - методами математичного аналізу та 

обчислювального експерименту проведено оцінку впливу неідентичності умов 

теплообміну в комірках приладу при визначенні питомої теплоти випаровування в 

ізотермічному середовищі а також обґрунтовано основні параметри 

конструктивних елементів засобу вимірювання; методами інженерного 

конструювання розроблено документацію експериментального засобу 

вимірювання теплоємності та теплоти випаровування вологи з матеріалів; 

методами прикладної метрології виконано оцінювання складових похибки 

вимірювання розробленого приладу; експериментальними методами досліджено 

метрологічні та експлуатаційні характеристики приладу, а також придатність 

приладу до дослідження різних за структурою матеріалів. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

1. Вперше запропоновано метод визначення теплоти випаровування при 

сушінні колоїдних капілярно-пористих матеріалів, який базується на прямому 

вимірюванні підведеної кондуктивним способом теплоти, що дозволило 

експериментально встановити факт одночасного випаровування вільної та 

зв'язаної вологи при зневодненні  рослинних матеріалів. 

2. Вперше шляхом математичного моделювання калориметричної 

платформи досліджено вплив теплофізичних характеристик та геометричних 

розмірів на похибку визначення ефективної теплоти випаровування, що 

дозволило розробити рекомендації з вибору матеріалу та розмірів платформи, а 

також параметрів сенсорів теплового потоку. 

3. Вперше проведено оцінку впливу неідентичності умов теплообміну в 

комірках диференціального калориметра внаслідок зниження температури 
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поверхні зразка під час зневоднення та розроблено методи його компенсації, що 

забезпечило можливість зменшення похибки результату вимірювання. 

4. Вперше запропоновано метод і засіб визначення коефіцієнту 

теплообміну зразка з середовищем при дослідженні теплоти випаровування рідин 

з неоднорідних матеріалів, що дозволило зменшити похибку визначення теплоти 

випаровування вологих матеріалів, які деформуються при сушінні. 

5. Вдосконалено метод передавання одиниці теплового потоку по місцю 

з використанням еталонного сенсора теплового потоку та ряду теплових 

колекторів різної конфігурації, що забезпечило простежуваність метрологічних 

характеристик вбудованих у систему сенсорів теплового потоку до еталона. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні та 

дослідженні системи синхронного теплового аналізу питомої теплоємності та 

теплоти випаровування рідин з неоднорідних матеріалів. 

1. Розроблено рекомендації щодо створення засобів визначення теплоти 

випаровування, і систему визначення теплоти випаровування та теплоємності 

неоднорідних матеріалів. 

2. Розроблено методики дослідження теплоємності та теплоти 

випаровування рідин з матеріалів різної структури. 

3. Запропоновано конструкцію теплового блоку системи, що забезпечує 

компенсацію неідентичності умов теплообміну в комірках шляхом прямого 

безконтактного вимірювання температури поверхонь зразка і референта.  

4. Розроблено та створено спеціалізовані калориметричні платформи з 

комірками різної конструкції для дослідження матеріалів з різними 

характеристиками. 

5. Запропоновано речовини з рекомендованими значеннями теплоти 

випаровування для порівняння при калібруванні системи за теплотою 

випаровування. 

6. Проведено експериментальні випробування та отримані дані 

визначення теплоти випаровування та теплоємності матеріалів з різною 

структурою, серед яких харчові продукти рослинного та тваринного походження, 
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будівельні та лакофарбові матеріали, елементи біопалива рослинного 

походження, зразки лікарських рослин для фармацевтики, що забезпечило 

можливість оптимізації процесу їх сушіння та дослідження. 

7. Теоретичні та експериментальні результати дисертаційної роботи 

впроваджено в Інституті технічної теплофізики НАН України (акт від 21.04.17) та 

в Національному університеті харчових технологій МОН України (акт від 

13.04.17). 

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок дисертанта полягає у 

аналізі сучасного стану проблеми, безпосередній участі у розробленні та 

створенні елементів системи, дослідженні її метрологічних характеристик, та 

адаптуванні існуючих методик дослідження теплоти випаровування і 

теплоємності для дослідження зразків з різною структурою. Здобувачем 

проведено опрацювання, аналіз результатів експериментальних досліджень та 

узагальнення отриманих результатів. Дисертантом запропоновані і реалізовані 

окремі елементи конструкції системи для розширення номенклатури 

досліджуваних матеріалів та зниження похибки вимірювання. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати роботи 

представлені та обговорені на: міжнародній науково-технічній конференції 

«Системи – 2013». Термографія і термометрія, Метрологічне забезпечення 

вимірювань та випробувань, Львів, 2013р; VIII міжнародній науково-практичній 

конференції «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні 

первинним джерелам енергії в регіоні» м. Львів, 2015р; 

81 міжнародній науковій конференції молодих учених, аспірантів і студентів 

«Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ 

столітті», м. Київ, 2015р; VІ міжнародній науково-практичній конференції вчених, 

аспірантів і студентів «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем 

виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства», м. 

Київ, 2016; Х міжнародній науково-технічній конференції «Метрологія та 

вимірювальна техніка -2016» Харків, 2016; VIII Національній науково-технічній 

конференції «Неруйнівний контроль та технічна діагностика – UkrNDT-2016» 
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Київ, 2016; XІ Міжнародній науково-технічній конференції «Гіротехнології, 

навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки» Київ, 

2017; X міжнародна конференція «Проблеми теплофізики та теплоенергетики» 

Київ, 2017. 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані у 23 

наукових роботах, в тому числі, в 7 статтях спеціалізованих видань, що входять у 

перелік ДАК МОН України; 1 статі в закордонних виданнях; 6 статях, які 

представлені у виданнях, включених в перелік наукометричних баз даних: 

(Index Copernicus, eLIBRARY.RU, РИНЦ); 10 тезаах доповідей на міжнародних 

наукових конференціях; отримано 1 патент України на винахід. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 4 

розділів, висновків, списку використаних джерел з 110 найменувань та 4 додатків. 

Дисертація містить 180 сторінок, в тому числі 118 сторінок основного тексту, 50 

рисунків і 8 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРЦЕСІВ 

СУШІННЯ 

 

1.1. Основні параметри процесу сушіння 

Перехід речовини з рідкого або твердого агрегатного стану в газоподібний є 

суттю процесу сушіння. При цьому, якщо рідина видаляється з рідкої фази, або з 

твердої (після переходу в рідку фазу), має місце процес випаровування. Процес 

видалення рідини безпосередньо з твердого тіла без переходу в рідку фазу 

отримав назву сублімація (возгонка). Зазвичай під випаровуванням розуміють 

перехід рідини в пару, що відбувається з вільної поверхні рідини. З точки зору 

молекулярно-кінетичної теорії, механізм випаровування полягає в наступному. 

Молекули рідини, які знаходяться поблизу від її поверхні і характеризуються 

достатньою кінетичною енергією для розірвання зв’язків між молекулами рідини 

в конкретний момент, вилітають в простір над рідиною і стають вільними 

молекулами пари, тобто у характері сушіння вирішальну роль грає форма зв’язку 

вологи з матеріалом [1-3]. 

Для подолання сил зчеплення між молекулами рідини при випаровуванні, 

кожній молекулі потрібно використати певну кількість теплової енергії - теплоту 

фазового переходу «рідина-газ», або теплоту випаровування. Зазвичай при 

розрахунках використовують питому теплоту випаровування, яку відносять або 

до одного молю рідини (молярна теплота випаровування, Дж / моль), або до 

одиниці її маси (масова теплота випаровування, Дж / кг). Величина теплоти 

випаровування зменшується зі збільшенням температури, особливо швидко 

поблизу критичної точки, в якій вона дорівнює нулю [4]. 

Завдання сушіння досить різноманітні: покращення технологічних 

властивостей матеріалу, наприклад шкіри, сухої штукатурки; підвищення 

міцності деревини, цегли; збільшення терміну зберігання харчових продуктів; 

збільшення теплотворної здатності та температури горіння палива, тощо. 
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Сушіння реалізується вже згаданими випаровуванням та сублімацією, а ще 

хімічним осадженням, розкладанням води, конденсацією з газової фази у вигляді 

води та льоду, механічним видаленням вологи, тощо. На практиці найбільш 

поширеною реалізацією процесу сушіння є випаровування шляхом підведення до 

вологого матеріалу теплоти. Процес випаровування найчастіше проводять при 

значеннях температури нижчих за точку кипіння рідини, яка видаляється. 

Сушіння буває вільне та вимушене. Перше проходить в середовищі 

атмосфери, та обумовлене сонячним випромінюванням, а друге – в сушарках, які 

відрізняються за способом підведення теплоти до матеріалу [5]. При сушінні 

волога з внутрішніх шарів матеріалу переміщується до поверхні, звідки 

випаровується в навколишнє газове середовище. Вологу, яка зв’язана з 

матеріалом фізико-хімічно (в тому числі адсорбційно) та механічно, можна 

видалити шляхом сушіння, що призводить до зміни властивостей матеріалу. 

Оскільки протягом сушіння зменшується кількість форм зв’язку вологи з 

матеріалом та її часткове випаровування, має місце зміна структурно-механічних, 

біологічних та технологічних властивостей матеріалу[1]. 

Вологі матеріали як об’єкти сушіння мають неоднакові специфічні 

особливості, які обумовлені їх природою (продукти тваринного або рослинного 

походження, мінеральна сировина, тощо), структурою, хімічним складом, 

методами попередньої обробки та підготовки до сушіння. Особливо варто 

відмітити такі властивості, як термолабільність та волого інерційність, що 

призводять до швидкого нагрівання продукту до граничної температури при 

порівняно незначному видаленні вологи; специфічні реологічні властивості, які є 

причиною деформування та розтріскування матеріалу, тощо. 

Технологічні властивості матеріалів можуть бути виражені такими 

теплофізичними та термодинамічними характеристиками, як потенціал переносу, 

питома теплоємність, термодинамічний коефіцієнт, енергія зв’язку, та ін. Одним з 

головних завдань технології сушіння є моніторинг та контроль властивостей об’єкта 

сушіння та механічного переносу вологи в ньому, що дозволяє отримати матеріали 

та продукти необхідної якості з попередньо відомими характеристиками [5]. Ця 
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важлива проблема, яка не втратила актуальності і сьогодні, була поставлена ще в 

середині минулого століття П.А. Ребіндером [6, 7]. 

Роль сушіння значно розширюється у зв’язку з використанням процесу не 

тільки для зневоднення матеріалів, а й з метою реалізації різних сумісних 

технологічних процесів та хімічних реакцій, які супроводжують сушіння 

матеріалу: переміщення всередині матеріалу водорозчинних мінеральних 

речовин, ферментів, тощо; окиснення, підвищення швидкості релаксації 

внутрішніх напружень, обжарювання та ін. Одним з прикладів є комбіноване 

випарювання – сушіння при розпилюванні (роботи О.А. Кремньова, 

А.А. Долінського, В.Р. Боровського в ІТТФ та Б.І. Леончика в МЕІ); сушіння та 

обжарювання харчових продуктів (роботи В.В. Красникова і А.С. Гінзбурга та ін. 

в Московському технологічному інституті харчової промисловості, В.І. Попова та 

ін. в Воронезькому технологічному інституті, Н.Е. Федорова в Московському 

технологічному інституті м'ясо-молочної промисловості); сушіння та 

полімеризація лакофарбових покриттів (роботи П.Д. Лебедева та ін. в МЕІ, 

Л.Л. Павловського в НДІ лакофарбових покриттів, Л.С. Слободкіна та ін. в 

Інституті тепло- та масообміну ім. А.В. Ликова АН БССР та ін.) [5]. 

Згідно А.В. Ликова [1], все різноманіття вологих матеріалів, яке піддають 

процесу сушіння, можна розділити відповідно до їх структури на три групи: 

капілярно-пористі, колоїдні та капілярно-пористі колоїдні тіла. Сушіння кожного 

типу таких матеріалів відрізняється специфічними особливостями, тому 

загальноприйнятим є вивчення процесу сушіння матеріалів кожної групи окремо. 

Теорія сушіння базується на закономірностях переносу теплоти і вологи 

(тепломасообміну) у вологих матеріалах при їх взаємодії з нагрітими поверхнями 

або газовим середовищем, а також під дією теплового та електромагнітного 

випромінювання при наявності фазових переходів. 

Велике значення має необхідність подальшого поглиблення уявлень про 

форми та види зв’язку вологи з матеріалом. Розвиток таких уявлень проходить з 

урахуванням молекулярної структури води на основі аналізу зміни її властивостей 

при взаємодії з сухою речовиною матеріалу, а також комплексного визначення 
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теплофізичних, термодинамічних, масообмінних, структурно-механічних та ін. 

характеристик [5]. 

Теплоту випаровування можна умовно розділити на дві частини [1]: 

1 - теплоту ЗОВr  (Дж), яка витрачається на зовнішню роботу розширення 

речовини від питомого об’єму рідини до питомого об’єму пари (на витіснення 

навколишнього середовища) при заданому тиску [8]: 

)VV(pr РПЗОВ  ,    (1.1) 

де: p  – тиск (Н/м
2
), ПV  – об’єм пари, РV  – об’єм рідини. 

2 - теплоту ВНr , яка витрачається на внутрішню роботу подолання сил 

зчеплення між молекулами, що має місце при випаровуванні рідини. 

Таким чином, повна теплота випаровування рідини матиме вигляд: 

ВНРПВНЗОВ r)VV(prrr      (1.2) 

Переважна більшість теплової енергії при випаровуванні витрачається на 

подолання сил міжмолекулярного зчеплення [5]. 

Значення теплоти випаровування використовуються в багатьох областях 

науки і промисловості, зокрема для таких цілей: 

- підбір оптимальної технології сушіння продуктів рослинного, тваринного 

походження в залежності від виду зв'язку води з матеріалом та особливостей 

сировини [9-13]. Оскільки вміст води [14] суттєво впливає на фізико-хімічні, 

органолептичні властивості продуктів, їх текстуру, інтенсивність біохімічних 

процесів в матеріалі, тривалість зберігання без втрати важливих якісних 

характеристик, а також засвоюваність організмом людини, важливо знати за яких 

умов і до якого відсотка вологості слід сушити конкретний продукт; 

- визначення оптимального способу виробництва і зберігання лакофарбової 

та фармацевтичної продукції. Випаровування органічних рідин з лакофарбових і 

фармацевтичних матеріалів протягом оброблення і зберігання може призвести до 

небажаної зміни складу та, відповідно, якості продукту. Точні значення теплоти 

випаровування важливо знати і в процесах випарювання, які застосовують для 

досягнення необхідної концентрації розчинів, і для поділу їх на фракції; 
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- розрахунок теплового балансу в теплообмінних апаратах хімічної 

промисловості, для чого необхідно знати залежність теплоти випаровування та 

конденсації (зворотний випаровуванню процес) теплоносія від температури, а 

також при дослідженні компонентів паливних сумішей [15, 16]; 

- вибір оптимального холодоагенту в охолоджувальних приладах [17], та 

оптимального теплового режиму роботи двигунів при використанні різних видів 

палива, тощо. 

При вивченні сушіння важливо враховувати залежності середнього 

значення вологовмісту та температури тіла від часу, тобто кінетику процесу [18]. 

Розуміння кінетики сушіння необхідно в першу чергу для вирішення практичних 

завдань, таких як оптимізація витрати енергоресурсів на сушіння матеріалів, 

підвищення ефективності сушіння, тощо. Предметами дослідження досліджують 

експериментально шляхом знаходження кривої сушіння )(fW   і кривої зміни 

температури при нагрівання )(gT  . Кожна з цих кривих складається з 

декількох ділянок, що відповідають різним етапам сушіння вологого матеріалу. 

При цьому основна частка підведеної теплоти витрачається на випаровування 

вологи, а деяка її частина витрачається на нагрівання матеріалу. При сушінні до 

малих значень вологовмісту енергія також йде на розривання адсорбційного 

зв'язку. 

Зі зменшенням вмісту вологи в матеріалі, при сталому значенні температури 

сушіння, інтенсивність сушіння також знижується. Її зміна визначається формою 

зв'язку вологи з матеріалом і механізмом переміщення вологи і теплоти всередині 

матеріалу. Виходячи з інтегральних законів збереження енергії та маси речовини, 

взаємозв'язок середніх значень вмісту вологи W (кг/кг) і температури T  (К) з 

інтенсивністю тепло масообміну  Tq , а отже, і швидкістю сушіння ddW  (с
-1

) 

відповідає такому рівнянню теплового балансу: 

)Rb(
d

Wd
rR)T(q V  10


 ,    (1.3.) 
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де: 0  - густина сухого матеріалу, кг/м
3
; VR  - відношення об’єму сухого матеріалу 

до поверхні вологого тіла, м; r  - питома теплота випаровування рідини, Дж/кг; 

Rb - критерій Ребіндера [18, 19]. 

Для оптимізації процесу сушіння сировини необхідно розглядати рівняння 

кінетики сушіння, де важливими характеристиками є відомі критерії Коссовича та 

Ребіндера, які за своїм фізичним змістом є критеріями оптимізації [18]. Критерій 

Коссовича Ко  характеризує співвідношення між значеннями теплоти, яку 

витрачено на випаровування вологи ВИПQ  та на нагрівання матеріалу НАГРQ  за 

весь процес сушіння: 

 TcWrQQКо НАГРВИП  .   (1.4) 

Критерій Ребіндера Rb  є відношенням теплоти, яка витрачається на 

нагрівання матеріалу, до теплоти, яку витрачено на випаровування вологи, за 

нескінченно малий проміжок часу: 

   dWrdTcQQRb ВИПНАГР 
 0

.   (1.5) 

тобто: 

1 КоRb  при 0 .    (1.6) 

Для отримання числових значень критерію Ребіндера для кожного режиму 

сушіння необхідно знати питому теплоємність (с ) конкретного матеріалу та 

питому теплоту випаровування рідини з матеріалу ( r ) для конкретної 

температури (T ) та вологовмісту зразка (W ). Якщо для визначення теплоємності 

[20, 21] вологих матеріалів існує достатня кількість як методів, так і засобів 

вимірювання [22-24], то визначення теплоти випаровування рідин з матеріалів 

пов’язане з низкою ускладнень. Далі наведено системний огляд як аналітичних, 

так і експериментальних методів і засобів визначення питомої теплоти 

випаровування. 

 

1.2. Визначення теплоти випаровування аналітичним шляхом 

1.2.1. Визначення теплоти випаровування чистих рідин. 
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Більшість аналітичних методів розрахунку питомої теплоти випаровування 

чистих рідин спираються на встановленні залежностей між параметрами 

парціального тиску пари рідини за даної температури та іншими 

характеристиками процесу. Найбільш відоме серед них рівняння фазової 

рівноваги однокомпонентної системи - рівняння Клапейрона-Клаузіуса [18], з 

якого випливає, що зв'язок між мольною теплотою випаровування r  і 

температурною залежністю тиску насиченої пари Пр , температурою T  та 

зміною об’єму замкненої системи можна описати таким рівнянням [25]: 

)VV(
J

T

dT

dp
r Р,П,

П
  ,    (1.7) 

де: П,V  – мольный об’єм пари; Р,V  – мольный об’єм рідини; J  – потік маси. 

Шляхом застосування до насиченої пари рівняння стану реального газу в 

загальній формі та перетворенням рівняння (1.7), отримано вираз залежності: 

  zRrTdplnd П  1 ,     (1.8) 

де: РГ zzz   – різниця коефіцієнтів стиснення газу та рідини; 

R  – універсальна газова стала, 314418.R   Дж∙моль
-1∙К-1

 [26]. 

Оскільки властивості газу за малих значень тиску близькі до властивостей 

ідеального газу, для умов випаровування в середовищі низького тиску можна 

використовувати рівняння стану ідеального газу. В таких умовах з рівняння (1.8) 

випливає вираз [25]: 

 Tdplgd,r П 1574  .    (1.9) 

Після перетворення та інтегрування залежність (1.9) має вигляд [25]: 

  1
121221574


 TT)pplg(TT,r .  (1.10) 

Отримане рівняння (1.10) дозволяє обчислити наближені значення мольної 

теплоти випаровування, коли відомі значення 1p  і 2p  тиску насиченої пари рідини 

при температурі 1T  і 2T  (К) відповідно. Якщо не вводити наведених вище 

спрощень, обчислення теплоти випаровування за рівнянням Клапейрона-Клаузіуса 
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дає достатньо точні результати. Однак його використання пов’язане з 

ускладненнями, оскільки величини, необхідні для розрахунку зазвичай невідомі. 

Існують розрахункові методики розрахунку теплоти випаровування, в яких 

використовують температуру кипіння і критичні параметри рідини. Характерним 

прикладом є методика, яка базується на рівнянні Ріделя [19]: 

КИП
КРКИП

T,
ТTR,r




930

1,013-)ln(p
0931 КР

 .   (1.11) 

Рівняння Ріделя дозволяє знайти теплоту випаровування рідини, якщо 

відомі її критичні властивості та температура кипіння в нормальних умовах КИПТ . 

Рівняння може успішно використано для визначення теплоти випаровування 

розчинника з органічних сполук у випадках, коли Ò значно відрізняється від 

КИПТ  [27]. 

Згідно правила Трутона [28], відношення молярної теплоти випаровування 

при температурі кипіння до температури кипіння для багатьох рідин є сталою 

величиною: 

987,Тr КИП   Дж/моль.    (1.12) 

Величину КИПТr  також називають ентропією випаровування. 

В роботі [29] надано значення відношення КИПТr  для 320 різних речовин 

і виявлено, що для 250 з них відхилення від значення 987,Тr КИП   Дж/моль не 

перевищують ± 7%. Проте, часто спостерігались значні помилки, особливо у 

випадку дослідження асоційованих рідин, наприклад, для води 

8108,Тr КИП   Дж/моль, для етанолу 3111,Тr КИП   Дж/моль, тощо. 

Суттєвим недоліком методики є те, що розрахована за нею теплота 

випаровування рідини залежить тільки від температури кипіння і не змінюється зі 

зміною дійсного значення температури. 

Існує значна кількість спроб «уточнення» та «розширення» правила Тутона 

на всі типи речовин. 

Так для дослідження неполярних речовин в роботі [30] запропонована 

залежність: 
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)Tlg(,Тr кипКИП  82574 ,    (1.13) 

де: КИПТ  - температура кипіння при тиску в 1 атм. 

Похибка розрахунку за рівнянням (1.13) для неполярних сполук не 

перевищує 2–3%. Для полярних рідин (наприклад, для ізопропілового спирту) 

похибка розрахунку значно вища. 

Багато з таких спроб не мають під собою реальної основи, оскільки 

порушують фізичний зміст вихідного рівняння (1.12), який показує лише те, що 

ентропія випаровування однакова для термодинамічно-подібних тіл, якщо 

порівнювати їх відповідні стани [31]. 

Знаючи теплоту випаровування для одного значення температури, з 

рівняння Ватсона [30] можна визначити її і для будь-якої іншої температури: 

 nrr TTr 1212
11r   ,    (1.14) 

де: індекси 1 і 2 відносяться до відповідних значень температури 1 і 2 відповідно;  

n – постійна величина, яка характеризує речовину, яка випаровується. Для 

більшості випадків значення n приймають рівним 0,375…0,380. 

Адитивний метод розрахунку теплоти випаровування рідини – це метод 

розрахунку мольної теплоти випаровування речовини, що спирається на принцип 

підсумовування часток, і базується на обчисленні значення ліопарахора PchL  [31]: 

   11
5

4 
 мпмрPch VVМrL  ,   (1.15) 

де PchL  – ліопарахор; M  – молекулярна маса; рV  – мольний об’єм рідини;
 

пV  – мольний об’єм насиченої пари; r  — мольна теплота випаровування при 

температурі кипіння за нормального тиску. 

Боуденом, Джонсом, Паттоном та ін. [32] розроблено таблиці адитивних 

складових для визначення ліопарахор, на основі чого отримано емпіричну 

кореляцію яка пов’язує значення ентальпії випаровування, параметру 

нормального ліопарахора та питомі об’єми насиченої пари та рідини. 

Застосування таких складових для розрахунку теплоти випаровування 

вуглеводнів, амінів, хлорпохідних, кетонів, простих і складних ефірів дає хороші 
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результати: зазвичай похибка розрахунку не перевищує ± 1,6%. Похибка 

визначення теплоти випаровування спиртів та кислот за цим методом є вищою. 

Для розрахунку за методом адитивності необхідно знати молярні об’єми рідини 

та насиченої пари, що обмежує можливості його застосування. 

 

1.2.2. Визначення теплоти випаровування розчинів. 

Значення теплоти випаровування розчину рідин РОЗЧr  залежить від складу 

розчину (за винятком азеотропних розчинів), внаслідок чого змінюється зі зміною 

співвідношення складових розчину в процесі випаровування. 

Під диференціальною мольною теплотою випаровування рідини розуміють 

кількість теплоти, яка витрачається на утворення шляхом ізотермічного 

ізобаричного випаровування одного моля пари суміші компонентів без зміни 

складу рідкої фази. Передбачається, що пара знаходиться в рівновазі з рідкою 

фазою. До процесу застосовується рівняння Клапейрона - Клаузіуса: 

П

П
Р.П.ПРОЗ

dТ

dр
)VV(Тr   ,    (1.16) 

Згідно [32], диференціальна теплота випаровування суміші рідин ÐÎÇr  

визначається з рівняння: 

    1111211РОЗ )y-(1ryrr хdхqd)xy(qq Р.ЗМП.ЗМР.ЗМ   , (1.17) 

де 1r  – теплота випаровування речовини 1; 2r  – теплота випаровування речовини 

2; 1y  – частка речовини 1 в газовій фазі; 1x  – частка речовини 1 в рідкій фазі; 

Р.ЗМq  – теплота змішування кількості 1x  речовини 1 з )x( 11  речовини 2 в 

рідкій фазі; П.ЗМq  – теплота змішування кількості 
1

y  пари речовини 1 з )1(
1

y  

пари речовини 2;   1хdхqd Р.ЗМ  – швидкість зміни теплоти змішування речовин 

1 і 2 в рідкій фазі, в якій міститься 1x  речовини 1. 

В роботі [30] показано, що рівняння (1.17) може бути спрощено для умов, за 

яких теплота змішування пари речовин 1 і 2 0 П.ЗМq  (пара утворює ідеальну 

суміш), а температурні межі (Т2 — Т1), в яких відбувається випаровування, є 

малими. Тоді рівняння має вигляд: 
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Р.ЗМpnП.СУМ q)ТТ(С)х(rхrr  121211 1 ,  (1.18) 

де 1r  и 2r  – теплота випаровування чистих речовин 1 і 2 при температурі 1Т ; 

1х  – частка речовини 1 в рідкій фазі на початку випаровування (яка рівна 

кінцевому 1у  в газовій фазі); рпС  - середня мольна теплоємність суміші двох 

компонентів за температури (Т2+Т1)/2; Р.ЗМq  – теплота змішування рідких 

компонентів 1 і 2 при температурі 1T . 

Якщо знехтувати виразом, який стоїть в других дужках рівняння (1.17), 

відповідно до принципу адитивності, отримаємо для РОЗr  спрощене рівняння для 

ряду компонентів 1, 2, 3, ..., п: 

nnРОЗ yr...уryryrr   332211 ,  (1.19) 

де nr  – теплота випаровування чистого n-ого компонента; ny  – доля n-ого 

компонента в газовій фазі. Рівняння (1.17) справедливе для ідеальних розчинів, і 

часто застосовується в технічних розрахунках, але для розрахунку теплоти 

випаровування азеотропних сумішей застосовуватись не може. 

