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Дисертаційну роботу присвячено вирішенню актуального науковоприкладного

завдання

підвищення

точності

та

швидкодії

засобів

вимірювання теплоти згоряння твердого, рідкого та газоподібного палива.
У першому розділі роботи проведено огляд та порівняльний аналіз
існуючих методів та приладів визначення теплоти згоряння палива.
Зазначено, що до теперішнього часу на більшості підприємств для
визначення теплотворної здатності різних видів енергетичних палив в
основному використовується рідинний бомбовий адіабатичний калориметр
спалювання В2-08, розроблений ще за радянських часів, та його модифікації.
Вони базуються на вимірюванні зміни температури калориметричної рідини
при спалюванні речовини в сосуді («бомбі»), що розміщується в цій рідині.
Процес вимірювання є достатньо довгим (складає близько 30–40 хвилин) і в
його основі лежать емпіричні формули алгоритму перетворення зміни
температури в кількість теплоти. Процес вимірювання на цих калориметрах
проходить

в

напівавтоматичному

режимі

і

вимагає

для

роботи

кваліфікованого оператора.
Розроблені фахівцями НАН України бомбові анероїдні («сухі»)
калориметри серії КТС хоча й частково задовольнили потребу енергетичного
ринку України у вітчизняних калориметричних засобах визначення якості
різних видів палива, але наразі потребують вдосконалення. Це, в свою чергу,
вимагає проведення додаткових наукових досліджень та розроблення нових
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конструктивних рішень, спрямованих на забезпечення похибки вимірювання
теплоти згоряння на світовому рівні та одночасного суттєвого (в рази)
підвищення швидкодії засобів вимірювань. Більшість марок калориметрів
закордонних виробників використовують аналогічний вітчизняним метод
вимірювання, але виграють у точності, швидкодії та степені автоматизації,
при цьому їх вартість значно вища. Тому розроблення і вдосконалення
динамічних методів вимірювання теплоти згоряння в бомбовому калориметрі
з метою підвищення точності та скорочення тривалості вимірювань є
актуальним науково-прикладним завданням.
За результатами проведеного аналізу сформульовано мету та завдання
дослідження, намічено шляхи розроблення та оптимізації кондуктивного
ізоперіболічного анероїдного калориметра вимірювання теплоти згоряння.
Другий

розділ

дисертаційної

роботи

присвячено

моделюванню

теплових процесів у квазідиференціальному кондуктивному бомбовому
калориметрі,

дослідженню

основних

факторів

впливу

на

похибку

вимірювання та визначенню основних параметрів конструкції приладу.
Поряд з незаперечними перевагами калориметри теплового потоку
(кондуктивні калориметри), в порівнянні з традиційними водяними, мають
низку недоліків, головний з яких  збільшення похибки вимірювань через
вплив

неконтрольованих

зовнішніх

збурень.

Як

ефективний

спосіб

розв’язання цієї проблеми в калориметрах теплового потоку запропоновано
використання диференціальної схеми підключення чутливих елементів,
розроблено конструкцію диференціального бомбового калориметра за
класичною схемою та запатентовано метод зменшення неконтрольованого
теплообміну та аксіальних тепловтрат шляхом організації активної адіабатної
теплоізоляції торців теплового блоку, що підвищує точність вимірювання
кількості теплоти.
Проте, така схема підходить в основному для мікрокалориметрії, а
наявність двох однакових комірок призводить до збільшення габаритів і маси
пристрою.

Для

усунення

зазначених

суперечностей

запропоновано
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квазідиференціальну

схему

побудови

бомбового

кондуктивного

ізоперіболічного анероїдного калориметра, який має два відділення 
основну робочу комірку необхідних розмірів для розміщення реакційної
посудини (калориметричної бомби) і компенсаційну комірку значно меншого
розміру.
Для визначення оптимальних параметрів і режимів роботи виконано
моделювання квазідиференціального калориметра методом електротеплової
аналогії. Електричними аналогами теплового потоку і температури є,
відповідно, струм і напруга. Розглянута модель складається з двох типів
елементів, перший з яких має малий термічний опір та високу теплоємність, а
другий – високий термічний опір та малу теплоємність. На еквівалентній
схемі заміщення, кожен з елементів конструкції представлений у вигляді Тподібного RC-фільтра, у якому електричний опір є аналогом теплового опору
відповідного елемента, а електрична ємність – аналог повної теплоємності.
Розрахунки теплових потоків і температури проведені методом контурних
струмів із застосуванням операційного обчислення в області зображень за
Лапласом.
Показано, що для найкращої компенсації зовнішніх збурень динамічні
характеристики компенсаційної комірки та імітатора реакційної посудини
повинні

бути

подібними,

для

чого

під

час

проектування

квазідиференціального калориметра встановлюється масштабний коефіцієнт
М=10, який дорівнює відношенню висоти робочої комірки до висоти
компенсаційної комірки.
Моделювання динаміки теплових процесів в калориметрі проведене з
використанням програмного пакету для розрахунку процесів в електричних
колах Micro-Cup. За допомогою моделі досліджено вплив конструктивних
параметрів та низки режимних факторів на динамічні характеристики
приладу та складові похибки вимірювання. Результати моделювання
демонструють

ефективність

застосування

квазідиференціальної

схеми

калориметричних вимірювань – у випадку коректного вибору параметрів
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компенсаційної комірки та імітатора вплив збурень температури корпусу
нівелюється.
У

третьому

розділі

описано

конструкцію

розробленої

квазідиференціальної калориметричної системи, яка за своїми основними
технічними характеристиками, а саме діапазоном вимірювань кількості
теплоти 10 – 35 кДж та границею основної відносної похибки не більше
±0,1% не поступається імпортним аналогам, її основних функціональних
блоків та алгоритмів опрацювання вимірювальної інформації.
Розроблено варіації конструктивного виконання імітатора комірки і
реакційної посудини. В процесі налагодження калориметра підбиранням
теплових опорів між частинами імітатора забезпечується така динаміка зміни
сигналу і компенсаційної оболонки, що відповідає зміні сигналу основної
оболонки у випадку впливу однакового зовнішнього збурення.
З метою збільшення швидкодії процесу вимірювань запропоновано
модернізовану

технологію

виготовлення

чутливої

вимірювальної

калориметричної оболонки. Замість окремого сенсора теплового потоку у
вигляді монолітного циліндру запропоновано стрічку термоелементів в
скловолокнистій ізоляції монтувати безпосередньо на зовнішній поверхні
мідного стакану основної реакційної та компенсаційної комірок. Зміна
положення батареї термоелементів призводить до зменшення товщини
оболонки і, відповідно, її теплового опору, що в свою чергу спричиняє
зменшення сталих часу, а швидкодія процесу вимірювань зростає вдвічі.
Електронні вузли калориметра забезпечують безперервне вимірювання
і індикацію теплового потоку, інтегрування теплового потоку за часом з
моменту підпалу протягом усього робочого режиму і надання кінцевого
результату у формі значення енергії згоряння проби палива.
Розроблено

методику

налаштування

динамічних

характеристик

компенсаційної комірки, що дозволило мінімізувати вплив зовнішніх збурень
та

забезпечити

похибку

вимірювання

калориметра

в

межах

0,1%.

Застосування розробленої автоматизованої системи вимірювання, контролю і
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управління

калориметра

значно

скорочує

трудомісткість

проведення

калориметричного досліду і виключає суб'єктивні помилки вимірювання.
У четвертому розділі розглянуто методики підготовки та проведення
калориметричного

експерименту,

викладено

результати

досліджень

метрологічних характеристик розроблених калориметрів та розрахункового
експерименту з підвищення швидкодії одержання результатів досліду, а
також

представлено

результати

визначення

теплотворної

здатності

різноманітних видів палива, в тому числі нетрадиційних та біопалива.
Коректність

результатів

калориметричних

досліджень

оцінено

похибкою вимірювання, розрахованою за результатами первинної повірки за
методикою, затвердженою в ДП «Укрметртестстандарт», яка знаходиться в
межах 0,1%, що підтверджено відповідними свідоцтвами. Таку похибку
вимірювань забезпечує інтегральний спосіб вимірювання кількості теплоти,
що виділяється під час спалювання проби палива, який передбачає
інтегрування сигналу теплометричної оболонки від моменту підпалу проби
палива і до встановлення стаціонарного теплового режиму протягом близько
півгодини, а загальний час калориметричного досліду сягає двох годин. В
роботі обґрунтовано застосування балістичного експрес-методу динамічного
вимірювання імпульсного тепловиділення в бомбових калориметрах, що дало
можливість

зменшити

час

опрацювання

результатів

вимірювання

теплотворної здатності палива в декілька разів.
Практичне

впровадження

результатів

дисертаційної

роботи,

підтверджене відповідними актами, дало змогу здійснити імпортозаміщення
калориметричних засобів вимірювання та дослідити теплотворну здатність
різноманітних сучасних видів палива, в тому числі нетрадиційних і
біопалива, а також оцінити доцільність та економічність їх виробництва та
використання в промислово-господарському комплексі України. Результати
досліджень

можуть

бути

використані

для

подальшого

покращення

метрологічних характеристик калориметрів та розроблення автоматизованих
контрольно-вимірювальних

пристроїв

експрес-контролю

тощо.

Серед
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об’єктів потенційного впровадження – близько 2 тисяч споживачів, які
забезпечують перероблення та використання паливних ресурсів.
Ключові слова: паливо, теплота згоряння, калориметр теплового
потоку, квазідиференціальний калориметр, калориметрична бомба, похибка
вимірювання.
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SUMMARY
Nazarenko О.О. The combustion heat quasidifferential conductive
calorimeter. ‒ Manuscript.
The thesis for a candidate of technical science degree (PhD degree),
specialty 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.
This thesis is devoted to solution of actual scientific and applied problem of
increasing the accuracy and speed of measuring the combustion heat of solid,
liquid and gaseous fuels.
In the first section of the thesis a review and comparative analysis of existing
methods and instruments for determination of the fuels combustion heat is given.
Stated that to nowadays the majority of enterprises to determine the calorific value
of different types of fuel mainly used liquid bomb adiabatic calorimeter
combustion B2-08, was developed in Soviet times, and its modifications. They are
based on measuring changes of temperature of the calorimeter liquid when
substances are burning in the vessel ("bomb") that is placed in this liquid. The
measurement process is quite long (around 30-40 minutes) and it is based on the
empirical formula of the algorithm for converting temperature changes in the
quantity of heat. The measurement process in these calorimeters is in semiautomatic mode requiring a skilled operator.
Developed by NAS of Ukraine specialists bomb aneroid ("dry") calorimeters
series KTC though partially, meet the needs of the Ukraines energy market in the
domestic calorimetric for determining the quality of different fuel types, but
currently require improvement. This, in turn, requires additional research and
development new constructive decisions aimed at ensuring the measurement error
of the heat of combustion on a global level and a simultaneous significant
(significantly) improve the performance of measuring instruments. Most foreing
brands of calorimeters manufacturers use similar domestic measurement method,
but they gain in precision, speed, and degree of automation, while their prise is
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much higher. Therefore, the design and development of dynamic methods for
measuring the combustion heat in the bomb calorimeter with the aim of improving
accuracy and shortening measurement is actual scientific and applied tasks.
According to the results of the analysis the purpose and objectives of the
study, the ways of development and optimization the combustion heat conductive
isoperibolic aneroid calorimeter were formulated.
The second section of the thesis is devoted to modeling of thermal processes
in quasidifferential conductive bomb calorimeter, the study of the main factors of
influence on measurement error and definition of the main design parameters of
the device.
Along with the undeniable advantages the heat flow (conduction)
calorimeters, in comparison with traditional water, have several disadvantages, the
main of which  increase in measurement error due to the influence of
uncontrolled external disturbances. As an effective way to solve this problem in the
heat flow calorimeters suggested the use of a differential circuit connecting the
sensing elements, the developed design of the differential of a bomb calorimeter
according to the classical scheme and patented a method to reduce uncontrolled
heat transfer and the axial heat losses through the adiabatic insulation of the ends
of the heat block, which improves the accuracy of measuring the amount of heat.
However, this scheme is suitable mostly for micro-calorimetry, and the
presence of two identical cells leads to increased size and weight of the device. To
eliminate these contradictions the quasidifferential formation of a conductive
isoperibolic aneroid bomb calorimeter was proposed, which has two objects 
main working cell the necessary size to accommodate the reaction vessel
(calorimetric bomb) and the compensation cell smaller size.
To determine the optimal parameters and modes of operation the modelling
of quasidifferential calorimeter was made by the method of electrothermal analogy.
Electrical analogues of the heat flux and temperature, respectively, are current and
voltage. The model consists of two types of elements, the first of which has low
thermal resistance and high heat capacity, and the second –

high thermal
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resistance and low thermal capacity. At the substitution equivalent circuit each of
the elements are presented in the form of T-shaped RC-filter, in which electrical
resistance is analogous to thermal resistance of the corresponding element, and
capacitance – analog full heat capacity. Calculations of heat flow and temperature
was performed by the method of loop currents with the use of operational calculus
in the area of representations for the Laplace transform.
It is shown that for the best compensation of external disturbances, the
dynamic characteristics of the compensation cell simulator the reaction vessel
should be s similar to each other, for which at quasidifferential calorimeter design
time the scale factor M = 10 sets, which is the ratio of the working chambers
height to the height of the compensation cell.
Modeling the dynamics of thermal processes in calorimeter carried out using
a software package for calculating the processes in electrical circuits, Micro-Cup.
Using the model the influence of design parameters and number of factors on the
dynamic characteristics of the device and the components of measurement error
were

researched.

The

simulation

results

demonstrate

the

efficacy

of

quasidifferential scheme for calorimetric measurements – when the choice of the
compensation cell simulator parameters is correct a the case temperature
perturbation levelled.
The third section describes the quasidifferential calorimetric system design,
which in its basic technical characteristics, namely the measurement range of the
heat volue 10 ‒ 35 kJ and the limit of the basic relative error less than ±0,1% is not
inferior to foreign analogues, and its main functional blocks and algorithms of
measuring information processing.
The variations of the constructive execution of cell simulator and reaction
vessel are developed. In the process of adjusting the calorimeter by selecting the
thermal imbalance between the parts of the simulator, such a dynamics of the
signal change and compensating shell is provided that corresponds to the change of
the signal of the base shell in the event of the effect of the same external
perturbation.
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To increase the measurement process speed the modernized technology of
manufacturing the sensitive measuring calorimeter shell was proposed. Instead of a
separate thermal flow sensor in the form of a monolithic cylinder, a thermoelement
tape in a fiberglass insulation is proposed to be mounted directly on the outer
surface of the copper cup of the main reaction and compensation cells. Changing
the position of the battery of the thermoelements leads to a decrease in the
thickness of the shell and, accordingly, its thermal resistance, which in turn leads
to a decrease in the time constant, and the speed of the measurement process
doubles.
The electronic modules of the calorimeter provide the heat flow continuous
measurement and indication, the integration of the heat flow over time from the
moment of arson during the entire operating mode and providing the final result in
the form of the combustion energy values of fuel samples.
The technique adjusting the dynamic characteristics of the compensation cell
was developed, which allowed to minimize the influence of external perturbations
and to ensure an error of measurement of the calorimeter within 0,1%. The
application of the developed automated system for measuring, controlling and
controlling the calorimeter greatly reduces the complexity of carrying out the
calorimetric experiment and eliminates subjective measurement errors.
The fourth section deals with the methods of preparing and conducting a
calorimetric experiment, presents the results of studies on the metrological
characteristics of developed calorimeters and a calculation experiment to improve
the speed of obtaining the results of the experiment, as well as the results of
determining the calorific value of various types of fuel, including non-traditional
and biofuels.
The correctness of the results of calorimetric studies is estimated by the
measurement error calculated on the basis of the results of the primary calibration
according to the method approved by the State Enterprise "Ukrmetrteststandart",
which is within 0.1%, which is confirmed by the relevant certificates. This
measurement error is provided by an integral method for measuring the heat
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volume released during the burning of a fuel sample, which involves integrating
the heat-energy shell signal from the moment of burning the fuel sample and
installing the stationary thermal regime for about half an hour, and the total time of
the calorimetric experiment reaches two hours. The paper substantiates the use of a
ballistic express method for the dynamic measurement of pulsed heat generation in
bomber calorimeters, which made it possible to reduce the processing time of the
calorific value measurements of fuel several times.
The practical implementation of the thesis results, confirmed by the relevant
acts, made it possible to carry out import substitution of calorimetric measuring
instruments and to study the calorific value of various modern types of fuel,
including non-traditional and biofuels, as well as to assess the feasibility and costeffectiveness of their production and use in the industrial-economic complex of
Ukraine. Research results can be used for further improvement of calorimeters
metrological characteristics and the development of automated control and
measuring devices for express control, etc. Among the objects of potential
introduction ‒ about 2 thousand consumers, which provide processing and use of
fuel resources.
Keywords: fuel, combustion heat, heat flow calorimeter, quasidifferential
method, calorimeter bomb, measurement error.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. В умовах стрімкого
підвищення вартості енергоносіїв та гострого дефіциту енергоресурсів
питання визначення якості палива, яке видобувається в Україні або
імпортується в країну, є надзвичайно актуальним, оскільки є визначальним у
формуванні обґрунтованої цінової політики, проведення економічних
розрахунків тощо.
В тепловій енергетиці України існує гострий дефіцит сучасних
універсальних засобів вимірювання теплоти згоряння палива, що надходить
на котельні установки та теплоелектростанції. Наявність таких пристроїв
дозволить підвищити точність розрахунку техніко-економічних показників
теплоенергетичних установок, що призведе до економії енергоресурсів за
умови значної нестабільності показників якості палива, що постачається.
Такий прилад повинен, по-перше, мати задовільні для масових технічних
вимірювань метрологічні характеристики, по-друге, передбачати можливість
автоматизації процесу підготовки до вимірювань і самих вимірювань, і, потретє, конструкція приладу і його вузлів повинна бути економічно
виправдана в умовах дрібносерійного виробництва, що дасть можливість
задовольнити зростаючу потребу в засобах вимірювання теплоти згоряння.
Вагомий внесок у розроблення та вирішення питань вказаної
проблематики зробили закордонні та вітчизняні вчені: Е. Кальве, А. Пратт,
А. Тіан, Ф. Россіні, В. Хемінгер, Г. Хйоне, Л.І. Анатичук, Л.М. Гальперін,
В. Зеленкевич, Є.В. Лебедєв, Г.М. Кондратьєв, Д.М. Олійник, М.М. Попов,
В. Свентославський, В.Я. Черепанов, О.А. Геращенко, Т.Г. Грищенко,
Л.В. Декуша, Л.Й. Воробйов та інші.
Розроблені фахівцями НАН України бомбові анероїдні калориметри
серії КТС хоча й частково задовольнили потребу енергетичного ринку
України у вітчизняних калориметричних засобах визначення якості різних
видів палива, але наразі потребують вдосконалення. Це, в свою чергу,
вимагає проведення додаткових наукових досліджень та розроблення нових
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конструктивних рішень, спрямованих на забезпечення похибки вимірювання
теплоти згоряння на світовому рівні та одночасного суттєвого (в рази)
підвищення швидкодії засобів вимірювань.
Тому розроблення і вдосконалення динамічних методів вимірювання
теплоти згоряння в бомбовому калориметрі з метою підвищення точності та
скорочення тривалості вимірювань є актуальним науково-прикладним
завданням.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Основний зміст дисертаційної роботи складають результати, отримані під час
виконання госпдоговору №581 від 02.08.2010 р. «Створення, дослідження
метрологічних характеристик та постачання бомбового калориметра КТС-4»
та держбюджетної теми Інституту технічної теплофізики НАН України
1.7.1.843 «Розвиток теоретичних засад моніторингу технічного стану об’єктів
теплоенергетики та підвищення їх ефективності» (2012 – 2016 рр., № ДР
0112U001929).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є
підвищення точності та швидкодії визначення калорійності палива.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено наступні
завдання:
1) провести порівняльний аналіз видів існуючих калориметричних
систем та методів оброблення вимірювальної інформації, а також напрямів
вдосконалення кондуктивних калориметрів для визначення теплоти згоряння
палива;
2) визначити раціональні параметри теплової частини приладу і
вторинної вимірювальної і регулюючої апаратури шляхом математичного
моделювання та експериментальних досліджень;
3) провести моделювання та запропонувати метод налаштування
динамічних характеристик компенсаційної комірки для мінімізації впливу
зовнішніх збурень;
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4) обґрунтувати структуру та дослідити функціонування блоку
керування та вимірювання для оптимізації калориметричного процесу;
5) створити дослідний зразок квазідиференціальної калориметричної
системи, провести експериментальні дослідження розроблених методів та
системи і сформувати рекомендації щодо їх практичного використання та
перспектив подальшого розвитку цього науково-технічного напряму.
Об'єкт дослідження – процес вимірювання теплоти згоряння палива.
Предмет дослідження – моделі, метод та кондуктивні калориметри
вимірювання калорійності палива.
Методи дослідження ґрунтуються на використанні прямих методів
безпосереднього вимірювання теплоти згоряння різних видів палива з
застосуванням методів теорії теплообміну, термодинаміки, теплофізики,
математичного моделювання, обчислювального та інженерно-фізичного
експерименту, теорії вимірювань в стаціонарних умовах.
Наукова новизна отриманих результатів. В дисертаційній роботі:
1) вперше розроблено метод квазідиференціальних вимірювань у
бомбовій калориметрії, який базується на диференціальній схемі, що
дозволило

зменшити

похибку

вимірювань

для

калориметричного

експерименту;
2) вперше запропоновано модель квазідиференціального калориметра
з використанням методу електротеплової аналогії, що дозволило дослідити
вплив зовнішніх збурень на похибку вимірювань;
3) вперше

розроблено

метод

зменшення

неконтрольованого

теплообміну та аксіальних тепловтрат шляхом організації активної адіабатної
теплоізоляції торців реакційної комірки, що дало можливість підвищити
точність вимірювання кількості теплоти в диференціальному калориметрі;
4) вперше

запропоновано

спосіб

зменшення

теплового

опору

теплометричної чутливої оболонки, що дало можливість підвищити вдвічі
швидкість одержання результатів калориметричного експерименту;
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5) розвинуто

метод

динамічного

вимірювання

імпульсного

тепловиділення в бомбових калориметрах, що дало можливість зменшити час
опрацювання результатів вимірювання теплотворної здатності палива.
Практичне значення отриманих результатів полягає у створенні та
практичному застосуванні квазідиференціальних калориметрів та апаратнопрограмних засобів вимірювання теплотворної здатності палива, в тому
числі:
1) розроблено узагальнену структуру та конструкцію теплового блоку
квазідиференціального калориметра, що дозволило забезпечити підвищення
точності та швидкодії вимірювання теплотворної здатності палива;
2) створено програмне забезпечення для контролю та вимірювання
калорійності палива, що дало змогу керувати процесом контролю та
вимірювання;
3) обґрунтовано технічні рішення та розроблено нові методи і засоби
вимірювання теплотворної здатності палива з покращеними метрологічними
характеристиками;
4) розроблено алгоритми й програми, реалізовані в створеному
квазідиференціальному калориметрі, що дозволило автоматизувати процес
вимірювань та контролю, забезпечуючи при цьому високу достовірність
кінцевих даних;
5) на
досліджень

основі

проведених

теплотворної

теоретичних

здатності

та

палива

експериментальних
розроблено

зразки

квазідиференціальних калориметрів, проведено їх метрологічну атестацію та
впровадження, що дало змогу здійснити імпортозаміщення вказаних засобів
вимірювань. Зокрема, впроваджено три бомбові калориметри типу КТС-4: у
ДП «Рівнестандартметрологія» (акт від 08.02.2016 р.), НТК «ІПМаш» НАН
України (акт від 07.02.2012 р.), ТОВ «Терра еколенд» (акт від 21.09.2011 р.).
Результати наукових досліджень використано в навчальному процесі
кафедри

атомних

електричних

станцій

і

інженерної

теплофізики
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теплоенергетичного факультету НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» (акт від
25.09.2017 р.)
Особистий внесок здобувача. Моделювання теплових процесів і
розрахунок раціональних параметрів квазідиференціального калориметра,
розробка апаратних і програмних засобів та апробація методу налаштування
динамічних

характеристик

компенсаційної

комірки,

основна

частина

експериментальних досліджень виконані автором самостійно. У роботах,
опублікованих у співавторстві, здобувачеві належать такі результати:
обґрунтовано доцільність застосування квазідиференціального методу для
зменшення похибки калориметричних вимірювань [1, 6, 11, 13]; описано
конструктивні особливості квазідиференціального калориметра [1, 4, 8, 10];
здійснено математичне моделювання теплових процесів в калориметрі та
проаналізовано

його

результати

[7,

12];

здійснено

розрахунковий

експеримент, підібрано та обґрунтовано апроксимаційну функцію для
максимального зменшення часу опрацювання результатів калориметричного
експерименту [3, 9]; представлено методики визначення вищої та нижчої
теплоти згоряння твердих, рідких та газоподібних видів біопалива [5, 14];
узагальнено результати досліджень теплоти згоряння та здійснено аналіз
відповідності результатів експериментальних калориметричних досліджень
різноманітних

видів

біопалива

вітчизняного

виробництва

світовим

стандартам [2, 15]; описано методику опрацювання сигналів кондуктивного
диференціального калориметра [16].
Апробація

результатів

роботи.