Вплив розчиненої речовини на теплоту випаровування розчинника з 

розчину нелеткої речовини зазвичай стає помітним лише в тому випадку, коли 

при додаванні розчиненої речовини температура кипіння розчину підвищується 

не менше ніж на 3К. Тоді теплоту випаровування розчинника можна обчислити за 

розрахунково-графічними методами Дюрінга і Отмера [30]. Для розрахунку 

теплоти випаровування РОЗr  розчину нелеткої речовини А в розчиннику В можна 

скористатись правилом Дюрінга: 

КИП

В.КИП

В.КИП

КИП
BB

dТ

dТ
)

Т

T
(rr 02

0
0  ,    (1.20) 

де: Br  - теплота випаровування розчинника В; КИПТ  — температура кипіння 

розчину; 0В.КИПТ  — температура кипіння чистого розчинника; 0Br  — теплота 

випаровування чистого розчинника; КИПВ.КИП dTdТ 0 — нахил прямої на діаграмі 

Дюрінга. 
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За Отмером, запропонований ним метод викреслювання залежності 

логарифмів тиску насиченої пари розчину і чистого розчинника дає на діаграмах 

залежності лінію, ближчу до прямої, ніж за методом Дюрінга. Результатом 

використання більш лінійної функції є можливість отримати більш точні 

результати розрахунку. 

Вище були розглянуті декілька аналітичних методів розрахунку теплоти 

випаровування чистих рідин і розчинів. Вибір будь-якого одного з них залежить 

від багатьох параметрів, таких як відомі фізичні властивості та склад речовини, 

достатній рівень точності отриманого результату, близькість температури і тиску 

рідини до їх критичних значень, тощо. Кожен з таких аналітичних методів дає 

високу точність обчислення у вузькому діапазоні розрахункових умов (точний 

лише для полярних речовин, для області низьких тисків, для чистих речовин, 

тощо). Багато методів потребують додаткової інформації про речовину, отримати 

яку можна лише шляхом додаткових досліджень, що не завжди зручно. Тому, 

альтернативою аналітичним методам визначення питомої теплоти випаровування 

є експериментальні дослідження. 

 

1.3. Визначення теплоти випаровування експериментальним шляхом 

Для оптимізації технології процесу сушіння необхідно мати інформацію про 

явища, які супроводжують випаровування вологи з матеріалу різної природи, а 

також про фактори, які впливають на даний процес. Використання аналітичних 

методів для вивчення та оптимізації таких складних процесів як сушіння 

(конвективне та кондуктивне [1, 33]) потребує додаткових експериментальних 

даних про властивості матеріалу та зв’язаної в ньому вологи. Волога в матеріалах 

біологічного походження утворюючи розчини, має вільну та зв’язану форми. 

Тому теплота випаровування з такого типу сировини помітно відрізняється від 

теплоти випаровування дистильованої води та має властивість змінюватися 

протягом сушіння. 

Існує велика кількість методик експериментального визначення питомої 

теплоти випаровування рідин, які складно класифікувати в силу суттєвих 
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відмінностей як у залежностях, на які спираються ці методики, так і у принципах 

роботи та конструкції засобів вимірювання, які їх реалізують. 

Так для дослідження теплоти випаровування легколетких з'єднань широке 

використання отримали ізотермічні калориметричні прилади. Одним з перших 

калориметрів такого типу був паровий калориметр Метьюса [28], який зображено 

на рис. 1.1. 

Принцип дії калориметра базується в наступному. Якщо в ампулу 1, яка 

підвішена до одного плеча вагів платиновою ниткою, помістити достатню 

кількість чистої речовини та оточити її насиченою для даної температури парою 

цієї самої речовини (що досягається інтенсивним кип’ятінням рідини в оболонці 

3), то рідина в ампулі 1 нагріється до температури кипіння, але її маса не 

зміниться, оскільки процеси випаровування та конденсації пари будуть взаємно 

компенсуватись. Якщо тепер в ампулі провести будь-який екзотермічний процес, 

то рідина буде випаровуватись, а про кількість виділеної теплоти можна судити 

по зміні маси ампули та теплоті випаровування. 

 

 

1 – ампула для розміщення 

досліджуваної рідини; 

2 – нагрівник ампули; 

3 – оболонка; 

4 – нагрівник оболонки. 

Рис. 1.1. Паровий калориметр Метьюса [28] 

 

Визначити теплоту випаровування можна шляхом надання ампулі відомої 

кількості теплоти. Чутливість такого калориметра достатньо висока, проте через 

складність виготовлення та роботи їх застосування було обмежене. 

Для вимірювання теплоти випаровування також застосовувався 

адіабатичний калориметр Конічека [34], який схематично зображено на рис. 1.2. 
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1 - трубка системи вакуумування; 

2 – конденсаційна колба; 

3 – випарна частина; 

4 – латунна оболонка; 

5 – оболонка з дюралю; 

6, 7 – екрановані відсіки; 

8 – мідне кільце; 

9 – теплоізолююча кришка; 

10 – мідна трубка термостата. 

Рис. 1.2. Схема адіабатичного калориметра Конічека [34] 

 

Основною частиною калориметра Конічека є перевернута U-подібна скляна 

випарна трубка, в якій міститься досліджувана речовина. Рідина випаровується на 

одному кінці трубки, а конденсується на іншому. Випарну частину 

(калориметрична посудина) нагрівають та підтримують постійне значення 

температури, а конденсаційну частину охолоджують. Кількість підведеної 

теплоти та кількість випареної рідини використовують для визначення теплоти 

випаровування досліджуваної речовини. 

Калориметр складається з трьох коаксіальних циліндрів (позиції 3,4,5 на 

рис. 1.2). Термометри опору, якими оснащені циліндри 3 і 4, підключені за 

мостовою схемою у відсіках 6 і 7, необхідні для вимірювання температури 

калориметра та термостатування оболонки 4. Оболонка 4 оснащена термометром 

опору та нагрівником, для підтримування температури оболонки постійною. 

Протягом експерименту випарну комірку заповнюють досліджуваної рідиною і 

розміщують в циліндрі 3, після чого герметично закривають кришкою 9. Потім 

калориметр нагрівають до температури 25°С і охолоджують колбу 2 (в залежності 

від виду досліджуваної рідини ступінь охолодження змінюється), в якій 

поступово конденсується речовина, яка випарувалася. Після повного переходу 

зразка з випарної комірки в колбу 2 дослід припиняють і зважують сконденсовану 

рідину. Теплота випаровування визначається за формулою: 
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r


 ,      (1.21.) 

де: M – маса рідини, яка сконденсувалася в колбі. 

Роботу калориметра Конічека перевірено шляхом дослідження теплоти 

випаровування води, метанолу та тетрахлоретану. Відтворюваність результатів 

знаходилась в межах (0,2…0,3)%, що відповідало прецензійним вимірюванням 

інших авторів. 

Подальший розвиток калориметричного методу вимірювання теплоти 

випаровування мало місце в автоматичному вакуумному калориметрі Полака і 

Бенсона [35], схему якого показано на рис. 1.3. 

Калориметр, який створено Полаком і Бенсоном, включає в себе елементи 

калориметрів Маккарді і Лайдлера, Вадсо та Конічека [28, 34-37]. 

Калориметрична комірка в латунній оболонці 2 розміщувалась в загальному 

водяному термостаті 12. Приймач 10 встановлювався у невеликій водяній бані, яку 

розміщено в посудині Дьюара, а трубка 6 мала кожух у вигляді стрічки нагрівника 8. 

В даному калориметрі комірка 1, приймач 10 і трубка 6 можуть мати неоднакову 

температуру. Температуру термостата визначають відносно потрійної точки води з 

похибкою 0,001К каліброваними платиновими термометрами опору та підтримували 

постійною з використанням терморегулятора: (298±0.001)К і (333±0,003)К. Другий 

терморегулятор використовувався для підтримування температури в бані 11, а 

температуру трубки 6 підтримували шляхом регулювання сили струму в нагрівнику 

8. Оболонку 2 вакуумували через трубку 3. При заповненні ампули 20 речовиною, її 

з’єднували з вакуумною лінією шліфом 18. Близько 1г дегазованої рідини 

дистилювали в ампулу і відпаювали її в точці 19. 

Масу зразка визначали шляхом зважування спочатку пустої ампули, а потім 

ампули з речовиною (з врахуванням маси повітря). Перед дослідом ампулу 

розміщували діафрагмою 21 вгору, ставили магнітний бойок 9 і трубку 22 

припаювали до трубки 6, яка спочатку була з’єднана з вакуумною лінією в точці 7. 

Після вакуумування системи діафрагму 21 розбивали, а рідина дистилювала в 

комірку 1, при цьому комірку охолоджували, а баню 11 нагрівали. 
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а) б) в) 

1 – калориметрична комірка; 2 – оболонка; 3 – з’єднання з вакуумною лінією;  

4 – трубка для електричної розв’язки; 5 – місце спаювання; 6 – скляна трубка;  

7 – з’єднання з вакуумною лінією; 8 – нагрівник; 9 – магнітний бойок;  

10 – скляна ампула-приймач; 11 – баня приймача; 12 – загальний термостат; 

13 – латунна кришка; 14 – латунний корпус комірки; 15 – канавка для нагрівника; 

16 – порожнини для зразка; 17 – отвір для термістора;  

18 – стандартний шліф з’єднання ампули з лінією наповнювання; 19 – місце 

відпаювання ампули; 20 – ампула для зразка; 21 – тонкостінна діафрагма; 

22 – захисна трубка. 

Рис. 1.3. – Схема калориметра Полака і Бенсона (а), калориметричної 

комірки (б) і заповню вальної ампули (в) [35]. 

 

Для початку випаровування приймач охолоджували до температури нижчої 

за температуру комірки, при чому різниця значень їх температури вибиралась 

такою, щоб швидкість випаровування була близькою до 0,8 г/год. При дослідженні, 

скажімо, спиртів ця різниця становила 9-11 К. Нагрівник (в канавці 15) вмикався і 

вимикався автоматично підтримуючи постійну температуру. Коливання 

температури становили приблизно ±0,015 К. Масу речовини яка випарувалася 

визначали як різницю між значенням маси зразка та долі речовини у паровій фазі 

на початку випаровування, яку оцінювали за формулою: 

    MBPTRmVMm CПАР  0
  (1.22) 
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де: M  - молекулярна маса речовини; CV  - загальний внутрішній об’єм системи 

(комірки); m  - маса зразка; R  - газова стала;   - густина рідини; 0P  - рівноважний 

тиск пари; B  - другий віріальний коефіцієнт пари.  

За оцінкою авторів [35] сумарна похибка розрахунку становить 0,05%, що 

співпадає з даними інших прецизійних досліджень [28]. 

1.4. Термо- і енергограми для дослідження процесів сушіння капілярно-

пористих матеріалів 

Як вже було відмічено, випаровування вологи з пористого тіла є складним 

теплофізичним процесом при якому на фазовий перехід рідини в пару і на руйнування 

зв’язку вологи з твердою фазою тіла витрачається певна кількість енергії [38, 39]. Тому 

для експериментальних досліджень цього явища доцільно використовувати термо- та 

енергограми [40, 41]. 

Певні експериментальні дослідження в цьому напрямку зі зразками малої маси 

виконані в 60-х роках М.Ф. Казанським з колегами [38-46]. Визначення теплоти 

випаровування базується на закономірностях сушіння тонкого зразка вологого 

пористого тіла висушується в умовах підтримування температури поверхні зразка 

рівню температурі навколишнього повітря. При цьому теплообмін між зразком і 

повітрям відсутній, а вся надана зразку теплота витрачається на випаровування вологи з 

тіла і обчислюється за формулою: 

 ddmRI,r E 2240     (1.23) 

де: m  - маса зразка (кг); ddm  - швидкість сушіння (кг/год); ER  - електричний опір 

нагрівника (Ом); I  - сила струму (А). 

Такі дослідження проведено з використанням приладу [42], робота якого 

базувалась на неперервному вимірюванні теплоти, яка витрачалась на випаровування, 

та зміни маси зразка. Для реалізації умов, за яких рівняння 1.23 є справедливим, струм у 

нагрівнику приладу змінювався для підтримування температури зразка у відповідності 

до температури навколишнього повітря. Тому струм є змінною величиною і його 

визначення на різних етапах досліду потребувало кривої зміни струму в часі, а також 
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криву зміни маси зразка для визначення вологості та швидкості сушіння на різних 

етапах досліду. 

Принципову схему приладу наведено на рис. 1.4, де окремі блоки виділено 

пунктиром. Прилад включає наступні блоки: I – ваги з пристроєм запису кривої 

сушіння VII; II – калориметрична кювета з нагрівником та тепловим сенсором; III – 

регулятор сили струму в нагрівнику з пристроєм запису кривої струму VII; IV – 

термостат; V – система регулювання температури повітря в термостаті; VI – мостова 

схема вимірювання температури повітря біля зразка; VII – самописний потенціометр. 

Досліджуваний зразок розміщують в кюветі II яка розташована всередині 

захисної посудини в термостаті. 

 

Рис. 1.4. Принципова схема приладу визначення теплоти випаровування вологи з 

капілярно-пористих матеріалів 

 

Температура повітря термостату підтримується постійною. Теплота 

вимірюється мідно-константановими диференціальними термопарами, які 

об’єднано у термобатарею. Одна група спаїв термопар знаходиться в комірці, а 

інша – в повітрі термостата. Кювета підвішена до однієї з чашок вагів I. При 

сушінні змінюється нахил коромисла вагів, що змінює освітлюваність 

фотоелементу Л1 і струм в анодному ланцюгу лампи Л. Це утворює механічну 
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силу, яку прикладено до магніту М так, щоб ваги залишались в рівновазі. Падіння 

напруги на опорі R1 строго пропорційно зменшенню маси зразка. Для поглинання 

вологи, яка випаровується зі зразка, на дні захисної посудини встановлюється 

кювета з поглиначем вологи (хлористим кальцієм). 

На приладі проведено досліди з визначення теплоти випаровування чистої 

дистильованої води та води, яку поглинуто силікагелем МСМ. Проте прилад мав ряд 

недоліків, одним з яких є вузький діапазон значень температури дослідження. 

Пізніше прилад було удосконалено [46], що дало змогу проводити дослідження у 

ширшому температурному діапазоні, в тому числі при кімнатній температурі. 

Теплота випаровування в приладі [46] визначається для стаціонарних 

ізотермічних умов при безперервній компенсації електронагрівником теплоти, яку 

витрачено на випаровування рідин зі зразка при безперервному зменшенні 

швидкості випаровування. За таких умов рівняння теплового балансу процесу 

сушіння має вигляд: 

  02  RITTAddTmcddmr ПОВqq  . (1.24) 

Перший член рівняння враховує теплоту, яку витрачено на випаровування рідини 

зі зразка; другий – теплоту на нагрівання зразка; третій – на теплообмін з навколишнім 

середовищем, а четвертий враховує теплоту, яка виділяється у нагрівнику. Якщо 

температура поверхні зразка є сталою і рівною температурі повітря поблизу зразка, то 

питому теплоту випаровування обчислюють за рівнянням 1.23. Якщо температура 

поверхні зразка не співпадає з температурою повітря в термостаті, то теплообмін буде 

вносити додаткову похибку в результат вимірювання: 

   ddmTTArr ПОВВИМ 0 .   (1.25) 

Така похибка обернено пропорційна швидкості випаровування вологи. Для 

збільшення швидкості випаровування в приладі передбачено зміну загального тиску в 

термостаті від атмосферного до (3…8)∙10
3
 Н/м

2
, що збільшує швидкість випаровування 

до 10 разів та розширює температурний діапазон. Перевагою даного методу є 

відсутність в розрахунковій формулі теплоємності системи, оскільки теплоємність 

рідини, яку адсорбовано тілом, може відрізнятися від теплоємності вільної рідини [47], 

а врахувати це не завжди можливо. 
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Похибка визначення теплоти випаровування на даному приладі не перевищує 3% 

в залежності від об’єкту досліджень та умов досліду. 

1.5. Метод синхронного теплового аналізу 

Внаслідок неможливості більшості методів забезпечити неруйнівний 

характер дослідження, методи теплового аналізу (ТА) окремо не придатні для 

багатопараметричної діагностики матеріалів, тому що кореляції механічних, 

кінетичних, теплофізичних та інших параметрів матеріалу, отримані на різних 

зразках і з використанням різних приладів не можуть бути однозначними за 

методологічними та інструментальними причинами (характеристики структури та 

властивостей зразка, відтворюваність умов проведення досліду, вплив зовнішніх 

факторів, тощо). Тому перспективним є розвиток відносно нового методу 

синхронного теплового аналізу, в основі якого лежить одночасний аналіз одного 

зразка за допомогою декількох методів теплофізичних досліджень, зокрема 

термогравіметрії та диференціальної скануючої калориметрії. 

Синхронний тепловий аналіз як метод дослідження бере свій початок в 50-х 

роках ХХ століття з винаходу в 1954 році і подальшого удосконалення авторами 

роботи [48] першого дериватографа, схему якого представлено на рис1.5. 

Досліджуваний зразок розміщується в тримачі зразка. Одна чашка в 

коромислі термовагів була видалена і замість неї змонтовано котушку з великим 

числом витків (соленоїд), яка розміщувалась в гомогенному полі двох постійних 

магнітів і підключалася до клем гальванометра високої чутливості. 

Такий пристрій дає можливість точно визначити термогравіметричну криву 

і її похідну (швидкість відхилення вагів). Якщо ваги вийшли зі стану рівноваги, то 

разом з ними рухається і котушка, витки якої перетинаються силовими лініями 

магніту. Як наслідок, в котушці виникає струм, сила якого пропорційна швидкості 

руху. Зміна сили індукованого струму фіксується відхиленням гальванометра. 

Випробування цього приладу були виконані таким чином, що при підвищенні 

температури через кожні (5 – 10) K реєструвалася одночасно зміна маси проби і 

відхилення гальванометра. 
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Рис. 1.5. Схема 

дериватографа 

Пауліка-Ердеі [48] 

Такий прилад здатний реалізувати декілька методів ТА [49]. До найбільш 

застосованих методів ТА відносяться: 

термогравіметрія (ТГ) – метод вимірювання зміни маси зразка зі зміною 

температури в контрольованій атмосфері. Термогравіметричні прилади зазвичай 

складаються з вагів безпосереднього зважування, печі для зразка та системи 

регулювання та контролю температури. Можливі два шляхи проведення ТГ 

експерименту: ізотермічний (при постійній температурі печі) та динамічний – при 

підвищенні температури печі із заданою швидкістю. Відтворюваність ТГ кривих є 

поганою внаслідок впливу багатьох факторів: швидкість нагрівання, форма печі, 

матеріал контейнера для зразка, розмір часток досліджуваного матеріалу, його 

маса, густина, теплопровідність, розчинність у ньому газів, атмосфера печі, 

розташування термопари, тощо; 

диференціальний термічний аналіз (ДТА) – запропонований у 1891р 

В. Робертс-Остеном [50] є методом дослідження фізико-хімічних процесів, що 

базується на реєструванні теплових ефектів, які супроводжують перетворення 

речовини при зміні температури. Оскільки зміна ентальпії H  відбувається в 

результаті більшості фізико-хімічних процесів і хімічних реакцій, метод 

потенційно придатний для дослідження дуже великої кількості систем. До складу 

приладу ДТА зазвичай входять: піч, тримачі для зразка та еталона, термопари для 

вимірювання температури печі, еталона та зразка. Згідно методу досліджується 

зміна в часі різниці температури зразка і еталона (найчастіше еталоном є AL2O3, 

який не має фазових переходів для обраного температурного діапазону). 
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На рис. 1.6. показано типову криву ДТА. 

 

 

I – зрушення базової лінії 

(фазовий перехід другого 

роду); 

II –екзотермічний ефект; 

III – ендотермічний ефект; 

Рис. 1.6. Типова крива диференціального термічного аналізу (ДТА) 

 

Зазвичай дані використовують з результатами ТГ і мас-спектрометричних 

методів ТА. Це дозволяє отримувати більш детальну інформацію про 

досліджувані процеси. Співвідношення між площею піку та параметрами приладу 

і зразка дозволяють визначати теплоту перетворення, енергію активації фазового 

переходу, деякі кінетичні константи, проводити напівкількісний аналіз сумішей 

(якщо відома ентальпія реакцій), тощо; 

диференціальна скануюча калориметрія (ДСК) – метод, який 

використовується для визначення теплового потоку, який випромінюється, або 

поглинається зразком під дією температурного впливу. При нагрівання або 

охолодженні будь-яка зміна в матеріалі супроводжується обміном теплоти. Метод 

ДСК дозволяє визначити тепловий потік між зразком і середовищем в той час, 

коли температура середовища зі зразком змінюється за заданим законом. 

Поглинання або виділення енергії зразком протягом нагрівання проявляється на 

експериментальній ДСК кривій. Інтегрування піка (визначення його площі) 

дозволяє оцінити енергію переходу або теплоту реакції. Типову ДСК криву 

показано на рис. 1.7. В засобах, які реалізують метод ДСК зразок і еталон 

нагрівають або охолоджують з однаковою швидкістю, при чому їх температура 

підтримується однаковою. 

Для вирішення багатьох завдань щодо проведення комплексного теплового 

аналізу широкого поширення набули засоби, які одночасно об’єднують в собі вище 

описані методи дослідження. 



53 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Типова крива 

диференціальної скануючої 

калориметрії (ДСК):  TfQ   

Здебільшого такими засобами вимірювання є дериватографи [48, 49], які 

дозволяли проводити синхронний тепловий аналіз (СТА) об’єднуючи декілька 

методів теплового аналізу на одному зразку. Поряд із реєструванням теплоти 

перетворення або реакції в досліджуваній речовині реєструють зміну маси зразка, 

що дозволяє однозначно визначити характер процесу в ньому, зокрема, показником 

фазового перетворення є тепловий ефект, який не супроводжується зміною маси або 

лінійного розміру зразка. При цьому вдається встановити послідовність перетворень 

у зразку, а також визначити кількість і склад проміжних продуктів, якщо 

«пропустити» гази, які відводять від зразка, через мас-спектрометр або хроматограф. 

Очевидно, що за 60 років після створення перших дериватографів, засоби 

вимірювання СТА були суттєво удосконалені. Сучасні прилади СТА виробляються 

понад тридцятьма фірмами, найбільш відомими з яких є Mettler Toledo (Швейцарія) 

[51], PerkinElmer [52] (США), TA Instruments [53, 54] (США), Instrument Specialists 

inc. [55] (США), Linseis [56-59] (США), Setaram (Франція) [60, 61], Shimadzu 

(Японія) [62], Netzsch (Німеччина) [63-66], і виробничо-комерційна група 

«Аналитприбор» (Росія) [67]. На рисунку 1.8. а показано схему одного з характерних 

представників сучасних засобів вимірювання, які реалізують метод синхронного 

теплового аналізу - прилад STA 449 F3 Jupiter
® [64] виробництва Netzsch 

(Німеччина). Конструкція приладу має модульний характер: прилад містить теплову 

і термогравіметричну частини. Теплова частина включає тримач зразка, який 

розміщується в печі. Піч обладнана механізмом завантаження, керамічною захисною 

оболонкою і екраном для захисту вагів від теплового випромінювання. 
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а) 

 

б) 

Тип завантаження Вертикальний 

Температурний діапазон -150…2400 ˚С 

Швидкість нагрівання 

0,001…50 К/хв 

до 1000 К/хв. для високошвидкісних 

печей 

Сенсори 
ТГА; ТГА-ДТА; ТГА-ДСКСр; спеціальні 

сенсори для підвішених зразків. 

Вакуум до 10
-4 

мбар 

Атмосфери 
Інертна, окислювальна, статична, 

динамічна, вакуум. 

Дискретність визначення 

температури 
0,001 К 

Розподільча здатність 

визначення маси 
0,1 мг (для всього діапазону) 

Дрейф вагів до 5 мг/год 

Макс. наважка зразка 35000 мг (з коміркою) для ТГА 

Макс об’єм зразка 

ТГА: до 5 мл. 

ДТА: до 0,9 мл. 

ДСК: до 0,19 мл. 

Калориметрична точність ±2% (для більшості матеріалів) 

Рис. 1.8. Прилад STA 449 F3 Jupiter
®  а, та основні характеристики приладу б. 
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Однією з характерних особливостей приладу STA 449 F3 Jupiter
® 

є вертикальне 

виконання системи зважування та вертикальне розташування печі, що дозволяє, 

збільшити стійкість тримача зразка, підвищити його ємність, та спростити 

завантаження досліджуваного матеріалу. Однак таке виконання печі а системи 

зважування має і свої недоліки: при вертикальному розташуванні печі 

спостерігається досить сильне виштовхування зразка внаслідок впливу на тримач 

зразка гарячих конвективних потоків. Система зважування на основі аналітичних 

вагів з електронним управлінням забезпечують прецизійне визначення зміни маси 

зразка протягом дослідження. Вертикальний дизайн приладу з верхнім 

завантаженням зразків забезпечує захист вагів, які перебувають знизу, від 

перегріву і корозії. Додаткове оснащення приладу радіаційним екраном 

забезпечує мінімізацію впливу теплового випромінювання на ваги. Система 

подачі газу дозволяє регулювати витрату як реактивного, так і захисного газу 

шляхом приєднання відповідних аналізаторів до клапану подачі газу. Також 

передбачено можливість створення всередині печі розрідженої атмосфери. На 

рисунку 1.9. представлено приклади номенклатури тримачів зразків з комірками, 

які використовуються в приладі STA 449 F3 Jupiter
®
. 

 

Рис. 1.9. Приклади виконання тримачів зразка приладу STA 449 F3 Jupiter
®
. 

 

Кожен тримач зразка, в залежності від конструкції, несе одну, або дві 

диференціально-підключених комірки. Комірки виготовлені з різними 

геометричними параметрами, типами кришок (суцільна, перфорована) та з різних 
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матеріалів (алюміній, мідь, платина, нержавіюча сталь, кераміка, цирконій, 

графіт, золото, срібло).  

Підбір тримача зразка виконується відповідно до типу досліджень, 

температурних умов досліду, виду та маси зразка, газового середовища в печі, тощо. 

Одним з прикладів сучасного засобу вимірювання, який реалізує метод СТА 

і обладнаний механізмом зважування та піччю з горизонтальним розташуванням є 

прилад синхронного теплового аналізу SDT-Q600 виробництва TA Instruments 

(США) [54], зовнішній вигляд та основні характеристики якого представлені на 

рисунку 1.10. 

Термоаналізатор SDT-Q600 дозволяє одночасно реєструвати зміну маси 

зразка (термогравіметричний аналіз) і процеси, що супроводжуються виділенням 

або поглинанням тепла (диференціальна скануюча калориметрія / диференційний 

термічний аналіз). 

На відміну від попереднього прикладу, теплова частина приладу SDT-Q600 

розташована горизонтально, як це показано на рис. 1.11, що має як позитивний, 

так і негативний вплив на кінцевий результат вимірювання. У зв'язку з тим, що 

потік газу разом з продуктами реакції рухається перпендикулярно до дії сили 

тяжіння, він не створює помітного впливу на покази аналітичних вагів. В цьому 

випадку простота конструкції і мінімізація виштовхуючих ефектів, що діють на 

систему зважування, поєднуються з ризиком пошкодження плеча вагів при 

встановленні та заміні комірки. Ще одним негативним фактором є обмеження 

максимального значення маси досліджуваного зразка, що не дає змогу 

отримувати коректну інформацію про питому теплоту випаровування рідин з 

неоднорідних матеріалів. Об’єм комірки не здатний вмістити достатню кількість 

неоднорідного матеріалу для дослідження. 

Теплота випаровування різних речовин становить значний інтерес для 

правильного вибору технологічних режимів безлічі процесів у науковій та 

виробничій сфері, проте коректне визначення питомої теплоти випаровування 

рідин з неоднорідних матеріалів, таких як рослинна і тваринна сировина, 

компоненти біопалива, харчові продукти, тощо, і досі проблематичне. 
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а) 

 

б) 

Температурний діапазон кімн… 1500°C 

Калібрування 

температурної шкали 
металеві стандарти (від 1 до 5 точок) 

Швидкість нагрівання – 

до 1000°C 
Від 0.1 до 100°C/хв 

Швидкість нагрівання – 

від 1000 до 1500°C 
Від 0.1 до 25°C/хв 

Ваги Двухпроменеві, горизонтальні 

Макс. маса зразка 200 мг (350 мг з коміркою) 

Роздільна здатність вагів 0.1 мкг 

Калориметрична точність ±2% (по металевим зразкам) 

Роздільна здатність ДТА 0.001°C 

Термопари Pt/Pt-Rh (тип R) 

Вакуум до 7 Па (0.05 тор) 

Робота з агресивними 

середовищами 
Окремий газовий канал 

Комірки 

Платинові: 40 мкл, 110 мкл 

Керамічні (Al2O3): 40 мкл, 90 мкл 

 
Рис. 1.10. Прилад SDT-Q600 а, та основні характеристики приладу б.  
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Рис. 1.11. Теплова частина приладу SDT-Q600  

 

Аналітичні методи визначення теплоти випаровування не можуть бути 

застосовані до подібних матеріалів внаслідок неможливості врахувати всі фактори 

впливу, які супроводжують сушіння конкретної сировини, тому найбільш 

доцільним шляхом дослідження теплоти випаровування рідин з неоднорідних 

вологих матеріалів є експеримент. 

Однією з тенденцій розвитку сучасних засобів вимірювання теплоти 

випаровування є створення приладів на основі модульних елементів, підбір яких 

дозволяє реалізувати той чи інший метод дослідження, температурний режим, 

доступний набір вимірювальних даних, тощо. Підвищення швидкодії без втрати 

точності вимірювання в сучасних приладах досягається за рахунок мінімізації 

розмірів досліджуваного зразка та обсягу печі, що обмежує номенклатуру 

досліджуваних зразків чистими однорідними матеріалами. Високоточні сучасні 

прилади СТА, які знаходяться у вільному продажу, мають непомірно високу 

вартість, що робить їх недоступними для українських навчальних і наукових 

установ. Тому існує необхідність створення спеціалізованої вимірювальної 

системи для визначення питомої теплоти випаровування рідин з широкого кола 

матеріалів, в тому числі неоднорідної термолабільної вологої сировини. 
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На основі проведеного аналізу сучасного стану проблеми визначення 

теплоти випаровування були сформульовані наступні рекомендації до створення 

системи дослідження теплоти випаровування: 

 визначення теплоти випаровування за методом синхронного 

теплового аналізу, який  одночасно об’єднує термогравіметричні та 

калориметричні дослідження. 

 збільшення об’єму тримача зразка для дослідження матеріалів різної 

структури та властивостей; 

 вертикальне розташування гравіметричної частини для збільшення 

максимальної маси зразка досліджуваного матеріалу та спрощення процесу 

завантаження проби; 

 диференціальна схема підключення калориметричних комірок для 

компенсації впливу зовнішніх факторів на процес сушіння; 

 простота підготовки до вимірювання як системи, так і зразка 

досліджуваного матеріалу; 

 можливість автоматизації процесу вимірювання. 

 

1.6. Висновки за розділом 1  

1. Аналітичні методи визначення питомої теплоти випаровування не можуть 

застосовуватись для дослідження неоднорідних вологих матеріалів внаслідок 

неможливості врахувати всі фактори впливу, які супроводжують сушіння, 

відсутності точних даних про форми зв’язку вологи з матеріалом, склад 

матеріалу, додаткові параметри, тощо.  

2. Перспективним методом експериментального дослідження питомої 

теплоти випаровування є метод синхронного теплового аналізу, який носить 

характер одночасного багатопараметричного дослідження та дозволяє уникнути 

похибки пробопідготовки та неідентичності умов дослідження, а також є більш 

інформативним у порівнянні з використанням методів теплового аналізу окремо. 

3. Сучасні прилади синхронного теплового аналізу не дозволяють коректно 

визначати теплоту випаровування рідин з неоднорідних вологих матеріалів 
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внаслідок недостатньої ємності тримача зразка, яка часто не перевищує  

40…90 мкл, що вимагає розробити спеціалізовану систему для реалізації подібних 

досліджень. 

4. Аналіз сучасного стану проблеми визначення теплоти випаровування 

дозволив сформувати рекомендації до створення системи дослідження 

неоднорідних матеріалів. 

5. На основі висновків сформульовано наступні завдання дослідження: 

 проаналізувати методи та засоби визначення величини питомої 

теплоти випаровування для виявлення перспективних шляхів підвищення 

точності вимірювання;  

 визначити та дослідити фактори, що впливають на похибку 

визначення теплоти випаровування;  

 розробити систему визначення питомої теплоти випаровування та 

теплоємності з урахуванням фізичних, термодинамічних та біохімічних 

особливостей дослідження різноманітних матеріалів;  

 проаналізувати джерела похибок визначення теплоємності та теплоти 

випаровування рідин з неоднорідних матеріалів та запропонувати шляхи їх 

зменшення; 

 розробити методику оцінювання метрологічних характеристик 

системи визначення питомої теплоємності та теплоти випаровування рідин з 

неоднорідних матеріалів; 

 дослідити метрологічні характеристики системи; 

 провести експериментальні дослідження неоднорідних матеріалів, які 

відрізняються за складом, структурою і характеристиками. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ТА ШЛЯХІВ 

КОМПЕНСУВАННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ 

 

Для реалізації системи синхронного теплового аналізу необхідно об’єднати 

в одному засобі вимірювання дві функціональні частини: калориметричну і 

термогравіметричну. Їх об’єднання вимагає підбору раціональних 

конструктивних та технологічних параметрів для основних складових частин 

системи, особливо для завдання визначення теплоти випаровування рідин зі 

зразків неоднорідних матеріалів. Коректне дослідження подібних зразків вимагає 

розміщення в комірці значної кількості матеріалу, одночасно забезпечуючи 

рівномірне підведення кондуктивним способом теплоти до всього об’єму зразка. 

Одним з ефективних способів вирішення проблеми рівномірного підведення 

теплоти до досліджуваного матеріалу є розміщення калориметричної комірки на 

пластині з високотеплопровідного матеріалу, яка забезпечить вирівнювання 

температурного поля по поверхні комірки. Підбір параметрів такої пластини є 

важливим етапом розроблення системи – матеріал пластини повинен бути стійким 

до впливу підвищеної вологості і температури, а його теплопровідність та 

товщина пластини повинні забезпечувати вирівнювання температурного поля по 

поверхні платформи, об’єднання з термогравіметричною частиною приладу 

вимагає максимального зменшення маси платформи, на якій необхідно розмістити 

комірки значного об’єму. 

Вибір того чи іншого варіанту виконання елементів приладу потребує 

детального вивчення теплофізичних процесів в умовах проведення досліду. 

Ефективним способом вивчення теплофізичних процесів є використання засобів 

математичного моделювання. 

 

2.1 Оцінка діапазону значень густини теплового потоку, що підводиться 

до досліджуваного зразка 
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Розглянемо основні теплофізичні параметри системи вимірювання теплоти 

випаровування в стаціонарному, близькому до ізотермічного режимі. Для 

вимірювання теплоти випаровування при сушінні зразка необхідно вимірювати 

енергію, підведену до зразка та зміну його маси. Якщо за час від початкового 

моменту п  до кінцевого моменту к  до зразка підводиться теплова потужність  

Q  (Вт), а маса його змінилася від пm  до кm , то середня теплота випаровування 

може бути визначена за формулою: 

 

кп

пк

mm

ττQ
r




     (2.1) 

Найбільш точно можна визначити теплову потужність, підведену до зразка 

кондуктивно, з використанням сенсору теплового потоку, але для того щоб з 

поверхні зразка могла вільно випаровуватися рідина, комірка з досліджуваним 

зразком повинна бути відкритою для видалення пари повітрям або іншим газом, 

що рухається. Таким чином, джерелами підведення енергії до досліджуваного 

зразка є як кондуктивна, так і конвективно-радіаційна складові: 

FΔТαQQ QQ КОНДРАДКОНВКОНД   ,   (2.2) 

де   - коефіцієнт теплообміну; ΔТ  - різниця значень температури повітря та 

поверхні зразка; F – площа поверхні зразка. 

Для оцінки співвідношення складових теплообміну в близьких до 

ізотермічних умовах розглянемо процес випаровування під дією різниці 

концентрацій пари біля поверхні зразка та у повітрі, що рухається повз нього. 

Відомо [68], що в системі з градієнтом концентрації речовини dxd
 

в 

напрямку х дифузійний потік маси j визначається першим законом Фіка: 

dx

dρ
-Dj  , 

де D - коефіцієнт дифузії (знак «-» вказує на напрямок потоку від більших 

концентрацій до менших). 

Або при переході до кінцевих значень: 
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  ,     (2.3) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%97
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де m – кількість речовини (пари), що проходить за час   крізь поверхню площею 

F, що перпендикулярна напряму руху речовини; 1 , 2  - концентрації речовини 

у двох шарах, що розташовані на відстані  . 

Коефіцієнт дифузії газів залежить від довжини вільного пробігу та 

швидкості молекул, які, в свою чергу є функціями температури і тиску. Якщо  

oD - коефіцієнт дифузії за тиску op  і абсолютній температурі oT , то за тиску p  і 

абсолютній температурі T , коефіцієнт дифузії має значення [68]: 
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Розрахуємо дифузійний потік маси від поверхні зразка води, що 

висушується в близьких до ізотермічних умовах та густину теплового потоку, 

що діє в цих умовах на зразок. Для розрахунків застосовуємо умови, наближені 

до тих, що будуть створені у системі: тиск повітря – нормальний атмосферний, 

тобто  ,ppo 01 атм; розглядаємо два варіанти значень температури зразка і 

повітря, які відповідають двом значенням, наближеним до меж температурного 

діапазону вимірювань, тобто 30°С (303 К) і 90°С (363 К); потік повітря поступає 

у вимірювальну систему з лабораторного приміщення і має початкову відносну 

вологість 50% при температурі 20°С (293 К), а в системі повітря, зберігаючи ту 

ж саму абсолютну вологість, нагрівається до робочої температури (30°С або 

90°С) і проходить над поверхнею зразка на відстані 1 см (  =0,01 м); відносна 

вологість безпосередньо над поверхнею зразка становить 100%. Згідно [68] 

коефіцієнт взаємодифузії газів пари води–повітря за тиску 1 атм і температурі 

0°С (273 К) складає oD =0,22 см
2
/с = 0,22×10

-4
 м

2
/с. З рівняння (2.4) коефіцієнти 

взаємодифузії для температури 30°С та 90°С складають: 30D = 0,27×10
-4

 м
2
/с, і 

90D = 0,39×10
-4

 м
2
/с відповідно. 

Концентрація пари води у повітрі, що продувається над зразком приблизно 

відповідає абсолютній вологості повітря лабораторії і складає  



64 

2 =8,7 г/м
3
, а безпосередньо над поверхнею зразка концентрація складає 

 

1(30) =30,4 г/м
3
 при 30°С і 1(90) =423 г/м

3
 при 90°С [69]. 

На підставі (2.3) знаходимо дифузійний потік маси від поверхні зразка води 

для температури 30°С і 90°С: 

30j 0,059 г/(м
2
·с),      90j 1,62 г/(м

2
·с). 

Густину теплового потоку, що діє на зразок, визначимо за співвідношенням 

rjq  , враховуючи, що теплота випаровування води складає 2430 Дж/г і 2283 

Дж/г для значень температури 30°С і 90°С [70]: 

30q 143 Вт/м
2
,     90q 3700 Вт/м

2
. 

Отримані значення потоку маси і густини теплового потоку є оціночними, 

оскільки досягти абсолютно ізотермічного режиму в реальних умовах важко, 

коефіцієнт дифузії для інших речовин та розчинів може значно відрізнятися, 

вологість повітря в лабораторії може змінюватися, тощо. Проте, отримані 

значення густини теплового потоку дозволяють оцінити необхідний діапазон 

його вимірювань і вплив конвективно-радіаційної складової теплообміну на 

похибку визначення енергії, що підводиться до зразка. Так, при різниці 

температури поверхні зразка і повітря над ним у 1 К і коефіцієнті теплообміну  

  =3 Вт/(м
2
·К), густина конвективного теплового потоку складає 3 Вт/м

2
, тобто 

2% від загального теплового потоку, що діє на зразок за температури 30 °С 

( 30q 143 Вт/м
2
). Таким чином, відхилення від заданого температурного режиму 

або похибка у визначенні різниці температури призводить до похибки 

визначення теплового потоку і, відповідно, теплоти випаровування у 2%/К. 

Можливо зменшити вплив відхилення від заданого температурного режиму 

шляхом застосування диференціальної схеми вимірювань, використанням 

температуровирівнювальної пластини, на якій встановлено вимірювальні комірки 

з високотеплопровідного матеріалу, а також шляхом застосування методів 

компенсації впливу конвективного теплообміну, які розглянуто далі у цьому 

розділі. 
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2.2. Математичне моделювання температурного поля по нескінченній 

пластині, на яку локально діє тепловий потік 

З метою визначення конструктивних параметрів калориметричної комірки і 

температуровирівнювальної пластини розглянуто теплофізичну задачу [71] про 

нескінченну плоску пластину, на яку локально діє тепловий потік q  на площадці, 

радіуса R (рис. 2.1). З обох поверхонь пластини відбувається тепловіддача в 

навколишнє середовище. Рівняння теплопровідності визначається виразом: 

;
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     (2.5) 

де: T  - температура; x,r  - координати. 

 

Рис. 2.1. Нескінченна плоска пластина, на яку локально діє тепловий потік в 

області радіусом R. 

 

Граничні умови на поверхні пластини для даного випадку: 
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де: 11 h ; 22 h ; 1  і 2  - коефіцієнти теплообміну на відповідних 

поверхнях пластини; l  - товщина пластини. 

Розв’язання виразу (2.5) з граничними умовами (2.6): 
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де: 
R

l
K l  ;   

R

x
K x  ;   

R

r
K r  ;   RhBi  11 ;   RhBi  22 . 

Проведено оцінку впливу теплового потоку, який діє на пластину, а також 

розподіл температурного поля як всередині пластини, так і по її поверхням. Для 

цього, рівняння (2.7) приведено до комплексу співвідношення температури 

поверхні платформи до підведеного теплового потоку qT ; коефіцієнти 

теплообміну на поверхнях пластини були прийняті рівними 

1 = 2 =3 Вт/(м
2
∙К); коефіцієнт теплопровідності пластини варіювався від 

значення  =16 Вт/(м∙К), що відповідає теплопровідності «харчової» нержавіючої 

сталі 08Х18Н10 [72] до  =400 Вт/(м∙К), що відповідає теплопровідності чистої 

міді; товщина температуровирівнювальої пластини варіювався від значення  

l =3 мм до l =9 мм. 

Рівняння (2.7), виражене через комплекс qT : 
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    (2.8) 

де: l  - товщина температуровирівнювальної пластини;   - коефіцієнт 

теплопровідності пластини; 1  і 2  - коефіцієнти теплообміну на відповідних 

поверхнях пластини; xr,  - координати;  zJ1  - функція Бесселя першого роду 
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першого порядку;  zKJ r 0  - функція Бесселя першого роду нульового порядку; 

R  - радіус зони дії теплового потоку. 

Основні результати, які отримано з виразу (2.8) при варіації 

теплопровідності матеріалів та їх товщини, представлено на рис. 2.2 – 2.4 у 

вигляді графіків залежностей комплексу qT  по довжині пластини в найбільш 

характерному перерізі, який проходить через центр зони дії теплового потоку на 

поверхні пластини  

З наведених на рис. 2.2 графіків видно, що при варіації товщини 

температуровирівнювальної пластини з нержавіючої сталі 08Х18Н10  

( =16 Вт/(м∙К)) від l =3 мм до l =9 мм забезпечення рівномірного 

температурного поля в межах пластини не представляється можливим. 

 

 

Рис. 2.2. Графіки залежностей 

розподілу комплексу qT  по 

пластині з нержавіючої сталі 

08Х18Н10 ( =16 Вт/(м∙К)) при 

варіації товщини пластини 

Навіть при максимальній обраній товщині 9 мм неоднорідність 

температурного поля в межах калориметричної комірки на пластині з 

нержавіючої сталі перевищує 0,1%, що не задовольняє вимогам щодо 

забезпечення рівномірного підведення теплоти до зразка значних розмірів при 

дослідженні. 

Варіація товщини температуровирівнювальної пластини з Д16Т 

( =165 Вт/(м∙К)) показала, що вже при значенні l  = 5 мм рівномірність 

температурного поля qT  в межах зони дії теплового потоку становить менше ніж 

0,01% (рис 2.3). 
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Рис. 2.3. Графік залежності 

розподілу комплексу qT  по 

пластині з Д16Т 

( =165 Вт/(м∙К)) при варіації 

товщини пластини 

При подальшому збільшенні товщини температуровирівнювальної пластини 

з Д16Т величина qT  істотно не змінюється. 

З наведених залежностей видно, що при виборі матеріалу пластини з 

високою теплопровідністю рівномірність розподілу температурного поля в межах 

комірки зростає. При розгляданні матеріалів з коефіцієнтом теплопровідності 

вищим за  =165 Вт/(м∙К) товщина пластини l =5мм є достатньою для 

встановлення рівномірності температурного поля не нижче qT  ≤0,01%. 

На рис. 2.4. наведено графік залежності співвідношень qT  в при варіації 

коефіцієнту теплопровідності   пластини для обраних конструктивних 

матеріалів при товщині температуровирівнювальної пластини l  = 5 мм. Як видно, 

вибір матеріалу температуровирівнювальної пластини з коефіцієнтом 

теплопровідності вище  =165 Вт/(м∙К) впливає на рівномірність температурного 

поля не суттєво. 

Аналіз отриманих шляхом моделювання даних показав, що за 

теплофізичними параметрами для виготовлення температуровирівнювальної 

пластини найбільш доцільно використовувати мідь, проте, точки зору практичної 

реалізації, мідь є недостатньо стійкою до впливу підвищених температури та 

вологості при випаровуванні рідин зі зразка. Крім того, питома густина міді є 

високою, тому для використання температуровирівнювальної пластини з міді 

значної маси необхідно розробити відповідну термогравіметричну частину 

системи, що додатково ускладнить її конструкцію. 
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Рис. 2.4. Графік залежностей комплексу qT  від варіації   матеріалу 

пластини товщиною l  = 5 мм  

 

В силу складності механічної обробки та надзвичайно низької корозійної та 

механічної стійкості, чистий алюміній, як матеріал для 

температуровирівнювальної пластини, також є небажаним. 

Пластина з нержавіючої сталі матиме суттєву товщину та масу для 

забезпечення неоднорідності температурного поля в комірці на рівні 0,01%, що 

призведе до надмірних ускладнень при об’єднанні калориметричної та 

термогравіметричної частин приладу. 

На основі проведеного аналізу можна вважати, що найбільш доцільною 

реалізацією температуровирівнювальної пластини для розміщення 

калориметричних комірок є пластина з Д16Т ( =165 Вт/(м∙К)) у вигляді диска з 

товщиною l  = 5 мм. Матеріал Д16Т придатний для механічної обробки, має низьку 

питому густину, а його коефіцієнт теплопровідності забезпечує неоднорідність 

температурного поля в межах комірки на рівні 0,01% вже при товщині l  = 5 мм. 

Корозійна стійкість Д16Т є низькою, оскільки в хімічному складі сплаву в значній 

мірі представлена мідь, тому готову пластину після механічної обробки піддають 

оксидуванню, що значно підвищує стійкість виробу до окиснення. Впливом 

оксидного шару на теплопровідність пластини з Д16Т можна знехтувати, оскільки 

товщина оксидної плівки становить 0,3-15 мкм [73-76]. 
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2.3. Математичне моделювання температурного поля по пластині 

кінцевих розмірів, на яку локально діє тепловий потік 

У п. 2.1 розглянуто нескінченну температуровирівнювальну пластину, як 

ідеальний випадок розміщення калориметричних комірок, але на практиці 

конструктивні елементи приладів мають кінцеві розміри, і на теплообмін в них 

впливають відповідні крайові ефекти. Для визначення теплоти випаровування 

необхідно забезпечити постійне підведення кондуктивним способом теплоти до 

досліджуваної речовини, а з іншого – використовувати відкриті комірки, які не 

перешкоджають відведенню вологи зі зразка. Недоліком використання таких 

заходів є суттєвий вплив на результат вимірювання зовнішніх факторів різного 

походження. Врахувати аналітичним шляхом вплив кожного з них складно, тому 

широкого розповсюдження в калориметрії набули диференціальні методи 

вимірювання з використанням щонайменше двох вимірювальних комірок з 

максимально подібними геометричними та теплофізичними параметрами. Разом 

з цим, тенденція до створення калориметрів з можливістю дослідження 

декількох зразків одночасно вимагає передбачити розміщення на одній 

температуровирівнювальній платформі декількох калориметричних комірок.  

Також, існуючі державні та міжнародні стандарти і методики 

передбачають 3-етапне проведення дослідження теплофізичних характеристик 

зразка, зокрема визначення теплоємності засобами ДСК [77 - 80], згідно яких 

перед безпосереднім дослідженням зразка необхідним є проведення досліду з 

пустими комірками для визначення базової лінії (рис. 2.5). Другий етап – це 

калібрування, яке здійснюється шляхом дослідження еталонного матеріалу з 

попередньо відомими характеристиками. Зазвичай в ролі еталонного зразка при 

калібруванні за теплоємністю використовується лейкосапфір (Al2O3) з чистотою 

не менше за 99,9%. Третім етапом є безпосереднє дослідження зразка. 
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Рис. 2.5. Схема 3-етапного дослідження теплоємності матеріалу згідно діючих 

стандартів ДСК 

 

Для дослідження доцільності використання диференціальної схеми 

вимірювання в системі визначення теплоти випаровування та теплоємності, а 

також врахування впливу крайових ефектів внаслідок обмежених розмірів 

калориметричної платформи розглянуто задачу, коли комірка знаходиться не по 

центру температуровирівнювальної пластини у формі диска, а на довільному 

віддаленні від центру температуровирівнювального диску кінцевих розмірів, як це 

показано на рис. 2.6. 

Загальне рівняння теплопровідності для даного випадку матиме вигляд:  
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де: φ – кутова координата. 

Граничні умови для даного випадку: 
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Граничні умови призводять до заміни кругової площадки контакту 

кільцевим сектором, який з певним наближеннями можна замінити квадратом. 
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Рис. 2.6. Через площадку радіуса R проходить тепловий потік q на 

довільному віддаленні від центра плоскої поверхні тіла у формі диска. 

 

Тоді кут Е  можна визначити по еквівалентному радіусу )rr(rе 2121  . 

Температурне поле в загальному випадку для граничних умов (2.10) 

визначається з рівняння: 
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де: 
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Значення 2
m  визначають з характеристичного рівняння: 
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Інтеграл з виразу (2.11) є табличним і для граничного випадку m  = 0 може 

бути знайдений з відповідного рівняння: 
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Інтеграл в межах від 1rK  до 2rK  знаходиться як різниця інтегралів в межах 

від 0 до 2rK  і від 0 до 1rK . Для цього в праву частину рівняння (2.13) 

підставляють відповідні значення 1rK  і 2rK . 

Для оцінки впливу теплового потоку, який діє на поверхню 

температурновирівнювальної пластини кінцевих розмірів, рівняння 2.7 приведене 

до безрозмірного комплексу співвідношення температури поверхні платформи та 

відповідного коефіцієнту теплообміну до підведеного теплового потоку qT  ; 

коефіцієнти теплообміну поверхонь пластини з середовищем були прийняті 

рівними l
' = l

'' = R =6 Вт/(м
2
∙К); товщина температуровирівнювальної пластини 

l =5 мм задана відповідно до результатів, отриманих в п. 2.1. Для спрощення 

оперування складовими рівняння 2.7, його розбито на три частини: 
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В загальному вигляді  рівняння матиме вигляд: 
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Враховуючи граничний випадок при m =0, який подано в рівнянні 2.11, 

розподіл відношення qT   по поверхні температуровирівнювального диска для 

випадку розташування комірки на плоскій поверхні з довільним віддаленням від 

центру диска описується рівнянням: 
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За результатами, які отримано з рівняння 2.18 побудовано графіки 

залежностей безрозмірного комплексу qT   по поверхні диску в найбільш 

характерному перерізі, який проходить через центр температуровирівнювальної 

пластини та центр зони впливу теплового потоку від теплопровідності матеріалу, 

які представлено на рис. 2.7. Отриманий результат враховує кінцеві розміри 

температуровирівнювальної пластини. 

 

Рис. 2.7. Графіки залежностей зміни безрозмірного комплексу qαT   по 

радіальній осі пластини в залежності від коефіцієнту теплопровідності матеріалу 

платформи. 
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Безрозмірний комплекс qT   має певний фізичний зміст, оскільки 

відповідає відношенню значення поганоконтрольованої складової конвективного 

теплообміну у вимірювальній комірці до загального теплового потоку крізь 

комірку. В цьому сенсі цей комплекс є оцінкою відносної похибки визначення 

теплового потоку, що підводиться до зразка і, відповідно, складової похибки 

визначення теплоти випаровування. Оскільки локальний тепловий потік, що діє 

на зразок, викликає перепад температури не тільки на платформі, але і на самому 

зразку, комірці та сенсорі, всі ці величини є взаємно пов’язаними. Викликані 

ними складові похибки вимірювання є взаємозалежними і при розрахунку 

значення похибок повинні сумуватися за модулем. Тому на допустимі значення 

кожної з цих складових накладаються обмеження, що потребує як застосування 

конструктивних рішень, так і методів компенсації та для зменшення їх впливу. 

Шляхом математичного моделювання розподілу комплексу основних 

факторів впливу по пластині кінцевих розмірів з урахуванням крайових ефектів 

підтверджено результати, які отримано в п.2.1 щодо вибору матеріалу 

температуровирівнювальної пластини. 

Також відзначено, що при застосуванні відомого методу диференціального 

вимірювання з використанням комірки-референта, абсолютне значення 

неоднорідності температурного поля суттєво знижується, що показано на рис. 2.8. 

 

Рис. 2.8. Графіки залежностей розподілу безрозмірного комплексу qαTΔ   

для випадку диференціальної схеми вимірювання. 
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Використовуючи диференціальну схему вимірювання рівняння розподілу 

комплексу матиме вигляд:      qTqTqT 0 . В межах зони 

впливу теплового потоку (0,18< rK <0,91) нерівномірність розподілу комплексу 

qT   складає 6×10
-3

, в той час як його значення для центру платформи (див. 

рис. 2.7) сягає значення 0,16, тобто вплив нерівномірності температурного поля 

калориметричної платформи для диференціальної системи вимірювання майже в 

25 разів менше, ніж для випадку використання однієї комірки. 

Таким чином, диференціальна схема вимірювання дозволяє до 25 разів 

зменшити абсолютне значення відношення qT   в межах калориметричної 

комірки, а взаємний вплив калориметричних комірок не перевищить 0,03% при 

відстані між центрами комірок в 3 радіуси комірки. 

Забезпечення різниці відносної вологості зразка та повітря, яке оточує 

зразок на протязі досліду вимагає забезпечення видалення вологого повітря з 

середовища випаровування. Проте, циркуляція повітря вносить додаткову 

конвективну складову в теплообмін зразка з середовищем. 

Проведено аналіз впливу конвективної складової теплообміну на 

рівномірність температурного поля на поверхні температуровирівнювальної 

пластини, результати якого показано на рис. 2.9. Коефіцієнт теплообміну 

поверхонь температуровирівнювальної пластини з середовищем варіювався в 

межах: 3 Вт/(м
2
∙К) ≤   ≤6 Вт/(м

2
∙К) відповідно до очікуваного робочого діапазону 

коефіцієнтів теплообміну системи. 