Основні

результати

роботи

обговорювалися на: V  ІХ міжнародних конференціях «Проблеми
промислової теплотехніки» (Київ, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 рр.);
X міжнародній конференції «Проблеми теплофізики та теплоенергетики»
(Київ, 2017 р.); 7-й міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні
прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної
діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання» (ІваноФранківськ, 2014 р.); Х міжнародній науково-технічній конференції
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«Метрологія та вимірювальна техніка» (Харків, 2016 р); 8-й Національній
науково-технічній

конференції

«Неруйнівний

контроль

та

технічна

діагностика» (Київ, 2016).
Публікації. Основні положення та результати дисертаційної роботи
викладено в 16 наукових працях, у тому числі: 1 монографія, 4 статті в
наукових фахових виданнях, 2 статті у виданнях, що включені до
міжнародних наукометричних баз даних (Index Copernicus), 2 патенти
України на винахід, 6 публікацій у збірниках матеріалів Всеукраїнських та
міжнародних науково-технічних конференцій.
Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі
вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел з
152 найменувань та додатків. Дисертація містить 212 сторінок, в тому числі
127 сторінок основного тексту, 42 рисунки і 9 таблиць.
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РОЗДІЛ 1
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОТИ ЗГОРЯННЯ
ПАЛИВА
1.1 Класифікація методів та приладів
Основною теплотехнічною характеристикою якості палива є теплота
згоряння. Під питомою теплотою згоряння розуміють кількість теплової
енергії, що виділяється при повному згоранні одиниці маси твердого або
рідкого палива і одиниці об'єму для газоподібного палива. Відомі дві основні
групи методів визначення теплоти згоряння (ТЗ) палива: методи розрахунку
на

підставі

елементарного

хімічного

аналізу

складу

палива

і

експериментальні методи, засновані на вимірюванні теплоти, що виділяється
при спалюванні проби палива, відомі як калориметричні методи [1, 2].
З великої кількості формул, запропонованих для розрахунку ТЗ твердих
і рідких палив по їх елементарному складу, найбільш відомою і успішною з
точки зору простоти і точності, є формула Д.І. Менделєєва з емпірично
підібраними коефіцієнтами для відповідних елементів, що входять до складу
органічної речовини палива [2]. Для визначення вищої теплоти згоряння qВ
палива на робочу масу (кДж/кг), формула має вигляд:
qB  339    C   1256    H   109     O     S  

(1.1)

де γ (С), γ (H), γ (O) і γ (S) ‒ процентний вміст, відповідно, вуглецю, водню,
кисню і сірки в паливі.
У разі газоподібного палива нижча ТЗ (кДж/м3) може бути підрахована
для одного кубічного метра сухого газу за формулою:
qН  108    H 2   126,3    CO   358,2    CH 4   560,5    C2 H 2  
 590,6    C2 H 4   637,3    C2 H 6   859,8    C3 H 6  

(1.2)

 912,3    C3 H 8   1134    C4 H 8   1186,2    C4 H10 

де γ(H), γ(CO), γ CH4) і т.д. ‒ вміст окремих газових компонентів у відсотках
за обсягом газоподібного палива при нормальних умовах.
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Відомі методи розрахунку ТЗ вологого, що містить пил і золу,
газоподібного палива і сумішей різних видів палив [2]. Розрахункові методи
визначення ТЗ вимагають проведення попереднього хімічного аналізу
елементарного складу палива, є непрямими методами і не забезпечують тієї
точності, яка досягається калориметричними методами.
Калориметрія є одним з основних експериментальних методів
теплофізики та термохімії, за допомогою якого вимірюються енергетичні
ефекти процесів (в тому числі і спалювання) і вивчаються термічні
властивості речовин. У зв'язку з великою різноманітністю вирішуваних
завдань, розроблено безліч калориметрів, що реалізують різні принципи дії та
конструкції. Класифікації різних методів і приладів проведені в ряді робіт
[3‒11], проте загальноприйнятої єдиної класифікації в даний час немає,
ймовірно, у зв'язку з дуже широким спектром розв'язуваних калориметрією
завдань і різноманітністю конструкцій приладів.
Різні типи калориметрів згоряння (КЗ) характеризуються не тільки
загальним призначенням, а й певними властивостями, що відрізняють їх від
інших калориметричних приладів. Так, для КЗ характерні відносно високі
енергії тепловиділення, наприклад, 10 ‒ 50 кДж для бомбових КЗ; порівняно
висока точність; наявність складних систем відбору та підготовки зразків
(проб) досліджуваної речовини. КЗ є найбільш поширеними приладами в
практиці калориметричних вимірів, так як їх застосовують для визначення ТЗ
на теплових електростанціях і в котельнях, при випробуваннях продукції
хімічної та нафтопереробної промисловості, на об'єктах видобутку і
транспортування природних палив, в металургії, при наукових дослідженнях.
При класифікації КЗ, як і взагалі калориметрів, використовують різні
класифікаційні ознаки, але кожна з цих ознак не характеризує розглянутий
прилад досить повно. Так, в [6] розглянуто класифікацію за методами
калориметричних вимірів, по тепловим режимам роботи калориметра і за
конструктивними ознаками. В [10] класифікація проведена за принципом дії і
конструкції, причому зазначено, що «для характеристики сконструйованого
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калориметра слід вказати його приналежність до того чи іншого типу за всіма
класифікаціями ...». Таким чином, при класифікації КЗ практично необхідно
описати його повну теплотехнічну схему, тобто вказати спосіб спалювання
досліджуваної речовини, тепловий режим або принцип дії, особливості
конструкції і агрегатний стан робочої речовини калориметра.
Всі КЗ можна розділити на дві великі групи залежно від умов і
тривалості процесу спалювання речовини:
‒ бомбові калориметри дискретної (періодичної) дії,
‒ полум'яні калориметри безперервної дії.
В бомбових КЗ спалювання проби палива відомої маси (або об'єму ‒
для газу) відбувається в спеціальній реакційній посудині ‒ калориметричній
бомбі (КБ) в атмосфері кисню при постійному об’ємі. В полум'яних
калориметрах відбувається безперервне спалювання палива в камері
згоряння, яка з’єднується з атмосферою. В цьому випадку процес протікає
при сталому тиску. Бомбові калориметри застосовують для вимірювання ТЗ
будь-яких видів органічного палива, а полум'яні КЗ ‒ тільки для газоподібних
або рідких легкокиплячих речовин. Наразі, оскільки бомбові калориметри є
більш

універсальними,

далі

представлено

класифікацію

за

типом

теплотехнічної схеми саме бомбових КЗ (рис. 1.1). Зупинимося на деяких
термінах та загальних зауваженнях.
У всіх ентальпійних КЗ, теплота, що виділяється при спалюванні
палива, викликає збільшення теплоємності (ентальпії) робочої речовини в
ядрі калориметричної системи. При цьому в адіабатичних КЗ відсутній
теплообмін між ядром системи і оболонкою, а в ізотермічних КЗ температура
ядра системи підтримується постійною. Ідеальні ізотермічний і адіабатичний
режими реально нездійсненні ‒ на практиці завжди є відхилення від цих
режимів. В ізотермічних калориметрах сталість температури забезпечується
використанням теплоти фазового переходу або термоелектричного ефекту
Пельтьє.

теплотехнічної схеми

Агрегатний стан
робочої речовини

Конструкція

Тепловий режим

Принцип дії

Спосіб
спалювання

діатермічні

рідинні
(водяні)

з рухомою
бомбою

статичні

масивні
(анероїдні)

динамічні

анероїдні

квазідиференціальні

диференціальні

однокоміркові

ізопериболічні

кондуктивні
(теплового потоку)

ізотермічні

ізопериболічні (з
ізотермічною оболочкою)

з теплоізоляційною
оболочкою

адіабатичні

ізотермічні

ентальпійні

БОМБОВІ КЗ
дискретної дії
(при постійному об'ємі)
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Рис. 1.1 Класифікація бомбових калориметрів згоряння за типом
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Хоча ізотермічні калориметри з'явилися одними з перших (крижаний
калориметр Лавуазьє і Лапласа ‒ 1780 р., Бунзена ‒ 1870 р.), їх для
вимірювання ТС палива на даний час не використовують через труднощі
автоматизації калориметрів фазового переходу і неможливості компенсувати
великі енерговиділення при вимірюванні теплоти згоряння за допомогою
ефекту Пельтьє.
У діатермічних КЗ температури ядра і оболонки різняться, і при цьому
є помітні витоки теплоти від ядра до оболонки, які необхідно враховувати
при проведенні вимірювань.
У кондуктивних КЗ теплота відводиться від ядра системи з допомогою
кондуктивного теплообміну, а тепловиділення визначається по вимірюваним
значенням теплового потоку. Кондуктивні калориметри іноді відносять до
категорії діатермічних.
Калориметри з рухомою КБ (обертається або гойдається), а також
цілком динамічні калориметри, що цілком обертаються використовуються в
термохімічних дослідженнях для кращого перемішування реагуючих речовин
та інтенсифікації реакції, що протікає [10‒14]. Однак для вимірювання
теплоти згоряння палива такі прилади практично не застосовують.
Агрегатний стан робочого і охолоджуючого середовища визначає
експлуатаційні властивості КЗ. Як правило, в КЗ як робоче середовище
використовують воду або твердий метал ‒ мідь, сплави алюмінію, сталь, а в
якості охолоджуючої середовища ‒ воду або повітря.
Можлива

класифікація

КЗ

і

за

іншими

ознаками.

Так,

за

метрологічними властивостями, в залежності від точності вимірювань, що
досягається, і місця в державній повірочній схемі, КЗ поділяють на
первинний еталон, робочий еталон (зразковий засіб) і робочий засіб
вимірювання [15‒17]. Залежно від виду контрольованого палива існують
калориметри

для

твердого,

рідкого

або

газоподібного

палива.

Використовують також універсальні КЗ для всіх видів палива. Класифікують
КЗ і по іншим конструктивним і експлуатаційним ознаками, наприклад, за
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ступенем автоматизації, за класами точності тощо. Однак ці ознаки носять,
на відміну від теплотехнічної схеми, швидше кількісний, ніж якісний
характер і можуть розглядатися як часткові технічні характеристики.
Необхідно відзначити, що наразі відсутня єдина загальноприйнята
термінологія. Так, використовують терміни «калориметр спалювання»
[17‒20], «згоряння» [6, 21], «горіння» [7]. Для опису приладів, температура
оболонки

яких

підтримується

постійною,

використовуються

терміни

«ізотермічна оболонка» [5, 20, 21] і «ізопериболічний калориметр» [6, 10,
23‒25]. Використовують терміни «масивний» КЗ [6, 18] і «анероїдний» КЗ
[10]; КЗ «теплового потоку» і «кондуктивний» тощо. У даній роботі
використано термінологію, що найбільш часто вживається на даний час.
1.2 Загальна структура бомбових калориметрів згоряння
Теплотехнічна схема бомбового КЗ дискретної дії містить, як правило,
три основних структурних елемента:
 ядро калориметричної системи, що складається зазвичай з КБ та
теплосприймаючого тіла ‒ рідкого або твердого, масивного і з високою
теплопровідністю;
 оболонку калориметричної системи, яка забезпечує необхідний
режим теплообміну з навколишнім середовищем;
 тепловий зв'язок, що забезпечує необхідний режим теплообміну між
ядром і оболонкою системи.
Важливими

конструктивними

елементами

є

також

первинні

перетворювачі температури і теплового потоку, що використовуються для
підтримки необхідних теплових режимів і отримання вихідної інформації для
визначення ТЗ. Калориметричною бомбою КБ є виготовлений з нержавіючої
сталі циліндричний стакан з кришкою, ємністю близько 300 см3. Залежно від
способу герметизації КБ може бути виконана самоущільнювальною та
несамоущільнювальною. У самоущільнювальної КБ є гумове кільце, яке,
стискаючись між кришкою і накидною гайкою під впливом надлишкового

31
тиску газів в стакані, герметизує бомбу. У другому випадку герметизація КБ
проводиться за допомогою свинцевого або гумового кільця, яке стискається і
герметизує бомбу при закручуванні накидної гайки. На кришці КБ є два
штуцери з вентилями або клапанами для заправки киснем під тиском 3 МПа і
евакуації газоподібних продуктів згоряння. На внутрішній стороні кришки
закріплений тримач, в який вставляють тигель з пробою палива. Штуцери і
утримувач одночасно служать елементами токопідведення до тонкого дроту,
за допомогою якого підпалюють проби палива.
Застосовують КБ і інших форм і конструкцій [10, 11], проте, всі вони
повинні забезпечувати стандартні умови згоряння, як досліджуваної
речовини (палива), так і зразкової речовини ‒ бензойної кислоти, яка
використовується під час градуювання і атестації КЗ. Прийнято наступні
стандартні бомбові умови [5, 10, 26]:
1) реакція згоряння починається при постійному тиску в ізотермічних
умовах при температурі 298,15 К;
2) початковий тиск чистого кисню в КБ, виміряний при температурі
298 К, має становити 3,04 МПа;
3) маса зразка для спалюванні береться з розрахунку 3 г на 1 л об'єму
бомби;
4) кількість води, що вводиться перед дослідом в бомбу для насичення
водяними парами її внутрішнього простору, береться з розрахунку 3 г на 1 л
об'єму бомби.
Різні типи теплотехнічних схем бомбових КЗ розглянуті нижче на
прикладах конкретних технічних реалізацій. Основні характеристики
розглянутих приладів наведені в таблиці 1.1. Технічні характеристики ряду
сучасних приладів наведені також в оглядах [23‒25, 27].

Таблиця 1.1
Технічні характеристики бомбових калориметрів згоряння
№ Марка приладу,
Діапазон
Похибка визначення, Тривалість Габарити, мм
п/
теплотехнічна вимірювань,
%
досліду,
(маса, кг),
п
схема
кДж
год.
автоматизація
ефективної
ТЗ
теплоємності
1 В-08-М,
20… 40
0,1
‒
0,33
420370720
РІ
(50), НА
2 В-08-МА,
20… 40
0,1
‒
0,33
500350870
РІ
(55), НА
3 В-08-МА К,
10 … 40
0,1
‒
0,33
430300480
РІ
(27), А
4 СА-3
4 …31
0,5
‒
0,5
600×490×1250
РІ
(78), А
5 6200
10…35
‒
‒
0,1
500375350
РІ
(‒), А
6 АС 500
0,12 …35
‒
0,1
0,25
810790660
РІ
(140), А
7 OQ-203
до 30
‒
‒
‒
610×335×525
РА
(‒), НА
8 IKA-C 200
10… 40
0,1
‒
0,5
500×450×425
РА
(29), А
9 АБК-1
12… 40
‒
0,1
0,33
430×330×290
(‒), А

Фірма-виробник,
країна

З-д “Эталон”,
м. Алма-Ата, СРСР
З-д “Эталон”, г. Алмати
Казахстан
ГСКБ ТФП, Росія,
з-д “Эталон”, Казахстан
Shimadzu Corp.,
Японія
Parr Instruments,
США
Leco Corp.,
США
Labor MIM,
Угорщина
Janke &Kunkel GmbH
Германия
ЗАО «Русские
Энергетические
Технологии», Росія

Примітка: РІ ‒ рідинний ізопериболічний, РА ‒ рідинний адіабатичний, А ‒ опрацювання інформації автоматизовано,
НА ‒ опрацювання інформації не автоматизовано, "‒" ‒ інформація відсутня
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1.3 Ентальпійні бомбові КЗ
1.3.1 Рідинні ізопериболічні калориметри
Рідинні КЗ з ізотермічною оболонкою на даний час є найбільш
поширеним типом КЗ дискретної дії.У цих приладах теплота, що виділяється
при спалюванні проби палива, передається за рахунок кондуктивного і
конвективного теплообміну рідини, маса якої відома і в яку занурена КБ.
Щодо підвищення температури робочої рідини (зазвичай дистильованої
води)

визначають

значення

тепловиділення.

Умови

теплообміну

калориметричного посудини, що містить робочу рідину, і навколишнього
середовища під час експерименту стабілізують за допомогою ізотермічної
оболонки.

Загальний

вигляд

типового

рідинного

ізопериболічного

калориметра показаний на рис.1.2 [2, 27].

Рис.1.2 Рідинний ізопериболічний калориметр [2, 27]:
1 ‒ калориметрична бомба (КБ); 2 ‒ калориметрична посудина;
3 ‒ кожух; 4 ‒ кришка; 5 ‒ термометр; 6 ‒ мішалка
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Калориметричну посудину 2 зазвичай виготовляють з тонкої листової
латуні з міцним дном, ємністю від 2000 до 4000 см3. Внутрішня і зовнішня
поверхні посудини поліровані. Посудина ізольована від дна кожуха
теплоізолюючою підставкою зі скла або пластмаси, що торкається посудини
лише в декількох точках.
Кожух 3, що представляє собою масивну двостінну металеву ємкість з
подвійним дном, простір між стінками якого заповнений водою, виконує
функції ізотермічної оболонки, що захищає калориметричну посудину 2 від
впливу

повітряних

потоків

і

коливань

температури

навколишнього

середовища. У калориметрі моделі В-08-М [28] (див. табл. 1.1, п.1) в кожусі 3
крім мішалки розташовані змійовик для охолодження води і електричний
нагрівник, що забезпечують термостатування оболонки. Нагрівник є також в
калориметричній посудині 2. За допомогою нагрівників і змійовика перед
початком

вимірювань

встановлюють

необхідні

калориметричній посудині і оболонці. Завдяки

температури

води

такій методиці

в
все

вимірювання проводять у вузькому температурному діапазоні. Характер
зміни температури в калориметричному досліді показаний на рис.1.3.

Рис.1.3. Характер зміни температури в калориметричному досліді [2, 27]
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Калориметричний дослід поділяється на три періоди:
1 ‒ початковий, перед спалюванням проби і що служить для обліку
теплообміну калориметричної посудини з навколишнім середовищем в
умовах початкової температури досліду;
2 ‒ головний, протягом якого відбувається згоряння проби, відведення
теплоти,

що

виділилась

калориметричною

рідиною

і

вирівнювання

температури в калориметричній посудині;
3 ‒ кінцевий, що слугує для обліку теплообміну в умовах кінцевої
температури досліду.
У початковому періоді, приблизно через 10 ‒ 15 хвилин після початку
змішування води, коли в калориметричній посудині встановлюється
рівномірне підвищення температури внаслідок теплообміну з навколишнім
середовищем (точка А), починають вимірювати і реєструвати температуру
через кожні 30 с.
Після 5 ‒ 10 вимірів замикають ланцюг підпалу палива (точка В).
Починається

головний

період

досліду,

протягом

якого

безперервно

виконують вимірювання і реєстрацію температури. У перші 30с головного
періоду, зростання температури незначне, так як теплота, що виділяється при
спалюванні палива, ще не встигає передатися воді калориметра. Потім
температура води наростає з максимальною швидкістю, яка потім поступово
зменшується. Головний період вважають закінченим, коли знову настає
рівномірна зміна температури води (точка С). Наступний проміжок часу
(С‒D) з рівномірним зменшенням температури відносять до кінцевого
періоду вимірювань.
Питому теплоту згоряння випробуваної аналітичної проби палива qа
обчислюють за формулою [2]:
qa 

CЕФ  НТ  Т К  H K   TП  H П   T   q ДР   M ДР1  M ДР 2 
MП

де СЕФ ‒ ефективна теплоємність (тепловий еквівалент) калориметра;

(1.3)
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TП і TК ‒ початкова і кінцева температури головного періоду в поділках
шкали термометра;
ΔHП і ΔHК ‒ поправки до показань термометра відповідно при
температурах TП і TК;
ΔT ‒ поправка на теплообмін калориметричної посудини з оболонкою в
поділках шкали;
qДР ‒ питома теплота згоряння дроту для підпалу;
МДР1, МДР2 ‒ маси дроту підпалу до і після спалювання;
МП ‒ маса проби палива;
HТ ‒ значення поділки шкали термометра в градусах.
Поправку на теплообмін ΔT обчислюють за формулою:
T   1  2  1 / 2  2 2 ,

(1.4)

де η1 ‒ середня зміна температури за 30с в початковому періоді;
η2 ‒ середня зміна температури за 30с в кінцевому періоді;
β1 ‒ число півхвилинних проміжків головного періоду з швидким
підйомом температури (0,3 K і більше);
β2 ‒ число півхвилинної проміжків головного періоду, не віднесених до
числа β1.
Поправки на теплообмін можуть бути розраховані іншими способами,
наприклад, за формулами Діккінсона, Рено-Пфаундлера та ін. [5, 10, 26, 29].
Тепловий еквівалент СЕФ калориметра визначають при метрологічній
атестації і періодично контролюють шляхом спалювання еталонної речовини
‒ бензойної кислоти [2, 5, 10, 29‒34].
При прецизійних вимірах із значення загальної кількості теплоти, що
виділилася в КБ, віднімають електричну енергію підпалу і теплоту
розчинення кислот, що утворилися під час спалювання палива.
Для вимірювання температури води в калориметричній посудині в
різних КЗ використовують різні типи первинних перетворювачів (сенсорів)
температури. Наприклад, в калориметр В-08-M [27, 36] застосовано
метастатичний термометр з ціною поділки шкали 0,01 К. Оскільки для
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проведення вимірювань ТЗ необхідно вимірювати температуру з чутливістю
не менше 0,001 К, до складу калориметра входить оптичний пристрій, крізь
який оператор ділить "на око" відстань між відмітками шкали термометра на
10 рівних частин, цим і забезпечує відлік температури з необхідною
дискретністю.
Такий спосіб вимірювання температури досить трудомісткий і в
значній мірі схильний до суб'єктивних помилок оператора. Цю похибку
вимірювання вдається уникнути в калориметрі В-08-МА (див. табл. 1.1, п.2),
де поряд

з використанням метастатичного

термометра передбачено

вимірювання температури за допомогою платинових термометрів опору
[36‒38]. Для цього калориметр укомплектований реєстратором, а відлік
температури проводять за показами цифрового вольтметра.
В калориметрі В-08-МА К [38] (див. табл. 1.1, п.3), що призначений для
використання в спеціальних заводських лабораторіях і при наукових
дослідженнях, в якості первинних перетворювачів температури використані
платинові

термометри

опору,

які

встановлюють

в

посудинах

калориметричного блоку. Керування калориметричним дослідом, реєстрація,
опрацювання та видача результатів вимірювань здійснюються автоматично
завдяки використанню мікропроцесорної системи управління.
Рідинні ізопериболічні КЗ випускаються рядом закордонних компаній.
Ці

КЗ

побудовані

за

аналогічною

теплотехнічною

схемою,

але

характеризуються більш високим рівнем автоматизації процесу підготовки і
проведення

експерименту,

реєстрації

та

опрацювання

результатів

вимірювань і наявністю різноманітної сервісної апаратури. Використання
декількох змінних КБ і автономних систем для підготовки дистильованої
води і стабілізації її температури дозволяє значно підвищити продуктивність
КЗ при проведенні масових технічних вимірювань. Як приклади таких систем
можна привести бомбовий калориметр моделі СА-3 японської фірми
Shimadzu Corp. [23, 24, 39] (див. табл. 1.1, п. 4) і калориметричну систему
Parr-6200 [40] американської фірми Parr Instruments (див. табл. 1.1, п. 5).
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Фірма Leco Corp. (США) [6, 23, 24, 41] виготовляє ізопериболічну
багатобомбову повністю автоматизовану систему АС 500 (див. табл. 1.1, п.6),
яка може діяти як система з одною, двома або трьома посудинами, що дає
оператору можливість аналізувати до 15 зразків на годину. Результати
можуть бути отримані за допомогою одного з трьох методів аналізу:
традиційним методом Рено-Пфаундлера за 20 хвилин, високоточним методом
за 8 хвилин або оцінним методом за час від 4,5 до 7,5 хвилин.
Рідинні ізопериболічні КЗ часто використовують в якості еталонних і
зразкових засобів вимірювання при побудові повірочних схем теплоти
згоряння. На даний час в Україні у рамках створення національної системи
контролю якості палива по теплоті згоряння в ДНВО "Метрологія" (м.
Харків) розроблені еталонний водяній бомбовий КЗ, державна повірна схема
і державні стандарти з визначення ТЗ [1, 16, 42].
1.3.2 Рідинні адіабатичні КЗ
Недоліком ізопериболічного КЗ є витоки теплоти з калориметричної
посудини. Для їх обліку та визначення відповідних поправок доводиться
реєструвати весь процес зміни температури як до підпалу палива, так і після
його згоряння і завершення процесу теплообміну між КБ і рідиною в
калориметричній посудині (див. рис. 1.3). Зменшити похибки, викликані
теплообміном, дозволяє адіабатичний режим роботи, при якому температура
оболонки підтримується рівній температурі калориметричної рідини. Будьяка зміна температури в калориметричній посудині за рахунок виділення
теплоти

супроводжується

нагріванням

рідини

в оболонці-термостаті.