 

Рис. 2.9. Графіки залежностей розподілу безрозмірного комплексу qαTΔ   

для різних коефіцієнтів теплообміну з середовищем. 
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Заданий діапазон коефіцієнтів теплообміну вибраний з міркувань 

забезпечення видалення повітря з надлишковою вологою за межі середовища 

випаровування, і, разом з цим, недостатній для створення інтенсивного потоку 

повітря, який суттєво впливав би на покази термогравіметричної частини системи. 

Показано, що вплив обраного діапазону коефіцієнтів конвективного 

теплообміну   є незначним за умови використання диференціальної схеми 

вимірювання. 

На основі математичного моделювання розподілу температури по пластині 

кінцевих розмірів можна зробити висновки, що матеріал та геометричні 

параметри температуровирівнювальної пластини обрані коректно; використання 

диференціальної схеми вимірювання дозволяє до 25 разів зменшити абсолютне 

значення відношення qT   в межах калориметричної комірки, а також 

зменшити вплив теплообміну з газовим середовищем, який важко враховувати 

при кондуктивному підведенні теплоти. 

Слід зазначити, що результати розв'язання задач про локальну дію 

теплового потоку на пластину у п.2.2 і у п.2.3 надано у такому вигляді, як це 

наведено у літературних джерелах [71], тобто за дії теплового потоку, що 

направлений до пластини. Для випадку випаровування рідини, локальний 

тепловий потік направлений від пластини, тому відхилення температури при 

такому напрямку теплового потоку має протилежний знак відносно показаних на 

рисунках 2.2…2.4, 2.7…2.9, проте співвідношення значень комплексу qT    

для різних точок пластини відповідає розрахованим. 

 

2.4. Аналіз неідентичності умов теплообміну комірок диференціальної 

системи при визначенні теплоти випаровування 

Метод синхронного теплового аналізу передбачає одночасне вимірювання в 

ізотермічних умовах теплоти, що підводиться до досліджуваного зразка і 

витрачається на випаровування рідини, та зміни маси цього зразка внаслідок 

випаровування. Доцільним є вимірювання підведеної до зразка кондуктивним 
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способом теплоти методом диференціальної калориметрії з використанням 

сенсорів теплового потоку. За результатами вимірювань методом синхронного 

теплового аналізу в ізотермічних умовах, миттєве значення теплоти 

випаровування може бути розраховане за формулою: 

,
dτdm

)Q(Q
)T(r 21       (2.19) 

де: )Т(r  - питома теплота випаровування за температури Т; 1Q  - тепловий потік 

через робочу комірку; 2Q  - тепловий потік через комірку-референт; 

dτdm  - швидкість втрати маси зразком. 

Диференціальний метод вимірювання є зручним інструментом для 

дослідження теплофізичних характеристик матеріалів, проте при 

експериментальному визначенні теплоти випаровування його використання 

пов’язане з певними ускладненнями. Внаслідок випаровування вологи зі зразка в 

робочій комірці приладу, температура його поверхні знижується, що призводить 

до утворення неідентичних умов теплообміну робочої комірки та комірки-

референта. Таке явище є джерелом додаткової похибки, яка впливає на точність 

кінцевого результату вимірювання. 

В процесі експерименту теплообмін відкритої поверхні робочої комірки 

приладу з навколишнім середовищем представлений трьома складовими: 

конвективною складовою теплообміну зразка з газовим середовищем робочої 

камери, радіаційною складовою теплообміну зразка з верхнім термостатованим 

елементом кришки приладу і складовою тепломасопереносу внаслідок 

зневоднення зразка. Для комірки-референта теплообмін відкритої поверхні з 

середовищем обмежений тільки конвективною і радіаційною складовими 

теплообміну. 

Для обраної схеми, яка буде використовуватися при вимірюванні теплоти 

випаровування справедливою буде наступна система рівнянь теплового балансу: 
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де: 1F = 2F  - площа сенсора; α  – сумарний коефіцієнт теплообміну внаслідок 

конвекції та випромінювання; СЕРТ  – температура газового середовища; 

1Т  - температура поверхні робочої комірки; 2Т  - температура поверхні комірки-

референта; r  - питома теплота випаровування. 

Підведення теплоти до комірок приладу здійснюється кондуктивно, тому 

справедливою також є система рівнянь, яка описує кондуктивне підведення 

теплоти від платформи до поверхні зразка і поверхні комірки-референта: 
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де: ПЛТ  - температура платформи; 1R  - тепловий опір сенсора робочої комірки; 

2R  - тепловий опір сенсора комірки–референта; RЗР - тепловий опір зразка. 

Шляхом розв’язання рівняння 2.15 і 2.16 відносно r , та внесення величини 

)F(R 1,21    - сумарного опору теплообміну від конвективної і радіаційної 

складової, отримано рівняння для визначення теплоти випаровування: 
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   (2.22) 

Представлений спосіб визначення теплоти випаровування враховує 

неідентичність умов теплообміну в комірках за рахунок непрямого визначення 

температури поверхонь зразка і комірки-референта через значення теплового 

опору зразка RЗР і сумарного теплового опору Rα. Проте, використовувати в 

розрахунках величину RЗР складно, оскільки її визначення для кожного окремого 

матеріалу потребує окремих досліджень. Крім того, величина RЗР змінюється 

протягом дослідження, оскільки залежить від вмісту в матеріалі вологи. 

Альтернативою попередньому способу може стати розрахунок теплоти 

випаровування, в якому замість непрямого визначення температури поверхонь 

зразка і комірки-референта використовувати пряме вимірювання величин 1Т  и 2Т  

в процесі експерименту. 
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За умови забезпечення безпосередньо вимірювання температури газового 

середовища, поверхонь зразка і комірки-референта, розв’язано систему рівнянь 

2.20 відносно r  та отримано рівняння для визначення питомої теплоти 

випаровування рідин зі зразка: 
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      (2.23) 

Даний спосіб опрацювання вимірювальних даних відрізняється тим, що 

величина теплового потоку комірки 2Q  коригується за рахунок внесення 

поправки на основі даних про температуру газового середовища і температуру 

поверхонь комірок диференціального калориметра, які отримані шляхом 

безперервного прямого вимірювання. Така поправка є унікальною для кожного 

дискретного значення   досліду для кожного досліджуваного зразка. Це 

дозволяє вносити корекцію величини поправки на основі зміни показів величин, 

які реєструються. Також, даний спосіб не потребує використання таких складних 

для вимірювання величин, як сумарний опір теплообміну Rα і тепловий опір 

зразка RЗР. 

 

2.5. Розроблення методу компенсації впливу зміни конвективної 

складової теплообміну зразка при визначенні теплоти випаровування 

Дослідження теплоти випаровування рідин з матеріалів може бути 

ускладнене не тільки впливом зовнішніх факторів, а й особливостями структури 

та властивостями самого досліджуваного матеріалу. Одним з характерних 

прикладів подібних матеріалів є матеріали, які схильні до деформації при сушінні. 

Деформація зразка під час дослідження призводить до погіршення, або розірвання 

теплового контакту зразка з поверхнею плоскої комірки системи, що, в свою 

чергу, призводить до появи додаткової складової похибки, або повного 

спотворення вимірювальної інформації . Крім того, коефіцієнт теплообміну зразка 

з газовим середовищем робочої камери  , який у загальному випадку є функцією 

багатьох параметрів як самого зразка, так і середовища [81], також впливає на 
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кінцевий результат визначення питомої теплоти випаровування. Визначення 

коефіцієнту   відбувається окремо (наприклад, за рівнянням Ньютона – Ріхмана 

[82]) і в подальшому використовується в розрахунках як постійне значення, що 

викликає появу додаткової складової похибки. З точки зору теплового балансу в 

робочій камері, деформація зразка призводить до зміни співвідношення між 

кондуктивною, конвективною, та радіаційною складовими теплообміну  

(рис. 2.10.), і, відповідно, змінює коефіцієнт теплообміну  , тому для підвищення 

точності вимірювання необхідно вносити в рівняння визначення теплоти 

випаровування поправку на зміну теплообміну зразка з середовищем внаслідок 

деформації при сушінні. 

Внесення поправки на зміну коефіцієнту теплообміну зразка з газовим 

середовищем при сушінні вимагає отримання поточних даних про температуру 

зразка та комірки-референта в конкретний момент часу. 

 

Рис. 2.10. Співвідношення складових теплообміну робочої комірки приладу 

при деформуванні зразка при зневодненні. 

 

Забезпечити таку можливість можна використовуючи експериментальні 

дані, які отримано під час конкретного експерименту з визначення теплоти 

випаровування рідин зі зразка. 

Для вирішення такого завдання запропоновано внести в середовище 

випаровування додаткову поверхню порівняння, характеристики якої є близькими 

до характеристик вимірювальних комірок (рис. 2.11). 



82 

 

21 FF   - площа робочої комірки і комірки-референта відповідно; ПОРF  - площа 

поверхні порівняння; 1t  - різниця температури поверхні робочої комірки і 

середовища; 2t - різниця температури поверхні комірки-референта і середовища; 

ПОРt  - різниця температури поверхні порівняння і середовища; 1q  - тепловий потік 

через робочу комірку; 1q  - тепловий потік через комірку-референт; ПОРq  - тепловий 

потік через поверхню порівняння. 

Рис. 2.11. Ілюстрація методу поверхні порівняння 

 

Температура поверхні порівняння задається близькою до температури 

поверхні досліджуваного зразка під час випаровування вологи. Система рівнянь 

теплового балансу для комірок та поверхні порівняння: 
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Розв’язавши систему рівнянь 2.24 відносно теплоти випаровування r 

отримуємо рівняння вимірювання питомої теплоти випаровування, яке враховує 

вплив зміни коефіцієнту теплообміну зразка при сушінні: 
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де: r – теплота випаровування вологи; 1Q  – тепловий потік, що проходить через 

робочу комірку; 2Q  – тепловий потік, що проходить через комірку-референт; 

F1=F2 – площа комірки; FПОР – площа поверхні порівняння; QПОР – тепловий потік, 

що проходить через поверхню порівняння; ΔT2 – різниця температури поверхні 

комірки референта і середовища; ΔT1 – різниця температури поверхні комірки 

зразка і середовища; ΔTПОР – різниця температури поверхні порівняння і 

середовища; Δm – втрата маси зразком за час Δτ; 

Перевагою даного методу є підвищення точності визначення теплоти 

випаровування за рахунок внесення змінної поправки на додатковий теплообмін 

зразка з газовим середовищем робочої камери, навіть якщо параметри 

теплообміну, або самого зразка, змінюються. 

 

2.6. Фільтація шумової складової результату вимірювання теплоти 

випаровування засобами програмного забезпечення. 

Окремим завданням опрацювання результату вимірювання при визначенні 

теплоти випаровування є відсіювання шумової складової з масиву загальної 

вимірювальної інформації. Разом з цим, надмірна фільтрація даних призведе до 

усереднення і втрати корисної інформації про величину і особливості додаткових 

ефектів, які супроводжують сушіння того чи іншого матеріалу. Для автоматизації 

підбору ефективних методів виділення інформативного сигналу на фоні шуму та 

вибору параметрів таких методів доцільно використовувати спеціалізоване 

програмне забезпечення. 

При випаровуванні рідини зі зразків в стаціонарних умовах швидкість 

випаровування не є постійною. Один з випадків зміни швидкості втрати маси 

m  зразком при сушінні в стаціонарних умовах представлено на  

рис. 2.12. 

Дискретність реєстрування вимірювальної інформації разом з обмеженою 

роздільною здатністю реальних засобів реєстрування маси призводить до 
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зростання шумової складової результату вимірювання зі зменшенням швидкості 

втрати маси m  зразком в часі. 

 

Рис. 2.12. Графік залежності втрати маси зразком від часу сушіння в стаціонарних 

умовах. 

 

Корисна складова теплоти випаровування носить неперіодичний характер, в 

той час, як шумова складова характеризується змінною частотою тому доцільно 

використовувати адаптивні фільтри, передаточна функція яких змінюється в 

залежності від зміни параметрів вхідних даних. Загальну схему адаптивного 

фільтрування представлено на рис. 2.13. 

 

Рис. 2.13. Схема адаптивного фільтрування сигналу 

 

Вхідний сигнал надходить до фільтра з початковими параметрами, в 

результаті чого отримують певний вихідний сигнал. Вихідний сигнал 
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порівнюється зі зразковим сигналом, різниця між якими утворює сигнал помилки. 

Завдання адаптивного фільтра - мінімізувати помилку відтворення зразкового 

сигналу [83]. 

Для відсіювання шумової складової використано розроблений в ІТТФ 

програмний комплекс «Signal», який призначений для опрацювання періодичних, 

квазіперіодичних та неперіодичних сигналів. Одним з найбільш зручних 

інструментів для опрацювання даних для визначення теплоти випаровування у 

складі програмного забезпечення є адаптивно-рекурсивний фільтр Калмана [84], 

який дозволяє мінімізувати середньоквадратичне відхилення сигналу при 

виділенні його на фоні випадкового шуму. 

За зразковий сингал, з яким порівнюється інформація на вході, в 

програмному комплексі «Signal» використовують інформацію, яку отримано 

шляхом опрацювання вхідного сигналу статистичними методами, зокрема, 

методом зважених оцінок. 

Характерний приклад опрацювання реального масиву даних залежності 

теплоти випаровування рідин з розчину протеїну рослинного походження в часі із 

застосуванням адаптивно-рекурсивного фільтру Калмана представлений на 

рис. 2.14. 
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Рис. 2.14. Результат фільтрації залежності теплоти випаровування рідин з 

розчину із застосуванням фільтру Калмана. 

 

Використання засобів програмного забезпечення для опрацювання 

вимірювальної інформації дозволяє виділяти корисну складову з масиву даних 

визначення теплоти випаровування із застосуванням адаптивно-рекурсивного 

фільтра Калмана. 

 

2.7 Визначення основних метрологічних характеристик вимірювальних 

засобів, що входять до складу системи 

Передбачається, що система синхронного теплового аналізу для визначення 

теплоти випаровування буде оснащена декількома вимірювальними засобами для 

вимірювання різних величин, а саме: сенсорами теплового потоку, сенсорами 

температури, вторинними перетворювачами аналогової напруги у цифровий код 

(АЦП), вагами, тощо. На етапі проектування системи постає задача вибору 

засобів вимірювання з такими характеристиками, які будуть забезпечувати 

необхідну точність вимірювання всієї системи. Для попередньої оцінки 

характеристик складових частин будемо вважати, що їх похибки є незалежними 

випадковими величинами і для того, щоб ні одна з них не превалювала, приймемо 

умову, що похибка кожного з засобів повинна у 3…5 разів бути меншою за 

загальну похибку системи. Тоді, якщо встановити, що загальна похибка не 

повинна перевищувати 2…2,5 %, то похибка кожного з засобів має бути 

приблизно на рівні 0,5% у необхідному діапазоні вимірювань. 

Сучасні методи калібрування сенсорів теплового потоку дозволяють 

отримати таке значення похибки у широкому температурному діапазоні для 

сенсорів, що калібруються у еталонних установках. Сенсори теплового потоку і 

температури для зменшення перехідних теплових опорів вбудовані в 

калориметричну вимірювальну систему без можливості неруйнівного демонтажу, 

тому їх калібрування повинно проводитись безпосередньо у складі вимірювальної 

системи з використанням еталонних речовин та засобів, характеристики яких 
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дозволяють отримувати необхідні гарантовані значення похибок, а значення 

коефіцієнтів перетворення сенсорів повинні розраховуватися в залежності від 

робочої температури в кожному режимі дослідження. Такі методи калібрування 

розглянуто у розділі 4. В той же час, діапазон значень теплового потоку, 

визначено вище у п.2.1 дозволяє сформулювати рекомендації по чутливості 

сенсорів і характеристикам вторинних перетворювачів (АЦП). Верхня межа 

діапазону вимірювання густини теплового потоку з урахуванням 30% запасу 

повинна складати приблизно 5000 Вт/м
2
, а при дослідженні летючих речовин з 

відносно малою теплотою випаровування при близьких до кімнатної температури 

тепловий потік може складати приблизно 50 Вт/м
2
. При відносній похибці 0,5%, 

абсолютна похибка визначення густини теплового потоку повинна не 

перевищувати 0,25 Вт/м
2
, а роздільна здатність не повинна перевищувати 

0,05 Вт/м
2
. Для повного використання динамічного діапазону АЦП, його верхня 

межа вимірювань повинна відповідати сигналу сенсора при 5000 Вт/м
2
, роздільна 

здатність повинна відповідати 0,05 Вт/м
2
, а приведена похибка повинна складати 

0,005%. Такі характеристики при вимірюванні у одному діапазоні можуть бути 

реалізовані тільки у прецизійному 18-розрядному АЦП або сучасному цифровому 

вольтметрі високого класу точності. Іншим шляхом забезпечення необхідної 

точності вимірювання є застосування  вимірювального засобу з щонайменше 

двома піддіапазонами, наприклад, 1000 мВ і 100 мВ, причому 1000 мВ повинно 

відповідати густині теплового потоку 5000 Вт/м
2
. У такому випадку достатньо 

АЦП з 15…16 двійковими розрядами, а вимоги до приведеної похибки можуть 

бути значно знижені. Зазначені характеристики можуть бути забезпечені 

багатоканальними вимірювальними модулями для промислових систем 

автоматики, наприклад, серії І7000 [85]. Ці модулі забезпечують можливість 

вимірювань напруги по 8 каналам з 16-розрядним перетворюванням і мають 

можливість програмного вибору одного з піддіапазонів вимірювань: 50 мВ; 

100 мВ; 500 мВ; 1000 мВ, причому дискретність на піддіапазоні 50 мВ складає 1 

мкВ. Програмне забезпечення системи повинно надавати можливість 

автоматичного вибору відповідного піддіапазону з виключенням надлишкових 
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перемикань у дотичних зонах піддіапазонів. Приведена похибка модулів у 0,1% за 

умов коректного вибору піддіапазону забезпечує необхідну точність 

перетворення сигналів сенсорів теплового потоку і температури. 

При відповідності максимальній густині теплового потоку 5000 Вт/м
2
 

верхньої межі АЦП 1000 мВ, коефіцієнт перетворення сенсора теплового потоку 

повинен бути 5 Вт/(м
2
·мВ), а його чутливість, відповідно, 0,2 (м

2
·мВ)/Вт. 

Необхідні характеристики вагів можна встановити прийнявши, що маса 

вологи, яка випаровується у досліді складає приблизно 1 г. Для забезпечення 

відносної похибки вимірювання 0,5%, абсолютна похибка повинна складати 

0,005 г при роздільній здатності 0,001 г. Верхня межа діапазону вимірювання 

маси повинна бути не менша ніж 500 г для забезпечення можливості роботи вагів 

в робочому діапазоні при встановленні на них калориметричної платформи зі 

зразком. 

 

2.8. Висновки за розділом 2: 

1. Аналіз проблеми визначення температури поверхонь твердих тіл показав, 

що одним із найбільш ефективних шляхів забезпечення рівномірності 

температурних умов в калориметричній комірці значної ємності є розміщення 

комірки на платформі з високотеплопровідного матеріалу. 

2. Встановлено, що для забезпечення неоднорідності температурного поля в 

в середені комірки на рівні qT   ≤0,01% в температурному діапазоні від 20˚С 

до 100˚С температуровирівнювальна платформа повинна мати не менше 5 мм 

товщини та реалізована з матеріалу, коефіцієнт теплопровідності якого не менше 

 =165 Вт/(м∙К). Таким параметрам відповідає дюралюміній Д16Т. 

3. Доведено, що застосування диференціальної схеми вимірювання дозволяє 

зменшити у 25 разів вплив нерівномірності температурного поля калориметричної 

платформи. 

4. Для зменшення впливу калориметричних комірок однієї на іншу, 

необхідно забезпечити достатню відстань між центрами комірок. За відстані між 
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центрами комірок у три радіуси комірки взаємний вплив комірок 

не перевищує 0,03%. 

5. Запропоновано два шляхи зменшення похибки визначення питомої 

теплоти випаровування за рахунок внесення поправки на неідентичність умов 

теплообміну в диференціальних комірках при випаровуванні рідини зі зразка. 

6. Представлено метод компенсації зміни коефіцієнту теплообміну зразка з 

газовим середовищем, що зменшує похибку при дослідженні зразків, схильних до 

деформації при сушінні. 

7. Запропоновано використання адаптивно-рекурсивного фільтра Калмана 

для опрацювання даних про теплоту випаровування рідин з матеріалів засобами 

програмного забезпечення, що дозволяє виділяти корисну складову з масиву 

даних при змінних параметрах складової шуму. 
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РОЗДІЛ 3 

КОНСТРУКЦІЯ ТА ПРИНЦИП РОБОТИ СИСТЕМИ 

 

Запропонована система є спеціалізованим засобом вимірювання, який 

дозволяє досліджувати питому теплоємність та теплоту випаровування рідини зі 

зразків матеріалів різної структури та властивостей, серед яких неоднорідні, 

дисперсні, капілярно-пористі, колоїдні, термолабільні матеріали, матеріали, які 

деформуються при сушінні, тощо. Систему виконано у вигляді окремих блоків, 

основними з них є тепловий блок та блок регулювання, зовнішній вигляд яких 

представлено на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Зовнішній вигляд основних блоків системи 

 

Можливість визначення декількох теплових величин із застосуванням однієї 

системи досягається шляхом реалізації системою двох різних методів 

дослідження: методу синхронного теплового аналізу для дослідження теплоти 

випаровування рідини з матеріалу і методу покрокового сканування для 

дослідження теплоємності сировини. 

В основі методу визначення теплоти випаровування лежить припущення 

про те, що в ізотермічних умовах теплота, яку підведено до тонкого шару 
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інертного вологого матеріалу, витрачається на випаровування з нього рідини. В 

системі передбачено відтворення ізотермічного середовища, в якому розміщено 

досліджуваний зразок; теплота до зразка підводиться кондуктивно, та 

реєструється сенсорами теплового потоку за диференціальною схемою 

вимірювання; одночасно визначається кількість рідини, яка випарувалась з 

поверхні зразка. Теплота випаровування визначається як відношення кількості 

теплоти, яка підведена до зразка за певний проміжок часу до втрати маси зразком 

за цей час. 

Для визначення теплоємності зразка в системі застосовують метод 

покрокового сканування, згідно якого визначається кількість теплоти, яку 

витрачено на нагрівання зразка при зміні температури зразка на задану величину. 

Теплота до зразка підводиться кондуктивним способом, та реєструється 

сенсорами теплового потоку за диференціальною схемою вимірювання. Режим 

зміни температури зразка задається з чергуванням підвищення температури 

зразка та витримування зразка в стаціонарних умовах. Теплоємність матеріалу 

визначається як відношення кількості теплоти, яку витрачено на нагрівання до 

різниці значень температури зразка до та після нагрівання. 

3.1. Конструкція та принцип роботи теплового блоку приладу 

Тепловий блок, конструктивна схема якого наведена на рис. 3.2, 

призначений для розміщення досліджуваного зразка та реалізації температурних 

умов проведення досліду. Основними елементами теплового блоку є змінна 

калориметрична платформа, аналітичні ваги, термостатовані корпус та верхня 

кришка блоку, які утворюють робочу камеру приладу, та система відведення 

вологого повітря. 

3.1.1. Змінні калориметричні платформи 

Калориметрична платформа є змінним елементом теплового блоку системи. 

Вона обладнана двома диференціально з’єднаними комірками, які розміщені на 

спільній високотеплопровідній основі з дюралю марки Д16Т. 
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1,2 – верхній и нижній термостатовані блоки; 3 – змінна калориметрична 

платформа; 4 – високотеплопровідний колектор; 5 – корпус; 6 – радіальні канавки 

для потоку повітря; 7 – гнучка трубка; 8 – фланець з трубкою для відведення 

вологого повітря; 9 – ручка кришки; 10 – робоча камера; 11 – стійка для кришки; 

12 – теплоізоляція; 13 – коаксіальна стійка; 14 – аретир; 15 – стіл; 16 – регульовані 

опори; 17 – аналітичні ваги; 18 –– ресивер; 19 – рівень; 20 –– компресор; 

Рис. 3.2. Конструктивна схема системи визначення теплоти випаровування та 

теплоємності вологих матеріалів 

 

Комірки виконані максимально схожими як за геометричними, так і за 

теплофізичними параметрами. Кожна комірка оснащена сенсорами теплового 

потоку [86]. Одна комірка є робочою і служить для розміщення в ній 

досліджуваного зразка. Друга комірка є референтом і під час досліду залишається 

пустою, або служить для розміщення речовини порівняння. В платформі 

розташовано електричний нагрівник та два платинові термометри опору, один з 

яких виконує функцію реєстрації температури платформи, а другий входить до 

складу системи регулювання температури платформи. 
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Змінні калориметричні платформи представлені трьома варіантами 

виконання калориметричних комірок, що розширює номенклатуру видів 

досліджуваних матеріалів в залежності від їх особливостей. 

Калориметрична платформа з відкритими комірками (рис. 3.3) оснащена 

двома відкритими комірками у формі чашок з сенсорами теплового потоку під 

дном комірок. Платформа з таким типом комірок призначена для досліджень 

теплоти випаровування розчинників з розчинів, пастоподібних матеріалів, рідких 

однорідних зразків, а також теплоємності твердих зразків з підготовленою 

поверхнею, яка забезпечує тепловий контакт з плоским дном комірки. 

а) 

 

б) 

 

1 - платформа; 2 – робоча комірка; 3 – комірка-референт; 4, 5, 6 – нагрівники; 

7,8,9,10 – термометри опору; 

Рис. 3.3 Зовнішній вигляд а та структура б платформи з відкритими комірками 

 

Для дослідження зразків з дисперсною структурою та високим тепловим 

опором між частинками розроблено та створено платформу з глибокими 

циліндричними комірками (рис. 3.4). Особливістю такої платформи є те, що 

сенсори теплового потоку комірок знаходиться не під дном, а по периметру 

вздовж стінок комірки за принципом комірок Кальве - калориметра [87]. 
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а) 

 

б) 

 

1 - платформа; 2 – робоча комірка; 3 – комірка-референт; 4, 5, 6 – нагрівники; 

7,8,9,10 – термометри опору; 11 – високотеплопровідний колектор 

Рис. 3.4 Зовнішній вигляд а та структура б платформи з глибокими комірками. 

 

Така форма виконання дозволяє отримувати коректну інформацію про 

теплофізичні та термодинамічні характеристики неоднорідних матеріалів шляхом 

майже повного охоплення зразка сенсором тепловогопотоку. Нагрівник 

платформи розташований по периметру зовнішньої стінки. В силу 

конструктивних особливостей така платформа зручна для дослідження 

теплоємності широкого кола матеріалів, в тому числі і вологих зразків. Для 

реалізації можливості використання калориметричної платформи з глибокими 

комірками в існуючій системі без зміни геометрії робочої камери, платформу 

використовують разом з високотеплопровідним колектором у вигляді металевого 

кільця з каналами для циркуляції повітря. Кришка теплового блоку 
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встановлюється на верхню частину колектора, як це показано на рис.3.4б. 

Колектор забезпечує достатній об’єм робочої камери для розміщення платформи, 

а висока теплопровідність колектора прияє вирівнюванню значень температури 

по висоті платформи. 

Визначення питомої теплоти випаровування рідин з деяких матеріалів може 

бути ускладнене внаслідок зміни властивостей матеріалів при сушінні, зокрема 

геометричних параметрів (див. розділ 2.4). Деформація при сушінні таких зразків, 

як листя лікарських рослин, тонкі зрізи паренхімних тканин плодів, деяких 

органічних тонколистових матеріалів і зрізів тканин невеликої товщини, 

призводить до порушення теплового контакту зразка з плоскою поверхнею 

комірки. Це вносить додаткову похибку, або ж повністю спотворює вимірювальну 

інформацію. Для таких досліджень розроблено платформу з плоскими комірками 

та тримачем зразка (рис. 3.5). 