Зазвичай в якості термостатичної рідини використовується вода або розчин
електроліту (гідроокис калію), який нагрівається електричним струмом. При
роботі з ідеальним адіабатичним КЗ потрібні тільки два виміри температури
води в калориметричній посудині ‒ до підпалу проби і після завершення
процесу теплообміну між КБ і водою. У реальних КЗ необхідно все ж
враховувати поправки на теплообмін.
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На рис. 1.4 схематично представлена конструкцію адіабатичного
рідинного калориметра OQ-203 [43] угорського виробництва.

Рис.1.4. Рідинний адіабатичний калориметр OQ-203 [43]
1 ‒ сорочка (оболонка) калориметра; 2 ‒ калориметрична посудина;
3 ‒ платинові термометри опору; 4 ‒ нагрівальний елемент;
5 ‒ калориметрична бомба; 6 ‒ мішалки; 7 ‒ приводний магніт мішалок.
КБ поміщено у внутрішню калориметричну посудину з водою, яка
герметично

закривається

верхньою

кришкою.

У

зовнішню

сорочку

(оболонку) також заливається вода, яка оточує калориметричну посудину з
усіх боків. У калориметричній посудині і оболонці встановлені платинові
термометри опору, а в оболонці є електричний нагрівник і канали для
протікання

охолоджуючої

води.

Для

поліпшення

теплообміну

в

калориметричній посудині і оболонці встановлені мішалки, які приводяться в
дію за допомогою магнітів. Адіабатичність калориметра забезпечують
використанням електронних пристроїв на базі інтегральних схем.
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Фірма Janke & Kunkel GmbH (ФРН) випускає калориметричну систему
IKA-C200 [23, 24, 44] адіабатичного типу (див. табл. 1.1, п.8) для визначення
теплоти згоряння твердих і рідких речовин (вугілля, масел, харчових
продуктів тощо). Прилад автоматизований і відповідає стандартам ФРН і
Американського товариства по випробуванню матеріалів. До складу системи,
крім власне калориметра, входять цифровий калориметричний термометр
DКТ 400, охолоджувач води KV 400 і керуючий комп'ютер з реєстратором
типу SRD 100.
Необхідно відзначити, що багато калориметрів можуть працювати як в
ізопериболічному, так і в адіабатичному режимі, в залежності від того чи
підтримується
температуру

температура
рідини

в

оболонки

постійною

калориметричній

чи

посудині.

вона
При

відстежує
цьому

для

забезпечення заданої точності вимірювання ТЗ, необхідно з відповідною
похибкою визначати поправки на теплообмін і забезпечувати відповідну
точність

підтримки

температури

оболонки

за

допомогою

системи

автоматичного регулювання [45‒47]. Так, для зразкового КЗ, розробленого
НВО ВНДІМ ім. Д.І. Менделеєва (м. Санкт-Петербург, Росія), для
вимірювань з похибкою до 0,03%, помилка визначення поправки на
теплообмін не повинна перевищувати 0,0001 К , а коливання температури
оболонки допускається не більше 0,003 К [45].
1.3.3 Масивні КЗ
Описані вище рідинні калориметри вимагають проведення точного
зважування робочої речовини (води) перед кожним виміром, для них
характерний ряд джерел похибок ‒ випаровування води, тертя в підшипниках
мішалки, теплопередача по мішалкам.
Цих недоліків позбавлені масивні КЗ, в яких в якості калориметричної
речовини використовують метал високої теплопровідності.
На відміну від рідинних КЗ, де теплота, що виділилася в бомбі швидко
поширюється

по

калориметричній

посудині

завдяки

конвективному

теплообміну при роботі мішалки, в масивних калориметрах теплопередача
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здійснюється за рахунок теплопровідності. Швидкість настання теплової
рівноваги залежить від теплопровідності матеріалу блоку, його монолітності,
а також від якості теплового контакту бомби з блоком. Передумова
спрощеної

теорії

[5]

про

відсутність

градієнтів

температури

в

калориметричній системі протягом досліду для масивних калориметрів, як
правило,

не

вірна,

температурного

тому

поля

в

необхідно

дослідах

прагнути

до

градуювання

і

відтворюваності

вимірювання

[18].

Конструкція масивного КЗ повинна забезпечувати швидкий і рівномірний
розподіл

теплового

потоку

в

калориметричній

системі

і

сувору

відтворюваність положення всіх вузлів системи в кожному досліді.
Опис одного з перших потужних КЗ Ойкена і Мейера наведено в [6].
Малі кількості речовини (30…40 мг) спалюють в кисні в закритій мідній
посудині ємністю 250 см3 при атмосферному тиску. Ця реакційна посудина є
одночасно КБ і калориметричною речовиною. В його корпусі є гніздо для
установки ртутного термометра. Реакційну посудину підвішено на сталевому
дроті всередині теплозахисного циліндричного екрану з полірованої мідної
фольги. Оболонка являє собою мідну посудину з подвійними стінками,
заповнену водою (термостат). Для досягнення повного і рівномірного
згоряння досліджуваної речовини, наприклад кам'яного вугілля, з ним
змішували інертний порошок (20‒30% оксиду магнію).
Для

дослідження

малих

кількостей

речовини

фірма

"Джентрі

Інструментс" (США) пропонує КЗ невеликої ємності. Мініатюрна сталева КБ
розташована на алюмінієвій кільцевій опорі, температура якої вимірюється за
допомогою

шістнадцяти

мідь-константанових

термопар.

Металевий

увігнутий екран захищає всю систему від конвекції. Відтворюваність
вимірювань із застосуванням бензойної кислоти в якості зразкової речовини
становить 2%. Цей КЗ є масивним калориметром з реакційною посудиною
(КБ), яка знаходиться в тепловому контакті з калориметричним речовиною, в
якості якого виступає опора бомби [6].
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Адіабатичний масивний КЗ розроблено у НВО ВНДІМ ім. Д.І.
Менделеєва для виконання метрологічних робіт [18]. До його складу входять:
масивний КЗ з пристроєм для вимірювання температури; стенд для
підтримки і регулювання температурних умов роботи калориметра;
установка для визначення теплового еквівалента калориметра (електричного
градуювання); вакуумне обладнання, що забезпечує необхідне розрідження
повітря в калориметричній системі; сервісне обладнання, що складається з
систем очищення кисню, аналізу продуктів згоряння, титрування бомбової
рідини, преса для брикетування спалюваної речовини, пристрої для завдання
і вимірювання енергії підпалу речовини.
Конструкцією

калориметра

передбачено

можливість

проведення

експериментів як з ізотермічної оболонкою, так і з адіабатичною.
Калориметр складається з бомби і масивного калориметричного блоку,
виготовлених у вигляді сферичних тіл. КБ з притертою поверхнею
вставляється в порожнину масивного блоку, який має масу 16 кг і
виготовлений з міді. При такій масі загальний підйом температури
калориметричної системи при спалюванні проби бензойної кислоти масою в
0,5 г становить приблизно 2 К. Калориметрична система поміщена в
сферичну оболонку з латуні. Між калориметричною системою і оболонкою
концентрично розташовані два сферичних екрани. Внутрішній екран є
адіабатичним ‒ на ньому розташований електричний нагрівник, що дозволяє
підтримувати температуру екрану відповідно до розігріву масивного блоку.
Латунна оболонка КС поміщена в рідинний термостат, температура води в
якому підтримується на заданому рівні з похибкою не більше 0,001 К.
Інтегральну температуру поверхні калориметричної системи вимірюють
платиновим термометром опору з похибкою не більше 0,0001 К. Масивний
калориметр градуюють як абсолютним способом по електричній потужності
нагрівання, так і відносним, тобто за допомогою спалювання в ньому
зразкової речовини. При довірчій ймовірності 0,95 середньоквадратичне
відхилення теплового еквівалента становить 0,02%.
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Як уже згадувалося, описаний калориметр призначений для виконання
метрологічних робіт і практично не придатний для проведення масових
технічних вимірювань ТЗ, так як вимагає проводити складання та розбирання
конструкції практично при кожному вимірі, а також використовує дорогі і
складні системи підтримки температурних умов експерименту.
Масивні анероїдні калориметри часто використовуються в якості
еталонних і зразкових засобів вимірювання в повірочних схемах приладів для
вимірювання теплоти. Крім описаного вище, у ВНДІМ розроблено ще кілька
варіантів масивних калориметрів [10, 48].
1.3.4 Масивні КЗ з теплоізоляційної оболонкою
На даний час за кордоном розроблені і пропонуються споживачам
масивні КЗ, в яких замість ізотермічної або адіабатичної оболонки
застосовують високоефективну теплову ізоляцію. Такі КЗ є діатермічні. На
рис. 1.5 показано схему калориметра, запатентованого у Великобританії [49].

Рис.1.5 Масивний калориметр c теплоізоляційною оболонкою [49]
1 ‒ теплоізоляційна оболонка; 2 ‒ КБ; 3 ‒ мідний циліндр; 4 ‒ проба палива;
5 ‒ сенсори.
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Калориметричну систему розміщено в теплоізоляційній оболонці.
Циліндрична КБ з нержавіючої сталі і мідний циліндр, що охоплює її,
утворюють ядро калориметричної системи. В КБ є камера згоряння, де
розміщується проба палива і яка закривається за допомогою кришки і
притискної

гайки.

пропонується

за

Охолоджувати
допомогою

КБ

після

холодильника

проведення
Пельтьє,

з

вимірювань
яким

бомба

знаходиться в тепловому контакті після вилучення з КЗ.
Прилади, побудовані за описаним принципом, легко автоматизувати.
Вони можуть застосовуватися для експрес-вимірювань ТЗ. Так калориметр
IКА С700Т [23, 50], побудований за принципом масивного калориметра з
теплоізоляційною оболонкою, в якому теплообмін реєструють за допомогою
вимірювальних щупів, вбудованих безпосередньо в КБ. Кожна бомба має
електронне упізнання, що дозволяє використовувати для кожної КБ
індивідуальні значення теплового еквівалента і значно спрощує визначення
ТЗ. За допомогою мікропроцесора реєструють зміну температури до підпалу
проби, при її згоранні і при розтіканні теплоти по калориметричній системі.
Мікропроцесор розраховує температурні поправки на теплообмін за методом
Рено-Пфаундлера [5], а потім обчислює теплоту згоряння палива. При
використанні трьох змінних КБ система С700Т дозволяє проводити до 196
вимірів ТЗ за 8-годинну зміну.
1.4 Кондуктивні бомбові КЗ
Всі описані вище прилади працюють за ентальпійним принципом і є по
суті "калориметрами-інтеграторами", так як вимірюваний в них вихідний
сигнал (приріст температури) пропорційний сумарній кількості теплоти, що
виділяється в процесі спалювання від його початку до завершення. У той же
час відомі і широко застосовуються калориметри теплового потоку, в яких
вихідний

сигнал

пропорційний

тепловому

потоку,

що

витікає

з

калориметричної комірки [6, 8, 9, 51]. Такі прилади можуть розглядатися як
"калориметри-осцилографи". У калориметрах теплового потоку теплота, що
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виділяється в калориметричній комірці, відводиться до ізотермічної
оболонки за рахунок кондуктивного теплообміну і при цьому безперервно
вимірюється тепловий потік, що протікає від калориметричної комірки до
оболонки. Сумарна кількість теплоти, що виділилася в досліджуваному
процесі, може бути визначена шляхом інтегрування вихідного сигналу.
Найпростішою

конструкцією

ізопериболічного

кондуктивного

калориметра є калориметр Тіана. У цьому приладі калориметричну посудину
(комірку) з'єднано за допомогою двох термобатарей з великим металевим
блоком

‒

термостатом.

Температура

термостата

підтримується

зі

стабільністю 0,01 К. Одна з термобатарей служить для вимірювання різниці
температур калориметричної посудини і термостата, інша використовується
для повної або часткової компенсації теплоти екзотермічного процесу за
допомогою ефекту Пельтьє. Теплота ендотермічних процесів також може
бути

скомпенсована

шляхом

зміни

напрямку

електричного

струму

термобатареї.
Кальве удосконалив калориметр Тіана, сконструювавши на його основі
диференціальні калориметри, що містять дві або чотири комірки для
проведення досліджень в біології і фізичної хімії [51]. Калориметр Кальве
(рис.1.6) являє собою металевий блок з каналами, в яких поміщають
циліндричні комірки. У комірці проводиться досліджуваний процес,
металевий блок грає роль оболонки, його температура підтримується
постійною з точністю до 10-5…10-6 К.
Дослідження Кальве показали, що для термокінетичних дослідів немає
необхідності застосовувати термоелектричну компенсацію. Досліджуване
теплове явище безпосередньо записується у вигляді графіка залежності
вимірюваного теплового потоку від часу. Потім отримані криві можуть бути
виправлені з урахуванням динамічних властивостей використовуваного
калориметр. Після виправлення графіки зображують фактичну теплову
потужність як функцію часу (термокінетику).
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Рис. 1.6. Калориметр Е. Кальве (схема) : 1 ‒ калориметрична комірка з
термопарами; 2 ‒ блок калориметра; 3 ‒ металеві конуси для створення
однорідного поля температур у блоці; 4 ‒ оболонка; 5 ‒ нагрівник для
термостатування приладу; 6 ‒ теплові екрани; 7 ‒ теплова ізоляція; 8 ‒ трубка
для введення речовини; 9 ‒ вікно для відліку показів гальванометра 10
Для проведення дослідів спалювання речовин в калориметрі Кальве
розроблено спеціальну мікробомбу (рис. 1.7) діаметром 35 мм і висотою
80 мм. При калібрування в мікробомбі спалюється проба бензойної кислоти
масою 0,01 г з виділенням тепла 264 Дж. У порівнянні з класичними бомбами
Бертло мікробомбу перевернуто. Кришка що пригвинчується знаходиться
знизу приладу, а дно напівсферичної форми ‒ зверху. Такий пристрій має
перевагу щодо захисту від викидів і корозії конструктивних елементів, що
знаходяться в кришці ‒ каналів малого діаметру, запірних голок, електрично
ізольованого стрижневого введення системи запалювання тощо.
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Рис. 1.7. Мікробомба Кальве [51]
1 ‒ тепловий ізолятор; 2 ‒ мікрокалориметрична камера; 3 ‒ бавовняна нитка;
4 ‒ речовина, що спалюється; 5 ‒ струмопровідний стрижень;
6 ‒ струмопідведення ланцюжка підпалу; 7 ‒ ізолюючий чохол;
8 ‒ платиновий тигель; 9 ‒ тонка платинова нитка.
На внутрішні стінки мікробомби нанесено шар теплової ізоляції (окис
алюмінію) з метою уникнути неповного згоряння в місцях контакту полум'я з
холодною стінкою бомби. Підбір товщини теплового ізолятора дозволив
отримати термограму процесу згоряння (функцію вихідного сигналу від часу
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t) у вигляді суми тільки двох експоненційних членів. У цих умовах
вимірювання кількості теплоти, що виділилася, пропорційна максимальній
ординаті балістичної кривої. Кальве запропонував використовувати для
вимірювання теплоти згоряння речовин "балістичний" спосіб вимірювання,
при

якому

теплоту

згоряння

визначають

не

інтеграцією

сигналу

термобатареї, а за максимальним значенням цього сигналу. Калориметри
типу Тіана-Кальве набули широкого поширення при дослідженнях теплових
ефектів різних явищ, в тому числі і спалювання [51‒58].
В Інституті хімічної фізики (Росія) проведені дослідження з
автоматизації процесу калориметричних вимірів і запропонований ряд
способів проведення прискорених вимірювань енергії згоряння [59 ‒ 61].
Розроблено автоматичний калориметр АКС-3М, який використовується для
вимірювання теплоти згоряння різних речовин [61].
У калориметрі БКС-1 [62] вимірювальна комірка виконана у вигляді
багатогранника, а масивний термостатований блок ‒ у вигляді окремих
сегментів, які притискають до граней вимірювальної комірки площинні
диференціальні термопари. У такій конструкції забезпечується хороший
тепловий

контакт

між

вимірювальною

коміркою

і

зовнішнім

термостатованим корпусом, що дозволяє знизити інерційність КЗ. До складу
вимірювальної системи входять блоки управління і термостатування. Прилад
призначено

для

вимірювання

енергії

тепловиділення

при

різних

фізико‒хімічних процесах імпульсного характеру (спалювання палива і
спеціальних пірозасобів, високотемпературний синтез тощо). Внутрішній
об'єм

КБ

становить

80

см3,

що

обмежує

діапазон

вимірюваного

тепловиділення інтервалом від 103 до 104 Дж. Час вимірювання складає
8…10 хвилин при часу виведення на робочий температурний режим (40 ºС )
‒ до 2 годин. Калориметр БКС-2 [63] став наступною автоматизованою
модернізацією,
комп'ютеризовані
дослідних даних.

а

в

новій

технології

моделі
та

БКС-2Х

збільшено

[64]

втілено

швидкодію

сучасні

опрацювання
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Отже, у світі розроблено велику кількість кондуктивних калориметрів
теплового потоку різного призначення, проте, як правило, ці прилади є
мікрокалориметрами для дослідження процесів з малим енерговиділенням у
відносно невеликих об’ємах.
1.5 Кондуктивні бомбові калориметри ІТТФ НАН України
Аналіз

конструкцій

і

технічних

характеристик

бомбових

КЗ,

розроблених в останні роки, дозволяє виявити дві основні тенденції в
розвитку цих приладів: по-перше, переважно розробляються анероїдні
(безводні) КЗ, в яких замість калориметричних рідин використовують
конструкції зі стабільними теплофізичними параметрами і, по-друге, для цих
приладів характерний високий рівень автоматизації процесів підготовки,
вимірювання та опрацювання результатів.
Нормовані метрологічні характеристики бомбових КЗ різних типів
задовольняють сучасним вимогам промисловості [1, 23 ‒ 27] і є практично
граничними для робочих засобів вимірювання, однак, використання
автоматизованих "сухих" приладів дозволяє полегшити роботу оператора,
знизити вимоги до його кваліфікації і значно зменшити ймовірність
суб'єктивних помилок при вимірах.
Наприкінці минулого сторіччя фахівцями ІТТФ НАН України було
розроблено і створено серію вітчизняних калориметрів, альтернативних
традиційним водяним калориметрам згоряння [65 – 71]. Калориметри серії
КТС призначені для вимірювання теплоти згоряння твердого, рідкого і
газоподібного органічного палива та побудовані за принципом бомбового
ізопериболічного кондуктивного калориметра, тобто реалізують принцип
калориметра Кальве, але у значно більших масштабах.
Теплота,

що

виділяється

при

спалюванні

проби

палива

в

калориметричній бомбі, відводиться крізь первинний вимірювальний
термоелектричний сенсор, виконаний у вигляді циліндричної допоміжної
стінки ‒ теплометричної оболонки. Сигнал сенсора пропорційний тепловій
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потужності, що проходить крізь нього. При проведенні досліду значення
цього сигналу інтегрують до моменту відновлення в тепловому блоці
стаціонарного режиму.
У калориметрах типу КТС передбачено повну теплоту згоряння проби
палива визначати двома способами: інтегральним і балістичним. У першому
випадку теплота згорання пропорційна інтегральному значенню сигналу
сенсора за проміжок від підпалу до відновлення стаціонарного режиму, а в
другому – максимальному значенню сигналу.
Теплові блоки калориметрів серії КТС виконані однокомірчастими
(рис. 1.8) [67, 71]. Форма і розміри калориметричної комірки відповідають
формі і розмірам калориметричної бомби, що дозволяє легко вставляти і
витягати її з калориметричної комірки при експлуатації із забезпеченням
надійного теплового контакту дотичних поверхонь бомби і комірки.
В порівнянні з традиційними водяними калориметри серії КТС мають
наступні переваги:
 не потребують спеціального приміщення для експлуатації зі сталим
температуровологісним режимом;
 не вимагають дистильованої води і її точного зважування;
 забезпечують автоматизацію процесів вимірювань і опрацювання
результатів досліду.
Технічні характеристики калориметрів серії КТС представлені в
табл. 1.2. Бачимо, що у порівнянні з закордонними аналогами вітчизняні
калориметри дещо програють як у точності вимірювань, так і у швидкодії
одержання кінцевого результату. Проте, зважаючи на незаперечні переваги
кондуктивного "сухого" приладу, їх подальше вдосконалення може бути
доцільним та перспективним для досягнення вищого щабля світової
калориметрії.
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Рис. 1.8. Схема конструкції теплового блоку калориметра моделі КТС-3 [71].:
1 ‒ верхня кришка; 2 ‒ кришка комірки; 3 ‒ рукоятка теплового блоку;
4 ‒ теплометрична оболонка (сенсор теплового потоку); 5 ‒ стакан комірки;
6 ‒ бомба; 7 ‒ корпус; 8 ‒ електронагрівник; 9 ‒ нижня кришка з
теплоізоляційним вкладишем; 10 ‒ кожух; 11 ‒ вентилятор; 12 ‒ відсік
електронних пристроїв

Таблиця 1.2
Порівняння точності та швидкодії українських бомбових калориметрів згоряння та світових аналогів
Діапазон
Похибка/
Тривалість
Країна
Модель
Принцип дії
вимірювань,
відтворюваність,
вимірювання
Фірма
кДж
%
хв.
США
LECO
Corporation
США
Parr Instrument
Company
Німеччина
ІКА

АС500
АС600
1341
6100
6200
С 200
С 2000
С 6000

С 7000
Росія, ЗАО «Русские АБК-1
Энергетические
Технологии»
Казахстан
В-08МА К
з-д «Еталон»
Україна
ІТТФ НАНУ
КТС-1
КТС-2
КТС-3

ентальпійні,
рідинні
ентальпійні,
рідинні
ентальпійні,
рідинні
ентальпійний,
анероїдний
ентальпійний,
рідинний

10…35

0,1
0,1

20
6

10…35

0,3
0,1…0,2
0,1
0,15
0,05
0,05

25
6
6
20
22
15

10…40
10…30

0,1

12…40

0,1

20

ентальпійні,
рідинні

10…40

0,1

20

кондуктивні
ізопериболичні
з 1 коміркою

10…40
10…40
10…35

0,2
0,2
0,2

60
60
45
53
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1.6 Первинні вимірювальні сенсори в калориметрії
Визначення енергетичних ефектів фізико-хімічних процесів в різних
типах калориметрів зводиться до вимірювання температури, різниці значень
температури або теплового потоку. Тому первинний вимірювальний сенсор,
що використовується, в значній мірі визначає метрологічні і експлуатаційні
характеристики приладу. Різні типи термоперетворювачів використовуються
також для підтримки температурних режимів захисних оболонок і екранів.
Загальними вимогами до пристроїв, що використовуються для
вимірювання температури в калориметрії, є [10]:
 максимально висока чутливість термоперетворювача (термометра):
прийнятною вважається чутливість 10‒3 – 10‒5 К;
 високі метрологічні властивості: допустима похибка вимірювання
різниці температури не повинна перевищувати ±5‒10‒4 К;
 стабільність показів термометричної схеми, що необхідно для
досягнення високої відтворюваності результатів вимірювання;
 стала часу термоперетворення повинна бути значно менше часу
протікання теплових процесів в калориметрі. При динамічних вимірах
необхідно враховувати поправку на інерційність термоперетворювача [5].
Ртутні метастатичні термометри [2, 12, 72] донедавна найбільш часто
застосовувалися в бомбових калориметрах. Такі термометри дозволяють
змінювати межі вимірюваної температури, зберігаючи інтервал вимірювань.
Найбільшого

поширення

набув

термометр

Бекмана,

характерною

особливістю якого є можливість відбору частини ртуті з основної посудини,
що дозволяє змінювати межі вимірювань. Абсолютні значення температури
визначаються з малою точністю, проте в межах одного виміру зміну
температури можна визначити з високою точністю.
Для досягнення роздільної здатності в 0,001 К при калориметричних
вимірах доводиться використовувати спеціальні оптичні системи. Ртутні

55
термометри,

призначені

для

безпосереднього

зчитування

показань

оператором, є незручними для автоматизації вимірювань.
Металеві термометри опору мають високу стабільність, лінійність
температурної залежності опору, порівняно малими габаритами і широко
застосовуються в точній термометрії і калориметрії [10, 12, 72]. Термометри,
призначені для роботи в калориметричних рідинах, виготовляють у вигляді
дротяної спіралі, бифілярно навитій на каркас і поміщеній у захисний кожух.
У анероїдних калориметрах термометри опору виконують зазвичай у вигляді
дротяної спіралі, покладеної безпосередньо на поверхню масивного
калориметричного ядра. Найбільш часто використовують платинові, а для
допоміжних систем температурної стабілізації ‒ мідні термометри опору. Для
вимірювання опору через термометр постійно або періодами пропускають
струм. Це веде до додаткового виділення енергії і саморозігріву термометра,
що необхідно враховувати при прецизійних калориметричних вимірах. При
використанні стандартного 100-омного платинового термометра опору з
вимірювальним струмом в 1 мА, енергія тепловиділення складає приблизно
0,1 мВт, а чутливість близько 0,4 мВ / К. Тобто при необхідній розподільній
здатності в 0,001 К потрібно вимірювати електричні напруги на рівні десятих
часток мікровольта, що вимагає застосування чутливої і досить складної
вторинної електронної апаратури.
Терморезистор виготовляють із сумішей оксидів перехідних металів
шляхом пресування їх з клейкими речовинами при підвищених температурах.
Вони мають різні форми і розміри (від міліметра до декількох сантиметрів) і
забезпечують вимірювання температури від 4 до 450 К. Температурний
коефіцієнт опору терморезисторів в 5 ‒ 20 разів більше, ніж у металевих
термометрів опору, а значення номінальних опорів лежить в діапазоні від 1,0
Ом до 3,5 МОм, що дає широкі можливості при їх виборі. Використання
високоомних терморезисторів дозволяє виключити вплив опору підвідних
проводів і перехідних опорів, хоча при цьому і збільшуються шуми.
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До недоліків терморезисторів слід віднести: значний розкид їх
параметрів, що виключає взаємозамінність без відповідного калібрування;
допускається невелика потужність розсіювання; істотно нелінійний характер
температурної залежності опору. Основним недоліком з точки зору
застосування в калориметрії є невисока стабільність характеристик.
Способи

градуювання

та

шляхи

зменшення

нестабільності

терморезисторів при їх використанні в калориметрії розглянуті в [10].
Кварцові термометри почали застосовувати в прецизійної термометрії в
останні десятиліття. Вони мають високу роздільну здатність, лінійність і
стабільність показань, що забезпечує високу точність вимірювань. Кварцовий
термометр перетворює температуру в частотно‒модульований сигнал, що
дозволяє просто і ефективно автоматизувати процеси вимірювання.
Термоперетворювач кварцового термометра ‒ це кварцовий п'єзоелемент,
виконаний у вигляді пластини, вирізаної з монокристала кварцу, площина
якої орієнтована певним чином відносно кристалографічних осей. Зазвичай
кварцові термометри розраховані на застосування в діапазоні частот від 1 до
200 МГц і мають роздільну здатність 1×10‒4 ÷ 4×10‒6 К. Застосування
кварцових

термометрів

перспективно

для

прецизійних

рідинних

калориметрів, проте цьому поки заважає складність технології та висока
вартість їх виготовлення [10, 12, 42].
Зварні термопари і батареї термопар побудовані на використанні
ефекту Зеєбека і дуже зручні для вимірювання різниці температур.
Термопари і термоелектричні батареї застосовуються для вимірювання
різниці температур між калориметричною коміркою і термостатом або між
двома

калориметричними

комірками.