а) 

 

б) 

 

1 - платформа; 2 – робоча комірка; 3 – комірка-референт; 4, 5, 6 – нагрівники; 

7,8,9,10 – термометри опору; 

Рис. 3.5 Зовнішній вигляд а та структура б платформи з плоскими комірками і 

механізмом фіксації зразка 
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Платформа оснащена плоскими комірками прямокутної форми з сенсорами 

теплового потоку під дном комірок. Особливістю платформи є пристрій для 

фіксації зразка на плоскій поверхні комірки, який складається з гнучкої стрічки 

малого діаметру та направляючих для стрічки у вигляді коротких стрижнів на 

бокових поверхнях кожної платформи безпосередньо під комірки. Зразок під час 

дослідження розташовується між поверхнею комірки та витками гнучкої стрічки, 

що забезпечує тепловий контакт на протязі всього експерименту. 

 

3.1.2. Аналітичні ваги 

Аналітичні ваги розташовані під робочою камерою теплового блоку, та 

призначені для реєстрування маси зразка та її зміну протягом експериментального 

дослідження. 

З цією метою використовуються аналітичні лабораторні ваги AD-500 

основні характеристики яких наведено в табл. 3.1. 

 

Табл. 3.1 Технічні характеристики лабораторних вагів AD500 (АХIS) [88] 

Максимальна маса зважування, г 500 

Мінімальна маса зважування, г 0,02 

Дискретність, г. 0,001 

Внутрішнє калібрування ---- 

Діаметр чаші, мм 120 

Клас точності відповідно до ГОСТ 24104-88 3 

Клас точності відповідно до ДСТУ EN 45501 II 

За допомогою аретира калориметричну платформу встановлюють на 

аналітичні ваги через коаксіальну стійку, яка має можливість вертикального 

переміщення без тертя. Коаксіальна стійка з одного боку з’єднана з 

калориметричною платформою, а з іншого оснащена упором для встановлення на 

чашу вагів. Аретир, який має два положення, за допомогою поворотного важеля й 

капронового троса стискає або відпускає пружину коаксіальної стійки, що у свою 

чергу опускає упор стійки на чашку аналітичних вагів, або фіксує її у верхньому 
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положенні. Калориметрична платформа і коаксіальна стійка утворюють рухомий 

елемент теплового блоку, механічно не зв’язаний з іншими елементами 

конструкції. Рухомі та нерухомі елементи теплового блоку електрично-зв’язані 

м’якими мідними провідниками петлеподібної форми діаметром 0,03 мм. Така 

конструкція забезпечує мінімізацію впливу електричних ланцюгів платформи на 

покази аналітичних вагів. Аналітичні ваги додатково оснащені рівнем та опорами 

з можливістю їх вертикального регулювання для забезпечення горизонтального 

положення вагів. 

 

3.1.3. Робоча камера 

Термостатовані корпус та верхня кришка теплового блоку виконані з 

високотеплопровідного матеріалу та вкриті теплоізоляційним покриттям. В 

закритому положенні корпус і кришка утворюють робочу камеру, в якій 

розміщується калориметрична платформа з досліджуваним зразком. 

Термостатування корпуса і кришки здійснюється шляхом нагрівання за 

допомогою вмонтованих у них незалежних електронагрівників і системи 

регулювання, елементами якої є платинові термометри опору Pt100, які також 

вмонтовані в корпус, кришку та калориметричну платформу. Доступ 

навколишнього повітря до робочої камери забезпечується радіальними пазами в 

верхньому термостатованому елементі кришки системи, які утворюють з плоскою 

поверхнею корпусу канали для циркуляції повітря. Кришка приладу оснащена 

каналом для евакуації вологого газу. Крім того, внутрішня поверхня 

термостатованої кришки, яка слугує верхнім елементом робочої камери приладу 

відполірована, що дозволяє суттєво зменшити вплив радіаційної складової 

теплообміну зразка з середовищем робочої камери. Зовнішня поверхня кришки 

приладу закрита циліндричним кожухом, який виконує захисну функцію. 

Нерухомий термостатований корпус приладу змонтований на столі з чотирма 

регульованими опорами, висоту кожної з яких можна регулювати. Поверхня стола 

додатково оснащена рівнем для точної установки теплового блоку в 

горизонтальному положенні. Однією з важливих умов коректного визначення 
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маси зразка є горизонтальність робочих поверхонь, яка контролюється за 

показами рівня стола та рівня аналітичних вагів. 

 

3.1.4. Система відведення вологого повітря 

Для інтенсифікації процесу сушіння зразка, при дослідженні теплоти 

випаровування, повітря з надлишковою вологою відводиться з робочої камери. 

Система відведення вологого повітря представлена зовнішнім компресором, 

ресивером, з’єднувальними патрубками та каналами. Компресор забезпечує 

циркуляцію повітря відведення вологи з робочої камери за рахунок утворення 

перепаду тисків між навколишнім середовищем та робочою камерою приладу. 

Повітря з навколишнього середовища прогрівається в каналах верхньої кришки 

приладу до заданої температури і потрапляє в робочу камеру, де разом з 

надлишковою вологою зі зразка видаляється через центральний отвір у верхній 

кришці робочої камери. По гнучким патрубкам вологе повітря з робочої камери 

потрапляє у ресивер, який служить для збирання надлишкової вологи та гасіння 

можливих флуктуацій перепаду тиску від роботи компресора. Для контролю 

параметрів повітря система оснащена витратоміром AWM3300V [89] фірми 

Honeywell на виході з робочої камери та сенсором вологості навколишнього 

повітря НІН-4021 [90] фірми Honeywell на вході в робочу камеру. 

3.2 Конструкція та принцип роботи блоку регулювання системи 

Блок регулювання служить для задавання та підтримування температурних 

умов проведення експерименту відповідно до обраного алгоритму, а також для 

перетворення отриманої з теплового блоку вимірювальної інформації у цифрову 

форму для її подальшого опрацювання засобами програмного забезпечення. 

Блок регулювання зібрано на основі стандартних елементів. Роль блоку 

регулювання продемонстровано за допомогою функціональної і структурної 

схеми системи визначення теплоти випаровування та теплоємності вологих 

матеріалів, які приведено на рис. 3.6. 
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а) 

 

б) 

 

Рис. 3.6. Функціональна (а) та структурна (б) схеми системи. 
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Регулятори потужності нагрівників верхнього нагрівника (кришки) РВН, 

нижнього нагрівника (корпусу) РНН і нагрівника калориметричної платформи 

РКП приймають та аналізують інформацію про температуру в робочій камері від 

платинових термометрів опору ТО1, ТО2, ТО3. Регулятори потужності 

підтримують заданий рівень температури, і за необхідності подають живлення на 

нагрівники BH , HH , КПH  верхній, нижній та калориметричної платформи, 

відповідно. 

Живлення всіх вимірювальних елементів – сенсорів теплового потоку, 

термометрів опору, вимірювальних блоків багатоканальної системи вимірювання 

напруги постійного струму (БСВН), конвертора інтерфейсів (КІ) - повинно 

проводитися постійним струмом. З цією метою в блоці регулювання встановлено 

блок живлення (БЖ), що перетворює змінний струм зовнішньої мережі (220 В, 

50 Гц) в постійний струм відповідної напруги. Сигнали від елементів 

вимірювальної частини також генеруються у вигляді постійного струму та 

поступають у БСВН. 

БСВН отримує сигнали від: 

- термометра опору ТО 4, який вимірює температуру калориметричної 

платформи (температуру віднесення); 

- сенсора теплового потоку ПТП 1, який реєструє тепловий потік, що 

проходить через робочу комірку зі зразком; 

- сенсора теплового потоку ПТП 2, який реєструє тепловий потік, що 

проходить через комірку-референт; 

- блоку опорних спаїв (БОС) та термоелектричних сенсорів температури 

(термопар ПТ 1,…, ПТ 4), які служать для визначення температури повітря 

навколишнього середовища та в робочій камері; 

- еталонного сенсора теплового потоку ПТП 3, який э складовою частиною 

окремого модуля градуювання. Він використовується при градуювання сенсорів 

теплового потоку змінних калориметричних платформ. 

Система регулювання (стабілізації) температури теплового блоку має три 

окремі вимірювальні частини, які виконані за схемою моста Уінстона, в одне з 
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плечей яких включено первинний перетворювач температури - платинові 

термометри опору ТО1, ТО2, ТО3. Резисторами міст балансується на задану 

оператором температуру верхнього і нижнього термостатованих блоків і 

калориметричної платформи. При відхиленні температури блоків або платформи 

від заданого значення, баланс моста порушується, напруга розбалансу моста 

надходить на вхід регулятора температури, в якому реалізований пропорційно-

інтегральний закон регулювання. 

Поточні покази аналітичних вагів про масу досліджуваної речовини (через 

інтерфейс RS-232) і дані від БСВН надходять у блок узгодження інтерфейсів - 

конвертор КІ, що забезпечує двосторонній зв'язок між блоком регулювання таі 

ПК, перетворюючи сигнали, що поступають, в цифрову форму, після чого 

оброблені дані через USB-порт надходять у ПК, а у відповідь отримує інформацію 

про заданий список опитуваних каналів. 

3.3 Принцип роботи системи 

Для визначення теплоємності та теплоти випаровування рідин з матеріалу в 

системі реалізовано можливість застосування двох різних методів дослідження: 

методу синхронного теплового аналізу для дослідження теплоти випаровування і 

методу покрокового сканування для дослідження теплоємності. Підготовка зразка 

для дослідження також відрізняється в залежності від структури та особливостей 

матеріалу зразка, а також обраного типу калориметричної платформи. 

 

3.3.1 Визначення теплоємності з використанням системи 

Визначення питомої теплоємності матеріалу відбувається з використанням 

стандартизованого методу покрокового сканування [77]. В залежності від типу 

досліджуваного матеріалу для визначення теплоємності використовуються 

платформи з відкритими або глибокими циліндричними комірками. Якщо зразок 

має підготовлену плоску поверхню, є інертним та не схильним до втрати маси під 

час дослідження, то в ролі тримача зразка використовується платформа з 

відкритими комірками. Для зразків інших типів необхідно використовувати 
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платформу з глибокими циліндричними комірками. За необхідності зразок 

подрібнюють на відносно однакові частинки для більш повного заповнення 

робочої комірки досліджуваним матеріалом. За допомогою важеля платформу 

розміщують на аналітичних вагах, після чого встановлюють покази вагів на 

нульове значення. Підготовлений відповідно до рекомендацій зразок розміщують 

в робочій комірці приладу та зважують, після чого обидві комірки приладу 

закриваються паронепроникною мембраною, в якій голкою роблять два отвори 

напроти центрів робочої комірки та комірки-референта. Отвори дозволяють 

вирівнювати тиск між газовим середовищем комірок та робочої камери в процесі 

дослідження. Розмір отворів достатньо малий, щоб утримувати значення 

вологості газового середовища робочої комірки близьким до 100%, що запобігає 

втраті маси зразком протягом досліду. При використанні платформи з 

циліндричними комірками, на корпусі теплового блоку розміщують 

температуровирівнювальний колектор таким чином, щоб колектор охоплював 

платформу. Зверху на колектор встановлюють термостатовану кришку приладу. 

Весь температурний діапазон в якому буде проводитись дослідження 

розбивається на однакові інтервали (кроки) достатньої тривалості для 

встановлення в робочій камері системи рівноважного стану та його 

підтримування протягом не менше 20 хв. При підвищенні температури 

нагрівників до наступного інтервалу сенсори теплового потоку комірок фіксують 

кількість теплоти, яка витрачається на нагрівання робочої комірки зі зразком та 

комірки-референта до заданої інтервалом температури. 

Графіки залежностей зміни температури в часі та відповідного теплового 

потоку при визначенні теплоємності за методом покрокового сканування 

наведено на рис. 3.7. 

Значення питомої теплоємності для окремо взятого інтервалу обчислюється 

за наведеною формулою: 

  БАЛК

τ

τ
ΔССΔTdττΔQmс  

2

1

1    (3.1) 
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де: m  - маса досліджуваного зразка; ΔQ  - різниця теплових потоків, що 

реєструються робочою коміркою та коміркою-референтом за час від 1  до 2  

(тривалість інтервалу); T  - різниця значень температури між інтервалами; 

БАЛСΔ  – параметр, який враховує неідентичність теплофізичних параметрів 

робочої комірки і комірки-референта; теплоємність контейнера кС  враховується, 

якщо досліджуваний зразок знаходиться у контейнері, а комірка-референт 

порожня. 

а) 

 

б) 

 

Рис. 3.7. Залежність зміни температури в часі а та відповідний тепловий потік б 

при визначенні теплоємності методом покрокового сканування 

 

Якщо на комірку-референт помістити порожній контейнер, характеристики якого 

є ідентичні характеристикам контейнеру зразка, то вплив його теплоємності кС  
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автоматично враховується при диференціюванні сигналів сенсорів теплового 

потоку, а з формули (3.1) виключається параметр кС . 

Після обчислення результатів величини питомої теплоємності за методом 

найменших квадратів отримують апроксимаційну залежність питомої 

теплоємності досліджуваного матеріалу від температури. 

 

3.3.2. Визначення теплоти випаровування з використанням системи 

Визначення питомої теплоти випаровування рідин з матеріалу відбувається 

за методом синхронного теплового аналізу. Платформа приладу встановлюється 

на аналітичні ваги, покази яких виставляють на нульову позначку. На 

терморегуляторах блоку регулювання встановлюється задана температура 

проведення досліду, а також необхідна витрата повітря. Система закривається 

кришкою до моменту встановлення в робочій камері рівноважного стану, який 

визначається за стабілізацією сигналів сенсорів теплового потоку. Тривалість 

встановлення в робочій камері рівноважного стану залежить від обраної 

температури дослідження, та зазвичай становить 1 год. Після встановлення в 

робочій камері рівноважного стану, верхня кришка знімається, в робочій комірці 

приладу розміщують досліджуваний зразок з відомим вмістом вологи, після чого 

кришка встановлюється в робоче положення. Для розміщення в комірках рідких 

зразків у верхній кришці приладу передбачено канали, які розташовано 

безпосередньо над комірками платформи. Діаметр каналів є достатнім для подачі 

рідкого зразка в комірку через трубку, що робить знімання верхньої кришки 

системи необов’язковим. 

При дослідженні питомої теплоти випаровування реєструється залежність 

втрати маси зразком в часі та кількість теплоти, яка витрачається на 

випаровування рідин зі зразка в ізотермічному середовищі за відповідний 

проміжок часу. Дослідження продовжується до моменту припинення 

випаровування рідин зі зразка, який визначається за припиненням зменшення 

показів маси та стабілізацією сигналу сенсорів теплового потоку комірок. 
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Інтегральна форма рівняння вимірювання, яка дозволяє визначити середнє 

значення питомої теплоти випаровування за інтервал часу від початкового 

моменту i  до кінцевого моменту j , має вигляд: 

      

)(m)(m

dTQTQTQ

),m,T(r
ji
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 21

ij    (3.2) 

де: 1Q  - тепловий потік, що проходить через робочу комірку; 2Q  - тепловий потік, 

що проходить через комірку-референт; НТQ  - неконтрольований теплообмін 

зразка з середовищем, який не реєструється сенсорами теплового потоку; 

)(m)(m ji    - втрата маси зразком за час від моменту i  до моменту j . 

3.4 Програмне забезпечення приладу СТА 

Програмне забезпечення системи визначення теплоти випаровування та 

теплоємності вологих матеріалів представлене у вигляді двох спеціалізованих 

програм: «Massa.exe» та «System.exe» для синхронної реєстрації відповідно маси 

та теплових величин при дослідженні зразка. Програмне забезпечення функціонує 

в середовищі операційної системи Windows-98 і вище. 

 

3.4.1. Порядок роботи з програмою «Massa.exe». 

Для запобігання появи додаткової похибки внаслідок зміни показів 

аналітичних вагів від нагрівання їх елементів починати реєстрування даних 

програмою «Massa.exe» необхідно тільки після встановлення рівноважного стану 

в робочій камері системи. 

Після запуску програми «Massa.exe» з’являється головне меню 

«Вимірювання маси» з активним діалоговим вікном «Підключення», як показано 

на рис. 3.8. У діалоговому вікні пропонується вказати номер СОМ-порту ПК і 

швидкість підключення, після чого необхідно натиснути клавішу «Відкрити 

порт». Діалогове вікно закривається. В головному меню «Вимірювання маси» 

необхідно вказати інтервал опитування вагів у мілісекундах. 
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Рис. 3.8 Меню «Підключення» програми «Massa.exe» 

 

Це значення не може бути нижчим за 500 мс. Для задачі реєстрування втрати маси 

зразком в процесі сушіння зручним інтервалом опитування вагів є значення 5000 мс. 

Перед початком вимірювань калориметричну платформу розташовують на 

аналітичних вагах, після чого встановлюють покази вагів на нульове значення. 

Реєстрування показів аналітичних вагів почнеться після натискання кнопки «Запуск 

вимірювань». Завантажувати зразок у робочу комірку приладу можна не раніше, ніж 

почнеться реєстрування показів вагів програмою «Massa.exe». Дані одночасно 

виводяться у вигляді числового ряду та графіку залежності зміни маси зразка в часі. 

Дослідження продовжується до моменту стабілізації показів аналітичних вагів, що 

вказує на завершення процесу випаровування рідини зі зразка. Кнопка «Зупинка 

вимірювань» припиняє опитування вагів та активує дві останні кнопки на панелі 

головного меню «Вимірювання маси»: кнопка «Очищення» дозволяє очистити вікно 

від зареєстрованих даних, а кнопка «Зберегти результати» дозволяє зберегти 

результати вимірювання у вигляді файлу формату «*.xls». 
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3.4.2. Порядок роботи з програмою «System0.exe». 

Після запуску програми «System0.exe» на екрані з’являється головне меню 

програми, у верхній частині якого розташовані дві кнопки: «Підключення» та 

«Налаштування системи опитування», як це показано на рис. 3.9. 

 

Рис. 3.9. Головне меню програми «System.exe» з меню «Підключення». 

 

В діалоговому вікні, яке відкривається після натискання кнопки 

«Підключення» необхідно вказати номер СОМ-порту ПК і швидкість 

підключення, натиснути кнопку «Відкрити порт» та закрити вікно. Натискання 

кнопки «Налаштування системи опитування» активує вікно налаштування 

системи опитування, яке показане на рис. 3.10. 

Вікно дозволяє задавати та налаштовувати канали опитування та період 

опитування вручну, або за допомогою попередньо збережених конфігураційних 

файлів. Кнопка «Завантажити конфігураційний файл» дозволяє вибрати і 

завантажити попередньо збережений конфігураційний файл з даними про 

параметри відображення вимірювальної інформації. 
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Рис. 3.10 Меню «Налаштування системи опитування» програми 

«System.exe» після вибору конфігураційного файлу. 

 

Після закінчення налаштувань необхідно натиснути кнопку «Застосувати 

конфігурацію» і закрити вікно налаштування. Кнопка «Почати опитування» стане 

активною. 

Натискання кнопки «Почати опитування», активує режим опитування та 

запису даних, які надходить від теплового блоку. Рекомендовано починати запис 

даних програмою «System0.exe» одночасно з записом даних програмою 

«Massa.exe» - після встановлення рівноважного стану в робочій камері та перед 

розміщенням зразка в робочій комірці системи. 

3.5 Опрацювання результатів вимірювання 

Опрацювання вимірювальної інформації є невід’ємною частиною 

досліджень. В залежності від величини, яку необхідно визначити, та методу 

вимірювання запропоновано два методи опрацювання вимірювальних даних. 
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3.5.1. Опрацювання даних дослідження теплоємності. 

Опрацювання експериментальних даних дослідження питомої теплоємності 

зразка проводиться окремо для кожного інтервалу (кроку) зміни значень 

температури зразка. Графік зміни температури та відповідного теплового потоку 

за методом покрокового сканування протягом переходу з одного інтервалу 

температури на наступний представлено на рис. 3.11. 

 

Рис. 3.11. Зміна температури платформи а та сигналу сенсора теплового потоку 

комірки б протягом одного інтервалу. 

 

Як видно з рисунку, зміну температурного режиму в робочій камері при 

зміні температури можна умовно розділити на три періоди. Перший період (І) 

відповідає рівноважному стану в робочої камері системи, який встановився для 

конкретних температурних умов (на рисунку періоду І відповідає рівноважний 

стан при 30˚С). Другий період (ІІ) відповідає виходу системи з рівноважного 
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стану при підвищенні температури робочої камери до температури наступного 

інтервалу (на рисунку періоду ІІ відповідає нагрівання робочої камери до 

температури 35˚С). При цьому сигнал сенсора теплового потоку робочої комірки 

зі зразком пропорційний кількості теплоти, яка витрачається на нагрівання зразка 

та комірки до заданої температури. Третій період (ІІІ) – період рівноважного 

стану, який встановився для нових температурних умов (35˚С). 

Основні елементи алгоритму опрацювання даних для визначення 

теплоємності на одному інтервалі представлено на рис. 3.12. 

 

 

Рис. 3.12. Опрацювання інформації при визначенні питомої теплоємності зразка. 

 

Першим кроком опрацювання вимірювальних даних для одного інтервалу є 

визначення різниці значень температури між початковим та кінцевим 

стаціонарними режимами (на рисунку 3.10. зона I і зона III відповідно). Оскільки 

стаціонарний температурний режим в робочій камері характеризується 

коливаннями температури в невеликому діапазоні внаслідок роботи системи 
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регулювання та впливу зовнішніх факторів, то для визначення величини )(IIT  

необхідно використовувати середні значення температури для кожного 

стаціонарного режиму ( )(IIIT  і )(IT  відповідно). Для визначення середнього 

значення температури необхідно не менше 20 значень температури для 

стаціонарного режиму, якому відповідає зона I і зона III відповідно. 

Опрацювання ряду даних кожного сенсора теплового потоку вимагає 

визначення повної площі пікового збурення, яке виникло внаслідок зміни 

температури робочої камери при переході на наступний інтервал. Для сигналу 

одного сенсора площа збурення визначається за формулою: 

ОП)II(
)nUU(F   0 ;    (3.3) 

де: 
)II(

U  - сума виміряних значень сигналів сенсора на етапі II; n  - кількість 

опитувань протягом етапу II; ОП  - часовий інтервал між опитуваннями (задається 

перед початком досліду і зазвичай становить 5с.); 0U  - нульове значення сигналу 

сенсора теплового потоку. Визначається як середнє арифметичне від сигналів 

сенсора на сусідніх етапах рівноважного стану ( IU  і IIIU  відповідно): 

2
0

IIII UU
U


      (3.4) 

Для визначення середнього значення сигналу сенсора теплового потоку 

кожному етапі рівноваги необхідно брати не менше 20 значень сигналу для 

стаціонарного режиму, якому відповідає зона I і зона III відповідно. 

Маса зразка m визначається перед початком досліду та приймається 

незмінною, оскільки протягом досліду зразок знаходиться у закритій мембраною 

комірці без можливості масообміну з середовищем. 

Величина коефіцієнтів перетворення сенсорів теплового потоку K1 і K2 а 

також значень баластної теплоємності комірок С1БАЛ і С2БАЛ є параметрами засобу 

вимірювання, які залежать від температури та визначаються при градуюванні 

системи. 
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В результаті обчислення за наведеною схемою отримують значення питомої 

теплоємності зразка для температури віднесення, яка є середнім значенням 

температури між двома інтервалами. 

Шляхом опрацювання кожного інтервалу отримують залежність 

теплоємності зразка від температури для обраного температурного діапазону 

дослідження. 

 

3.5.2. Опрацювання даних дослідження теплоти випаровування 

Опрацювання експериментальних даних дослідження питомої теплоти 

випаровування рідин зі зразка виконується із застосуванням програмного  

забезпечення, алгоритм роботи якого представлений на рис. 3.13. 

В основі алгоритму опрацювання лежить розділення числового масиву на 

окремі інтервали, розмір яких обирається оператором на основі характеру 

випаровування, типу та маси зразка. В залежності від обраного розміру інтервалу 

підпрограма 1. розбиває весь числовий масив даних на Z однакових інтервалів, 

кожний з яких опрацьовується окремо. 

На кожному інтервалі визначається середнє значення температури 

платформи, на основі якого обирається величина коефіцієнтів перетворення 

сенсорів теплового потоку K1i та K2i. Величина теплових потоків Q1і та Q2і, які 

проходять через сенсори в і-й момент часу визначається за формулами: 

)T(KU)T(Q іii 111   ,  )T(KU)T(Q іii 222     (3.5.) 

де: iU1 , iU 2  - сигнали сенсорів в і-й момент часу; )T(K і1 , )T(K і2  - коефіцієнти 

перетворення сенсорів за температури T. 

Значення теплових потоків, які реєструються сенсором протягом інтервалу, 

сумуються (величини 1QS  і 2QS  відповідно) після чого знаходять 

диференціальний тепловий потік ZQ  на інтервалі. 

Окремим завданням є визначення втрати маси зразком протягом інтервалу 

Z. На рисунку 3.13. за це відповідає окрема підпрограма 2. 
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Рис. 3.13. Алгоритм опрацювання вимірювальних даних при визначенні 

питомої теплоти випаровування рідин зі зразка. 
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Розраховане значення питомої теплоти випаровування рідин зі зразка Zr  для 

одного інтервалу зберігається в масиві даних разом з розрахованим значенням 

вологості зразка для даного інтервалу. 

В результаті опрацювання кожного інтервалу досліду отримують залежність 

зміни питомої теплоти випаровування рідин зі зразка від вмісту в ньому вологи. 

3.6 Реалізація методів зниження похибки визначення теплоти 

випаровування 

Використання відкритих комірок, відведення надлишкової вологи з робочої 

камери потоком повітря, дослідження зразків, характеристики яких змінюються 

протягом експерименту – це одні з тих факторів, які є джерелом додаткової 

складової похибки в результат визначення теплоти випаровування. Для 

коректного визначення даної величини система потребує реалізації методів 

компенсації впливу таких похибок, або їх зменшення. 

 

3.6.1. Компенсація неідентичності умов теплообміну комірок системи. 

Попередньо розглядалися методи компенсації неідентичності умов 

теплообміну комірок з середовищем робочої камери (див. розділ 2.3), де зроблено 

висновок про необхідність апаратної реалізації реєстрування додаткових величин 

під час визначення питомої теплоти випаровування для забезпечення можливості 

внесення поправки на неідентичність умов теплообміну комірок з газовим 

середовищем. Додатковими даними є значення температури поверхонь комірок, 

зразка та газового середовища, яке циркулює в робочій камері. 

З метою забезпечення прямого вимірювання значень температури, які 

необхідні для визначення поправки на неідентичність теплообміну комірок 

запропоновано нову конструкцію теплового блоку, представленого на рис.3 14. 

Контактні методи реєстрації значень температури вносять додаткові 

збурення у температурне поле досліджуваної поверхні, що може суттєво 

вплинути на похибку вимірювання [91, 92]. 
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1 – калориметрична платформа; 2 – робоча комірка зі зразком; 3 – комірка-

референт з покриттям порівняння; 4 – термометр опору для газового 

середовища;5, 6 – безконтактні інфрачервоні перетворювачі температури. 

Рис. 3.14. Тепловий блок системи з можливістю безконтактної реєстрації 

значень температури. 

 

Безконтактні засоби вимірювання температури не мають такого недоліку 

[93]. Виходячи з робочого діапазону температури системи та необхідності 

забезпечити високу точність визначення температури обрано безконтактні 

інфрачервоні термометри MLX90614 [94], зовнішній вигляд та основні 

характеристики яких наведені в табл. 3.2. 

Температура поверхонь зразка і комірки-референта реєструється двома 

безконтактними інфрачервоними перетворювачами температури MLX90614, які 

розміщено у верхній кришці системи. В робочому положенні безконтактні 

термометри розташовані безпосередньо над поверхнями комірок. Для зменшення 

похибки вимірювання в комірці-референті розміщують диск термічно-інертного 

матеріалу. На диск нанесене покриття, терморадіаційні характеристики якого 

близькі до характеристик досліджуваного зразка. 
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Таблиця 3.2. Основні характеристики безконтактного інфрачервоного 

сенсора температури MLX90614 

Зовнішній вигляд Основні характеристики: 

 

Тип перетворювача MLX90614 ESF 

Температурний 

діапазон експлуатації 
від -40 до + 85°C. 

Температурний 

діапазон вимірювання 
від -70 до + 380°C. 

Абсолютна похибка 
0,5 °C для діапазону від 0 до 

+ 50°C. 

Габаритні розміри 9 мм × 4 мм. 

Для безпосереднього вимірювання температури газового середовища, яке 

циркулює в робочій камері, тепловий блок системи додатково оснащений 

сенсором температури Pt-100 з класом точності 1/3 B. 

 

3.6.2. Компенсація впливу теплообміну зразка з газовим середовищем 

при дослідженні зразків, схильних до деформації. 

Реалізація методу компенсації впливу додаткового теплообміну зразка з 

газовим середовищем, який розглянуто в розділі 2.4, потребує реєстрації різниці 

температури між газовим середовищем та поверхнями теплообміну: зразком та 

коміркою-референтом, а також розміщення в середовищі робочої камери поверхні 

порівняння з незалежною системою контролю температури. Запропоновано 

реалізувати поверхню порівняння у вигляді окремого коригуючого блоку, 

конструкцію якого представлено на рис. 3.15. 

Геометричні та теплофізичні параметри коригуючого блоку підібрані таким 

чином, щоб мати можливість одночасного використання коригуючого блоку і 

платформи з фіксатором зразка, як це показано на рис. 3.16. 

Основу коригуючого блоку складає елемент Пельтьє [95], холодна сторона 

якого нероз'ємно з'єднана з нижньою поверхнею високотеплопровідного 

металевого колектора. 
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Рис. 3.15. Конструкція коригуючого блоку з системою незалежного регулювання 

температури. 

 

 

Рис. 3.16. Розташування коригуючого блока в робочій камері. 
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В центрі колектора розміщено термометр опору, виходи якого під’єднано до 

блоку регулювання. Термометр опору разом з елементом Пельтьє і спеціальним 

терморегулятором утворюють систему регулювання температури коригуючого 

блоку. Температура коригуючого блоку протягом дослідження задається 

близькою до значення температури поверхні досліджуваного зразка в процесі 

сушіння (на 1-2˚C нижче за температуру газового середовища). У верхній частині 

колектора розташовано сенсор теплового потоку, поверхня якого оснащена 

диференціальною термопарою. Один спай термопари знаходиться в мідній 

пластині на поверхні сенсора, а другий – над поверхнею сенсора. Виходи 

диференціальної термопари та сенсора теплового потоку під’єднані до блоку 

регулювання. На поверхні кожної комірки калориметричної платформи з 

тримачем зразка також розміщують диференціальні термопари для визначення 

різниці значень температури між середовищем і поверхнею зразка та 

середовищем і поверхнею комірки-референта відповідно. 

 

3.7 Висновки до розділу 3 

1. Розроблено ряд калориметричних платформ з комірками різного 

профілю, які забезпечили суттєве розширення номенклатури досліджуваних на 

одному приладі матеріалів.  

2. Адаптовано відомі методи визначення питомої теплоти випаровування 

для дослідження неоднорідних матеріалів, що дозволило експериментально 

досліджувати питому теплоту випаровування рідин зі зразків з негомогенною 

структурою. 

3. Запропоновано методики та алгоритми опрацювання даних дослідження 

питомої теплоти випаровування та питомої теплоємності матеріалів, що надає 

можливість автоматизувати опрацювання результатів вимірювання при 

визначенні питомої теплоти випаровування та теплоємності неоднорідних 

матеріалів. 

4. Запропоновано використання безконтактних сенсорів температури для 

вимірювання температури зразка та комірки-референта в процесі дослідження, що 
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дозволило реалізувати метод внесення поправки на неідентичність умов 

теплообміну комірок диференціального калориметра та підвищити точність 

визначення питомої теплоти випаровування. 

5. Представлено реалізацію методу внесення поправки на теплообмін зразка 

з газовим середовищем у вигляді окремого коригуючого блоку з незалежною 

системою регулювання температури на основі елемента Пельтьє, що дозволило 

зменшити похибку визначення питомої теплоти випаровування. 
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РОЗДІЛ 4 

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Метрологічне забезпечення – це встановлення та застосування 

метрологічних норм і правил, а також розроблення, виготовлення та застосування 

технічних засобів, необхідних для досягнення єдності і необхідної точності 

вимірювань. Основні положення метрологічного забезпечення встановлені 

державними стандартами [96-98] 

Визначення метрологічних характеристик є невід’ємною складовою для 

будь-якого засобу вимірювання, тому система визначення теплоти випаровування 

та теплоємності неоднорідних матеріалів потребує розроблення методики 

градуювання та первинної повірки для забезпечення єдності вимірювань. 

 

4.1. Методика градуювання системи визначення теплоти 

випаровування та теплоємності неоднорідних матеріалів 

Градуювання сенсорів теплового потоку проводиться окремо для кожної 

калориметричної платформи методом порівняння з використанням еталонного 

сенсора теплового потоку, характеристики якого визначені на установці вищої 

точності УВТ-1 [99]. На рис. 4.1 зображено реалізацію такого методу для сенсорів 

калориметричних платформ системи синхронного теплового аналізу з комірками 

різної конфігурації. 

У комірці платформи, метрологічні характеристики сенсора якої необхідно 

градуювати, розміщують градуювальний блок, що складається з еталонного 

сенсора та теплового колектору, оснащеного термопарами, які реєструють 

різницю значень температури на поверхнях еталонного сенсора і сенсора комірки, 

яка досліджується. В другій комірці розташовується металевий колектор-

референт, геометричні та теплофізичні характеристики якого близькі до 

характеристик градуювального блоку. Між платформою та кришкою приладу 

задається відомий перепад температури таким чином, щоб температура кришки 
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приладу була нижчою за температуру платформи. Це забезпечує такий же 

напрямок теплового потоку, як і при реальному дослідженні теплоти 

випаровування вологи. 

Після встановлення стаціонарного стану в робочій камері, одночасно 

знімаються покази з еталонного сенсора теплового потоку та сенсора комірки, яка 

досліджується, і, шляхом їх порівняння, розраховується коефіцієнт перетворення 

сенсора комірки за наступною формулою: 

S

Е
ЕЕSS

E

E
)T(K)T(K  ,     (4.1) 

де SK , ЕK   коефіцієнти перетворення сенсора теплового потоку платформи і 

еталонного сенсора теплового потоку відповідно; ЕS Е,Е   значення сигналу сенсора 

теплового потоку платформи і еталонного сенсора теплового потоку відповідно при 

заданому температурному режимі; ST   температура сенсора теплового потоку 

платформи; ЕT   температура еталонного сенсора теплового потоку. 

Градуювальний блок для кожного типу платформи виконаний таким чином, 

щоб забезпечити надійний тепловий контакт з поверхнею комірки. 

Для платформи з відкритими комірками градуювальний блок виконано у 

формі циліндра висотою 15 мм з направляючими проточками зі сторони контакту 

поверхні блока і комірки для центрування градуювального блоку в комірці  

(рис. 4.1.а). 

Для платформи з глибокими циліндричними комірками блок градуювання 

має видовжену циліндричну форму та складається з кількох набірних елементів 

(рис. 4.1б). Така конструкція блоку дозволяє проводити градуювання не тільки від 

температури, а й від наповненості комірки зразком. Для цього при кожному 

градуюванні по температурі в глибокій комірці розміщують різну кількість 

високотеплопровідних набірних елементів колектора. Простір біля дна комірки, 

який не заповнено набірними елементами блоку градуювання, заповнюють 

дисперсним низькотеплопровідним термічно-інертним матеріалом 

(пінополістирол, фторопласт, тощо). 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 
 

1 – платформа з відкритими комірками; 2 – сенсор теплового потоку робочої 

комірки; 3 – сенсор теплового потоку комірки-референта; 4 – еталонний сенсор 

теплового потоку; 5 – тепловий колектор; 6 –  металевий колектор-референт;  

7 – платформа з глибокими циліндричними комірками;  8 –  платформа з 

плоскими комірками 

Рис. 4.1. Схеми дослідження метрологічних характеристик сенсорів 

платформ з відкритими комірками (а), глибокими комірками (б) і плоскими 

комірками (в). 
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Блок для градуювання плоских комірок виконано без проточок, має 

прямокутну форму та розміри, які відповідають розмірам сенсора теплового 

потоку плоскої комірки (рис. 4.1в). При градуюванні механізм фіксації платформи 

не використовується для більш надійного теплового контакту блоку градуювання, 

комірки та верхньої кришки системи. 

Для зменшення теплового опору між поверхнями градуювального блоку та 

контактними поверхнями нагрівника та холодильника, градуювальний блок на 

поверхнях контакту вкривають високотеплопровідною змазкою. 

Таким чином в результаті дослідження у доступному для системи 

температурному діапазоні отримують значення коефіцієнта перетворення для 

температури віднесення, яка визначається як середнє арифметичне значення 

температури кришки та платформи. Результатом є залежність зміни коефіцієнту 

перетворення сенсора теплового потоку кожної комірки від температури. На 

рис. 4.1. представлено експериментально визначену функцію перетворення 

сенсора теплового потоку калориметричної платформи в діапазоні робочих 

значень температури від 30˚С до 100˚С. 

 

Рис. 4.2. Графік залежності коефіцієнту перетворення сенсора теплового 

потоку від температури. 
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Альтернативним методом дослідження характеристик сенсорів теплового 

потоку платформи з глибокими циліндричними комірками є калібрування за 

електричною потужностю, як це показано на рис. 4.3. Калібрування за 

електричною потужністю є широко розповсюдженим способом передачі одиниці 

вимірювання – Джоуль. 

 

Рис. 4.3. Калібрування сенсорів платформи з глибокими циліндричними 

комірками за електричною потужністю. 

 

Згідно даного методу, в комірці платформи, сенсор якої необхідно 

дослідити, розміщують спеціальний електронагрівник. Комірки системи 

заповнюються дисперсним матеріалом з високою теплопровідністю (металевий 

шрот, кварцевий пісок, тощо). На нагрівник, який підключений до джерела 

живлення, подають потужність відомого значення, після чого знімають покази 

сенсора теплового потоку комірки. За значеннями сигналу сенсора та потужності 

на нагрівнику визначають коефіцієнт перетворення сенсора. 

 
S

НАГР
S

E

W
ТК  ,     (4.2) 

де: SК  - коефіцієнт перетворення сенсора теплового потоку; SE  - сигнал сенсора 

теплового потоку; НАГРW  - значення потужності, яку подано на нагрівник. 

Такий метод дозволяє швидко отримати інформацію про залежність 

коефіцієнту перетворення від температури без використання спеціалізованих 
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градуювальних блоків та еталонних сенсорів, проте має ряд суттєвих недоліків. 

Напрямок теплового потоку при градуюванні протилежний до напрямку 

теплового потоку при експериментальному дослідженні, що впливає на похибку 

вимірювання, а також вимагає забезпечення відведення надлишкової теплоти від 

платформи, що ускладнене внаслідок термостатування теплового блоку. 

 

4.2. Методики первинної повірки приладу 

Відповідно до ст.17 Закону України «Про метрологію та метрологічну 

діяльність» від 05.06.2014 р. № 1314-VII [97] законодавчо регульовані засоби 

вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній 

повірці та повірці після ремонту. Система визначення теплоти випаровування та 

теплоємності вологих матеріалів також потребує розроблення та застосування 

методики повірки. Оскільки використання системи дозволяє отримати дані про 

теплоємність та теплоту випаровування рідин шляхом використання двох різних 

методів дослідження, кожен з таких методів повинен бути забезпечений власною 

методикою повірки. 

Повірка системи реалізується шляхом експериментального дослідження 

матеріалів з попередньо відомими рекомендованими характеристиками. 

Запропоновано дві методики повірки системи за двома окремими напрямками: за 

теплоємністю та теплотою випаровування. 

При дослідженні теплоємності за еталонний матеріал взято зразки 

лейкосапфіру (Al2O3) чистотою не менше 99,99% [77] у формі циліндрів 

діаметром 15 мм і товщиною 5 мм. В табл. 4.1 наведено рекомендовані значення 

теплоємності для лейкосапфіру (Al2O3) в діапазоні значень робочої температури 

системи. 

При виборі еталонного матеріалу для реалізації повірки за теплотою 

випаровування необхідно керуватись тим, що теплота випаровування еталонних 

речовин повинна бути відомою з необхідною точністю. 

В Україні стандартів з вибору еталонних речовин за теплотою 

випаровування немає, проте існують закордонні рекомендації з вибору 
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стандартних зразків речовин та калориметричних реакцій для градуювання 

скануючих калориметрів, в тому числі і за теплотою випаровування [100]. 

 

Табл. 4.1 Рекомендовані значення питомої теплоємності чистого 

лейкосапфіру (Al2O3) для діапазону значень температури від 300 К до 370 К. 

Т, K 300 310 320 330 340 350 360 370 

с 

(лейкосапфір), 

Дж/кг∙К 

778,8 799,4 818,6 837,2 854,8 871,3 887,1 902 

 

Згідно даних рекомендацій, стандартними для визначення ентальпії 

випаровування є вода (    гp OHOH 22  ) і бензол (    гp
HСHС 6666  ). Разом з 

цим вказано, що остаточна номенклатура переліку стандартних речовин і реакцій 

ще не усталена. 

Бензол – це органічна хімічна сполука, безбарвна рідина зі специфічним 

солодкуватим запахом. Найпростіший ароматичний вуглеводень. Токсичний, 

канцерогенний, контамінант. Його використання як еталонної речовини за 

теплотою випаровування пов’язане з ризиками для здоров’я, тому 

альтернативною еталонною речовиною для повірки за теплотою випаровування 

вибрано н-пропанол. 

Повірка приладу за теплотою випаровування проводиться на зразках 

чистого н-пропанолу і дистильованої води, тобто речовин з детально вивченими 

теплофізичними характеристиками. В табл. 4.2 наведено рекомендовані значення 

теплоти випаровування для чистих н-пропанолу і дистильованої води в діапазоні 

значень температури від 30ºС до 90ºС. 

Ці речовини були обрані як такі, що мають суттєву різницю між величинами 

власної питомої теплоти випаровування та встановлюють верхню і нижню межі 

діапазону визначення питомої теплоти випаровування системи. 
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Табл. 4.2 Рекомендовані значення питомої теплоти випаровування н-

пропанолу і дистильованої води для діапазону температури від 30ºС до 90ºС. 

Т,ºС 30 40 50 60 70 80 90 

r (н-пропанол), 

Дж/кг 
798 784 770 756 741 724 703 

r (дист. вода), 

Дж/кг 
2429,8 2406,0 2382,0 2357,7 2333,1 2308,1 2282,6 

 

Отримані дані порівнюються з рекомендованими [101-104] або даними 

паспорту (сертифікату) про відповідні властивості даних матеріалів, на основі 

чого робиться висновок про придатність системи до дослідження теплоємності 

або теплоти випаровування рідин з матеріалів.  

 

4.3. Аналіз похибок системи визначення теплоти випаровування та 

теплоємності неоднорідних матеріалів. 

Розроблена система синхронного теплового аналізу відноситься до 

нестандартизованих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). Як і будь-який засіб 

вимірювання, вона потребує попереднього визначення метрологічних 

характеристик. Основними метрологічними характеристиками системи є діапазон 

вимірювання питомої теплоти випаровування та теплоємності і границя основної 

допустимої відносної похибки вимірювання даних величин.  

Встановлення діапазону вимірювання приладу відбувається під час 

експериментальних досліджень з визначення основної відносної похибки 

вимірювання. Визначення метрологічних характеристик приладу, відповідно до 

діючих нормативних документів, здійснюють методом звіряння значень 

відповідної величини, які отримано експериментально шляхом дослідження 

зразка речовини порівняння з відповідним рекомендованим значенням для даного 

матеріалу, зазначеним у відповідному документі (паспорті, сертифікаті або 

свідоцтві). 

 

4.3.1. Аналіз похибок визначення питомої теплоти випаровування 
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Для кожного температурного режиму тричі послідовно проводять 

дослідження теплоти випаровування еталонної речовини, та отримують три 

значення питомої теплоти випаровування, за якими визначають середнє 

арифметичне значення за наведеною формулою: 

3

321 )T(r)T(r)T(r
)T(r

o
і

o
і

o
іo

іСЕРі


 ,    (4.3) 

де )T(r o
СЕРі  – середнє значення питомої теплоти випаровування речовини для 

температури o
іT ; )T(r o

і,, 321  – виміряне значення питомої теплоти випаровування 

речовини, отримане в результаті першого, другого і третього досліду відповідно. 

Значення відносної похибки для одиничних вимірювань отримують за 

формулою: 
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де: )T( o
іі  – відносна похибка вимірювання при температурі o

іT ; 

)T(r o
іРЕК  – рекомендоване значення питомої теплоти випаровування для речовини 

порівняння при температурі 
o

іT . 

Знаходять оцінку математичного сподівання відносної похибки 

вимірювання питомої теплоти випаровування у всьому досліджуваному діапазоні 

значень температури за формулою: 
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n
M
~

1

1
 ,     (4.5) 

де n  – кількість температурних точок, в яких проводять дослідження 

теплоємності.  

Оцінка середньоквадратичного відхилення (СКВ) відносної похибки 

вимірювання питомої теплоти випаровування речовини порівняння у всьому 

досліджуваному діапазоні значень температури знаходиться як: 
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Межі основної відносної похибки вимірювання питомої теплоти 

випаровування речовини у всьому досліджуваному діапазоні значень температури 

знаходять за формулою:  

2

2











min

.ЧИСТ
max

g

~gM
~ 

 ,   (4.7) 

де .ЧИСТ  – похибка впливу хімічної чистоти складу речовини на її питому 

теплоту випаровування, %; ming  – коефіцієнт впливу закону розподілу похибок. 

При відсутності антимодального закону їх розподілу ming =1,7 [96]; maxg = 2 при 

нормальному або невідомому законі розподілу похибок при довірчій ймовірності 

р = 0,95 [96]. 

Дослідження меж основної відносної похибки вимірювання проводять у 

всьому температурному діапазоні для двох обраних речовин порівняння:  

н-пропанолу (С3Н7ОН) та дистильованої води (Н2О). За межі допустимої основної 

відносної похибки визначення системою питомої теплоти випаровування 

приймають максимальне зі значень, отриманих при розрахунку ОННС 73
  та ОН 2

 : 

OHHCOHr ,max
732

   .    (4.8.) 

В табл. 4.3. і 4.4. наведено результати експериментального визначення меж 

допустимої відносної похибки вимірювання питомої теплоти випаровування за 

еталонними зразками дистильованої води і н-пропанолу відповідно. 

Шляхом аналізу отриманих результатів експериментальних досліджень 

зроблено висновок, що межі допустимої відносної похибки визначення питомої 

теплоти випаровування з використанням системи становить: %.52 . 

 

4.3.2. Аналіз похибок визначення питомої теплоємності. 

Межі допустимої основної відносної похибки вимірювання питомої 

теплоємності встановлюють шляхом проведення дослідів з визначення теплоємності 

за методом покрокового сканування в температурному діапазоні від +30ºС до 100ºС 

з використанням еталонних зразків α-глинозему (лейкосапфіру) різної маси. 
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Таблиця 4.3. Експериментальні результати оцінки відносної похибки 

вимірювання питомої теплоти випаровування дистильованої води 

Температура 

випарову-

вання, 

°С 

Експериментальні 

значення 

Рекоменд. 

значення 
Оцінки Відносна 

похибка 

результатів 

OH 2 , 

% 

)Т(r o
, 

Дж/кг 

)Т(r o
СЕР , 

Дж/кг 

)Т(r o
РЕК , 

Дж/кг 

Мат. 

споді-

вання, %

M
~

 

Сер. 

квадратичне 

відхилення, 

OH 2  

1 2 3 4 5 6 7 

30 

2408,4 

2411,6 2429,8 

0,70 0,27 

0,75 2415,6 

2410,8 

40 

2384,9 

2390,2 2406,0 0,66 2389,5 

2396,2 

50 

2360,7 

2360,5 2382,0 0,90 2356,9 

2363,9 

60 

2355,8 

2346,6 2357,7 0,47 2331,3 

2352,6 

70 

2313,2 

2310,6 2333,1 0,96 2310,1 

2308,5 

80 

2297,1 

2286,7 2308,1 0,93 2278,9 

2284,2 

90 

2286,6 

2287,7 2282,6 0,22 2283,9 

2292,7 

 

Відносна похибка вимірювання питомої теплоти випаровування 

дистильованої води
 OH 2 =1,24%.  
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Таблиця 4.4. Експериментальні результати оцінки відносної похибки 

вимірювання питомої теплоти випаровування н-пропанолу 

Температура 

випарову-

вання, 

°С 

Експериментальні 

значення 

Рекоменд. 

значення 
Оцінки Відносна 

похибка 

результатів 

OHHC 73 , 

% 

)Т(r o
, 

Дж/кг 

)Т(r o
СЕР , 

Дж/кг 

)Т(r o
РЕК , 

Дж/кг 

Мат. 

споді-

вання, % 

M
~

 

Сер. 

квадратичне 

відхилення, 

OHHC 73  

1 2 3 4 5 6 7 

30 

785,4 

785,4 798,0 

1,4 0,4 

1,6 782,9 

787,8 

40 

774,3 

775,5 784,0 1,1 779,5 

772,8 

50 

752,9 

757,5 770,0 1,6 758,2 

761,5 

60 

744,1 

746,6 756,0 1,2 747,4 

748,3 

70 

736,3 

735,0 741,0 0,8 730,6 

738,2 

80 

737,6 

735,2 724,0 1,5 738,9 

729,1 

90 

722,2 

717,9 703,0 2,1 719,3 

712,3 

 

Відносна похибка вимірювання питомої теплоти випаровування 

дистильованої води
 OHHC 73 =2,29%. 
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Визначення питомої теплоємності зразка досліджуваного матеріалу 

проводять розрахунковим шляхом за результатами вимірювання кількості теплоти 

ЗРΔQ , що підводиться до досліджуваного зразка масою ЗРm  при покроковому 

підвищенні температури на величину Т  в межах робочого діапазону за 

встановлений проміжок часу від 1  до 2  за формулою: 

ЗР

ЗР
ЗР

mΔТ

ΔQ
с

1
 ,     (4.9) 

де  
2

1

21

τ

τ

ЗР dτ)Qb(QΔQ  – кількість теплоти, яка витрачається на підвищення 

температури зразка у вимірювальній комірці за встановлений проміжок часу,  

b  – коефіцієнт, що враховує неідентичність власної теплоємності робочої комірки 

та власної теплоємності комірки-референта, 1Q  – тепловий потік, що проходить 

через робочу вимірювальну комірку зі зразком, 2Q  – тепловий потік, який 

проходить через порожню комірку-референт. 

Рекомендований в нормативному документі [77] крок збільшення 

температури Т  при калориметричних дослідженнях за методом покрокового 

сканування повинен становити 10 К.  

Перед початком j-ого досліду термостатовану кришку теплового блоку 

системи знімають, еталонний зразок лейкосапфіру з попередньо визначеною 

масою розміщують в робочій комірці теплового блоку системи, в той час, як 

комірка-референт залишається порожньою. Тепловий блок закривають 

термостатованою кришкою, та відтворюють заданий температурний режим 

шляхом задавання необхідної температури на терморегуляторах блоку 

регулювання, запустивши програму запису сигналів первинних сенсорів. 

Відтворення температурного режиму за методом покрокового сканування 

являє собою покрокове підвищення температури на величину Т =10 К в межах 

робочого діапазону, починаючи зі значення температури сканування CПОЧ  30T , 

що відповідає нижній межі діапазону робочої температури, та закінчуючи 

верхньою межею діапазону робочої температури CКІН  100T , що є кінцевим 
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значенням даного температурного режиму. На регуляторах температури блоку 

регулювання встановлюють початкове значення температури CПОЧ  30T . 

Тривалість інтервалу між двома послідовними підвищеннями температури, які 

відповідають «крокам», необхідно забезпечити таким, щоб після встановлення в 

робочій камері рівноважного стану при заданій температурі ізотермічний режим 

підтримувався не менше 20 хвилин. Після цього на регуляторах температури 

встановлюють наступне значення температури (40°С). Процедуру почергового 

підвищення температури та витримування ізотермічного середовища в робочій 

камері повторюють до досягнення кінцевої температури CКІН  100T , тривалість 

витримування якої має бути достатньою для забезпечення ізотермічного стану в 

робочій камері системи не менше 20 хвилин. 

Дослідження питомої теплоємності проводять послідовно для кожного з 

трьох зразків лейкосапфіру. Для кожного досліду використовується зразок різної 

маси. 

Опрацювання експериментальних результатів дослідження питомої 

теплоємності еталонних зразків лейкосапфіру відбувається за наступною 

послідовністю. 

Для кожного з n температурних інтервалів (кроків) сканування 

розраховують nПОЧ,T  – фактичне значення температури перед початком n -го 

кроку сканування; nКІН,T  – фактичне значення температури перед закінченням n -

го кроку сканування. Фактичні значення температури відрізняються від заданих, 

оскільки на температуру в робочій камері впливають такі фактори, як втрати в 

навколишнє середовище, неідеальність термостатування теплового блоку, 

інерційність системи підтримування температури в робочій камері, тощо. З метою 

підвищення точності визначення температури, ці значення розраховують як 

середнє значення температури калориметричної платформи за 2 хвилини до 

переходу на новий інтервал температури. 
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Для кожного еталонного зразка і кожного температурного кроку сканування 

розраховують температуру віднесення віднT  і величину кроку сканування nТ за 

формулами: 

)(,T nКІН,nПОЧ,n відн, TT50      (4.10) 

nПОЧ,nКІН,n TT Т .     (4.11) 

Розраховують значення питомої теплоємності )T(с ,njn  для кожного 

температурного кроку сканування кожного зразка, після чого порівнюють його з 

відповідним рекомендованим значенням питомої теплоємності лейкосапфіру 

 n відн,p Tс  для даної температури [77]. Відносне відхилення отриманого 

експериментальним шляхом значення питомої теплоємності від рекомендованого 

знаходять за формулою: 

100
n відн,

n відн,n відн,jn
n відн,n 




)T(c

)T(c)T(с
)T(

P

P
j   %,  (4.12) 

Оцінку математичного сподівання відносної похибки вимірювання питомої 

теплоємності для кожної j-ої точки діапазону вимірювання виконують за 

рівнянням: 

)T(
N

M
~ N

n
jnj n відн,

1

1



  ,    (4.13) 

де N= 7 – кількість точок температурного діапазону, в якому проводилися 

дослідження теплоємності і яким відповідають температури віднесення: 

віднT =35; 45; 55; 65; 75; 85; 95°C.  