Кальве

[51]

запропонував

розташовувати термопари навколо калориметричної комірки таким чином,
щоб вся її поверхня була покрита спаями. У цих умовах ТЕДС термобатареї
пропорційна загальному тепловому потоку, що виходить від комірки. Батареї
послідовно з'єднаних термопар формують за допомогою вертикальних або
кільцеподібних горизонтальних каркасів, або у вигляді безкаркасних
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конструкцій [8, 9, 51]. Струмова чутливість батареї, що складається з N
термопар, до вимірюваної потужності тепловиділення W визначають за
формулами:
Si 

I

,

W N    12   o  N   / l    Ro / N  l  R 

(1.5)

де R  1 1 fв1  1 2 fв 2 ,   1  fв1  2  fв 2 ;
λ1‒2 ‒ коефіцієнт ТЕРС використованої пари матеріалів;
П ‒ коефіцієнт Пельтьє;
l – lовжина дротів термопар;
fв1 і fв2 ‒ площа поперечного перерізу дротів;
λ1 , λ2 і ρ1, ρ2 ‒ теплопровідності і електропровідності матеріалів дротів;
χ0 ‒ коефіцієнт тепловтрат комірки, обумовлений іншими причинами крім
теплопровідності термопар;
Ro ‒ опір гальванометра і з’єднувальних дротів.
Зазвичай використовують термопари типу хромель-алюмель, хромелькопель, залізо-константан, діаметр дротів 0,2 ‒ 0,8 мм, число спаїв ‒ до 1000.
У термоелектричних анізотропних сенсорах використовують елементи
у вигляді брусків або спіралей з монокристалів, що мають анізотропію ТЕРС.
Протилежні грані елементів призводять до теплового контакту з поверхнями
калориметричної комірки і термостата. Теплові процеси в комірці
викликають зміну її температури і тепловий потік через грані елементів,
внаслідок чого виникає поперечна тепловому потоку ТЕРС і різниця
потенціалів на електричних виводах перетворювача.
Різні види конструкцій зварних батарей термопар і анізотропних
термоелементів, а також методи їх розрахунку розглянуті в [8, 9]. Загальним
недоліком цих пристроїв є складність технології їх виготовлення.
Гальванічні термоелектричні батареї (гіпертермопари) можуть бути
виконані у вигляді різних конструкцій, проте найбільшого поширення набули
перетворювачі теплового потоку (ПТП), розроблені О.А.Геращенко [73].
ПТП – це батарея ідентичних термоелементів, виконана у вигляді плоскої
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спіралі, виготовленої з основного термоелектродного дроту з гальванічно
нанесеним покриттям парного термоелектричного матеріалу. Спіраль
заформовують в пластину електроізоляційним заповнювальним матеріалом.
Найбільш поширеними є сенсори, виготовлені з термоелектричних пар
константан- мідь і ніхром- нікель. Розроблено методи розрахунку і
конструювання гальванічних ПТП, а також технологія і механізоване
обладнання для виготовлення спіралі з гальванічним покриттям [73 ‒ 76].
Гальванічні

ПТП

знайшли

застосування

в

різних

типах

калориметричних пристроїв [58, 77 ‒ 80]. Однак ці прилади мають відносно
малі обсяги калориметричної комірки і максимально допустимі потужності
тепловиділення ‒ недостатні для експериментів по визначенню ТЗ палива в
стандартних бомбових умовах.
Піроелектричні сенсори для калориметрії [9, 81, 82] виготовляють у
вигляді оболонок з монокристалічних, полікристалічних і органічних
полімерних

піроелектриків.

Найбільш

широко

застосовуються

полікристалічні кераміки. На поверхні оболонки наносяться електропровідні
електроди, причому внутрішня поверхня знаходиться в тепловому контакті з
калориметричною коміркою або реакційною посудиною. Тепловий ефект в
реакційній камері викликає зміна температури піроелектрика, виникнення на
його поверхні зарядів і відповідно різниці потенціалів між внутрішнім і
зовнішнім

електродами.

Так

як

сигнал

піроелектричного

сенсору

пропорційний швидкості зміни його середньої температури, такі пристрої
зручно використовувати при дослідженні швидкоплинних теплових процесів
(до декількох секунд). Піроелектричні сенсори мають високу чутливість і
швидкодію, однак мають невисоку стабільність і великий внутрішній опір.
Розроблено пристрої, що поєднують піроелектричні і гальванічні
термоелектричні сенсори [83, 84]. У таких гібридних пристроях за рахунок
взаємної корекції динамічних характеристик сенсорів вдається отримати
дуже широкий частотний діапазон роботи приладу.
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1.7 Висновки до розділу 1 та постановка завдань досліджень
Ґрунтовний

аналіз

тенденцій

розвитку

калориметричного

приладобудування показав, що для сучасного етапу характерне створення
комп’ютеризованих приладів з високим рівнем автоматизації процесів
вимірювання. Також спостерігається перехід від рідинних (водяних)
калориметрів до анероїдних приладів – масивних або кондуктивних.
Питання якісного аналізу палива є наразі одним з найактуальніших для
економіки України. Це вимагає вдосконалення існуючих вітчизняних
бомбових

кондуктивних

калориметрів,

проведення

моделювання

та

розроблення нових конструктивних рішень, спрямованих на з метою
підвищення точності та швидкодії визначення калорійності палива, для чого
вважається необхідним вирішити наступні завдання:
1. дослідити ефективність використання диференціальної схеми для
зменшення похибки вимірювань;
2. визначити раціональні параметри теплової частини приладу і
вторинної вимірювальної і регулюючої апаратури шляхом математичного
моделювання та експериментальних досліджень;
3. провести моделювання та запропонувати метод налаштування
динамічних характеристик компенсаційної комірки для мінімізації впливу
зовнішніх збурень;
4. визначити шляхи підвищення швидкодії процесу калориметричних
досліджень зразків різного виду палива;
5. обґрунтувати структуру та дослідити функціонування блоку
керування та вимірювання для оптимізації калориметричного процесу;
6. створити

дослідний

зразок

модернізованої

калориметричної

системи, провести експериментальні дослідження розроблених методів та
системи і сформувати рекомендації щодо їх практичного використання та
перспектив подальшого розвитку цього науково-технічного напряму.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ У
КВАЗІДИФЕРЕНЦІАЛЬНОМУ КАЛОРИМЕТРІ
Другий

розділ

дисертаційної

роботи

присвячено

моделюванню

теплових процесів у квазідиференціальному кондуктивному калориметрі,
дослідженню основних факторів впливу на похибку вимірювання та
визначенню основних параметрів конструкції приладу.
2.1 Моделювання калориметричних систем
Основним етапом теоретичного дослідження калориметричних систем
є побудова математичної моделі, що враховує всі визначальні параметри
калориметра, і отримання аналітичного виразу або чисельних алгоритмів для
визначення температурного поля. Результати моделювання можуть бути
використані для вирішення багатьох практично важливих задач при розробці
калориметра згоряння і оцінці його метрологічних характеристик.
Моделювання реального калориметра починають з розгляду його
теплової моделі (теплової схеми), що відображає теплові властивості які
цікавлять дослідника. Потім розробляють математичну модель, що описує
досліджувані теплові явища і процеси. Часто використовують метод
поетапного моделювання, починаючи з простих моделей і переходячи до
складних, від менш точних до більш точним. Використовують різні методи
побудови

математичних

моделей

і

їх

розкриття,

тобто

вирішення

поставлених завдань [85, 86].
Як правило, отримати точні аналітичні вирази, що описують розподіл
температур, вдається лише для простих теплових моделей. Наприклад, в [87]
отримані рішення для двоскладової кулі, які можуть бути використані при
моделюванні масивних калориметрів. Куля А оточена сферичним шаром В з
іншими теплофізичними властивостями. Розглянуто випадок, коли зовнішня
поверхня зовнішнього шару В підтримується при постійній температурі, яка
дорівнює нулю, і випадок теплообміну тіла В з навколишнім середовищем за
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законом Ньютона, причому в початковий момент часу на поверхні тіла А
джерело створює миттєвий теплової імпульс. Для описаних теплових схем,
спрощених порівняно з реальним теплообміном в калориметрах, отримані
аналітичні рішення в вигляді громіздких формул, аналіз яких можна
проводити тільки за допомогою обчислювального експерименту.
Систематизований аналіз моделей різних типів калориметрів проведено
в роботах Б.М. Олійника і його співробітників [5, 22]. На рис. 2.1
представлено теплову модель калориметричної системи з двоскладовим
ядром, що докладно розглянута в [5].

Рис. 2.1. Теплова модель калориметра з двоскладовим ядром [5]
Тверде тіло А знаходиться в тілі В. Теплота, що виділяється в тілі А,
переходить в тіло В. Між поверхнею тіла В і ізотермічною оболонкою D
через газове середовище (тіло С) відбувається теплообмін за законом
Ньютона з коефіцієнтом α (при адіабатичному режимі α = 0 ). Така модель
може бути ототожнена з водяним калориметром, в якому тіло А являє собою
КБ, а тіло В ‒ воду. Теплова потужність W виділяється рівномірно
розподіленим по всьому об'єму води джерелом теплоти, що виникають
внаслідок перемішування в калориметричній посудині.
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Математична модель, як відповідає описаній тепловій моделі, являє
собою

систему

рівнянь,

що

містить

диференціальне

рівняння

теплопровідності для тіла А, диференціальне рівняння теплового балансу для
рідкого тіла В і рівняння, що описують початкове і граничні умови для тіл А і
В. Отримані рішення для розрахунку температури мають вигляд:
 для тіла А в вигляді кулі радіусом rш:


TA  , t   TD  W    FB    Bn 
n 1

sin    n 
 exp  mn  t 
  sin  n

(2.1)

 для тіла А в вигляді необмеженого циліндра радіусом rш:


TA  , t   TD  W    FB    Bn 
n 1

J o    n 
 exp  mn  t 
J o (n )

(2.2)

 для тіла В (води):


TВ  , t   TD  W    FB    Bn  exp  mn  t 

(2.3)

n 1

де: TD ‒ температура оболонки D;
FB‒ площа поверхні тіла В;
  r / rш ‒ відносна координата;

μn ‒ корінь відповідних характеристичних рівнянь;
J0‒ функція Бесселя першого роду, нульового порядку.
Коефіцієнти Bn і mn розраховують за значеннями початкових
температур,

теплофізичних

характеристик

і

коренів

відповідного

характеристичного рівняння.
Проведено розрахунок температурних кривих для прецизійного
калориметру, що забезпечує похибку 0,02 ‒ 0,03%. Для розрахунку
використані тільки п'ять членів експоненціального ряду. Результати
моделювання в цілому добре збігаються з експериментальними даними, а
помітні відмінності є лише на початковому відрізку головного періоду. В [5]
також розглянуті моделі та отримано рішення для калориметричних систем з
адіабатичною і теплоізоляційною оболонками. На підставі отриманих рішень

63
проведено аналіз регуляризації теплових процесів в калориметричних
системах, методів обчислення поправок і похибок вимірювання.
В [22, 87] проаналізовано складнішу і близьку до реального
калориметру теплову модель. У сферичному твердому тілі (бомбі) є
сферична порожнина, в якій відбувається тепловиділення потужністю W1(t),
що моделює тепловиділення при досліджуваному процесі: спалюванні або
розчиненні. У рідкому середовищі, що оточує бомбу, є ще два джерела
тепловиділення ‒ постійної потужності W0 (моделює мішалку) і змінної
потужності W2(t) (моделює електронагрівник). Інші елементи теплової моделі
і прийняті припущення відповідають наведеним вище. Температурне поле в
даній системі описується складними виразами, які містять нескінченні суми
інтегралів від похідних функцій тепловиділення W0, W1(t), W2(t) і
експоненційних функцій часу. Проте, вони дають можливість провести
порівняння дослідів електричного градуювання, коли W2(t) задається у
вигляді прямокутного імпульсу, і спалювання, коли W1(t) задається у вигляді
трапецеїдального імпульсу, бічні сторони якого відповідають процесам
запалення і загасання. В результаті визначено систематичні похибки
вимірювань, викликані відмінністю в локалізації та формі імпульсу
тепловиділення в дослідах електричного градуювання і спалювання.
Важливим

завданням

моделювання

калориметричних

систем

є

визначення динамічного зв'язку між вхідним впливом (потужністю або
енергією

тепловиділення)

перетворювача.

В

[51]

і

вихідним

розглянуто

сигналом

спрощену

теорію

вимірювального
кондуктивних

калориметрів Тіана-Кальве. Калориметрична комірка розглядається як
елемент з зосередженими параметрами, що має "уявну" теплоємність Ск і
коефіцієнт теплових втрат χ. З умов теплового балансу слід основне рівняння
Тіана, що зв'язує потужність тепловиділення W з різницею температур Θ між
калориметричною коміркою і зовнішнім термостатичним блоком:
W      CК  d  dt .

(2.4)
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Якщо сигнал термобатареї вимірюється за допомогою гальванометра,
стала часу якого значно менше постійної калориметра, то відхилення
гальванометра ∆ в кожен момент часу визначається рівністю ∆ = g  .
Тоді рівняння (1.9) набуває вигляду:
W  (  ) g   CК / g   d () dt .

(2.5)

Таким чином функція тепловиділення W(t) в кожен момент часу може
бути виражена через вимірюваний сигнал і його похідну. У разі, якщо
теплова потужність виділяється протягом дуже короткого часу, рівняння (2.4)
дає рішення у вигляді:
  m  exp  t   .

(2.6)

Як зазначено в [51], це рішення не може висловити у всій повноті
одержувані експериментально балістичні криві. Відзначено, що більш повна
теорія мікрокалориметрії Тіана-Кальве дає рішення для різниці температур
Θ(t) у вигляді суми експонент з дуже швидко зменшуються постійними часу.
Часто вдається обмежитися тільки двома членами ряду. На підставі
отриманих рішень показана можливість використання балістичного методу
вимірювання повної енергії тепловиділення по максимуму функції Θ(t), бо
при тривалості імпульсу теплової потужності менш 0,1×τ, методична похибка
вимірювання не перевищує 1%. Розглянуто також методики відновлення
функції тепловиділення W (t) за отриманою експериментально функції Θ(t).
При моделюванні калориметра часто використовують аналогію між
тепловими, електричними і гідравлічними явищами. В [6] калориметри
Кальве з одною калориметричною коміркою розглянуті за допомогою
електротеплової аналогії. На рис. 2.2 зображено конструктивну схему
калориметра (а), його теплову модель у вигляді системи з зосередженими
параметрами (б) і складену за методом аналогії електричну схему (в). На
електричній схемі зображені електричні аналоги елементів теплової моделі,
причому

струм

I0

відповідає

тепловому

потоку,

створюваному

досліджуваним зразком, а напруга Uоб ‒ температурі термостатичної
оболонки.
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Рис. 2.2. Конструктивна схема (а), теплова модель (б) і схема
електротеплового заміщення (в) однокоміркового калориметра Тіана-Кальве
[6]: 1 ‒ зразок; 2 ‒ комірка; 3 ‒ термопари; 4 ‒ оболонка; 5 ‒ зона
теплопровідності в комірці.
Така схема описується диференціальним рівнянням другого порядку,
що зв'язує струм I0 (потужність тепловиділення) з напругою Uк (різниця
температури комірки і корпусу Θ):
I 0  t   Rт1  Cзраз  Cк  d 2U я / dt 2  C я  1  Rт1 / Rт 2   Cзраз  
 dU я / dt +U я / Rт 2

.

(2.7)

У разі, якщо малою величиною Rт1 можна знехтувати, рівняння (2.7)
набуває такий же вигляд, як і наведене вище рівняння Тіана (2.4), в якому
коефіцієнт χ замінений на 1 / Rт2.
Заміна

в цьому

рівнянні

електричних

величин

на

відповідні

термодинамічні (I → W; U → Θ), дозволяє зробити висновок, аналогічний
отриманому в [51] про те, що функція тепловиділення зразка W (t) може бути
виражена за допомогою простого алгебраїчного співвідношення через
вимірювану різницю температур Θ(t) та її похідні за часом. Розв’язок
рівняння (2.7) у разі, якщо I0(t) описується δ ‒ функцією Дірака (імпульс
нормованої площі і нескінченно малої тривалості), має вигляд суми двох
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експонент. Причому, якщо Rт1 << Rт2 і Cзраз << Cк, то сталі часу можна
розрахувати наступним чином:
1  Rт1  Cзраз  Cя /  Cзраз  Cя  ,

(2.8)

2  Rт 2  Cк .

(2.9)

В [8, 9, 88] також розглянуто роботу кондуктивного мікрокалориметра
за допомогою електротеплової аналогії. На підставі аналізу шумів
вимірювання за допомогою схеми заміщення отримані оцінки мінімальної
виявленої потужності. В [46] при моделюванні адіабатичного калориметра
застосований метод передавальних функцій, що використовується в теорії
автоматичного

регулювання.

На

підставі

аналізу

моделі

знайдена

передавальна функція калориметра, а також визначені необхідні закони
регулювання температури печі (оболонки калориметра) і екранів. Методи
теорії автоматичного регулювання застосовані також в роботах [89, 90] для
аналізу динамічних властивостей калориметричних систем. Наведено
передавальні

функції

вузлів

калориметра

і

розглянута

залежність

інерційності системи від сталих часу її складових. Передавальну функцію
калориметричного сенсора представлено у вигляді дробу раціонального
виразу.
Для

дослідження

калориметра

використовують

також

методи

електроаналогового моделювання і чисельні методи моделювання з
використанням комп’ютерного опрацювання [9, 90 – 92 ]. В [91] розглянуто
електроаналогову
анізотропними

модель

сенсорами.

малогабаритного
Модель

складається

мікрокалориметра
з

1200

з

структурних

RC-елементів, зібраних на панелях аналогово-обчислювальної машини. З
метою оптимізації конструкції досліджено вплив теплової перешкоди на
зовнішню оболонку мікрокалориметра.
Як випливає з розглянутих робіт, моделювання калориметра дозволяє
проводити порівняльний аналіз конструкцій в процесі проектування,
досліджувати інерційні властивості систем, оцінювати систематичні похибки
вимірювань та інші метрологічні характеристики. Як правило, при вирішенні
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практичних завдань використовуються лінійні моделі, що встановлюють
зв'язок між вхідним впливом (потужністю або енергією тепловиділення) і
вихідним сигналом що реєструється. При імпульсному тепловому вхідному
впливі (швидкому згоранні), вихідний сигнал калориметра може бути
представлений у вигляді суми експоненційних функцій часу, причому для
опису приладів, що мають точність на рівні одиниць відсотків досить суми
двох ‒ трьох експонент [51], а для прецизійних приладів, відповідно, п'ять ‒
шість експонент [5].
2.2 Кондуктивний диференціальний калориметр
Отже, як випливає з аналізу сучасних тенденцій розвитку калориметрії,
для визначення теплоти згоряння палив та хімічних речовин останніми
роками

широко

застосовують

калориметри

теплового

потоку,

або

кондуктивні калориметри [24, 26], які мають вагомі переваги порівняно з
традиційними водяними, зокрема, не вимагають кондиціювання і точного
зважування води, легко автоматизуються та не потребують спеціальних
приміщень для експлуатації.
В кондуктивному калориметрі [26] комірку з реакційною посудиною 
калориметричною

бомбою

–

оточено

чутливою

калориметричною

оболонкою, вмонтованою в масивний термостатований блок. Оболонку
з’єднано з вимірювально-обчислювальною системою, яка вимірює та
опрацьовує сигнали первинних перетворювачів теплового потоку та
температури. На поверхні масивного блоку розміщено електричний
нагрівник, що слугує виконавчим елементом системи терморегулювання, яка
за сигналом перетворювача температури регулює електричну потужність
нагрівника так, щоб підтримувати стале значення температури блоку.
Охолодження зовнішньої поверхні калориметричного блоку здійснюється
конвективно шляхом обдування за допомогою вентилятора.
При вимірюваннях зразок досліджуваного матеріалу розміщують в
калориметричній бомбі, заповнюють її киснем та встановлюють в комірку, а
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після стабілізації температури в калориметрі підпалюють зразок. Теплота, що
виникає внаслідок згоряння зразка, проходить крізь калориметричну чутливу
оболонку, внаслідок чого генерується електричний сигнал, що надходить на
вимірювально-обчислювальну систему, де здійснюється його вимірювання та
інтегрування. Інтегральне значення сигналу від моменту підпалу зразка до
моменту повторної стабілізації температури в калориметрі пропорційне
кількості теплоти, що виділилася в реакційній посудині.
Сучасні калориметри теплового потоку порід з високими показниками
точності і швидкодії мають і недоліки – неконтрольовані зміни температури
та швидкості руху повітря, що обдуває калориметричний блок, та інші
зовнішні збурення спричиняють коливання сигналу калориметричної
оболонки, що може призвести до погіршення метрологічних характеристик.
Добре відомий спосіб боротьби з впливом зовнішніх збурень у
кондуктивних калориметрах – це використання диференційної схеми
підключення чутливих елементів [93]. Проте, диференціальні калориметри
теплового потоку мають достатньо великі розміри, в їх термостатованих
блоках під час вимірювань може виникати неоднорідність температури, що
може збільшити похибку вимірювань. Торцеві поверхні масивного блоку та
калориметричних комірок з кожного боку вкриті шарами теплоізоляційного
матеріалу, але це не є ідеальним тепловим захистом, внаслідок чого зовнішні
збурення, такі як неконтрольовані зміни температури зовнішнього повітря
або пряме падіння сонячних променів, впливають на теплове поле в
масивному блоці, а теплота, що виділяється в калориметричній комірці
внаслідок досліджуваної реакції, може частково проходити назовні.
Зменшення неоднорідності температури та тепловтрат з торців
калориметричного термостатованого блоку можна досягти, розмістивши на
кожному торці масивного блоку перетворювач теплового потоку та нагрівник
торця, які разом з регулятором утворять активну адіабатну теплоізоляцію для
зменшення неконтрольованого теплообміну [94, 95]. На рис. 2.3 зображено
схему загального вигляду диференціального калориметра в розрізі [94].
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Рис. 2.3. Схема диференціального калориметра [94]:
1 ‒ масивний термостатований блок; 2 ‒ чутливі оболонки;
3 ‒ реакційні посудини; 4 ‒ сенсор температури; 5 ‒ терморегулятор;
6 ‒ електричний нагрівник; 7 ‒ вентилятор; 8 ‒ кільцевий канал; 9 ‒ корпус;
10, 11 ‒ сенсори теплового потоку (ПТП); 12, 13 ‒ температуровирівнювальні
пластини; 14, 15 ‒ електричні нагрівники торців; 16, 17 ‒ регулятори

70
В масивному термостатованому блоці 1 розміщені дві калориметричні
комірки з чутливими оболонками 2 та реакційними посудинами 3, а також
сенсор температури 4, який підключений до входу терморегулятора 5, вихід
якого підключений до електричного нагрівника 6, розташованого на боковій
поверхні масивного блоку. Бокова поверхня блока 1 має систему керованого
повітряного

охолодження,

яка

містить

вентилятор

7

та

кільцевий

коаксіальний канал 8 для охолоджувального повітря, утворений боковою
поверхнею блока 1 та корпусом 9.
На верхньому торці масивного блоку розташовано сенсор теплового
потоку (ПТП) 10, а на іншому торці  ПТП 11. Одна з сторін кожного з цих
сенсорів знаходиться у тепловому контакті з масивним блоком через
температуровирівнювальні пластини 12 та 13, а на іншому боці розміщені
компенсаційні електричні нагрівники торців 14 та 15. Вихід верхнього ПТП
10 підключений до входу регулятора 16, вихід якого підключений до
електричного нагрівника верхнього торця 14, а вихід нижнього ПТП 11
підключений до входу регулятора 17, вихід якого підключений до
електричного нагрівника нижнього торця 15.
Оскільки

температура

термостатування

масивного

блоку

встановлюється вищою за температуру оточуючого повітря, крізь торці
масивного блоку почне протікати тепловий потік направлений від масивного
блоку і при цьому ПТП 10 та 11 генерують сигнали, які подаються на входи
регуляторів 16 та 17, які підводять електричну потужність на нагрівники
торців 14 та 15, в результаті чого теплові потоки крізь торці масивного блоку
компенсуються.
Якщо тепловий потік крізь торці термостатованого блоку збільшується,
наприклад, внаслідок тепловиділення від досліджуваної реакції в реакційних
посудинах 3, сенсори 10 та 11 генерують сигнал, пропорційний тепловому
потоку крізь відповідний торець. Сигнали ПТП 10 та 11 подаються на входи
регуляторів 16 та 17, які підвищують значення електричної потужності, що
подається на нагрівники торців 14 та 15, за рахунок чого компенсується
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наявний тепловий потік. В разі зменшення тепловиділення в комірках зміна
теплового потоку крізь торці автоматично призводить до зменшення
значення електричної потужності, що подається на нагрівники торців. Таким
чином, на кожному торці масивного блоку утворено систему автоматичного
підтримання нульового теплового потоку – активна адіабатна теплоізоляція,
яка забезпечує підвищення точності вимірювання теплоти, що виділяється
або поглинається при фізико-хімічних та біологічних процесах, за рахунок
зменшення неконтрольованого теплообміну крізь торці термостатованого
блоку.
2.3 Моделювання диференціального калориметра
Розглянемо спрощену структуру розробленого диференціального
калориметра (рис.2.4а) [96]. До його складу входять дві ідентичні
калориметричні комірки, причому досліджуваний процес тепловиділення Wвх
має місце тільки в одній – основній робочій реакційній комірці, а в іншій 
комірці порівняння корисне тепловиділення відсутнє, тобто W  0 .
Представимо структуру диференціального калориметра за допомогою
методу електротеплової аналогії у вигляді блок-схеми (рис.2.4б). Вихідний
сигнал

диференціальної

калориметричної

системи

із

застосуванням

операційного обчислення в області зображень за Лапласом (оператор s)
можна визначити як:
N

Eвих  s   Wвх  s   K 3  s     Z i  s   K zi  s   
 i 1
 ,
  K1  s   K3  s   K 2  s   K 4  s  

(2.10)

За умови ідентичності параметрів основної та компенсаційної комірки

K1 s   K3 s   K 2 s   K 4 s  ,

(2.11)

отже рівняння (2.1) перетворюється до виразу:

Eвих s   Wвх s   K3 s  .

(2.12)
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а)

б)

Рис. 2.2. Структура (а) і блок-схема (б) диференціального калориметра
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Отже, оскільки чутливі елементи комірок включені диференціально, а
на обидві комірки однаково впливають зовнішні збурення, вплив цих збурень
на вихідний сигнал

Eвих істотно зменшується і залежить лише від

ідентичності комірок і чутливих елементів.
2.4 Квазідиференціальна схема калориметричної системи
Розроблена

повномасштабна

диференціальна

схема

підходить

здебільшого для мікрокалориметрів, оскільки для неї характерна обмеженість
верхньої границі вимірюваної теплової потужності внаслідок того, що
система термостатування теплоізольованого масивного блоку не здатна
відводити значну кількість теплоти, що виділяється в реакційній посудині.
Крім того, наявність двох однакових комірок призводить до збільшення
габаритів та маси пристрою.
Ці недоліки особливо наглядно проявляються при спробі створення
диференціального бомбового калориметра за класичною схемою при
використанні бомб, що за розмірами відповідають вимогам діючих
стандартів до маси проб палив.
Для

усунення

зазначених

суперечностей

запропоновано

квазідиференціальну схему кондуктивного калориметра [95‒99]. В тепловому
блоці такого калориметра конструктивно передбачено дві комірки – основну
робочу

необхідних

розмірів

для

розміщення

реакційної

посудини

(калориметричної бомби) та компенсаційну комірку значно меншої висоти,
розташованої співвісно в загальному термостатованому блоці. За аналогією,
структура квазідиференціального калориметра показана на рис. 2.5а, а блоксхема – на рис. 2.5б.
Для вирівнювання динамічних характеристик комірки і чутливих
елементів до структури калориметра введено ланку корекції сигналу
чутливого елемента компенсаційної комірки з функцією передачі K кор і
суматор сигналів.
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а)

б)
Рис. 2.5. Структура (а) і блок-схема (б) квазідиференціального
кондуктивного калориметра
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Рівняння (2.10) в цьому випадку набуває вигляду:
N

Eвих  s   Wвх  s   K 3  s     Z i  s   K zi  s   
,
 i 1

  K1  s   K 3  s   K 2  s   K 4  s   K кор  s  

(2.13)

а умова ідентичності основної та компенсаційної комірок:
K1  s   K3  s   K2  s   K4  s   Kкор  s  ,

звідки

K кор  s  

K1  s   K3  s 
.
K2  s   K4  s 

(2.14)
(2.15)

Якщо виконується умова

K1  s   K3  s 
 const ,
K2  s   K4  s 

(2.16)

Kкор  s   Kкор .

то

(2.17)

У загальному випадку ланка корекції комплексно впливає на
амплітудно-частотну характеристику ланцюга, проте іноді зручно роздільно
регулювати амплітудні і частотно-часові характеристики.
Застосування чутливого елемента компенсаційної комірки з такими ж
питомими характеристиками, як і відповідні характеристики робочої
комірки, і розміщення в компенсаційній комірці спеціального імітатора
реакційної

посудини

може

забезпечити

подібність

частотно-часових

характеристик сигналів чутливих елементів комірок. Тому в якості
коригувальної ланки може бути застосований широкосмуговий підсилювач з
регульованим коефіцієнтом підсилення.
2.5 Моделювання квазідиференціального калориметра методом
електротеплової аналогії
Динаміка процесів зміни температур і теплових потоків в тепловому
блоці визначає найважливіші експлуатаційні та метрологічні характеристики
калориметра [71, 93]. При проектуванні квазідиференціального калориметра
необхідно визначити співвідношення параметрів робочої комірки та комірки
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порівняння, які забезпечать компенсацію зовнішніх збурень. Тому для
дослідження теплових процесів необхідно розробити модель приладу, яка
відображає істотну термічну неоднорідність калориметричних комірок і
дослідити вплив параметрів і особливостей конструкції калориметричної
системи на її характеристики.
Розглянемо

більш

квазідиференціального
еквівалентну

їй

складну

кондуктивного

математичну

модель

теплового

бомбового

модель,

блоку

калориметра

побудовану

за

та

принципом

електротеплової аналогії, де основні елементи конструкції представлено у
вигляді тіл із зосередженими параметрами. Така модель (рис. 2.6) містить два
типи елементів, перший з яких має малий термічний опір та високу
теплоємність, а другий – високий термічний опір та малу теплоємність.
Сталеву реакційну посудину (калориметричну бомбу), що складається з
масивної верхньої кришки 1, стакана 3 та ущільнення 2, розміщено в стакані
5 основної калориметричної комірки з повітряним зазором 4. На зовнішній
поверхні комірки 5 розташовано сенсор теплового потоку 6 у вигляді
циліндричної теплометричної оболонки, зовнішня поверхня якої, в свою
чергу, щільно контактує з масивним корпусом 7, термостатованим за
допомогою

електричного

нагрівника.

Тепловідведення

передбачено

конвективне потоком повітря.
В нижній частині корпусу 7 через шар теплоізоляції 8 співвісно з
основною

калориметричною

коміркою

встановлено

стакан

10

компенсаційної комірки, яка містить набір елементів 12 – 14 імітатора
реакційної

посудини.

Зовні

стакан

10

оточено

компенсаційною

теплометричною оболонкою – сенсором 9. Торцеві поверхні калориметра
також захищені ефективною теплоізоляцією 8. Стакани комірок 5 та 10,
корпус

7

та

деталі

імітатора

реакційної

посудини

виконано

з

високотеплопровідного матеріалу, наприклад, з дюралюмінію або міді.
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Рис. 2.6. Модель теплового блоку квазідиференціального калориметра:
1 – кришка; 2 – ущільнення кришки; 3 – стакан; 4, 11 – повітряний
зазор; 5 – калориметрична комірка; 6 – основна теплометрична оболонка;
7 – теплорозсіювальний корпус; 8 – торцева теплоізоляція; 9 – теплометрична
оболонка компенсаційної комірки; 10 – компенсаційна комірка; 12, 13, 14 –
елементи імітатора реакційної посудини
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Рис. 2.7. Еквівалентна електротеплова схема заміщення
квазідиференціального калориметра
На еквівалентній схемі заміщення (рис. 2.7), кожен з елементів
конструкції представлений у вигляді Т-подібного RC-фільтра, у якому
електричний опір є аналогом теплового опору відповідного елемента, а
електрична ємність – аналог повної теплоємності. Електричними аналогами
теплового потоку і температури є, відповідно, струм і напруга. Аналогом
теплової потужності, що виділяється при згорянні проби палива є джерело
W1, яке розділене на дві частини з ваговими коефіцієнтами g1 та g3 для
врахування розподілу енергії згоряння між кришкою 1 та стаканом бомби 3
(g1 + g3 = 1). Вагові коефіцієнти g1 і g3 пропорційні площам внутрішніх
поверхонь кришки 1 і бомби 3 і дорівнюють, відповідно, g1=0,12; g3=0,88.
Джерела W2 та ТСТ відповідають тепловому режиму поверхні корпуса 7 у
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режимах початкового розігріву та термостабілізації, відповідно. Джерело
ТПОВ імітує температуру повітря, що обдуває та охолоджує корпус 7. Ключі
К1, К2 комутують джерела енергії відповідно різним режимам роботи
калориметра.
Теплові опори RTi шарів 3  7 розраховані за відомою формулою для
полого циліндра [100]:
RТi  ln  ri 1 ri   2 p  i  H i 

(2.18)

де ri ; ri 1 ‒ внутрішній і зовнішній радіуси i-го циліндричного шару,

 i ‒ теплопровідність матеріалу i-го циліндричного шару,
H i ‒ ефективна висота i-го циліндричного шару.

Тепловий опір шару ущільнення 2 розраховано за еквівалентною
паралельно-послідовною

схемою

заміщення,

що

враховує

взаємне

розташування сталевого і гумового кілець, а також повітряних прошарків.
Товщина кришки 1 приблизно дорівнює її радіусу, тому її термічний
опір розтікання RТ1 оцінено як тепловий опір плоскої стінки по відомій
формулі:
RТ 1  h 1  1  F1  ,

(2.19)

де h1, 1, F1 ‒ відповідно, товщина, теплопровідність і площа торця
кришки 1.
Тепловий опір RТ9 визначається конвективним теплообміном корпусу
приладу з повітряним довкіллям і розрахований за коефіцієнтом теплообміну
 і площею зовнішньої поверхні F7 :
RТ 1  1    F7  .

Теплоємності

елементів

конструкції

(2.20)
C1C7

розраховані

за

їх

геометричними розмірами і питомим об'ємним теплоємностям за допомогою
відомих формул
Розрахунки теплових потоків і температури проведені методом
контурних струмів [101] із застосуванням операційного обчислення [102] в
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області зображень за Лапласом (оператор s). Система рівнянь для контурних
теплових потоків має вигляд:
ZW = T

(2.21)

де W і T  матриці-стовбці зображень контурних потоків і температур:
W k1  s 
W k 2 s 
W k 3 s 
W k 4 s 
W k 5 s 
W 
W k 6 s 
W k 7 s 

TC1  TC 3  W 1s   g1 C1  g 3 C3  s
TC 3  W 1s   g 3 C3  s
 TC 5 s
TC 5  TC 7  s
T s  TCT s 
T  C7
TCT s   TПОB s 

W k 8 s 

W k 9 s 

W k10 s 

(2.22)

TC14  TC12  s

TC12 s
 TC10 s

TC10  TC 7  s

Z  матриця зображень опорів схеми, в якій по діагоналі розташовані
повні контурні опори, а інші елементи є взаємними опорами суміжних гілок
контурів. Елементи Zij рядка i та стовбця j матриці зображень опорів
визначають за формулами (інші елементи матриці Z дорівнюють 0):

Z11  1 sC1 +1 sC3 + RT 1 2+RT 2
Z 22  1 sC3 + RT 3 2+ RT 5 2+RT 81  RT 4
Z33  1 sC5 +RT 81
Z 44  1 sC5 +1 sC7   RT 5 2+ RT 7 2+RT 6
Z 55  1 sC 7 + RT 7 2
Z66  RT ОХ
Z77  1 sC12 +1 sC14   RT 13
Z88  1 sC12 + RT 10 2+RT 8 2  RT 11  RT 12

Z99  1 sC10 +RT 8 2
Z10,10  1 sC10 +1 sC7   RT 10 2+ RT 7 2+RT 9

Z12  Z 21   1 sC3 

81

Z 23  Z32   RT 81
Z 34  Z 43   1 sC 5 
Z 45  Z54   1 sC7 

Z78  Z87   1 sC12 
Z89  Z98   RT 8 2
Z9,10  Z10,9   1 sC10 
Z 4,10  Z10,4  RT 7 2+1 sC7 

Z 5,10  Z 10,5   1 sC 7 

Розвʼязок системи рівнянь (2.18) відносно зображення теплового
потока Wki (s) має вигляд:
10

Wki   T jj  s  
j 1

ij


,

(2.23)

де   визначник матриці опорів; ij  алгебраїчне доповнення елементу
рядка i, стовпця j цієї матриці.
За умови, якщо початкові температури усіх елементів дорівнюють
заданій

температурі

термостатування

корпусу,

тобто

настає

режим

термостабілізації, розв’язок цієї системи для теплового потоку W44(s) крізь
теплометричну оболонку, має вигляд:

W44  s  
Для


W 1 s   g1 g 3 
g3
 






 41
42  .

sC
sC
sC
3 
3
 1


найкращої

компенсації

зовнішніх

збурень

(2.24)
динамічні

характеристики компенсаційної комірки та імітатора реакційної посудини
повинні бути подібними, тобто мають взаємно відповідати сталі часу
контурів 7 та 1, 8 і 2, 10 і 4 (див. рис. 2.7). Під час проектування
квазідиференціального калориметра встановлюється масштабний коефіцієнт
М, який дорівнює відношенню висоти робочої комірки до висоти
компенсаційної

комірки.

справедливими є вирази:

Оскільки

діаметри

комірок

однакові,
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RT 9  M  RT 6 ; RT 10  M  RT 5 ; C10  C5 M ; .

(2.25)

З умови подібності динамічних характеристик контурів випливають
наступні співвідношення:

C12*  C3 M ; C14*  C1 M ; RT*13  M   RT 1 2  RT 2  ;
RT 10 2  RT 82  RT 11  RT*12  M   RT 3 2  RT 5 2  RT 81  RT 4 
Для

виконання

цих

співвідношень

конструкцією

(2.26)
калориметра

передбачено можливість експериментального підбирання значень параметрів
налагодження RT*12 ; RT*13 ; C12* ; C14* . відповідних компонентів за реального
налаштування. Це зумовлює компенсацію можливого розкиду характеристик
технологічно важко відтворюваних елементів, наприклад зазорів 4 і 11 [103].
2.6 Моделювання

динаміки

теплових

процесів

у

квазідиференціальному калориметрі
Аналітичне дослідження рівнянь (2.21) та (2.23) є достатньо
утрудненим, оскільки характеристичне рівняння системи, яке отримують з
визначника матриці ∆, має 10-й порядок. Ефективним є використання
програмних пакетів для розрахунку процесів в електричних колах,
наприклад, програми

схемотехнічного

моделювання

Micro-Cup

[104]

компанії Spectrum Software за допомогою якої проведене моделювання
динаміки теплових процесів в калориметрі [105]. Характеристики елементів
робочої комірки та всієї калориметричної системи розраховані за наведеними
вище формулами, характеристики компенсаційної комірки та імітатора
калориметричної бомби розраховані за формулами (2.25) та (2.26) з
застосуванням масштабного коефіцієнту М = 10.
За допомогою моделі досліджено вплив конструктивних параметрів та
низки режимних факторів на динамічні характеристики приладу та складові
похибки вимірювання. Умови:моделювання:
 температура корпусу ТСТ не стабільна, а змінюється за гармонійним
законом з періодом 200 с, що приблизно відповідає періоду власних коливань
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системи темостабілізації, а амплітуда коливань складає 0,5 К, що приблизно
у 100 разів перебільшує реальний рівень коливань температури корпусу;
 у певний момент часу імітується згоряння проби палива у бомбі –
прямокутний імпульс від джерела W1, тривалістю 20 с, потужністю 5000 Вт,
тобто із загальною енергією 10 кДж, що близько до нижньої межі діапазону
вимірювань приладу.
Результати моделювання представлено на рис. 2.8 у вигляді графіків
теплового потоку:
а ‒ крізь сенсори робочої комірки (контурний струм Wk4) та
компенсаційної комірки (контурний струм Wk10) з підсиленням, коефіцієнт
якого чисельно дорівнює масштабному коефіцієнту Kп = М = 10;
б – скоригований за допомогою квазідиференціальної схеми графік
теплового потоку Wk4 – Kп × Wk10.
Порівняння графіків рис. 2.8 демонструє ефективність застосування
квазідиференціальної схеми калориметричних вимірювань – у випадку
коректного вибору параметрів компенсаційної комірки та імітатора вплив
збурень температури корпусу нівелюється.
На практиці у реальній калориметричній системі дуже складно
досягнути повної компенсації, адже похибка вимірювань, що виникає
внаслідок нестабільності температури корпусу залежить від характерного
закону зміни цієї температури, та може бути практично повністю
компенсована лише за умови ідеального вибору параметрів компенсаційної
комірки та імітатора [106]. Оскільки запропонована модель не абсолютно
адекватна реальній калориметричній системі, та ідеальний вибір параметрів
неможливий, проведене моделювання системи при відмінності параметрів
компенсаційної комірки та імітатора на ± 10% від номінальних та досліджена
величина похибки визначення енергії, що виникає внаслідок коливань
температури корпусу.
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a)

б)
Рис. 2.8. Графіки теплового потоку:
1 – крізь основну калориметричну оболонку (контурний струм Wk4);
2 – крізь компенсаційну оболонку (контурний струм Wk10Kп);
3 – скоригований тепловий потік
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За результатами моделювання отримано важливі кількісні оцінки
режимних параметрів та характеристик. Зокрема за номінальних значень
параметрів конструкції калориметру максимальний тепловий потік крізь
перетворювач сягає 50 Вт при енергії згоряння проби 8 кДж та 220 Вт при
енергії згоряння проби 35 кДж, а максимальна різниця температури між
калориметричною коміркою та корпусом (на сенсорі теплового потоку) під
час вимірювань не перевищує 12 К.
Значення

похибки

залежить

як

від

параметрів

конструкції

калориметричної системи, так і від амплітуди, періоду і фази коливань. За
сталої амплітуди коливань найменші похибки спостерігаються у випадку,
коли час інтегрування є кратним цілому числу періодів коливань, а
найбільша похибка спостерігаються якщо час інтегрування складає чверть
періоду коливань.
Суттєвий вплив на максимальне значення теплового потоку при
спалюванні проби має величина зазору між калориметричною бомбою та
коміркою, яка у свою чергу залежить від технологічного розкиду діаметрів
бомби і комірки. Максимальне значення теплового потоку при зазорі у 0,3 мм
приблизно на 25% менше, ніж при номінальному значенні зазору в 0,1 мм.
2.7 Висновки до розділу 2
1. Вперше

розроблено

метод

зменшення

неконтрольованого

теплообміну та аксіальних тепловтрат при калориметричних дослідженнях
шляхом організації активної адіабатної теплоізоляції торців реакційної
комірки, що дає можливість підвищити точність вимірювання кількості
теплоти в диференціальному калориметрі.
2. Запропоновано

модель

квазідиференціальної

калориметричної

системи, яку побудовано за методом електротеплової аналогії, причому
основні елементи конструкції системи представлені у вигляді тіл із
зосередженими параметрами.
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3. Досліджено динаміку зміни середніх температур і теплових потоків
в елементах калориметричної системи, вплив температурних збурень і
розкиду технологічних параметрів на похибку вимірювання. Зокрема,
максимальний тепловий потік крізь перетворювач сягає 220 Вт при енергії
згоряння проби 35 кДж, а максимальне значення складової похибки
вимірювання при застосуванні квазідиференціальної схеми зменшується у
3…8 разів по порівняно зі складовою похибки однокоміркової системи.
4. У разі одночасної зміни всіх параметрів в один бік (збільшення або
зменшення) максимальне значення складової похибки вимірювання при
застосуванні квазідиференціальної схеми по відношенню до складової
похибки однокоміркової структури зменшується у 6…8 разів при лінійному
зростанні температури корпусу і у 3…5 разів при гармонічних коливаннях
температури з періодом 200…280 с.
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РОЗДІЛ 3
БУДОВА, ПРИНЦИП ДІЇ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ РОБОТИ
КВАЗІДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ КАЛОРИМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ
Квазідиференціальний калориметр проектується як вимірювальнообчислювальна система, що складається з функціонально пов'язаних між
собою теплового і електронного блоків та реакційної посудини, а також
персонального комп'ютера і сервісного устаткування [95–97, 107 – 109].
3.1 Опис конструкції теплового блоку
Результати теоретичних досліджень та моделювання (розділ 2) втілено
у конструктивній схемі теплового блоку калориметра (рис.3.1) [107],
основою якого є масивний блок 2 з високотеплопровідного матеріалу
(наприклад, дюралюмінію), де розміщено вимірювальну комірку 10, оточену
калориметричною чутливою оболонкою 1 – сенсором теплового потоку.
В комірці 10 встановлено реакційну посудину – калориметричну
бомбу, що складається зі стакану 11 на кришки 12 з вентилями. Під
основною калориметричною оболонкою 1 співвісно з нею розташовано
додаткову компенсаційну оболонку 16, яка має той же самий діаметр,
конструкцію та щільність термоелементів, що й в основній оболонці, а
висоту – приблизно у 10 разів меншу. Комірку 10 закрито кришкою 13, а
блок 2 – кришкою 14, які виконані з високотеплопровідного матеріалу.
Зверху корпус 9 закритий теплоізоляційною кришкою 15.
Система термостатування блоку 2 складається з вмонтованого у блок
сенсора 3 температури та електронного терморегулятора 4 із задавачем 5
значення температури. Виконавчими елементами системи термостатування є
електричний нагрівник 6, розташований на зовнішній поверхні блоку 2 і
підключений до виходу регулятора 5, та блок вентиляторів 7, який утворює
потік охолоджувального повітря в каналі 8, сформованому в корпусі 9, що
оточує блок 2.
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Рис. 3.1. Загальна будова теплового блоку квазідиференціального
калориметра
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У компенсаційній оболонці 16 розміщено імітатор 17 комірки та
реакційної посудини, що має таку ж питому теплоємність на одиницю площі
поверхні оболонки, що й вміст основної оболонки.
Імітатор комірки і реакційної посудини виконаний складеним з двох
або більшої кількості частин, причому між частинами, що складають
імітатор, розташовані регульовані теплові опори. Така конструкція дозволяє
шляхом підбору теплових опорів між частинами імітатору при настроюванні
калориметра отримувати таку ж саму динаміку зміни сигналу компенсаційної
оболонки при впливі зовнішнього збурення, як і динаміка зміни сигналу
основної оболонки при впливі того ж збурення.
Вихід компенсаційної оболонки 16 з’єднано зі входом підсилювача 18,
вихід

якого

з’єднано

з

інвертувальним

входом

суматора

19,

до

неінвертувального входу якого приєднаний вихід основної калориметричної
оболонки 1. Вихід суматора 19 з’єднано зі входом вимірювальнообчислювальної системи 20.
Між основною калориметричною оболонкою 1 та компенсаційною
оболонкою 16 розташовано тепловий екран 21 з високотеплопровідного
матеріалу, який має тепловий контакт з термостатованим блоком 2. Між
тепловим екраном 21 та калориметричними оболонками 1 і 16 розташовано
теплоізоляційні шари 22 та 23. Така конструкція забезпечує теплову
розв’язку між основною та компенсаційною калориметричними оболонками.
Теплові ефекти, що виникають в реакційній посудині в основній
калориметричній

оболонці,

безпосередньо

не

впливають

на

сигнал

компенсаційної оболонки. В нижній частині термостатованого блоку 2 є
порожнина 24, в якій розміщені прецизійні вимірювальні електронні вузли
приладу, що працюють при стабільній температурі. Всі інші електронні вузли
приладу, цифрові та силові, розміщені у окремому електронному блоці, з
якого інформація по послідовному інтерфейсу може передаватися на
персональний комп’ютер для подальшого опрацювання, візуалізації графіків
зміни сигналів та документування.
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3.2 Конструкція імітатора реакційної посудини і комірки
Імітатор

комірки

17

розміщено

у нижній

частині

масивного

термостатованого блоку 2 (див. рис. 3.1) та оточено додатковою
компенсаційною оболонкою 16. Варіанти конструктивного виконання
імітатора комірки показані на рисунках 3.2 та 3.3 [108].
На рис. 3.2 представлено конструктивне виконання імітатора, що
складається з трьох концентричних кілець 25, 26 та 27. Зовнішнє кільце 25
імітатора, що прилягає безпосередньо до компенсаційної оболонки, імітує
калориметричну комірку і повинно за своєю товщиною та теплофізичними
властивостями відповідати параметрам цієї комірки. Внутрішні кільця 26 та
27 імітують реакційну посудину, причому на лінії їх сполучення
просвердлені отвори 28, як показано на рис. 3.2а. Кільця 26 та 27 можуть
провертатися одне відносно іншого, як це показано на рис. 3.2б. При
повороті зменшується площа поверхні контакту між ними, внаслідок чого
можна регулювати тепловий опір між кільцями і, відповідно, змінювати
форму динамічного

відгуку компенсаційної оболонки

16

на зміну

температури блоку 2 (рис. 3.1).