Середньоквадратичне відхилення (СКВ) відносної похибки вимірювання 

питомої теплоємності для кожної j-ої точки діапазону вимірювання у діапазоні 

робочої температури знаходять за формулою: 
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N

~
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n відн, )
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 ,   (4.14) 

Межі основної відносної похибки в j-ій точці діапазону вимірювання 

питомої теплоємності оцінюються за формулою: 
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де Е  – похибка теплоємності еталонного зразка, яка згідно [77] для  

лейкосапфіру з чистотою 99,9% або більше за температури вище ніж 300 К 

складає не більше 0,02%; ВАГ  – похибка лабораторних вагів AXIS AD-500  

у % при зважуванні зразка еталонного матеріалу. Інформацію взято з паспортних 

даних на аналітичні ваги AXIS AD-500; ming , maxg – коефіцієнти, що 

визначаються законом розподілу похибок. За відсутності антимодального закону 

їх розподілу ming =1,7; за нормального або невідомого закону розподілу похибок 

приймають maxg =2 при довірчій ймовірності p =0,95 [96]. 

В таблиці 4.5 наведено результати експериментального визначення границі 

допустимої відносної похибки визначення питомої теплоємності за еталонними 

зразками лейкосапфіру. 

З аналізу отриманих експериментальним шляхом даних зроблено висновок, 

що межі допустимої основної відносної похибки визначення питомої 

теплоємності з використанням запропонованої системи становлять: 1,5 , %. 

 

4.4. Приклади результатів експериментальних досліджень теплоємності 

та теплоти випаровування рідин з матеріалів. 

Розроблена експериментальна система використовується для дослідження 

теплофізичних та термодинамічних характеристик різноманітних матеріалів, 

серед яких паренхімні тканини яблука та картоплі, овочеві суміші, природні 

розчини солей, лоза верби і тополі, зразки торфу, будівельної цегли, зразки тіста 

на основі різних типів борошна, листя лікарських рослин, білкові розчини, 

тканини грибів, тощо, що дозволило отримати нову інформацію про властивості 

окремих матеріалів та про процес сушіння рослинної сировини в цілому. 

На рис. 4.4. і 4.5. показано результати експериментального дослідження 

теплоємності та теплоти випаровування вологи зі зразків тканин картоплі [105]. 
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Табл. 4.5. Експериментальні результати оцінювання відносної похибки 

вимірювання питомої теплоємності α-глинозему 

Температура 

віднесення, 

°С 

Експериментальні 

значення 

Рекоменд. 

значення 
Оцінки Відносна 

похибка 

результатів 

32OAl , 

% 

)Т(с o
, 

Дж/кг 

)Т(с o
СЕР , 

Дж/кг 

)Т(с o
РЕК , 

Дж/кг 

Мат. 

споді-

вання, % 

M
~

 

Сер. 

квадратичне 

відхилення, 

32OAl  

1 2 3 4 5 6 7 

35 

789,44 

789,29 795,57 

0,58 0,22 

0,79 791,89 

786,53 

45 

815,42 

811,91 815,18 0,40 812,84 

807,47 

55 

832,39 

831,03 833,87 0,34 826,11 

834,60 

65 

856,37 

856,13 851,64 0,53 859,74 

852,28 

75 

869,34 

872,33 868,50 0,44 872,56 

875,10 

85 

885,32 

889,71 884,43 0,60 889,60 

894,20 

95 

905,29 

907,87 899,44 0,94 909,41 

908,92 

 

Межі допустимої основної відносної похибки при визначенні теплоємності 

становить %,с 011 .  
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а) 

 

 

б) 

 

Рис. 4.4. Графіки залежностей теплоємності зразків тканин картоплі різної 

вологості від температури до бланшування (а) та після бланшування (б)  
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Рис. 4.5. Графіки залежностей приведеної теплоти випаровування вологи з 

бланшованих зразків тканин картоплі від вологості зразків при різних значеннях 

температури. 

 

Дослідження теплоємності проводилось у температурному діапазоні 

30…90˚С тричі за методом покрокового сканування (див. розділ 3.2.1). Крок зміни 

температури 5T ˚С. За значення теплоємності картоплі для кожної 

температури віднесення взято середнє значення для даної температури за три 

досліди. 

На графіках залежностей теплоємності тканин картоплі різної вологості від 

температури (рис. 4.4 а) спостерігається пікове збільшення теплоємності для 

зразків, вміст вологи в яких перевищує 50%. Такий ефект пов'язаний з 

клейстеризацією крохмалю в тканинах картоплі при значеннях температури вище 

60˚C, причому, температура піку такого ефекту зростає зі зниженням вологості 

зразка, що дозволяє підібрати такий режим сушіння, при якому можна запобігти 

руйнуванню природної структури картопляного крохмалю.  

Підтвердженням є те, що після повторення циклу досліджень з визначення 

теплоємності зразків картоплі, які попередньо оброблені бланшуванням, пікового 

збільшення теплоємності при відповідних значеннях вологості зразка не 

спостерігається (рис. 4.3 б). Це пояснюється тим, що клейстеризація крохмалю в 
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тканинах картоплі відбулась при попередньому бланшуванні зразків. 

На рис. 4.5. представлено результати визначення теплоти випаровування 

вологи з бланшованих зразків тканин картоплі при різних значеннях температури 

сушіння [106]. 

Дослідження теплоти випаровування проводилось при трьох значеннях 

температури сушіння: 60˚С, 70˚С і 80˚С за методом синхронного теплового 

аналізу (див. розділ 3.2.2). Дані по теплоті випаровування представлені у 

приведеному вигляді: РЕКrr , де РЕКr  - рекомендоване значення теплоти 

випаровування чистої води з вільної поверхні для даної температури. 

Результати дослідження теплоти випаровування вологи з паренхімних 

тканин картоплі (рис. 4.5) показали, що перевищення експериментально 

отриманих значень теплоти випаровування над табличними значеннями теплоти 

випаровування чистої води з вільної поверхні починається вже на ранніх етапах 

сушіння, і до моменту видалення гігроскопічної вологи може досягати 9%. 

Це свідчить про те, що видалення вільної та зв’язаної вологи при сушінні 

рослинних тканин відбувається одночасно вже на ранніх етапах зневоднення 

матеріалу, що відрізняється від традиційних уявлень про процес сушіння [1], 

згідно яких, кількість зв’язаної вологи не змінюється протягом всього часу 

видалення вільної вологи зі зразка, а істотне зростання енерговитрат на 

випаровування відбувається на заключному етапі сушіння рослинної сировини і 

обумовлене початком видалення гігроскопічної вологи. 

Іншим прикладом отримання експериментальних результатів, які 

відрізняються від очікуваних є порушення принципу адитивності при сушінні 

харчових сумішей. 

На рисунку 4.6 представлено експериментально отримані залежності 

питомої теплоти випаровування рідин з двохкомпонентної композиції 

бетаніновмісної рослинної сировини (буряк-лимон у пропорції 3:1), а також 

теплоти випаровування рідин з окремих її компонентів від вмісту вологи в зразку 

при постійній температурі [107]. 
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Рис. 4.6. Графіки залежностей ефективної теплоти випаровування вологи з 

суміші рослинної сировини (буряк-лимон) та окремих її компонентів від вмісту 

вологи в зразку. 

 

Дослідження проводились при ідентичних для всіх дослідів умовах за 

температури T =60˚С. 

Аналіз отриманих експериментальним шляхом даних показав, що питома 

ефективна теплота випаровування рідин з суміші представлених рослинних 

компонентів є нижчою за питому теплоту випаровування окремих її компонентів. 

Це вказує на порушення принципу адитивності при сушінні рослинних матеріалів. 

Встановлення причини явища порушення принципу адитивності потребує 

додаткових досліджень. 

Використання експериментальних даних про теплоту випаровування 

конкретних сумішей та їх компонентів може надати можливість поставити 

питання оптимізації витрати енергоносія на процес зневоднення сумішей за 

рахунок корекції технології режиму сушіння. 

Приклад результатів експериментального дослідження теплоємності 

компонентів біопалива рослинного походження подано на рис. 4.7. 
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а) 

 

 

б) 

 

Рис. 4.7. Графіки залежностей питомої теплоємності зразків лози верби (а) і 

тополі (б) різної вологості від температури 
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В рамках роботи виконано цикл досліджень з визначення теплоємності 

зразків лози верби та лози тополі в температурному діапазоні 30…90˚С для 

зразків з різним вмістом вологи [108-110]. Дослідження теплоємності 

проводилось за методом покрокового сканування, а за теплоємність матеріалу для 

кожного значення температури і відносної вологості прийнято середнє значення 

теплоємності за три послідовні досліди. 

На графіках залежностей теплоємності лози верби від температури 

(рис. 4.7 а) помітно невеликий ендотермічний ефект, площа піку якого 

зменшується зі збільшенням вмісту вологи в зразку, а максимум пересувається в 

область менших значень температури. 

Ймовірно, це обумовлено плавленням танінів, оскільки екстракція 

дубильних речовин з кори верби відбувається саме в діапазоні 50…80˚С, де і 

помічено характерний ендотермічний ефект. 

При аналізі даних про теплоємність лози тополі (рис. 4.7 б) помітно зону 

аномальної зміни теплоємності зразка з відносною вологістю 45% в 

температурних межах від 50˚С до 65˚С. Відносній вологості 45% відповідає 

вологість свіжого зразка лози тополі, який не піддавався сушінню, та 

характеризується значним вмістом смол. Зміну теплоємності, ймовірно, можна 

пояснити плавленням фенолів, а також руйнуванням складних органічних 

компонентів, які входять до складу смоли. При повторному нагріванні зразка 

тополі аномального піку не спостерігається. 

Приклад визначення теплоти випаровування вологи зі зразків торфу 

представлено на рис. 4.8. 

Дослідження проводились за методом синхронного теплового аналізу для 

трьох значень температури T =60˚С, 80˚С і 100˚С. 

Характерним є те, що на графіках можна виділити три окремі етапи сушіння 

зразка відповідно до послідовного підвищення витрати енергії на зневоднення. 

Теплота випаровування вологи на початку сушіння близька до рекомендованого 

значення теплоти випаровування води з вільної поверхні (r/rтаб ≈ 1). 
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Рис. 4.8. Графіки залежностей приведеної теплоти випаровування вологи зі 

зразків фрезерного торфу від відносної вологості. 

 

Після досягнення значення відносної вологості 40-45% питома теплота 

випаровування поступово збільшувалась, що пов’язано з переважаючим впливом 

зв’язаної вологи на загальну теплоту випаровування. Різке зростання витрати 

енергії на зневоднення при відносній вологості зразка 10-20% можна пов’язати з 

переходом зразку торфу за межу гігроскопічності. Перевищення виміряного 

значення теплоти випаровування над теплотою випаровування чистої води 

наприкінці сушіння склало при різних значеннях температури 236, 923 та 

1354 Дж/кг (10, 40 та 60% відн.). 

Представлені вище експериментальні дані є одними з найбільш характерних 

прикладів використання розробленої системи визначення теплоти випаровування 

та теплоємності неоднорідних матеріалів для встановлення теплофізичних та 

термодинамічних характеристик зразків сировини рослинного походження, 

експериментальне дослідження якої ускладнене внаслідок негомогенності 

структури. Частина отриманих результатів несе нову інформацію як про 

властивості конкретного матеріалу, так і про процес сушіння рослинної сировини 

вцілому. 
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Отримані експериментальним шляхом дані про теплоту випаровування та 

теплоємність конкретного матеріалу можуть бути використані для підвищення 

якості продукту сушіння, вибору раціональної технології зневоднення, 

оптимізації витрати енергоресурсів на процес сушіння, контролю параметрів 

об'єкту сушіння, тощо. 

 

4.5.Висновки за розділом 4 

1. Для кожного типу калориметричних платформ, які розроблено для 

приладу синхронного теплового аналізу, була запропоновано методику 

визначення метрологічних характеристик, яка спирається на порівняння сигналів 

від сенсора теплового потоку, який досліджується, і еталонного сенсора 

теплового потоку, характеристики якого визначені на приладі вищої точності, 

шляхом компарування. Для кожної платформи, в залежності від конфігурації 

комірок, розроблено власний блок градуювання, який включає в себе еталонний 

сенсор теплового потоку та сенсори температури, об’єднані у 

високотеплопровідному корпусі. Для платформи з глибокими циліндричними 

комірками запропоновано альтернативний метод калібрування за електричною 

потужністю. 

2. Шляхом експериментального дослідження чистих зразків дистильованої 

води та н-пропанолу показано, що межі допустимої відносної похибки визначення 

питомої теплоти випаровування з використанням системи синхронного теплового 

аналізу становляь: %.r 292  

3. В результаті експериментальних досліджень чистих зразків лейкосапфіру 

показано, що межіі допустимої відносної похибки визначення питомої 

теплоємності з використанням системи синхронного теплового аналізу становляь 

%.с 011  

4. Розроблено методику калібрування приладу шляхом проведення 

експериментального дослідження теплофізичних характеристик зразків з 

попередньо відомими характеристиками. Такі дослідження виконуються за двома 

напрямами: за теплоємністю і за теплотою випаровування, для яких 
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використовуються відповідні еталонні речовини. Порівняння результатів 

експериментальних досліджень теплофізичних характеристик еталонних речовин 

з рекомендованими даними для цих речовин показало, що для визначення питомої 

теплоємності межі основної відносної похибки становлять ±1,5%, а для 

визначення питомої теплоти випаровування: ±2,5%. 

5. На основі проведених досліджень розроблено програму і методику 

перивнної повірки приладу синхронного теплового аналізу, яку затверджено в 

інституті технічної теплофізики НАН України (див. Додаток В). 

6. Отримано низку результатів експериментального дослідження теплоти 

випаровування рідин з рослинної сировини, які суперечать класичним уявленням 

про теорію сушіння, серед яких: одночасне випаровування вільної та зв'язаної 

вологи з рослинних тканин вже на ранніх стадіях сушіння, а також порушення 

принципу адитивності при сушінні плодоовочевих сумішей — теплота 

випаровування рідин з суміші виявилась нижчою за теплоту випаровування рідин 

з окремих її компонентів. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі запропоновано вирішення науково-технічного 

завдання розвитку методу синхронного теплового аналізу та забезпечення 

експериментального визначення теплоти випаровування та теплоємності вологих 

матеріалів зі складною неоднорідною структурою. Створено вимірювальну 

систему, яка дозволяє отримувати коректні дані для раціоналізації використання 

енергоресурсів на сушіння конкретного матеріалу, підвищити якість та знизити 

собівартість об’єкту сушіння. 

Основні наукові та практичні результати дисертаційної роботи: 

1. На основі аналізу відомих методів та засобів визначення питомої 

теплоти випаровування, показано перспективність методу синхронного теплового 

аналізу, який дозволяє проводити дослідження теплоти випаровування рідин з 

неоднорідних матеріалів. 

2. За результатами математичного моделювання виконано підбір 

матеріалу та геометричних параметрів диференціальної калориметричної 

платформи системи, яка забезпечує нерівномірність розподілу температурного 

поля в межах комірки не більше 0,01%, а взаємний вплив комірок ≤ 0,03%. 

3. Створено три типи змінних калориметричних платформ та розроблено 

методики визначення теплофізичних та термодинамічних характеристик 

матеріалів, що забезпечило можливість дослідження теплоємності та теплоти 

випаровування рідин з широкого кола вологої сировини різної структури та 

властивостей. 

4. На основі розробленої методики оцінювання метрологічних 

характеристик системи синхронного теплового аналізу встановлено, що похибка 

визначення питомої теплоти випаровування лежить в межах ±2,5%, а питомої 

теплоємності: ±1,5%. 

5. Запропоновано метод та засіб компенсації впливу неідентичності умов 

теплообміну комірок внаслідок зниження температури поверхні вологого зразка в 
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порівнянні з референтом до 2˚C, що дозволило підвищити точність визначення 

питомої теплоти випаровування. 

6. Запропоновано метод та засіб компенсації складової похибки 

вимірювання внаслідок теплообміну зразка з середовищем робочої камери, що 

сприяло зменшенню похибки визначення теплоти випаровування рідин зі зразків, 

які деформуються при сушінні. 

7. Проведено експериментальні дослідження питомої теплоти 

випаровування та теплоємності зразків неоднорідних матеріалів різної структури. 

Отримані дані можуть бути використані для підвищення якості продукту сушіння, 

підбору режиму зневоднення, оптимізації витрати енергоресурсів на процес 

сушіння, контролю параметрів об'єкту сушіння, тощо.  



148 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Лыков А.В. Теория сушки. М.-Л.: Энергия, 1968, 472 с. 

2. Попов М.М. Термометрия и калориметрия. М.: изд-во МГУ, 1954, 

943 с. 

3. Богословский С.В. Физические свойства газов и жидкостей. Санкт-

Петербург, СПБ ГУАП, 2001, 73 с. 

4. Кошкин Н.И., Ширкевич М.Г. Справочник по элементарной физике. 

М.: «Наука», 1972, 256 с. 

5. Гинзбург А.С. Технология сушки пищевых продуктов. М.: Пищевая 

промышленность, 1976, 248 с. 

6. Ребиндер П.А. Физико-химическая механика. М.: Знание, 1958, 63 с. 

7. Ребиндер П.А. Физико-химическая механика и технический прогресс: 

Будущее науки, М.: Знание, 1973, С. 174-189. 

8. Михайлик В.А., Дмитренко Н.В., Михайлик Т.А. Об изменении 

состояния воды в растительном сырье в результате предварительного 

термического воздействия и в процессе сушки сырья. Современные 

энергосберегающие технологии: II междунар. науч.-практ. конф., 11-14 окт. 2005. 

Москва: труды конференции в 2 т. М.: ВИМ, 2005. Т.2. С. 270-273. 

9. Дослідження кінетики сушіння крапель водних розчинів білкових 

композицій / Н.О. Шаркова, Т.Я. Турчина, Г.В. Декуша [та ін.] // Наукові праці 

[Одеської національної академії харчових технологій] 2013, Вип. 43(2), С. 50-52. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Np_2013_43(2)__13 (дата звернення 14.11.17). 

10. Roos YH (2003)  Thermal analysis, state transitions and food quality. 

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Iss.71 Vol.1 P. 197-203. 

11. Визначення впливу технологічних параметрів на кінетику 

конвективного сушіння напівфабрикату на основі знежиреного молока з 

використанням екстракту кореня солодки: Наукові праці [Одеської національної 

академії харчових технологій] / А.М. Поперечний, В.А. Гніцевич, В.Г. Корнійчук 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Np_2013_43(2)__13
https://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1022234805054#/page-1


149 

[та ін.] // 2012. Вип. 41(1), С. 108-111. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Np_2012_41(1)__29 (дата звернення 14.11.17). 

12. Киселева Т.Ф. Технология сушки: учебно-методический комплекс. 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. Кемерово, 

2007. 117 с. 

13. Принципы подбора состава смесевых растворителей полимеров. Весці 

нацыянальнай акадэміі навук беларусі: Серыя фізіка-тэхнічных навук / Неверов 

А.С. Самусева Л.В., Громыко Ж.Н. [та ін.] // 2013. №3. С. 10-17. URL: 

http://csl.bas-net.by/xfile/v_fizt/2013/3/y8523.pdf (дата обращения 14.11.17). 

14. Акулич П.В. Расчеты сушильных и теплообменных установок. Минск: 

Беларус. навука, 2010. 443 с. 

15. Афанасьев А.Е., Чураев Н.В. Оптимизация процессов сушки и 

структурообразования в технологии торфяного производства. М.: Недра, 1992. 288 с. 

16. Куба В.В., Середа В.В. Теплоенергетичні установки: розрахунок і 

проектування: навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2011. 154 с. 

17. Сычевский В.А. Теоретические основы сушки: методическое пособие. 

Минск: БНТУ, 2017. 43 с. 

18. Гинзбург А.С. Расчет и проектирование сушильных установок пищевой 

промышленности. М.: Агропромиздат, 1985. 336 с. 

19.  Moran M.J. Fundamentals of Engineering Thermodynamics. 

Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, Daisie D. Boettner. 8th edition. John Wiley & 

Sons, 2014. — XIV, 1044 p. 

20. Кикоин А.К. Кикоин И.К. Общий курс физики. Молекулярная физика: 

изд. второе, перераб. М.: Наука, 1976. 480 с. 

21. Ландау Л.Д. Лифшиц Е.М. Теоретическая физика в 10 томах: 

статистическая физика. М.: Наука, Т. 5. Ч 1. 1976. 584 с. 

22. Теплофизические измерения: учебное пособие / Платунов Е.С. 

Баранов И.В., Буравой С.Е., Курепин В.В. СПб.: СПбГУНиПТ, 2010, 738 с. 

23. Стюарт Г.Р. Измерение теплоёмкости при низких температурах. ПНИ, 

1983. №1. С. 3-15. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Np_2012_41(1)__29
http://csl.bas-net.by/xfile/v_fizt/2013/3/y8523.pdf


150 

24. Самолетов В.А. Динамические методы измерения теплофизических 

характеристик веществ и материалов при низких температурах / дис. ... д-ра техн. 

наук: 01.04.14 / Владимир Александрович Самолетов. СПб, 2002. 344 с. 

25. Bretschneider S. The Properties of Gases and Liquids. Engineering Methods 

of Calculation, Khimiya, Moscow (1966). P 536. 

26. Физический энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. М.: 

Советская энциклопедия, 1984. 944 с. 

27. Циборовский Я. Основы процессов химической технологии, Л.: Изд-во 

"Химия", 1967. 720 с. 

28. Лебедев Ю.А., Мирошниченко Е.А.Термохимия парообразования 

органических веществ: теплоты испарения, сублимации и давление насыщенного 

пара. М.: Наука, 1981, 216 с. 

29. Дикерсон Р., Грей Г., Хейт Дж. Основные законы химии: в 2 томах. М.: 

Мир, 1982. Т1. С. 62-65, 295. 

30. Бретшнайдер С. Свойства газов и жидкостей. Л.: "Химия", 1966. 536 с. 

Варшава, 1962 УДК 533.1 : 532.7 

31. Путилов К.А. Термодинамика. М.: Наука, 1971. 376 с. 

32. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки. 

Справочник / Г.Г. Рабинович, П.М. Рябых, П.А. Хоряков [и др] / под редакцией 

Е.Н. Судакова: 3-е изд., перераб. и доп. М.: Химия, 1979. 568 с. 

33.  Красников В.В. Кондуктивная сушка. М.: Энергия, 1973. 288 с. 

34.  Konicek, J. Design and testing of a vaporisation calorimeter. enthalpies of 

vaporisation of some alkyl cyanides. Acta.chem.scand., 1973.  vol. 27 (1973). Р. 1496 - 

1502 

35. Polák J. Benson G.C. Enthalpies of vaporization of some aliphatic alcohols. J. 

of Chemical Thermodynamics, 1971. Vol 3. P. 235-242. 

36. McCurdy K.J. Laidler K.J. Heats of vaporization of a series of aliphatic 

alcohols. Canad. J. Chem., 1963. vol. 41. P. 1867-1871. 

37. Wadsö I. Heats of Vaporization of Organic Compounds. II. Chlorides, 

Bromides, and Iodides. Acta.chem.scand., 1968. vol. 22 (1968). Р. 2438 – 2444. 



151 

38. Казанский М.Ф. «Бентонитовые глины Украины». Сб 2 Изд. АН УССР, 

1958, 214 с. 

39. Казанский М.Ф. Куландина А.Н. Влияние форм связи влаги на 

теплоперенос в типичных капиллярно-пористых телах. Инж.-физ. журнал, 1959. Т. 2, 

№5. С. 88-92. 

40. Казанский М.Ф. Анализ форм связи и состояния влаги, поглощенной 

дисперсным телом, с помощью кинетических кривых сушки: доклады АН СССР, 

1960. Т 130. №5. С. 1059-1062. 

41. Казанский В.М. Применение энергограмм сушки для анализа связи 

влаги с цементным камнем. Инж.-физ. журнал, 1963. Т. 4. №1. С. 97-101. 

42. Казанский В.М. Определение теплоты испарения влаги, заключенной в 

пористом теле. Инж.-физ. журнал, 1961. Т. 4, №8. С. 36-42. 

43. Чеховский Ю.В. Казанский В.М., Лейрих В.Э. Структура пор и форма 

связи воды в цементном камне. Инж.-физ. журнал, 1963. Т. 4, №5. С. 50-54. 

44. Казанский В.М. Удельная теплота испарения влаги из капилляров 

дисперсного тела. Инж.-физ. журнал, 1963. Т. 4, №11. С. 56-63. 

45. Казанский В.М. Удельная теплота испарения и потенциал переноса 

влаги капиллярно-пористых тел. Инж.-физ. журнал, 1963. Т. 4, №12. С. 47-51. 

46. Казанский В.М. Применение термограмм и энергограмм сушки для 

определения влаги слабой химической связи с дисперсными телами. Инж.-физ. 

журнал, 1968. Т. 15, №6. С. 1027-1033. 

47. Думанский А.В. Лиофильность дисперсных систем: [монография] / К.: 

Изд-во АН УССР, 1960. 212 с. 

48. Пат. 3045472 США, МКИ G 01 N. Apparatus for simultaneously carrying 

out thermogravimetric, differential-thermal and derivative-thermo-gravimetric analysis: 

Пат. 3045472 США, МКИ G 01 N Ferenc Paulik, Jeno Paulik, Laszlo Erdey 

(Венгрия); Ferenc-ukta. – № 700442; Заявл. 03.12.57; Опубл. 24.07.62, НКИ 73/15. – 

5 с. 



152 

49. Paulik J., Paulik F., Arnold M. The derivatograph-C: A microcomputer-

controlled simultaneous TG, DTG, DTA, TD and EGA apparatus. Journal of Thermal 

Analysis and Calorimetry. –1987. – Vol. 32. – Р. 301-309. 

50. Аносов В.Я., Озерова М.И., Фиалков Ю.Я. Основы физико-химического 

анализа. М. Наука, 1976. 504 с. 

51. Thermal analysis premium [Електронний ресурс]: Mettler Toledo. URL: 

http://www.mt.com/dam/Analytical/ThermalAnalysi/TA-

PDF/TGA_DSC3+_Bro_en_30247110_V05.15_Original_38479.pdf (Last accesed: 

14.11.2017). 

52. STA_6000-8000 [Електронний ресурс]: Perkin Elmer. URL: 

http://www.perkinelmer.com/lab-solutions/resources/docs/BRO_STA_6000-8000.pdf 

(Last accesed: 14.11.2017) 

53. Синхронний тепловий аналіз [Електронний ресурс]. TA Instruments. 

2017. URL: http://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/BROCH-DSDT-

ENsm.pdf  

54. TA Instruments SDT-Q600 Simultaneous TGA / DSC [Електронний 

ресурс]: TA Instruments. URL: http://www.tainstruments.com/wp-

content/uploads/sdt.pdf (Last accesed: 14.11.2017). 

55. STA – Simultaneous Thermal Analyzer [Електронний ресурс]: Instrument 

specialists inc. URL: http://instrument-specialists.com/products/thermal-analyzers/sta/ 

(Last accesed: 14.11.2017). 

56.  High pressure sta [Електронний ресурс]: LINSEIS. URL: 

https://www.linseis.com/fileadmin/_migrated/content_uploads/STA_HP2_03.pdf (дата 

звернення: 14.11.2017). 

57. STA PT1000 [Електронний ресурс]: LINSEIS. URL: 

https://www.linseis.com/ru/pribory/sinkhronnyi-termicheskii-analiz/sta-pt1000/ (дата 

звернення: 14.11.2017). 