а)

б)

Рис. 3.2. Конструктивне виконання складеного імітатора комірки і
реакційної посудини з рухомими кільцями
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На рис. 3.3 показаний інший варіант виконання імітатора, який має два
різних за конструктивним виконанням регульовані теплові опори. У
зовнішньому кільці 25 розташований стакан 29, який імітує стакан реакційної
посудини. В стакані 29 розташовані диск 30 та ізоляційна прокладка 31, які
імітують відповідно кришку реакційної посудини та тепловий опір між
кришкою та стаканом реакційної посудини, викликаний наявністю прошарку
ущільнювача. На диску 30 розташований гвинт 32, на нарізці якого
розміщено втулку 33 з контргайками. Гвинт 32 з втулкою 33 імітує
конструктивні елементи, які зазвичай розташовані на кришці реакційної
посудини – вентилі, газовідвідні трубки, тримачі тиглів і т.п. Тепловий опір
між стаканом 29 та диском 30 може регулюватися товщиною та площею
ізоляційної прокладки 31, а тепловий опір між диском 30 та втулкою 33 –
переміщенням втулки вздовж гвинта 32.

а)

б)

Рис. 3.3. Конструктивне виконання імітатора з подвійним
регулюванням
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3.3 Конструкція реакційної посудини
У якості реакційної посудини проектованої квазідиференціальної
системи обрано бомбу калориметричну універсальну типу БКУ-2 (далі по
тексту – бомба) [71, 110], що являє собою циліндричний товстостінний
сталевий стакан місткістю близько 300 мл зі сталевою кришкою, що
загвинчується на щільну нарізку. Її призначено для спалювання проби палива
в атмосфері чистого кисню. Для дослідження теплоти згоряння твердих і
рідких

видів

палива

бомба

використовується

у

варіанті

з

самоущільнюванням. Бомба не є самостійним засобом вимірювання і
призначена для використання в складі кондуктивних калориметрів або в
водяних калориметрах.
Конструкція бомби показана на рис. 3.4. Бомба містить виконані з
нержавіючої сталі стакан (корпус) 1 і кришку 2, які з'єднують за допомогою
гайки 3. Для заправки бомби киснем і газоподібним паливом, а також для
виведення відпрацьованих газів є два вентиля ‒ впускання і випуску. Вентилі
позначені стрілками, нанесеними на кришці бомби. Стрілка біля вентиля
ВПУСК спрямована до вентиля, а біля вентиля ВИПУСК ‒ від нього. На
рисунку видно вентиль ВПУСК, що містить штуцер 4 із загартованої
нержавіючої сталі, сталеві 10 і фторопластові 11 кільця ущільнення вентиля,
гайку вентиля 5, а також ковпачок 6 з прокладкою 12.
Штуцер 4 має осьовий і радіальний канали для підведення газів, а його
нижня конічна частина при загвинчуванні закриває отвір каналу (сідло
вентиля) в кришці 2. У канал кришки під вентилем ВПУСК за допомогою
нарізного перехідника 8 встановлюється трубка 7 для заповнення бомби
киснем. У верхній частині штуцера 4 є різьблення для загвинчування
ковпачка 6 або трубки для підведення кисню, а також шестигранна головка
під ріжковий ключ на 11 мм для відкривання і закривання вентиля.

93

1 – стакан; 2 – кришка; 3 – гайка накидна; 4 – штуцер; 5 – гайка
вентиля; 6– ковпачок; 7 – трубка; 8 – контргайка; 9, 21 – втулки; 10 – сталеве
кільце ущільнення вентиля; 11 – фторопластове кільце ущільнення;
12 – прокладка; 13 – стрижень підведення струму; 14 – гайка-затискач; 15, 16,
17 – ущільнюючі кільця стрижня підведення струму; 18 – ізолююча втулка;
19 – сталеве ущільнююче кільце; 20 – гумове ущільнююче кільце;
22 – гайка; 23 – тримач тигля; 24 – контргайка; 25 – тигель; 26 – тонке
сталеве кільце с виступом; 27 – гумове ущільнююче кільце; 28 – потовщене
сталеве кільце з виступом
Рис. 3.4. Конструкція універсальної калориметричної бомби БКУ-2:
а – варіант з самоущільненням; б – ущільнення кришки бомби у варіанті без
самоущільнення
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Вентиль

ВИПУСК

(на

рисунку

не

показаний)

конструктивно

аналогічний вентилю ВПУСК, проте в ньому відсутній перехідник 8 і трубка
7, а газовий канал в кришці з'єднаний безпосередньо з порожниною бомби.
У кришці 2 встановлений сталевий стрижень 13 підведення струму,
який для електричної ізоляції від кришки і газового ущільнення забезпечений
втулкою 18 та кільцями ущільнювачів 15, 16 і 17. Стрижень 13 затискається в
кришці за допомогою гайки 24, а на його верхній кінець з різьбленням
нагвинчується гайка - затискач 14 для під'єднання контакту ланцюга підпалу
палива.
У нижньому кінці стрижня 13 є отвір з нарізкою для встановлення
тримача 23 тигля 25. У тримачі 23 тигля і трубці 7 є отвори і фіксуючі втулки
21 і 9 для кріплення кінців дроту підпалу, а в кришці 2 ‒ гніздо для
підключення другого контакту ланцюга підпалу.
Ланцюг підпалу проби палива в бомбі утворюється наступними
елементами: гайка-затискач 14, стрижень підведення струму 13, тримач тигля
23, втулка 21, дріт підпалу, втулка 9, трубка 7, перехідник 8, кришка 2.
У центрі кришки 2 є отвір для гвинта для знімного тримача бомби, який
використовується при установці бомби в комірку калориметра.
В конструкції бомби з самоущільненням використані сталеве 19 і
гумове 20 кільця. Під впливом високого тиску в порожнині бомби гумове
кільце 20 стискається між виступом кришки 2 і сталевим кільцем 19, а своїми
бічними поверхнями щільно прилягає до поверхонь кришки 2 і стакану 1.
До комплекту сервісного устаткування калориметра входять спеціальна
підставка для кріплення стакану бомби і ключ для накидної гайки 3, що
дозволяють проводити герметизацію бомби.
На зовнішній поверхні дна стакану бомби зазвичай нанесено
маркування, що містить умовне позначення «БКУ-2», рік випуску і
заводський номер.
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3.4 Розрахунок і оптимізація конструктивних параметрів чутливої
вимірювальної оболонки квазідиференціального калориметра
Для

безпосереднього

вимірювання

енергії

тепловиділення

в

калориметрах згоряння в якості калориметричної чутливої оболонки
застосовано термоелектричний гальванічний перетворювач теплового потоку
виду допоміжної стінки [73, 111]. Методика конструювання таких сенсорів
розглянута в ряді робіт [71, 73‒75, 112‒114]. Зазвичай, при розрахунку
конструктивних параметрів прагнуть досягти максимальної чутливості
сенсора. Однак для точної калориметрії на перший план виходять інші
критерії оптимізації: лінійність функції перетворення та інваріантність до
зміни середньої температури в разі вимірювання теплових потоків великої
густини та мінімальна потужність, яку можна виявити в разі вимірювання
малих теплових потоків. Не менш важливим параметром є стала часу
сенсору, що суттєво впливає на швидкодію процесу вимірювання. Далі
розглянуто питання оптимізації параметрів, технологія виготовлення і
результати експериментального дослідження просторової нерівномірності
чутливості теплометричної оболонки.
Теплометрична оболонка (ТО), розроблена для диференціальних
калориметрів згоряння ‒ це перетворювач (сенсор) теплового потоку (ПТП),
виконаний у вигляді порожнистої циліндричної оболонки з відкритими
торцями. На рис. 3.5 показано конструкцію ТО, яка представляє собою
батарею термоелементів, виконану у вигляді плоскої спіралі з основного
термоелектродного

дроту

(константану)

1

з

гальванічно

нанесеним

покриттям парного термоелектричного матеріалу (міді) 2, що за формовано в
електроізоляційний матеріал (заливний компаунд) 3. Спіраль виготовлено
шляхом навивки дроту 1 на стрічку з електроізоляційної плівки 4. Внутрішня
і зовнішня поверхні ТО армовані шарами тканини з бавовни 5.
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а)

б)

Рис. 3.5. Схема (а) та зовнішній вигляд (б) циліндричної
теплометричної оболонки на основі батареї гальванічних термоелементів:
1 ‒ основний термоелектрод; 2 ‒ гальванічно нанесене покриття з
парного термоелектродного матеріалу; 3 ‒ електроізоляційний заливочний
матеріал (компаунд); 4 ‒ стрічка з електроізоляційної плівки; 5 ‒ армуючі
шари тканини; rТО ‒ середній радіус ТО; h ‒ висота спіралі термоелементів
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Висота спіралі hСП визначає товщину теплочутливого шару ТО, а
середній

радіус

і

rТО

висота

Н ТО

оболонки

визначають

площу

теплочутливого шару F  2  rТО  Н ТО .
Для плоского ПТП коефіцієнт перетворення по тепловому потоку
K ПТП ‒ величина, зворотна вольт-ватній чутливості S q , обчислюється за

формулою [74]:

K ПТП 

1 1   2  f1   1  f 2 

  21  f1   2  f 2  3  f3  ,
Sq
hСП  12

(3.1)

де 1‒2 ‒ коефіцієнт термоЕРС пари термоелектродних матеріалів;
hСП ‒ висота спіралі ПТП;
 ‒ питомий електричний опір;

 ‒ теплопровідність;
f1 , f 2 , f3 ‒ площі поперечного перерізу основного термоелектроду,

гальванічного покриття і заливочного компаунда, відповідно;
f  2 f1  f 2  f3

‒

площа

поперечного

перерізу

одиничного

термоелемента, рівна сумі;
індекси i = 1, 2 і 3 відносяться, відповідно, до матеріалів основного
термоелектрода, покриття і компаунда.
При використанні безрозмірних відносних величин
21  2 / 1 ;  i1   i / 1 ; Ф  (2 f1  f 2  f3 ) / f1  2  f 21  f31

формула (3.1) приймає вигляд:

K ПТП 

1 1  1  21 / f 21   f1

  2   21  f 21  31     2  f 21   ,
Sq
hСП  12

(3.2)

а коефіцієнт перетворення по густині теплового потоку КF визначають за
співвідношенням:
K F  KПТП F

де F ‒ площа поверхні ПТП.

(3.3)
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Тепловий опір стінки полого циліндра при hСП rТО  0,1 відрізняється
від опору відповідної за розмірами пласкої стінки не більше ніж на 5%, отже,
співвідношення (3.1) і (3.2) можуть бути застосовані для практичних
розрахунків параметрів тонких циліндричних ТО. При цьому значення f 3
слід брати таке, що відповідає площі елемента циліндричної поверхні з
радіусом rТО .
На підставі аналізу співвідношень геометричних розмірів і теплових
опорів елементів ТО (див. рис. 3.4) отримано співвідношення для розрахунку
еквівалентної

площі

поперечного

перерізу

заливного

компаунда

в

циліндричних оболонках з «товстою» стінкою (при hСП rТО  0,1):
1

 
f  h  
f  h rТО
f3 
 ln 1 
 .
rТО   f  1  h 2  rТО   2 f1  2 f 2  
Шляхом

оптимізації

параметрів

ПТП

відносно

(3.4)
максимальної

чутливості до вимірюваної густини теплового потоку отримана формула для
визначення

оптимального

значення

приведеної

площі

перетину

гальванічного покриття  f 21 opt [73, 74, 112, 113]:

 f 21 оpt

0,5

  21

2    2   31  .
 
  21   31


(3.5)

При визначенні конструктивних і технологічних параметрів при
проектуванні сенсора із заданою чутливістю використовують залежності
приведеної чутливості SV  Sq / h  F  і оптимальних значень відношення

 f 21 opt від щільності заповнення термоелементами, розраховані для різних
діаметрів основного термоелектродного дроту d1 .
Відома досить велика група матеріалів, придатних для виготовлення
гальванічного сенсора теплового потоку [73, 74, 112, 114], що забезпечує
широкий діапазон значень його параметрів. Для калориметричної оболонки
калориметра, що працює в лабораторних умовах в діапазоні середніх
температур, доцільно вибрати термоелектричну пару константан (основа) -
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мідь (покриття). Ця пара широко застосовується при виготовленні ПТП і для
неї добре відпрацьована технологія гальванічного покриття. На рис. 3.6
представлено результати розрахунків з визначення необхідних значень
оптимального відношення перетину площ

 f 21opt

і відповідних значень

відносного електричного опору RЕ ПТП / R Е СП для одержання ПТП заданої
приведеної

чутливості

термоелектродного
термоелементів

n

дроту
для

при

SV

d1

варіації

залежно

від

константан-мідніх

діаметру

основного

щільності

укладання

ПТП,

виготовлених

з

використанням заливального компаунда – смоли УП-610 з наповнювачем
порошкоподібним корундом [115].
Як приклад на рис. 3.6 показаний ключ для знаходження необхідного
значення відношення

 f 21 opt ,

представленого графіками (б) для заданого

значення приведеної чутливості SV

залежно від можливої щільності

укладання і доцільного діаметру основного термоелектродного дроту (див.
графіки (а)). Графік А дозволяє визначити для знайденого значення  f 21 opt
необхідне значення технологічного параметра r , розрахованого по формулі:

r  RЕ ПТП / R




Е СП  0,5  1  1   f 21 opt / 21




1

,



(3.6)

де R Е СП ‒ електричний опір заготівки спіралі для ПТП з основного
термоелектродного дроту;
RЕ ПТП ‒ те ж після гальванічного осадження на цю спіраль покриття

парним термоелектродним матеріалом.
За

знайденим значенням

r

встановлюється

час

гальванічного

осадження матеріалу покриття на основний термоелектродний дріт при
фіксованій рекомендованій силі струму [116].
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а)

б)

а) – графіки залежності S v  f (n, d1  var) ;
б) – графіки залежності ( f 21 ) opt  f (n, d1  var) ;
А – графік залежності ( f 21 ) opt від r  RЕ ПТП / RЕ СП
Рис.

3.6.

Номограма

для

визначення

оптимальних

значень

геометричного ( f 21) opt і технологічного r параметрів при заданій приведеній
чутливості S v для константан-мідного ПТП при варіації діаметру d1
вихідного термоелектродной дроту залежно від щільності заповнення
термоелементів n.
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З метою збільшення швидкодії процесу вимірювань запропоновано
модернізовану

технологію

виготовлення

чутливої

вимірювальної

калориметричної оболонки. Замість сенсора теплового потоку у вигляді
монолітного циліндру в модернізованій оболонці стрічка термоелементів в
скловолокнистій ізоляції рис. 3.7а монтується безпосередньо на зовнішній
поверхні мідного стакану реакційної та компенсаційної комірок рис. 3.7б.

а)

б)

Рис. 3.7. Переріз модернізованої стрічки термоелементів (a) та
зовнішній вигляд (б) вимірювальної калориметричної оболонки
квазідиференціального калориметра

Зміна положення батареї термоелементів призводить до зменшення
товщини оболонки і, відповідно, її теплового опору, що в свою чергу
спричиняє зменшення сталих часу, а швидкодія процесу вимірювань зростає
вдвічі [117].
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3.5 Опис

електронного

блоку

керування

та

блок-схеми

опрацювання даних
Електронні вузли квазідиференціального калориметра забезпечують
роботу приладу і призначені для регулювання температури теплового блоку,
вимірювання

та

опрацювання

сигналів

основної

і

компенсаційної

калориметричних оболонок. Електроніка виконує безперервне вимірювання
та індикацію значень теплового потоку, їх інтегрування за часом з моменту
підпалу і протягом усього робочого режиму та представлення кінцевого
результату в формі значення енергії згоряння проби палива (у Дж) [118].
Функціональну схему електронного вимірювально-обчислювального
блоку квазідиференціального калориметра представлено на рис. 3.8.
Електронні вузли, що забезпечують характеристики точності приладу ‒
АЦП для вимірювання сигналу ТО і вхідний пристрій регулятора
температури корпусу ‒ розміщуються в термостабілізованому відсіку
теплового блоку, решта вузлів ‒ в електронному блоці, виконаному у вигляді
настільного приладу. Зв'язок теплового і електронного блоків здійснюється
за допомогою двох кабелів з роз'ємами ‒ силового і сигнального. Зв'язок
електронного блоку калориметра з комп'ютером здійснюється за допомогою
послідовного інтерфейсу RS-232. Довжина кабелю зв'язку ‒ до 20 м.
На передній панелі блоку управління і контролю розташовані такі
елементи управління і індикації:
1. вимикач «МЕРЕЖА» для включення калориметра;
2. рідкокристалічний індикатор, на якому відображається поточний
режим роботи, час, що минув з початку режиму «ПІДГОТОВКА», або час,
що залишився до кінця вимірювання.
3. світлодіодні індикатори режимів підготовки «

» і вимірювання « »;

4. індикатор контролю наявності електричного кола підпалу «ЛАНЦЮГ
ПІДПАЛУ»;
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Рис 3.8. Функціональна схема електронного вимірювально-обчислювального
блоку квазідиференціального калориметра
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5. кнопка «F» для входу в режим введення коефіцієнта градуювання і
виходу з нього;
6. кнопки «↓» і «↑» для «гортання» результатів вимірювання і введення
числового значення коефіцієнта градуювання;
7. кнопка введення «

» для запису введеного значення в незалежну

пам'ять мікроконтроллера.
8. кнопка «

» для переходу в режим «ПІДГОТОВКА».

9. кнопка «ПІДПАЛ» для підпалу проби. Дана кнопка заблокована в
режимі «ПІДГОТОВКА». Блокування знімається тільки тоді, коли прилад
перейде в режим «ПІДГОТОВКА, ПІДПАЛ ДОЗВОЛЕНО !».
На задній панелі блоку управління і контролю розташовані:
10. роз’єм «СИЛ» для підключення основного і розгінного нагрівача,
ланцюги підпалу проби палива, вентилятора;
11. роз’єм «СИГН» для підключення блоку перетворювачів;
12. роз’єм «220 В, 50 Гц» для підключення мережевого кабелю;
13. роз’єм «ЕОМ» для зв'язку з ПК;
14. клема «ЗАЗЕМЛЕННЯ» для підключення захисного заземлення.
Передбачаються наступні основні режими роботи: ПІДГОТОВКА і
РОБОЧИЙ РЕЖИМ (РР), а також допоміжний режим введення параметрів в
енергонезалежну пам'ять. Режим ПІДГОТОВКА включається при подачі
живлення і в цьому режимі забезпечується розігрів теплового блоку і
стабілізація теплових процесів. РР починається з підпалу проби палива, а
потім протягом заданого часу проводиться вимірювання та інтегрування
сигналу ТО. Після закінчення РР видається результат вимірювання Q ‒
теплота, що виділилася при згоранні проби палива.
Системи електронного блоку калориметра:
Основний регулятор температури корпусу. Вимірювальний сигнал
знімається

з

діагоналі

моста,

збалансованого

на

температуру

термостатування ТСТ. Струм живлення моста ‒ 2 мА. Опір платинового
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термометра опору при 0 С Rt  1 кОм. Опір нагрівника (6,8 ± 0,8) Ом,
напруга на нагрівнику ‒ 65 В.
Регулятор включається при включенні калориметра і вимикається
разом з ним.
В систему регулювання входить вентилятор охолодження, який
активується, якщо температура корпусу вище (ТСТ ‒ 0,5) °С (і вимикається,
якщо нижче). Вентилятор живиться від стабілізованого джерела з напругою
постійного струму 12 В, пусковий струм (не більше 3 секунд) ‒ 2А, робочий
‒ до 1А.
Система підпалу забезпечує підпалювання проби палива та індикацію
наявності ланцюга до підпалу. Підпал здійснюється подачею в ланцюг
напруги 15В, 7А на 2 секунди при натисканні оператором кнопки «ПІДПАЛ»
або за відповідною командою з комп'ютера. Один з струмопідводів підпалу
замкнутий на кришку бомби і через неї ‒ на корпус калориметра і
заземлення. Система має перемикач «КОНТРОЛЬ ЛАНЦЮГА» / «ДОЗВІЛ
ПІДПАЛУ», одночасно захищаючи від випадкового підпалу. Струм
контролю ланцюга не перевищує 5 мА.
При

натисканні

кнопки

«ПІДПАЛ»

або

відповідної

команди

комп'ютера здійснюється перехід з режиму ПІДГОТОВКА в РОБОЧИЙ
РЕЖИМ (в режим інтегрування).
Система вимірювання та опрацювання інформації має два
вимірювальних сенсора (ПТП) ‒ основний і компенсаційний.
Основний (калориметрична оболонка) має внутрішній опір 30...35 кОм,
вихідний сигнал ‒ в діапазоні ± 5 В, причому негативний сигнал можливий в
режимі підготовки. Очікуваний коефіцієнт перетворення – 30… 50 Вт / В.
Компенсаційний має внутрішній опір 3… 4 кОм, вихідний сигнал ‒ в
діапазоні ± 0,1 В.
Періодичність вимірювання сигналів двох ПТП ‒ 1,0 секунда.
При роботі в кожному циклі проводиться вимірювання сигналів двох
ПТП (UОСН і UКОМП ) і обчислення скоригованого значення сигналу:
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Ui  UОСН – K1  U КОМП .
В

режимі

ПІДГОТОВКА

в

системі

(3.7)
здійснюється

поточна

згладжувальна фільтрація сигналу теплометричної оболонки ‒ визначення
середнього сигналу

U ф за останні 3…5 хвилин (значення уточнюється і

задається при налаштуванні):

1
Uф 
M

M

U
m 1

.

i

(3.8)

На індикатор видається значення згладженого теплового потоку, що
визначається за формулою: W  K  U ф (не менше 5 знаків, розмірність ‒
Вт). Крім того, на індикатор видається інформація про режим і про час, що
пройшов з моменту включення режиму ПІДГОТОВКА. Через послідовний
інтерфейс RS-232 в комп'ютер видається ознака режиму ПІДГОТОВКА та
інформація про поточний (незгладжений) тепловий потік.
Режим ПІДПАЛ ДОЗВОЛЕНО включається при виконанні трьох умов:
 з

моменту

включення

режиму

«ПІДГОТОВКА»

пройшов

мінімальний встановлений час;
 вимірюваний тепловий потік стабілізувався і прийняв значення в
установленому діапазоні ± Δ;
 зміна теплового потоку за 1 хвилину не перевищує встановленого
значення.
При натисканні кнопки «ПІДПАЛ» або надходженні відповідної
команди від комп'ютера, відбувається підпал і запам'ятовування значення
відфільтрованого сигналу і відбувається перехід в РОБОЧИЙ РЕЖИМ, в
якому здійснюється наступна обробка:
Фільтрація не здійснюється, проводиться розрахунок поточного
теплового потоку:

Wi  K  (Ui  U 0 )
і інтегрального значення теплоти, що пройшла крізь оболонку:

(3.9)
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n

Q  K   (U i  U 0 )  t , Дж,

(3.10)

i 1

де t ‒ інтервал між вимірами (1 сек);
i ‒ номер виміру в робочому режимі;
U 0 ‒ визначене в кінці «ПІДГОТОВКИ» значення середнього сигналу

оболонки;
U i ‒ поточне i-те значення скоригованого сигналу;

n ‒ кількість вимірів у робочому режимі (1200 ... 2700 – уточнюється при
налаштуванні).
Під час РОБОЧОГО РЕЖИМУ на індикатор видається інформація про
режим роботи, значення поточного теплового потоку Wi , час, що пройшов з
моменту переходу в РОБОЧИЙ РЕЖИМ та поточне значення Q .
По інтерфейсу в комп'ютер передається ознака режиму, значення
поточного теплового потоку Wi . Після n вимірювань інтегрування
зупиняється, на індикатор видається ознака закінчення вимірювання ‒
результат інтегрування (" Q  ", 5 знаків результату, Дж).
Результат залишається на індикаторі до виключення або надходження
команди

від

оператора

або

комп'ютера

про

перехід

в

режим

«ПІДГОТОВКА». Передбачено можливість після закінчення вимірювання по
команді оператора (натискання буд-якої кнопки) отримання інформації про
вольт-секундну площу

n

 (U
i 1

i

 U 0 )  t , що необхідно для градуювань і

повірок приладу.
Після закінчення інтегрування через інтерфейс в ПК передається
ознака закінчення інтегрування і результат QІ .
Передбачено спеціальний режим введення параметрів, в який можна
увійти тільки при ПІДГОТОВЦІ (в РР не можна). У цьому режимі в
незалежну пам'ять вводиться ряд параметрів:
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А) вводить оператор при перевірках:
− значення К (п'ять знаків з фіксованою комою ХХ, ХХХ);
Б) вводяться при налаштуванні калориметра:
− значення коефіцієнта К1 (п'ять знаків з фіксованою комою ХХ, ХХХ)
− настройки регуляторів;
− коефіцієнт АЦП (при необхідності);
− мінімальна тривалість режиму ПІДГОТОВКА;
− тривалість інтегрування (РОБОЧОГО РЕЖИМУ).
Введені параметри захищені від випадкової ненавмисної зміни.
Основні алгоритми опрацювання виміряних сигналів, протокол обміну
інформацією між блоком керування і комп’ютером, а також принципові
електричні схеми приведені у Додатках .
3.6 Методика налагодження квазідиференціального калориметра
На етапі налагодження квазідиференціального калориметра реакційну
посудину розміщають в калориметричній комірці пристрою, а імітатор
реакційної посудини і комірки – в компенсаційній оболонці, закривають
кришки пристрою та задавачем температури задають встановлене робоче
значення термостатування системи. Масивний блок нагрівають до заданої
температури і починають реєструвати сигнали калориметричних оболонок, а
також сигнали на виходах підсилювача та суматора.
Після встановлення стаціонарного режиму задавачем температури
задають режим зміни температури термостатованого блоку від першого
усталеного значення до іншого, що відрізняються на 2…10 К та реєструють
вказані сигнали у перехідному процесі. На рис. 3.9 (а та б) представлені
графіки зміни в часі вказаних сигналів.
Зміні температури корпусу відповідає крива 1, сигнал основної
калориметричної оболонки представлений кривою 2, а компенсаційної –
кривою 3, а сигнали на виходах підсилювача та суматора – відповідно,
кривими 4 та 5.
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а)

б)

в)

Рис. 3.9 Графіки зміни сигналів під час налагодження:
а, 1 – зміна температури корпуса;
б – зміна сигналів до регулювання: 2 – основної калориметричної
оболонки; 3 – компенсаційної калориметричної оболонки; 4 – на виході
підсилювача; 5 – на виході суматора;
в – зміна сигналів після регулювання: 6 – основної калориметричної
оболонки; 7 – компенсаційної оболонки; 8 – на виході підсилювача;
9 – на виході суматора.
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Після закінчення перехідного процесу регулюванням теплових опорів у
складеному імітаторі комірки і реакційної посудини змінюють сталі часу
вихідного сигналу компенсаційної оболонки так, щоб вони наблизились до
сталих часу вихідного сигналу основної калориметричної оболонки.
Встановлюють значення K коефіцієнту підсилення підсилювача, яке
визначають на підставі зареєстрованих значень сигналів калориметричних
оболонок за розрахунковою формулою:
п

п

0

0

K   Еоо    d 

 Еко    d  ,

(3.11)

де Еоо і Еко – сигнали основної та компенсаційної оболонки, які виміряні
протягом перехідного процесу.
Перевіряють результати настроювання, задаючи знову режим зміни
температури термостатованого блоку та проводячи реєстрацію сигналів у
перехідному процесі, як це показано на рис. 3.9в, де крива 6 – сигнал
основної калориметричної оболонки; 7 – сигнал компенсаційної оболонки;
8 – сигнал на виході підсилювача; 9 – сигнал на виході суматора. Внаслідок
проведеного регулювання – вирівнювання сталих часу та встановлення
коефіцієнта підсилення – зміна сигналу 8 на виході підсилювача близька до
зміни сигналу 6 основної калориметричної оболонки, а зміна сигналу 9 на
виході суматора значно менша, ніж відповідна зміна цього сигналу до
настроювання (поз. 5 на рис. 3.8б). Тобто вихідний сигнал стає малочутливим
до зовнішніх збурень.
При необхідності повторюють процес регулювання до тих пір, поки
криві зміни сигналу основної калориметричної оболонки та сигналу на
виході підсилювача будуть практично співпадати за формою та амплітудою.
Сигнал з виходу підсилювача поступає на інвертний вхід суматора, а з
основної калориметричної оболонки – на неінвертний, тому на виході
суматора формується сигнал, що дорівнює різниці вхідних сигналів, тобто на
виході суматора сигнал не повинен змінюватися. На практиці, внаслідок
неточності настроювання параметрів, зміна сигналу в перехідному процесі на
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виході суматора приблизно на порядок менша ніж відповідна зміна сигналу
основної калориметричної оболонки.
Таким чином, під час налагодження калориметра, за рахунок
встановлення коефіцієнта підсилення підсилювача та підбору регульованих
термічних опорів імітатору комірки і реакційної посудини, досягають
однакових динамічних змін сигналів основної та компенсаційної оболонок
внаслідок зовнішніх збурень. Оскільки в суматорі відбувається додавання
цих сигналів з різними знаками, то вихідний сигнал суматора є
індиферентним до впливу зовнішніх збурень [96, 97, 107, 119].
3.7 Дослідження впливу збурень на роботу системи в режимі
вимірювань
Для вивчення впливу можливих зовнішніх збурень на загальну
стабільну роботу всієї калориметричної системи в режимі вимірювань
проведено ряд експериментальних досліджень. При цьому штучно булио
створені сигнали завад, пропорційні тому чи іншому фактору дестабілізації,
що може виникнути за реальних умов експлуатації, та вивчено реакцію
системи на ці збурення та вплив компенсаційного контуру на його
зменшення.
На рис. 3.10 представлено результати експериментального дослідження
зміни сигналів у часі при впливі зовнішніх збурень, таких як:
 ступінчаста зміна температури корпуса (рис. 3.10а), вплив якого
після регулювання сталих часу компенсаційної комірки майже нівелюється
(рис. 3.10б);
 імпульсне збурення температури корпуса на 1 К з поверненням на
попередній рівень через 90 секунд, яке за результатами регулювання мало
впливає на результуючий сигнал (рис. 3.10в);
 коливання напруги живлення нагрівника від 40 В до 80 В з періодом
2 хвилини (рис. 3.10г), причому компенсування зменшує амплітуду
результуючого сигналу в декілька разів.

г)

б)

Рис. 3.10 ілюстрація впливу зовнішніх збурень: 1 – сигнал основної оболонки, 2 – сигнал компенсаційної оболонки,
3 – підсилений сигнал компенсаційної оболонки; 4 – результуючий сигнал

в)

а)
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3.8 Висновки до розділу 3
1. Результати теоретичних досліджень та моделювання втілено у
конструктивній квазідифенціальній схемі теплового блоку калориметра, в
якому під основною калориметричною оболонкою співвісно з нею розміщено
додаткову компенсаційну оболонку, що має той же самий діаметр,
конструкцію та щільність термоелементів, що й в основній оболонці, а
висоту – приблизно у 10 разів меншу.
2. Розроблено декілька конструктивних рішень імітатора реакційної
посудини і комірки, що дозволяє шляхом підбору теплових опорів між
частинами імітатору при настроюванні калориметра отримувати таку ж саму
динаміку зміни сигналу компенсаційної оболонки при впливі зовнішнього
збурення, як і динаміка зміни сигналу основної оболонки при впливі того ж
збурення.
3. З метою збільшення швидкодії процесу вимірювань запропоновано
модернізовану

технологію

виготовлення

чутливої

вимірювальної

калориметричної оболонки. Зміна положення батареї термоелементів
призводить до зменшення товщини оболонки і, відповідно, її теплового
опору, що в свою чергу спричиняє зменшення сталих часу, а швидкодія
процесу вимірювань зростає вдвічі.
4. Розроблено функціональну схему електронного вимірювальнообчислювального блоку квазідиференціального калориметра, алгоритми
опрацювання виміряних сигналів, протокол обміну інформацією між блоком
керування і комп’ютером, а також принципові електричні схеми блоку.
5. Запропоновано методику налагодження квазідиференціального
калориметра теплового потоку шляхом встановлення коефіцієнта підсилення
підсилювача та підбору регульованих термічних опорів імітатора, чим
досягають однакових динамічних змін сигналів основної та компенсаційної
оболонок, а вихідний сигнал суматора є індиферентним до впливу зовнішніх
збурень.

114
РОЗДІЛ 4 МЕТОДИКИ ВИМІРЮВАННЯ ТА
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТЕПЛОТИ ЗГОРЯННЯ
Розроблені в розділі 3 конструктивні, технологічні та схемотехнічні
рішення втілено у квазідиференціальній калориметричній вимірювальній
системі КТС-4 (рис. 4.1), до складу якої входять:
1 ‒ бомбовий анероїдний ізопериболічний калориметр теплового потоку;
2 ‒ електронно-обчислювальний блок;
3 ‒ дві універсальні реакційні посудини – калориметричні бомби БКУ-2;
та сервісне обладнання:
4 ‒ підставка та ключ для бомб;
5 ‒ прес для виготовлення проб.

Рис. 4.1. Квазідиференціальна калориметрична система КТС-4
4.1 Методика проведення калориметричних досліджень
Принцип роботи калориметра полягає у вимірюванні теплового потоку,
що утворюється при спалюванні проби палива, та його інтегруванні для
визначення теплоти, що виділилася при згорянні проби. Розроблена
калориметрична система дозволяє досліджувати як тверді, так і рідкі та
газоподібні види палива [119‒121].
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Підготовка порції досліджуваного палива вимагає чіткого дотримання
рекомендацій щодо відбору та підготовки проб, викладених в нормативних
документах [122–125 ]. Загальне правило для вибору маси проби ‒ бажано,
щоб значення теплоти, що виділяється при згорянні проби, було в діапазоні
від 25 до 27 кДж.
Масу проби (навіски) досліджуваного твердого палива вибирають
відповідно до рекомендацій [122] в діапазоні від 0,8 до 1,5 г. Проби масою 1 г
і більше використовують при випробуванні палив з низькою теплотою
згоряння. Паливо з зольністю до 35% спалюють у вигляді брикету,
виготовленого за допомогою преса. Тверде паливо із зольністю більше 35%
або паливо, з якого неможливо виготовити брикет, спалюють у вигляді
порошку в упаковці з цигаркового паперу.
При необхідності допускається додавати до палива з малою теплотою
згоряння зважену кількість речовини з відомою теплотою згоряння. В цьому
випадку із загальної виміряної кількості теплоти необхідно відняти кількість
теплоти, виділеної при згорянні доданої речовини.
Маса проби рідкого палива повинна бути в межах від 0,6 до 0,8 г [123,
125]. Для визначення теплоти згоряння мазуту, моторного палива, солярного
масла і гасу може бути використаний той же тигель, що і при випробуванні
твердого палива. Рідке паливо наливають в попередньо зважений тигель і
зважують. Для визначення теплоти згоряння легких палив (бензину, газойля і
ін.) Може бути використана герметизована чашечка, поліетиленові або
желатинові капсули [124].
При дослідженні твердих і рідких палив бомбу готують під
завантаження проби палива, керуючись відповідними інструкціями.
Аналітичну пробу твердого палива готують до завантаження в бомбу,
виконавши наступні операції:
1. при спалюванні небрикетованої проби палива необхідно:
 зважити паперову упаковку і занести в протокол отримане значення
маси паперу до спалювання MУ1;
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 зважити запальний дріт і занести в протокол отримане значення маси
дроту до спалювання в бомбі МДР1;
 помістити в паперову упаковку пробу палива і зважити. Значення
сумарної маси МС занести в протокол.
 упаковку з паливом обгорнути 2…3 рази запальний дротом і помістити
в тигель так, щоб дріт не торкався стінок тигля.
 обчислити значення маси проби палива М за формулою
М = МС – МУ1
і занести в протокол отримане значення.

(4.1)

2. у разі спалювання проби у вигляді брикету:
 зважити запальний дріт і отримане значення МДР1 занести в протокол.
 зважити порцію подрібненого в порошок палива і брикетоване за
допомогою преса.
 зважити брикет і отримане значення маси M занести в протокол.
 просмикнути запальний дріт в отвір брикету і помістити його в тигель.
При дослідженні рідких палив аналітичну пробу готують, виконавши
наступні операції:
 зважують порожній тигель (чашечку) для палива і занести в протокол
масу порожнього тигля МТ.
 наливають в тигель пробу рідкого палива масою 0,6 – 0,8 г. Зважити
тигель з паливом і визначити сумарну масу тигля і палива МС і занести її
значення в протокол.
 обчислюють значення маси аналітичної проби палива за формулою
М = МС – МТ

(4.2)

і заносять в протокол отримане значення.
 зважують запальний дріт і заносять в протокол його масу МДР1.
Проба палива, підготовлена згідно до вимог діючих стандартів,
спалюється в калориметричній бомбі, заповненій киснем при тиску
2,5…3,0 МПа та розміщеній в тепловому блоці калориметра. Температура
поверхні

теплового

блоку

стабілізується

вмонтованим

електричним
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нагрівником

за

допомогою

електронного

регулятора.

Теплота,

що

виділяється при згорянні проби палива, визначається інтегруванням
теплового потоку, який вимірюється термоелектричним сенсором теплового
потоку.
Вимірювання

й

опрацювання

інформації

виконуються

мікропроцесорним пристроєм, а результат – кількість теплоти, яка
виділяється при згорянні проби палива (Дж), – відображається на цифровому
дисплеї електронного блоку. Результат вимірювання по послідовному
інтерфейсу передається до комп’ютера для подальшої обробки: внесення
поправок, розрахунку вищої і нижчої теплоти згоряння, друку протоколу.
Для виключення впливу температури і конвекції повітря в приміщенні
тепловий блок калориметра розміщують в кліматичній камері, а також
нестабільної напруги живлення в мережі 220В, та використовувати
стабілізатор мережевої напруги.
Калориметричний

аналіз

зразків

твердого

матеріалу

включає

визначення вищої та нижчої теплоти згоряння, зольності та вологості. Зі
зразка досліджуваного матеріалу відбирають частку, по якій визначають
вологість у стані поставки, іншу частку зразка подрібнюють та підсушують в
лабораторних умовах протягом щонайменше 3 діб до повітряно-сухого стану.
З подрібненого та підсушеного матеріалу відбирають аналітичні проби для
вимірювань теплоти згоряння та зольності, а залишок використовують для
визначення вологості аналітичної проби.
Методика

визначення

вологості

полягає

у

зважуванні

зразка

досліджуваного матеріалу, сушінні його при температурі (105±2)ºС до
постійної маси та зважуванні сухого зразка. За знайденими масами вологого
та абсолютно сухого зразка визначають відносну вологість за методикою
згідно з ДСТУ EN 14774-2:2012 [126].
Зольність зразка визначають методом повільного озолення шляхом
витримки протягом 60 хв. при температурі 250ºС, а потім протягом 120 хв.
при температурі 550ºС згідно з вимогами ДСТУ-П CEN/TS 14775:2012 [127].
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Методика визначення теплоти згоряння відповідає стандартним
методикам для твердих видів палива ДСТУ ISO 1928:2006 [122]. Згідно з цим
стандартом проводять щонайменше два досліди вимірювання теплоти
згоряння і якщо розбіжність результатів дослідів перевищує заданий рівень,
проводять третій дослід, а за результат приймають середнє по двом
найближчим вимірюванням. Значення вмісту водню та азоту для визначення
поправок

при

обробці

експериментальних

даних

використовувалися

рекомендовані в [122] та технічній літературі.
4.2 Опрацювання результатів вимірювань
Калориметричний експеримент зазвичай розділяють на 3 періоди:
1) початковий – передує спалюванню проби та слугує для врахування
теплообміну калориметричного сосуду з навколишнім середовищем в умовах
початкової температури експерименту;
2) головний

–

відбувається

спалювання

проби,

відведення

калориметричною рідиною теплоти, що виділилася, та вирівнювання
температури в калориметричному сосуді;
3) кінцевий – слугує для врахування теплообміну в умовах кінцевої
температури експерименту.
Вимірювання теплоти Q, що виділяється під час спалювання проби
палива, взагалі можливо декількома способами. Інтегральний спосіб є
основним, він забезпечує найменшу похибку вимірювання та найтриваліший
час проведення експерименту. Тривалість вимірювання визначається часом
встановлення стаціонарного режиму в тепловому блоці. Протягом робочого
режиму циклічно проводиться вимірювання сигналу від теплової оболонки та
його подальше інтегрування. В досліджуваному калориметрі один цикл
обробки інформації складає Δtc = 1 с. Кількість циклів ненормована, та
залежить від багатьох параметрів. Визначення величини Q інтегральним
способом відбувається за формулою:
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t

c

0

i 1

Q   W (t )  dt  A  (1   En )   ( K i  K 0 )  tc ,

(4.3)

де W(t) – поточне значення теплової потужності, t – час, що відображаються
на дисплеї електронного блоку протягом випробувань:
W  t   K  EОСН  t  – K1·ЕКОМП  t  ,

(4.4)

де EОСН  t  і ЕКОМП  t  – відповідно, сигнали основної і компенсаційної
калориметричної оболонок (ПТП);
K і K1 – відповідно, градуювальний коефіцієнт калориметра і
поправочний коефіцієнт компенсаційної оболонки (значення коефіцієнтів
занесені в програму обчислень);
A – коефіцієнт перетворення;
(1+∑En) – множник, що враховує мультиплікативні поправки;
Ki – виміряне значення сигналу від теплометричної оболонки,
K0 – усереднене значення сигналу від теплометричної оболонки за останні
3 хвилини перед підпалом палива.
Мультиплікативні поправки En враховують як методичні, так і
інструментальні похибки. Значення множника A·(1+∑En) визначається
експериментально при градуюванні калориметра та заноситься в пам’ять
мікроконтролера. При проведені повірок калориметра значення цього
множника може бути відкоригованим. Кінцеве значення величини Q при
вимірюванні інтегральним способом відображається на дисплеї після
завершення робочого режиму.
Для вимірювання значення Q використовується також балістичний
спосіб, що дозволяє значно скоротити час робочого режиму, проте точність
вимірювання за цим методом значно знижується в порівнянні з інтегральним
способом.

Тривалість

робочого

режиму

при

балістичному

способі

визначається часом tmaz, при якому сигнал від теплометричної оболонки
досягає максимального значення Kmaz після підпалювання проби палива. Далі
вимірювання Q проводять за допомогою апроксимуючої поліноміальної
функції:
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Q   Pj  ( K max  K 0 ) j ,

(4.5)

j

де коефіцієнти полінома Pj визначаються експериментально при градуюванні
калориметра

та

заносяться

до

пам’яті

мікроконтролера.

Тривалість

підготовки при балістичному способі ідентична інтегральному, але результат
може бути отриманий вже через 2…3 хвилини після підпалу палива, проте
точність при цьому зменшується в декілька раз. Доцільність використання
балістичного способу аналіз
Після закінчення випробувань на дисплеї електронного блоку
висвічується значення величини QВИМ в джоулях.
Теплоту згоряння проби твердого або рідкого палива в бомбі Q a b
обчислюють за формулою:
Qa b   BБОМБ· QВИМ – qУ  MУ – qДР   M ДР1 – M ДР2  M , [Дж / г], (4.5)

де M – маса проби розрахована за (4.1), (4.2), в грамах;
BБОМБ – поправочний коефіцієнт бомби, що враховує неідентичність
використаних калориметричних бомб.
qУ і qДР – довідкові значення:
qДР – теплота згоряння запального дроту: мідного 2510 Дж/г,
константанового 3140 Дж/г, нікелевого 3240 Дж / г;
qУ – теплота згоряння цигаркового паперу 10962 Дж / г
У разі спалювання палива у вигляді брикетів у наведеній формулі МУ = 0.
Питому теплоту згоряння сухого природного або попутного газу в
бомбі Q c b обчислюють за формулою:
Qcb   BБОМБ· QВИМ – qДР  M ДР  V  F  [Дж / м3];

(4.6)

де V – ємність бомби, що використовується, м3;
F – коефіцієнт для приведення обсягу газу в бомбі до сухого стану при
температурі 20 ºС і тиску 101,325 кПа (760 мм рт. ст.);

F   P – PНП    273  20   760   273  TK   ,

(4.7)
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P – барометричний тиск при заповненні бомби газоподібним паливом, мм
рт. ст .;
PНП – тиск насичених парів води при температурі Тк, мм рт. ст .;

TK – температура газу в момент закінчення наповнення бомби, оС;
Вищу і нижчу теплоти згоряння палива обчислюють на підставі
знайденої теплоти згоряння проби в бомбі згідно з рекомендаціями
нормативних документів [121‒123].
Паперова упаковка, згідно з [121], застосовується при дослідженні
твердих видів палива, які неможливо брикетувати. Упаковка з тонкої
поліетиленової плівки, згідно з [122], застосовується при дослідженні рідких
палив, що легко випаровуються.
При використанні ПК для обробки інформації розрахунки проводяться
в програмній оболонці КТS.
Відносна температура отриманого результату вимірювання кількості
теплоти згоряння палива прийнята рівною температурі термостатування
теплового блоку, що складає 25 ºС.
4.3 Опис програми KTS
Програма КТS може працювати з калориметром в двох режимах:
автономному (управління з електронного блоку) та управління з комп'ютера.
В автономному режимі можна провести опрацювання отриманих
результатів і створити протокол вимірювань, а в режимі управління з
комп'ютера можна отримувати дані про поточний стан калориметра,
приймати поточні виміряні значення, провести підпал проби, провести
опрацювання отриманих результатів і створити протокол вимірювань.
Запуск програми виконується файлом KTS папки КТС на диску або за
допомогою іконки KTS на робочому столі комп'ютера. Якщо передбачено
підключення із застосуванням кабелю RS-232 – USB (конвертора),
рекомендується завжди підключати через один і той же роз'єм порту
USB для застосування постійного номера порту. В цьому випадку запуск
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програми

можна

здійснювати

тільки

при

підключеному

конверторі

інтерфейсів RS-232 – USB.
Після запуску програми відкривається основне вікно програми
(рис.4.2), що містить пункти меню, наведені у вигляді кнопок: «Подключение
и выбор режима», «Измерения», «Обработка результатов». У нижній частині
вікна знаходиться панель стану, в якій виводяться дані щодо поточного
режиму роботи та режиму управління електронним блоком калориметра.
При натисканні на кнопку «Подключение и выбор режима» в
основному вікні відкриється закладка установки з'єднань та вибору режиму
роботи.

Рис. 4.2. Основне вікно програми, вибір режиму роботи.
Для підключення до електронного блоку калориметр необхідно в поле
«Відкриття і закриття порту» натиснути кнопку «Открыть». З'явиться мале
вікно установки параметрів порту (рис. 4.2). Необхідно вибрати номер порту,
а інші параметри інтерфейсу залишити незмінними, як показано на рис. 4.3,
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після чого натиснути клавішу «ОК». Вікно установки параметрів порту
інтерфейсу закриється, а в рядку стану програми повинен відобразитися
номер порту підключення, поточний режим роботи калориметра, а також
активізуються кнопки режимів управління калориметра.
Для передачі управління електронного блоку калориметра необхідно
натиснути на кнопку «Управление с электронного блока». В цьому режимі
управління калориметром повністю передається електронному блоку і з
комп'ютера неможливо підпалити або примусово почати підготовку
спочатку. Можливо лише спостерігати стан калориметра, для чого потрібно
натиснути кнопку «Режим наблюдения», після чого стане доступною кнопка
«Измерение».
Для передачі управління електронним блоком калориметра комп'ютеру
необхідно натиснути на кнопку «Управление с компьютера», внаслідок чого
клавіатура електронного блоку блокується і все управління передається
комп'ютеру. Кнопка «Переход в режим подготовки» посилає на електронний
блок калориметра команду почати підготовку; якщо калориметр вже
знаходився в режимі підготовки, то підготовку буде проведено спочатку.
При натисканні на кнопку «Измерения» відкриється відповідне вікно
(рис. 4.3), яке містить:
 графік, на якому відображається поточне значення теплового потоку;
 текстове поле «Тепловой поток», в якому відображається поточне
значення теплового потоку;
 текстове поле «Изменение теплового потока за минуту», в якому в
режимі «Подготовка» відображається зміна теплового потоку за хвилину;
 кнопку «Поджиг и измерение», яка подає на калориметр команду
«Поджиг» і переводить калориметр в режим «Измерение»;
 кнопку «Очистка», яка використовується для очищення поля графіка
і полів результатів в разі початку нового досвіду.
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Рис. 4.3. Вікно вимірювань
Для

початку

вимірювань

необхідно

дочекатися

встановлення

стаціонарного теплового режиму (зміна теплового потоку за хвилину менше
0,01 Вт) і переходу калориметра в режим «Поджиг разрешен!» (в рядку стану
буде видано відповідне повідомлення і активується кнопка «Поджиг и
измерение ") і натиснути на кнопку «Поджиг и измерение».
Кожну секунду електронний блок буде передавати програмі поточне
значення теплового потоку і розраховане значення теплоти згоряння.
По закінченні вимірювань розрахунок значення енергії, що виділилася
в бомбі, зупиняється. При роботі в режимі управління калориметра від
комп'ютера буде видано вікно «Результаты измерений» (рис. 4.4) зі
значенням виміряної енергії згоряння проби (в Дж). При натисканні на
кнопку «Передать результат для обработки» результат вимірювань буде
переданий в вікно «Обработка результатов». До цього вікна можна
потрапити також натиснувши на кнопку «Обработка результатов» в
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основному вікні в режимі управління калориметра від його електронного
блоку.