58. STA PT1600 [Електронний ресурс]: LINSEIS. URL: 

https://www.linseis.com/en/our-products/simultaneous-thermogravimetry/sta-pt1600/ 

(Last accesed: 14.11.2017). 

http://www.mt.com/dam/Analytical/ThermalAnalysi/TA-PDF/TGA_DSC3+_Bro_en_30247110_V05.15_Original_38479.pdf
http://www.mt.com/dam/Analytical/ThermalAnalysi/TA-PDF/TGA_DSC3+_Bro_en_30247110_V05.15_Original_38479.pdf
http://www.perkinelmer.com/lab-solutions/resources/docs/BRO_STA_6000-8000.pdf
http://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/BROCH-DSDT-ENsm.pdf
http://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/BROCH-DSDT-ENsm.pdf
http://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/sdt.pdf
http://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/sdt.pdf
http://instrument-specialists.com/products/thermal-analyzers/sta/
https://www.linseis.com/fileadmin/_migrated/content_uploads/STA_HP2_03.pdf
https://www.linseis.com/ru/pribory/sinkhronnyi-termicheskii-analiz/sta-pt1000/
https://www.linseis.com/en/our-products/simultaneous-thermogravimetry/sta-pt1600/


153 

59. L81-Thermal balance [Електронний ресурс]: LINSEIS. URL: 

https://www.linseis.com/fileadmin/_migrated/content_uploads/LINSEIS_Simultaneous

_Thermal_Analysis_L81-Thermal-Balance.pdf (Last accesed: 14.11.2017). 

60. SENSYS evo [Електронний ресурс]: SETARAM, 2014. URL: 

http://www.setaram.ru/wp-content/uploads/2015/01/SENSYS-TG-DSC-EVO-

OCT2014.pdf (Last accesed: 14.11.2017). 

61. LABSYS evo [Електронний ресурс]: SETARAM, 2015. URL: 

www.setaram.ru/wp-content/uploads/2015/11/LABSYSevo-8PAGES_OCT15_HD.pdf 

(Last accesed: 14.11.2017). 

62. TG/DTA Simultaneous Measuring Instrument [Електронний ресурс]: 

SHIMADZU. URL: http://www.shimadzu.com/an/thermal/dtg60.html (Last accesed: 

14.11.2017). 

63. Simultaneous TG-DTA/DSC Apparatus STA 449 F1 Jupiter [Електронний 

ресурс]: Netzsch. URL: 

http://www.cif.iastate.edu/sites/default/files/uploads/Other_Inst/TGA/STA449%20F1%

20Operating%20Instructions.pdf (Last accesed: 14.11.2017). 

64. STA 449 F3 Jupiter [Електронний ресурс]: Netzsch. URL: 

http://pdf.directindustry.com/pdf/netzsch-geraetebau-gmbh/sta-449-f3-jupiter-product-

brochure/39926-34344.html (Last accesed: 14.11.2017).  

65. STA 449 F5 Jupiter [Електронний ресурс]: Netzsch. URL: 

https://www.netzsch-thermal-analysis.com/en/products-solutions/simultaneous-

thermogravimetry-differential-scanning-calorimetry/sta-449-f5-jupiter/ (Last accesed: 

14.11.2017). 

66.  STA 2500 Regulus [Електронний ресурс]: Netzsch. URL: 

https://www.netzsch-thermal-analysis.com/en/products-solutions/simultaneous-

thermogravimetry-differential-scanning-calorimetry/sta-2500-regulus/ (Last accesed: 

14.11.2017). 

67. Термоскан-2 [Електронний ресурс]: Аналитприбор. URL: 

http://lab.analitpribor.com/files/Termoskan2(TGA).pdf (дата обращения 14.11.17). 

https://www.linseis.com/fileadmin/_migrated/content_uploads/LINSEIS_Simultaneous_Thermal_Analysis_L81-Thermal-Balance.pdf
https://www.linseis.com/fileadmin/_migrated/content_uploads/LINSEIS_Simultaneous_Thermal_Analysis_L81-Thermal-Balance.pdf
http://www.setaram.ru/wp-content/uploads/2015/01/SENSYS-TG-DSC-EVO-OCT2014.pdf
http://www.setaram.ru/wp-content/uploads/2015/01/SENSYS-TG-DSC-EVO-OCT2014.pdf
http://www.setaram.ru/wp-content/uploads/2015/11/LABSYSevo-8PAGES_OCT15_HD.pdf
http://www.shimadzu.com/an/thermal/dtg60.html
http://www.cif.iastate.edu/sites/default/files/uploads/Other_Inst/TGA/STA449%20F1%20Operating%20Instructions.pdf
http://www.cif.iastate.edu/sites/default/files/uploads/Other_Inst/TGA/STA449%20F1%20Operating%20Instructions.pdf
http://pdf.directindustry.com/pdf/netzsch-geraetebau-gmbh/sta-449-f3-jupiter-product-brochure/39926-34344.html
http://pdf.directindustry.com/pdf/netzsch-geraetebau-gmbh/sta-449-f3-jupiter-product-brochure/39926-34344.html
https://www.netzsch-thermal-analysis.com/en/products-solutions/simultaneous-thermogravimetry-differential-scanning-calorimetry/sta-449-f5-jupiter/
https://www.netzsch-thermal-analysis.com/en/products-solutions/simultaneous-thermogravimetry-differential-scanning-calorimetry/sta-449-f5-jupiter/
https://www.netzsch-thermal-analysis.com/en/products-solutions/simultaneous-thermogravimetry-differential-scanning-calorimetry/sta-2500-regulus/
https://www.netzsch-thermal-analysis.com/en/products-solutions/simultaneous-thermogravimetry-differential-scanning-calorimetry/sta-2500-regulus/
http://lab.analitpribor.com/files/Termoskan2(TGA).pdf


154 

68. Путилов К.А. Курс физики. Том 1. Механика. Акустика. Молекулярная 

физика. Термодинамика. М.: ГИ ФМЛ, 1963, 560 с. 

69. Берлинер М. А. Измерения влажности. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: 

Энергия, 1973, 400 с. 

70. Александров А.А., Григорьев Б.А. Справочные таблицы 

теплофизических свойств воды и водяного пара. И-во МЭИ, 1999, 186 с. 

71. Кулаков М.В., Макаров Б.И. Измерение температуры поверхности 

твёрдых тел. М.: Энергия, 1969. 136 с. 

72. Марочник сталей и сплавов. 2-е изд., доп. и испр./ Зубченко А.С., 

Колосков М.М., Каширский Ю.В. [и др.] / Под общей ред. А.С. Зубченко. М.: 

Машиностроение, 2003. 784 с. 

73. Донован Р.-П., Смит А.-М., Берри Б.-М. Технология тонких пленок: 

справочник: пер. с англ., М., 1969; 

74. Лайнер В.И. Защитные покрытия металлов. М.: Металлургия, 1974, 

560 с. 

75. Майссел Л. Глэнг Р. Технология тонких пленок: справочник, пер. с 

англ. т. 1-2, М.: "Сов. Радио", 1977. 

76. Ивлиев Ю.Н. Справочник по электрохимии / под ред. Л. М. Сухотина. 

Л.: Химия, 1981.  488 с. 

77. ДСТУ ISO 11357-4:2010 Пластмаси. Диференціальна сканувальна 

калориметрія. Частина 4. Визначення питомої теплоємності. Київ: 

Держспоживстандарт України. 2011. 8 с. 

78. Fujino J., Honda T. Measurement of the specific heat of plastic waste / fly 

ash composite material using differential scanning calorimetry [Електронний ресурс]. 

2005. URL: 

http://thermophysics.ru/pdf_doc/AutoPlay/Docs/CollectionOfManuscripts/ECTP2005pa

per128.pdf (Last accesed: 14.11.2017). 

79. Бойко Н.В. Евстюхина И.А., Рудаков С.Г. Применение термоанализа 

для исследования конденсированных сред: учеб. пособие. М.: МИФИ, 2008. 104 с. 

http://thermophysics.ru/pdf_doc/AutoPlay/Docs/CollectionOfManuscripts/ECTP2005paper128.pdf
http://thermophysics.ru/pdf_doc/AutoPlay/Docs/CollectionOfManuscripts/ECTP2005paper128.pdf


155 

80. Japanese Standards Association, JIS K 7123 Testing methods for specific 

heat capacity of plastics (Tokyo: Japanese Standards Association, 1987). 

81. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача учебник. 

Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Высшая Школа, 1975. - 497 с. 

82. Коган В.Б. Теоретические основы типовых процесов химической 

технологи. Л.: ХИМИЯ, 1977. 592 с. 

83. Тропченко А.Ю., Тропченко А.А. Цифровая обработка сигналов. 

Методы предварительной обработки: учебное пособие по дисциплине 

"Теоретическая информатика". СПб.: СПбГУ ИТМО, 2009. 100 с. 

84. Уидроу Б. Стирнз С. Адаптивная обработка сигналов. М.: Радио и 

свіязь, 1989. 440 с. 

85. I-7000 and M-7000 Modules [Електронний ресурс] // IcpDas. URL: 

http://www.icpdas.com/root/product/solutions/datasheet/i-7000_m-7000/I-7018BL_I-

7018P.pdf (Last accesed: 14.11.2017). 

86. Теплометрия: теория, метрология, практика: монография в трех 

книгах. [Т.Г. Грищенко, Л.В. Декуша, Л.И. Воробьев и др.]. К.: ИТТФ НАН 

Украины, Кн.1. 2017. 438 с. 

87. Сравнение ДСК «Кальве» и традиционного ДСК [Електронний 

ресурс]: SETARAM. КОМЕФ. URL: 

http://www.komef.ru/files/calvet_vs_traditional.pdf. (дата обращения 14.11.17). 

88.  Паспорт. Настанова щодо експлуатування лабораторних ваг AD... та 

AD...R [Електронний ресурс]: AXIS URL: https://vagi-

axis.ua/published/publicdata/WEBASYSTUKDEMO/attachments/SC/images/Vagy/%D

0%9D%D0%95__AD__AD-R__19.pdf (дата звернення 14.11.17). 

89.  Airflow Sensors AWM3000 Series [Електронний ресурс]: Honeywell. 

URL: https://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-airflow-awm3000-series-

catalog-pages.pdf (Last accesed: 14.11.2017). 

90.  HIH-4010/4020/4021 Series. Humidity Sensors [Електронний ресурс] // 

Honeywell. URL: https://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-hih4010-4020-

4021-series-product-sheets-009020-1-en.pdf (Last accesed: 14.11.2017). 

http://www.icpdas.com/root/product/solutions/datasheet/i-7000_m-7000/I-7018BL_I-7018P.pdf
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/datasheet/i-7000_m-7000/I-7018BL_I-7018P.pdf
http://www.komef.ru/files/calvet_vs_traditional.pdf
https://vagi-axis.ua/published/publicdata/WEBASYSTUKDEMO/attachments/SC/images/Vagy/%D0%9D%D0%95__AD__AD-R__19.pdf
https://vagi-axis.ua/published/publicdata/WEBASYSTUKDEMO/attachments/SC/images/Vagy/%D0%9D%D0%95__AD__AD-R__19.pdf
https://vagi-axis.ua/published/publicdata/WEBASYSTUKDEMO/attachments/SC/images/Vagy/%D0%9D%D0%95__AD__AD-R__19.pdf
https://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-airflow-awm3000-series-catalog-pages.pdf
https://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-airflow-awm3000-series-catalog-pages.pdf
https://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-hih4010-4020-4021-series-product-sheets-009020-1-en.pdf
https://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-hih4010-4020-4021-series-product-sheets-009020-1-en.pdf


156 

91. Преображенский В. П. Теплотехнические измерения и приборы: 

учебник для вузов по специальности «Автоматизация теплоэнергетических 

процессов»: 3-е изд., перераб. М.: «Энергия», 1978. 704 с. 

92.  Wendlandt W.WM. Thermal Methods of Analysis. – Interscience, New 

York, 3rd edn., 1985, 227 

93.  Ранцевич В.Б. Пирометрия при посторонних источниках излучения. 

Минск: Наука и техника, 1989, 104 с. 

94.  MLX90614 family Single and Dual Zone Infra Red Thermometer 

[Електронний ресурс]: Melexis. URL: 

https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/MLX90614_rev001.pdf 

(Last accesed: 14.11.2017). 

95. "Thermoelectric Coolers Basics" [Електронний ресурс]: TEC 

Microsystems. 2013. URL: https://www.enertron-inc.com/wp-

content/uploads/2017/05/Thermoelectric-Cooling-basics.pdf (Last accesed: 

14.11.2017). 

96.  ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення. 

97. ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність» Відомості Верховної 

Ради, 2014, № 30, ст.1008, зі змінами № 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, 

ст.96; № 2119-VIII від 22.06.2017, ВВР, 2017, № 34, ст.370 2017, № 34, ст.370. 

98. ДСТУ ISO 10012:2005. Системи керування вимірюванням. Вимоги до 

процесів вимірювання та вимірювального обладнання (ISO 10012:2003, IDT). 

99. Ковтун С.И.,  Декуша Л.В. Воспроизведение единицы измерения 

поверхностной плотности теплового потока. Український метрологічний журнал. 

2016. № 4. С. 45-47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Umlzh_2016_4_16 (дата 

звернення: 14.11.2017). 

100.  Российская метрологическая энциклопедия. Метрол. акад.; / гл. ред. - 

Ю.В. Тарбеев. СПб.: Лики России, 2001. 839 с.  

101. Метрологічна атестація термоелектрічніх перетворювачів теплового 

потоку. / Т.О. Лухтан, Д.П. Коломієць, С.І. Ковтун [та ін.]. Ukrainian Food Journal, 

2012. № 3. С. 60-63. 

https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/MLX90614_rev001.pdf
https://www.enertron-inc.com/wp-content/uploads/2017/05/Thermoelectric-Cooling-basics.pdf
https://www.enertron-inc.com/wp-content/uploads/2017/05/Thermoelectric-Cooling-basics.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Umlzh_2016_4_16


157 

102. Александров А.А. Григорьев Б.А. Таблицы теплофизических свойств 

воды и водяного пара. М: Издательство МЭИ, 1999. 168 с. 

103. Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и 

гидкостей. М: Издательство «Наука», 1972 г. 720 с. 

104. Гугін В.П., Оборський Г.О. Метрологічне забезпечення та повірка 

засобів вимірювальної техніки фізичних величин: конспект лекцій. О.: Наука і 

техніка, 2011, 228 с 

105. Дослідження впливу попередньої гігротермічної обробки на теплові 

характеристики та ефективність процесу сушіння паренхімних тканин картоплі. / 

Н.В. Дмитренко, С.О. Іванов, Л.В. Декуша, Ю.Ф. Снєжкін Наукові праці ОНАХТ, 

2014. Вип.45, Т. 2.  С.162-166. 

106. Установка синхронного теплового анализа ДМКИ-01 для 

исследования процесса сушки влажного сырья / Ю.Ф. Снєжкин, С.А. Иванов, Н.В. 

Дмитренко [и др.]. Проблемы ресурсо- и энергосберегающих технологий в 

промышленности и АПК: междунар. н.-т. конф., 23-26 сент. 2014, Иваново, 

Россия: труды конф.: в 2 т. Иваново: ИГХТУ, 2014. Т.1. С 34-38. 

107. Иванов С.А. Самойленко К.Н. Коррекция влияния неравных условий 

теплообмена в ячейках при исследовании теплоты испарения на 

дифференциальном калориметре. Научный взгляд в будущее. Вып. 5. Том 1. 

Одесса: Куприенко С.В., 2017. С. 63-67. 

108. Дослідження теплофізичних характеристик пагонів верби за 

допомогою установки синхронного теплового аналізу / Н.В. Дмитренко, 

С.О. Іванов, Ю.Ф. Снєжкін, Л.В. Декуша. Промышленная теплотехника, 2015. Т. 

37, №2. С. 77-84. 

109. Особенности испарения воды из растительных тканей в процессе 

сушки. / Ю.Ф.Снежкин, Н.В. Дмитренко, С.А. Иванов Л.И. Воробьев Повышение 

эффективности процессов и аппаратов в химической и смежных отраслях 

промышленности: сборник научных трудов Междунар. н.-т. конф., посвящённой 

105-летию со дня рождения А.Н. Плановского: Т. 2., 8-9 сентября 2016. Москва, 

Россия. М.: ФГБОУ ВО МГУДТ, 2016. С. 11-15. 



158 

110. Іванов С.О. Дмитренко Н.В., Воробйов Л.Й. Експериментальне 

дослідження теплоємності пагонів верби. Нетрадиційні і поновлювані джерела 

енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні:VIII міжн. наук.-

практ. конф., 2-3 квітня 2015, Львів, Україна: збірник наук. праць. 2015. Львів, 

2015 С. 64-68. 

  



159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 



160 

ДОДАТОК   А. Акти впровадження результатів дисертації 

 



161 

 



162 

ДОДАТОК   Б. Список публікацій здобувача за темою дисертації 

та відомості про апробацію результатів дисертації 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації: 

1. Шаркова Н.А. Особенности производства гидролизованных белковых 

продуктов / Н.А. Шаркова, Э.К. Жукотский, А.В. Декуша, С.А. Иванов. // 

Промышленная теплотехника. – 2013. – том 35, №7. – С. 187–190. 

2. Дмитренко Н.В. Дослідження впливу попередньої гігротермічної 

обробки на теплові характеристики та ефективність процесу сушіння паренхімних 

тканин картоплі / Н.В. Дмитренко, С.О. Іванов, Л.В. Декуша, Ю.Ф. Снєжкін // 

Наукові праці ОНАХТ. - 2014. - Вип.45, Т. 2.- С.162-166. 

3. Декуша А.В. Теплофизические характеристики водных растворов 

гидролизованных белков / А.В. Декуша, Е.К. Жукотський, С.О. Іванов // Наукові 

праці ОНАХТ. - 2014. - Вип.46, Т. 2.- С.145-147. 

4. Іванов С.О. Обработка информации при исследовании свойств 

влажных материалов методом синхронного теплового анализа / С.О. Іванов, 

Л.Й. Воробйов, Л.В. Декуша // Системи обробки інформації: збірник наукових 

праць. Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, 

2015. – Вип. 6 (131). – С. 75-78. Індексується наукометричною базою Index 

Copernicus 

5. Дмитренко Н.В. Дослідження теплофізичних характеристик пагонів 

верби за допомогою установки синхронного теплового аналізу / Н.В. Дмитренко, 

С.О. Іванов, Ю.Ф. Снєжкін, Л.В. Декуша // Промышленная теплотехника, – 2015– Т. 

37, №2. – С. 77-84. 

6. Роман Т.А. Установка СТА для измерения теплоты испарения 

крупнодисперсных материалов / Т.А. Роман, А.Г. Мазуренко, М.Г. Иванченко, 

А.С. Дубивко, Л.В. Декуша Л.И. Воробьёв, С.А. Иванов // Научни трудове на УХТ - 

Пловдив, 2015. – том LXII, – С. 804-809. 



163 

7. Dorohovych V. Thermal energy expenses for baking of the wafer sheets with 

gluten-free types of flour / V. Dorohovych, I. Tarasenko, S. Ivanov, O. Mazurenko // 

Ukrainian Journal of Food Science. – 2015. –Vol. 3. Is. 1. –P. 92 -102. Індексується 

наукометричною базою Index Copernicus 

8. Іванов С.О. Методи компенсації впливу неідентичних умов 

теплообміну у вимірювальних комірках диференціального калориметра / 

С.О. Іванов, Л.Й. Воробйов, Л.В. Декуша, О.Л. Декуша // Метрологія та прилади: 

науково-виробничий журнал - Харків 2017, №2 с.19-22. Індексується 

наукометричною базою Index Copernicus 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

9. Декуша Л.В. Установка синхронного теплового аналізу для 

дослідження теплоти випаровування / Л.В. Декуша, Ю.Ф. Снєжкін, С.О. Іванов, // 

Системи–2013. Термографія і термометрія, метрологічне забезпечення вимірювань 

та випробувань: міжнар. н.-т. конф., 23-27 вер. 2013, Львів, Україна,: Тези 

доповідей. – Львів: видавництво Львівської політехніки - С. 148. 

10. Снєжкін Ю.Ф. Установка синхронного теплового анализа ДМКИ-01 

для исследования процесса сушки влажного сырья / Ю.Ф. Снєжкін, С.А. Иванов, 

Н.В. Дмитренко, Л.В. Декуша, Л.И. Воробьев // Проблемы ресурсо- и 

энергосберегающих технологий в промышленности и АПК: междунар. н.-т. конф., 

23-26 сент. 2014, Иваново, Россия: труды конф.: в 2 т. – Иваново: ИГХТУ, 2014 – 

Т.1. – С 34-38. 

11. Дорохович В.В. Исследования тепломассообменных процессов при 

віпикание вафель на аглютеновой муке / В.В. Дорохович, І.В. Тарасенко, 

С.О. Іванов // Хранительна наука, техника и технологии 2014: науч. конф. с межд. 

уч. Научни трудове на УХТ - Пловдив, 2014. – том 61, част I. – С. 69-73. 

12. Іванов С.О. Експериментальне дослідження теплоємності пагонів верби 

/ С.О. Іванов, Н.В. Дмитренко, Л.Й. Воробйов // Нетрадиційні і поновлювані 

джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні:VIII міжн. 



164 

наук.-практ. конф., 2-3 квітня 2015, Львів, Україна: збірник наук. праць. 2015. - 

Львів, 2015 - С. 64-68. 

13. Абрамова А.Г. Дослідження теплоємності цукрозамінників нового 

покоління / А.Г. Абрамова, В.В. Дорохович, С.О. Іванов // Наукові здобутки молоді 

– вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: матеріали 81 міжнар. 

наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів., 23–24 квітня 2015 р., Київ, 

Україна – К.: НУХТ, 2015 р. – Ч.1. – C. 124. 

14. Іванов С.О. Критерії оптимізації процесу сушіння / С.О. Іванов, 

З.А. Бурова // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та 

переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства: VІ міжнар. наук. - 

практ. конф. вчених, аспірантів і студентів, збірник праць.: 28-29 квітня 2016 р. 

Київ, Україна. - К., ЦП КОМПРИНТ 2016 - с 325. 

15. Снежкин Ю.Ф. Особенности испарения воды из растительных тканей в 

процессе сушки / Ю.Ф. Снежкин, Н.В. Дмитренко, С.А Иванов, Л.И. Воробьев // 

Повышение эффективности процессов и аппаратов в химической и смежных 

отраслях промышленности: сборник научных трудов Междунар. н. – т. конф., 

посвящённой 105-летию со дня рождения А.Н. Плановского: Т. 2., 8-9 сентября 

2016. Москва, Россия. / М.: ФГБОУ ВО МГУДТ, 2016. – с. 11-15. 

16. Іванов С.О. Прилад для вимірювання теплоти випаровування вологи та 

теплоємності неоднорідних вологих матеріалів методом синхронного теплового 

аналізу / С.О. Іванов, Л.Й. Воробйов, Л.В. Декуша // Неруйнівний контроль та 

технічна діагностика – UkrNDT-2016: збірник доповідей 8-ї Національної науково-

технічної конференції 22-24 листопада 2016, Київ, Україна / Київ: УТ НКТД, 2016 – 

C. 158-161. 

17. Іванов С.О. Компенсація неідентичності умов теплообміну 

вимірювальних комірок диференціального калориметра при дослідженні теплоти 

випаровування / С.О. Іванов // Гіротехнології, навігація, керування рухом і 

конструювання авіаційно-космічної техніки: XІ міжнар. н.-т. конф. збірка 

доповідей, 13-14 квітня 2017 Київ, Україна - К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. - 

Ч.4. – С 53-56. 



165 

18. Іванов С.О. Применение метода дифференциальной калориметрии при 

неидентичности условий теплообмена измерительных ячеек / С.О. Іванов, 

Л.Й. Воробйов, Л.В. Декуша // Метрологія та вимірювальна техніка -5-7 жовтня 

2016: Х міжнародна н.-т. конф.: Тези доповідей. Харків, 2016 – C. 153. 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації: 

19. Пат. 113939 Україна, МПК
6
G01K 17/02. Калориметричний пристрій 

для визначення питомої теплоти випаровування води і органічних рідин з 

матеріалів / Л. В. Декуша, Л. Й. Воробйов, С. О. Іванов; власник Інститут технічної 

теплофізики НАН України. – № 2016 05946; заявл. 01.06.2016; опублік. 27.03.2017, 

Бюл. № 6. 

20. Бурова З.А. Калориметричні методи та прилади комплексного аналізу 

характеристик біологічних речовин / З.А. Бурова, С.А. Иванов // Научные труды 

SWorld. – Вып. 1 (42). Т. 2. – Иваново: Научный мир, 2016 – С. 42-46. 

21. Иванов С.А. Прибор для измерения теплоты парообразования и 

теплоемкости влажного сырья методом СТА / С.А. Иванов // Мир науки и 

инноваций. – Вып. 1(3). Т. 2. – Иваново: Научный мир, 2016 – с. 42-46. 

22. Иванов С.А. Коррекция влияния неравных условий теплообмена в 

ячейках при исследовании теплоты испарения на дифференциальном калориметре / 

С.А. Иванов, К.Н. Самойленко  // Научный взгляд в будущее. – Выпуск 5. Том 1. – 

Одесса: Куприенко С.В., 2017 – С. 63-67. 

23. Дорохович В.В. Дослідження теплоємності бісквітного тіста на основі 

цукрозамінників нового покоління / В.В. Дорохович, А.Г. Абрамова, Л.Й. Воробйов, 

С.О. Іванов // Промышленная теплотехника, – 2015– Т. 37, №7. – С. 163.  

 

Відомості про апробацію результатів дисертації: 

Найбільш вагомі результати роботи доповідались на наступних конференціях: 

1. міжнар. н.-т. конференція «Системи – 2013». Термографія і термометрія. 

Метрологічне забезпечення вимірювань та випробувань (23-27 вересня 2013, Львів, 

Україна, форма участі – усна доповідь); 



166 

2. міжнар. н.-т. конференція «Проблемы ресурсо- и энергосберегающих 

технологий в промышленности и АПК» (23-26 вер. 2014, Іваново, Росія, форма 

участі – публікація тез); 

3. міжнар. наук. конференція „Хранительна наука, техника и технологии” 

(24-25 жовтня 2014, Пловдив, Болгарія, форма участі – публікація тез); 

4. VIII міжнар. н.-пр. конференція «Нетрадиційні і поновлювані джерела 

енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні» (2-3 квітня 2015, 

Львів, Україна, форма участі – публікація тез); 

5. 81 міжнар. наук. конференція «Наукові здобутки молоді – вирішенню 

проблем харчування людства у ХХІ столітті», (23–24 квітня 2015 р., Київ, Україна, 

форма участі – усна доповідь); 

6. VІ міжнар. н.пр. конференція «Наукові здобутки у вирішенні актуальних 

проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки 

продовольства» (28-29 квітня 2016 р. Київ, Україна, форма участі – усна доповідь); 

7. міжнар. н.-т. конференція «Повышение эффективности процессов и 

аппаратов в химической и смежных отраслях промышленности» (8-9 вересня 2016. 

Москва, Росія, форма участі – публікація тез); 

8. IX міжнар. конференція «Проблеми теплофізики та теплоенергетики» (20 

– 23 жовтня 2015, Київ, Україна, форма участі – усна доповідь) 

9. Х міжнар. н.-т. конференція «Метрологія та вимірювальна техніка -2016» 

(5-7 жовтня 2016, Харків, Україна, форма участі – усна доповідь); 

10. VIII Нац. н.-т. конференції «Неруйнівний контроль та технічна 

діагностика – UkrNDT-2016» (22-24 листопада 2016, Київ, Україна, форма участі – 

усна доповідь); 

11. XІ міжнар. н.-т. конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом 

і конструювання авіаційно-космічної техніки» (13-14 квітня 2017 Київ, Україна, 

форма участі – усна доповідь); 

12. X міжнар. конференція «Проблеми теплофізики та теплоенергетики» (23 

– 26 травня 2017, Київ, Україна, форма участі – усна доповідь). 



167 

ДОДАТОК   В. Програма і методика перивнної повірки системи 

 



168 



169 



170 



171 



172 



173 



174 



175 



176 

 



177 

ДОДАТОК   Г. Патент на винахід 

 



178 

 



179 

 