Рис. 4.4. Вікно «Результаты измерений»
Вікно «Обработка результатов» (рис. 4.5) містить текстове поле
«Измеренная энергия сгорания пробы», спадаюче меню «Вибор типа
топлива», поле для введення поправочного коефіцієнта бомби і кнопку
«Применить».

Рис. 4.5. Вікно «Обработка результатов»
Якщо дані передані натисканням на кнопку «Передати результат для
обробки» то текстове поле «Измеренная энергия сгорания пробы» буде
заповнено автоматично. В автономному режимі (управління від електронного
блока) в текстове поле «Измеренная энергия сгорания пробы» необхідно
ввести відповідне значення вручну з клавіатури комп'ютера.
У відповідне поле треба ввести поправочний коефіцієнт бомби Вбомб,
наведений в паспорті. Далі в спадаючому меню «Вибор типа топлива»
необхідно вибрати відповідний тип палива і натиснути кнопку «Применить».
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Для типу палива «Топливо твердое минеральное» вікно набуде
вигляду, показаному на рис. 4.6.

Рис. 4.6. Вид вікна «Обработка результатов» для палива типу «Топливо
твердое минеральное»
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Для

типу

палива

«Нефтепродукты»

вікно

прийме

вигляд,

представлений на рис. 4.7.

Рис. 4.7. Вид вікна «Обработка результатов» для палива типу
«Нефтепродукты»
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Для типу палива «Гази природные горючие» вікно прийме вигляд,
представлений на рис. 4.8

Рис. 4.8. Вид вікна «Обработка результатов» для палива типу
«Гази природные горючие»
Для обчислення теплоти згоряння в бомбі необхідно заповнити всі
текстові поля і натиснути кнопку «Рассчитать значение». Той же порядок дій
необхідно провести для обчислення вищої і нижчої теплоти згоряння палива.
Після того як всі значення розраховані, необхідно натиснути на кнопку
«Создать протокол». У вікні редагування і збереження протоколу (рис. 4.9)
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можна ввести назву зразка, коментарі, а також будь-яку додаткову
інформацію.

Рис. 4.9. Вікно редагування і збереження протоколу.
Для збереження протоколу вимірювань необхідно натиснути на кнопку
«Сохранить протокол», у вікні, задати бажане ім'я файлу і натиснути кнопку
«Сохранить».
4.4 Дослідження

метрологічних

характеристик

квазідифенціальної калориметричної системи
Коректність результатів вимірювань теплоти згоряння із застосуванням
квазідиференціального кондуктивного калориметра має бути оцінено
похибкою вимірювання, розрахованою за результатами первинної повірки за
методикою, затвердженою в ДП «Укрметртестстандарт».
Перелік метрологічних характеристик, які визначають в процесі
первинної повірки, включає [128, 129]:

 S ‒ абсолютну систематичну складову похибки;
S ‒ відносну систематичну складову похибки;
 h  ‒ СКВ (середнє квадратичне відхилення) випадкової складової
похибки;
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   S  ‒ СКВ систематичної складової похибки;
 ‒ основну відносну похибку;
l,h ‒ нижню і верхню границі довірчого інтервалу основної допустимої
відносної похибки.
Метод

визначення

метрологічних

характеристик

бомбового

калориметра згоряння: безпосереднє звірення за допомогою компаратора –
стандартного зразка бензойної кислоти [130].
Засоби вимірювань і устаткування, що застосовують при первинній та
наступних повірках:
1. основне устаткування:
–

еталонна I розряду міра енергії згорання на основі високочистої

бензойної кислоти з питомою теплотою згорання проби, зваженої в повітрі,
26454,5 кДж/кг і допустимою похибкою не більше 5 кДж/кг (свідоцтво ННЦ
"Інститут Метрології" № 4037);
–

ваги лабораторні рівноплечі класу 2 моделі ВЛР- 20, зав. №727-15 з

допустимою похибкою 0,05мг;
2. допоміжне устаткування:
–

кисневий балон з газовим редуктором БКО-50М1.

засоби контролю умов проведення повірки:
–

термометр лабораторний типу ТЛ-16 за ГОСТ 215 з границею

допустимої похибки ±1 ºС;
–

гігрометр психрометричий ВИТ- 2, зав. №23;

–

барометр-анероїд М-75, зав. №675.

Для інтегрального способу вимірювань дослідження характеристик
похибки виконують за наступним алгоритмом [132, 133].
1. Провести n = 20 незалежних експериментів, в результаті яких
отримати ряд виміряних значень QВИМi кількості теплоти, що виділилася у
бомбі при спалюванні i- ї порції бензойної кислоти, маса якої mi не більше 1г.
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2. Для

кожного

i-го

експерименту

розрахувати

значення

тепловиділення від згоряння бензойної кислоти за формулою:
Qi  QВИМi  QЕП  qДР  mДР2

(4.7)

де QЕП = 40 Дж – тепловиділення від електричного підпалу;
qДР = 2510 Дж/г – питома теплота згоряння запального дроту;
mДР2 – маса згорілого дроту;
mДР2  mДР1  mДР ,

(4.8)

де mДР1 – маса запального дроту;
mДР – маса залишку дроту після згоряння.

Теплоту згоряння бензойної кислоти в бомбі розрахувати за формулою:

qi  Qi mi ,

(4.9)

де mi – маса згорілої бензойної кислоти, що дорівнює
mi  m  mДР1 ,

(4.10)

де m – маса брикету бензойної кислоти з впресованим запальним дротом.
3. Обчислити

абсолютну

похибку

одиничного

виміру

теплоти

згоряння
qi  qi  q0 ,

(4.11)

де q0 = 26454 кДж/кг – теплота згоряння стандартного зразка бензойної
кислоти згідно зі свідоцтвом
4. Оцінити значення абсолютної систематичної  S

і відносної

систематичної S складових похибки серії з n вимірів за формулами:
1 n
 S   qi , n = 20,
n i 1

(4.12)

S
 100,% .
q0

(4.13)

S 

5. Знайти оцінку СКВ абсолютної випадкової складової похибки:

  h    

n
2
1
   qi   S  ,
n  1 i 1

(4.14)
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де   k 2 – коефіцієнт при числі ступенів вільності k  n  1 при довірчій
ймовірності, що для теплофізичних вимірювань прийнята рівною 0,95 [128],
та кількості спостережень n;
γ = 1,37 для кількості спостережень n = 20 [128].
6. Знайти оцінку СКВ відносної випадкової складової похибки:

    h   

  h 
 100,% .
q0

(4.15)

7. Знайти оцінку СКО відносної систематичної складової похибки
калориметра згоряння за формулою:

    S  





2
1
1
1
2
2
    h   2  ОСН 1   2  ОСН 2  ,
n
g min
g min

(4.16)

де ОСН 1 , ОСН 2 – оцінки верхніх границь СКО похибок застосованих засобів
вимірювання, а саме: «l» – бензойної кислоти, «2» – ваг ВЛР- 20;
g min – коефіцієнт, що визначається законом розподілу похибок;
g min = 1,7 за відсутності антимодального закону їх розподілу.

8. Обчислити границі довірчого інтервалу відносної основної похибки
калориметра згоряння за формулою:

ОСН  S  gmax 

             
2

h

S

2

,

(4.17)

де g max = 2 при нормальному або невідомому розподілі похибок і довірчій
ймовірності 0,95.
Первинну повірку створеної квазідиференціальної калориметричної
системи

здійснено

за

описаною

вище

методикою.

Для

отримання

представницьких оцінок складових похибок проведено серію з 20 дослідів
спалювання проб еталонної речовини – бензойної кислоти. Результати
опрацювання експериментальних даних зведено в табл. 4.1.
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Таблиця 4.1
Експериментальні дані первинної повірки калориметра

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

проби
бензойної
кислоти
г
1,00377
0,98449
1,03452
1,04018
0,95772
0,99445
1,08626
1,07895
0,91064
1,08012
0,91251
1,02350
0,96371
0,97023
0,98643
0,99782
0,97633
1,03420
1,01784
1,02300

Результати вимірювань
Маса
дроту до
залишку дроту
згоряння
після згоряння
г
0,0142
0,0184
0,0180
0,0182
0,0182
0,0178
0,0190
0,0193
0,0186
0,0177
0,0181
0,0183
0,0179
0,0191
0,0186
0,0182
0,0189
0,0188
0,0183
0,0186

Енергія
згоряння

г
0,0057
0,0077
0,0084
0,0074
0,0072
0,0073
0,0074
0,0095
0,0068
0,0074
0,0076
0,0068
0,0073
0,0066
0,0075
0,0071
0,0078
0,0077
0,0075
0,0071

Дж
26579
26078
27388
27553
25375
26328
28774
28555
24122
28589
24172
27096
25532
25688
26119
26435
25862
27378
26943
27095

Результати обчислень
РозрахункоВідносна
ва теплота
похибка
згоряння
вимірювань
бензойної
кислоти
Дж/г
%
26457,8
0,013
26461,6
0,027
26450,8
-0,014
26462,6
0,031
26466,4
0,045
26448,5
-0,023
26462,2
0,029
26442,9
-0,044
26456,5
0,008
26444,4
-0,038
26460,7
0,023
26445,7
-0,033
26465,7
0,042
26443,9
-0,040
26450,1
-0,017
26464,8
0,039
26460,5
0,023
26445,7
-0,033
26444,1
-0,039
26457,6
0,012

За даними експериментів визначено границі довірчого інтервалу
максимальної похибки при інтегральному методі вимірювань, результати
представлено в табл. 4.2.
Таблиця 4.2
Результати досліджень метрологічних характеристик
квазідифенціальної калориметричної системи
Абсолютна
систематична
похибка

Відносна
систематична
похибка

S ,

S ,

кДж/кг
0,13

%
0,00048

СКВ
абсолютної
випадкової
складової
похибки

СКВ
відносної
випадкової
складової
похибки

 h  ,

    h  ,

    S  ,

%
0,044

%
0,015

кДж/кг
11,58

СКВ
відносної
систематичної
складової
похибки

Границі
довірчого
інтервалу
відносної
похибки, %
нижня верхня
l
h
-0,093

0,093
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Для розробленої квазідифенціальної калориметричної системи границі
основної відносної похибки складають

lim   max  l , h    0,093%   0,1%

(4.18)

в робочому діапазоні вимірювань, що підтверджено відповідним свідоцтвом
ДП «Укрметртестстандарт» (див. Додатки).
Отже, основні технічні характеристики калориметра, а саме:
 діапазон вимірювання кількості теплоти 10…35 кДж;
 границі допустимої основної відносної похибки 0,1 %;
 загальний час підготовки до вимірювань, не більше1,5 год. ;
 час проведення вимірювань 0,5 год;
вигідно відрізняють створену модель від попередніх вітчизняних аналогів
(див. табл. 1.2), адже показники точності збільшились вдвічі, а швидкодії – в
1,5 рази. Якщо порівнювати з сучасними закордонними зразками, то за
значенням основної відносної похибки калориметр їм не поступається, але
поки що програє у часі одержання кінцевого результату.
4.5 Результати експериментальних досліджень теплоти згоряння
4.5.1 Калориметричний аналіз твердого та рідкого біопалива
Енергетична незалежність та використання відновлювальних джерел
енергії є наразі стратегічним питанням розвитку паливно-енергетичного
комплексу України. Одним з перспективних напрямів є виробництво
біопалива з рослинної або тваринної сировини, з продуктів життєдіяльності
організмів або органічних промислових відходів. За видами розрізняють
рідке біопаливо (для двигунів внутрішнього згоряння, наприклад, етанол,
метанол, біодизель), тверде біопаливо (дрова, брикети, паливні гранули,
тріска, солома, лушпиння) і газоподібне (синтез-газ, біогаз, водень.
На відміну від традиційних моторних палив, вироблених з нафти, для
численного виду твердих, рідких та газоподібних видів біопалива, таких як
біоетанол і біодизель, а також їх сумішей з традиційними паливами
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інформації щодо цієї характеристики недостатньо ) [120, 121, 134 - 136 ].
Із застосуванням калориметричного комплексу КТС-4 проведено
чималу кількість дослідів з визначення теплотворної здатності зразків
твердого та рідкого біопалива [137, 138]. Оскільки об’єкти дослідження мали
компоненти, що легко випаровуються та розгораються при контакті з киснем,
зразки спалювалися в упаковці з поліетилену [123, 125]. Речовини на основі
дизельного палива при згорянні киплять та виплескуються з тигля, внаслідок
чого згоряють не повністю. Для запобігання кипіння до таких зразків
додавався бавовняний наповнювач (вату). Теплоту згоряння поліетилену та
наповнювача

(вати)

визначено

попередньо

за

допомогою

цього

ж

калориметра та враховано при обробці результатів дослідів.
При підготовці проби вимірювалась маса проби палива МПАЛ,
поліетиленової упаковки МУП, мідного запального дроту МДР1 та наповнювача
МНАП. При проведенні калориметричного досліду в приладі КТС–4
визначається теплота QП, (Дж), що виділилася при спалюванні проби, а після
досліду вимірюється маса залишку запального дроту МДР2. Якщо у бомбі є
залишки проби, що не згоріли, дослід вважається недійсним.
Питому теплоту згоряння палива в бомбі було розраховано за
формулою, що випливає з виразу (4.5):

qБОМБ  QП  qДР  М ДР1  М ДР2   qУП  М УП  qНАП  М НАП  М ПАЛ , (4.19)

де qБОМБ – питома теплота згоряння палива в бомбі калориметра;
QП – виміряна теплота згоряння проби палива;
qДР = 2510 Дж/г – питома теплота згоряння запального дроту;
qУП = 46382 Дж/г – питома теплота згоряння упаковки з поліетилену;
qНАП = 16700 Дж/г – питома теплота згоряння бавовняного наповнювача;
Вимірювання теплоти згоряння кожної речовини проводилося два рази.
У відповідності зі стандартом [122], якщо результати вимірювань теплоти
згоряння в бомбі відрізняються між собою не більше ніж на 130 Дж/г,
розраховується середнє значення, яке і вважається результатом визначення
теплоти згоряння в бомбі. Якщо результати різняться більше ніж на 130 Дж/г,
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проводиться третій дослід і результатом визначення вважається середнє
значеннями між двома найближчими.
Вищу теплоту згоряння палива qВ розраховано за формулою:

qВ  qБОМБ  94  S  qЗ  V M ПАЛ  ,

(4.20)

де S – масова доля сірки в паливі, %;
q3 – теплота утворення 1см3 0,1моль/дм3 розчину азотної кислоти, що
дорівнює 6 Дж/см3;
V

– середній об’єм 0,1моль/дм3 розчину лугу, що витрачений на

титрування змиву при градуюванні калориметра ( V =5 см3);
Нижчу теплоту згоряння qН розраховано за формулою :

qН  qВ  24,42  8,94  Н  W ,

(4.21)

де 24,42 – теплота пароутворення при 25С з розрахунку на 1% води, що
утворилася, кДж/кг;
8,94 – коефіцієнт перерахунку масової долі водню на воду;
H – масова доля водню в паливі;
W – масова доля води в паливі.
Результат розрахунку нижчої теплоти згоряння заокруглено до
найближчого значення, кратного 10 кДж/кг. Вміст домішок та води було
визначено за нормативними документами [139–141].
У табл. 4.3 зведено результати калориметричних досліджень зразків
деяких видів твердого та рідкого біопалива. Більш детально таблиці з
результатами досліджень біоетанолу і біодизелю, а також їх сумішей з
традиційними паливами представлені у Додатках.
З аналізу даних табл. 4.3, калориметричний аналіз різних видів
біопалива, в тому числі, біоетанолу і біодизелю, а також гранульованих
відходів харчової та переробної промисловості, проведений за допомогою
створеної квазідиференціальної калориметричної системи, підтверджує
високі показники теплотворної здатності такого палива, що свідчить про
доцільність та економічність його виготовлення та масового використання
замість традиційних видів палива [138, 142–145].
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Таблиця 4.3
Результати досліджень зразків біопалива
Зразок
Брикети з деревини
Брикети з щепи
Біосуміш 50% силосу та
50% курячого посліду
Гранули бурякового
жому
Гранули з лушпиння
соняшнику
Фрезерний торф
Біоетанол
Біодизель
4.5.2

Вологість
Wр,%
3,5
24,8
9,1

Робоча теплота згоряння, МДж/кг
вища qРВ
нижча qРН
18,5
17,0
15,4
13,7
16,8
15,5

8,2

16,2

14,8

11,3

18,1

16,6

26,6
0
0,3
0

11,4
15,5
29,0
40,9

9,8
14,5
26,1
37,3

Калориметричний аналіз якості паливних брикетів та пелет

В основі технології виробництва паливних гранул, як і паливних
брикетів, лежить процес пресування під температурою висушених і
подрібнених відходів деревообробного та лісопильного виробництва (тирси,
стружки, тріски, деревного борошна та пилу) та агробіомасси (соломи,
лушпиння, сіна, очерету і т.п.) [143, 144, 146].
Деревні паливні гранули (пелети) ‒ це невеликі циліндричні пресовані
вироби діаметром 4…12 мм, завдовжки 20…50 мм. Паливні брикети мають
більші розміри й легшу технологію виготовлення, і так само як пелети не
містять ніяких штучних зв'язувальних речовин, крім натурального лігніну,
що міститься в клітинах рослинних відходів. Тому такі види палива
вважають екологічно безпечними, а низька вартість у порівнянні з
дизпаливом або опаленням електрикою зумовлює їх широке використання в
системах індивідуального опалення з використанням твердопаливних котлів.
Якість брикетів та пелет в значній мірі залежить від вологості вихідної
суміші, оптимальний показник якої для досягнення найкращих механічних
характеристик має бути >10%. Але головний показник якості – це
теплотворна здатність цих видів палива.
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Визначення теплоти згоряння проводилось для зразків продукції
переробки відходів сільськогосподарської продукції, представленої в табл.
4.5, у вигляді паливних брикетів та пелет, де також узагальнено результати
вимірювань та розрахунків їх теплотворної здатності.
На сьогодні в Україні не існує стандартів на пелети, тому більшість
виробників орієнтуються на західні стандарти. В табл. 4.4 зведено основні
характеристики пелет, нормовані європейськими стандартами. Аналіз
результатів калориметричних досліджень (табл. 4.5) показує, що брикети і
пелети українського виробництва за основними показниками якості
відповідають

європейським

стандартам.

Якщо

робити

вибір

між

використанням паливних брикетів або пелет, то слід відзначити, що теплота
згоряння брикетів на 5…10% вища, ніж пелет з тієї ж сировини, але
використання пелет надає можливість автоматизації роботи твердопаливного
котла.
Таблиця 4.4
Нормовані характеристики паливних пелет
Норми
якості
Теплота
згоряння
Вологість
Зольність

Одиниці
вимірювання

DIN
Plus

EN
plus–
A1

EB
plus–
A2

EN–B

МДж/кг

≥18

≥16,5

≥16,5

≥16,0

4.6 Аналіз

%
%

≤10
≤ 0,5

апроксимації

≤ 0,7

≤10
≤ 1,0 ≤ 3,0

теплового

потоку

DIN ONorm M
51731
7135
≥18

17,5–19,5
≤12

‒

‒

калориметра

в

нестаціонарному режимі
Процес вимірювання в бомбовому калориметрі відбувається при
переході з одного стаціонарного режиму в інший. Моменти початку і кінця
вимірювання визначаються ступенями досягнення стаціонарного режиму.
Стабілізація полів температури та теплового потоку у вимірювальній комірці
анероїдного ізопериболічного калориметра і досягнення стаціонарного
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Таблиця 4.5
Результати калориметричного аналізу паливних брикетів та пелет

режиму до моменту підпалу проби палива відбувається протягом 1,5…2 год.
Скорочення часу встановлення першого стаціонарного режиму можливе
шляхом вдосконалення апаратної частини бомбового калориметра.
Як вже було зазначене вище, результати калориметричного досліду
можна одержати двома способами: інтегральним і балістичним. Саме
інтегральний спосіб покладено у методику опрацювання вхідних сигналів
вимірювальної системи квазідиференціального калориметра, оскільки він
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забезпечує значення похибки вимірювання ±0,1%, що є рівнем світових
аналогів. При цьому час вимірювання та інтегрування даних до настання
другого стаціонарного режиму сягає майже 0,5 год.
При

балістичному

способі

тривалість

підготовки

ідентична

інтегральному, але результат може бути отриманий вже через 2…3 хвилини
після підпалу палива. Скорочення часу встановлення значення теплоти
спалювання

палива

можливе

шляхом

використання

результатів

математичних методів обробки вимірювальних експериментів [147‒151]. В
рамках

розрахункового

експерименту

пропонується

дослідити

метод

скорочення часу, який полягає у прогнозуванні кінцевого результату за
середньоарифметичним значенням пікових результатів двох вимірювань в
режимі реального часу.
Завдання

прогнозування

вирішується

використанням

визначеної

функціональної залежності, отриманої шляхом апроксимації результатів
вимірювання теплоти згоряння палива через деякий час після досягнення
пікового значення теплового потоку. Цей часовий проміжок є одним з
найбільш інформативних параметрів у процесі визначення теплоти згоряння
палива.
Вихідними даними у дослідженні є результати визначення теплоти
згоряння дерев’яних пелет. На рис. 4.10 показані графіки зміни теплового
потоку Q у двох окремих калориметричних дослідах однакових зразків
дерев’яних пелет [146] протягом часу вимірювання t при переході між
стаціонарними рівнями.
В ході експериментальних досліджень встановлено, що:
 теплота згоряння (після інтегрування сигналу від сенсорів теплового
потоку) 1-го зразка становила Qb1=11243 Дж, 2-го – Qb2=13273 Дж
(відповідно, графіки E1 та E2 на рис. 4.10);
 період встановлення стаціонарного режиму калориметричної бомби
до підпалювання дерев’яних пелет склав 2786 с і 3410 с;
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Рис. 4.10. Зміна теплового потоку в ході експериментальних
досліджень на бомбовому калориметрі
 часовий

проміжок

від

моменту

підпалу

до

встановлення

максимального значення теплового потоку склали 23 с і 25 с при
максимальних значеннях рівня теплового потоку 64,851 Дж та 78,278 Дж
відповідно;
 час встановлення стаціонарного режиму після досягнення пікового
значення теплового режиму у 1-му експерименті 1774 с, у 2-му – 1773 с.
Оскільки інформативним результатом в даному дослідженні є
найбільше

наближення

експериментальних
інтерполяційний

шуканої

даних,

метод,

то

функціональної

було

оскільки

він

прийнято

залежності

рішення

забезпечує

до

застосувати

збіжність

значень

апроксимуючої функції φ(х) з вихідними виміряними значеннями функції
y(x). При всіх значеннях аргументу розуміють, що y(x) ≈ φ(x), та їх близькість
отримують введенням в апроксимуючу функції вільних параметрів c={c1,
c2,…cn} і відповідним їх вибором. Підбір вдалого виду функціональної
залежності φ(x;a) проводився в програмному пакеті MathCAD. Пошук
найкращих рівномірних наближень для функції заданої на проміжку [a, b],
визначається умовою:
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( y, )  min, де ( y, )  a xb y( x)  ( x) .
max

Якість

обраного

виду

та

розрахованих

(4.22)

параметрів

рівнянь

інтерполянтів визначалась шляхом розрахунку та порівняння коефіцієнтів
детермінації R2, область значень якого від 0 до 1 (чим ближче значення R2 до
1, тим більша відповідність моделі вхідним даним):
n

R    y ( xi )  ( xi ) 
2

i 1

2

2

 y( x )  n y( x ) n  .




i
i
i 1 
i 1

n

(4.23)

Загальний аналітичний вигляд типів функцій та їх визначені параметри,
що використовувалися для інтерполяції даних на часовому проміжку від
пікового значення Q до його затухання з інтервалом 1 с, наведено в табл. 4.6.
Таблиця 4.6
Інтерполяційні функції для обробки експериментальних даних

Логарифмічна

Загальний
вигляд
Q(t )  a  ln(t  b)  c

Експериментальний
вигляд
Qlog (t )  11,85  ln(t )  83,322

Степенева

Q(t )  a  t b  c

Qpow (t )  200,094  t 0,514

Експоненціальна

Q(t )  a  ebt  c

Qexp (t )  70,424  e7,35910

Сигмоідна

a
Q(t ) 
1  b  ect

5,284  1014
Qsig (t ) 
1  7,544  1012  e6,87210

Тип функції

3

t

 1,017

Поліноміальна:
2–го порядку

Q(t )  a  t  b  t  c

3–го порядку

Q(t )  a  t  b  t 
c  t  d

2

3

2

Q pol 2 (t )  2,867  105  t 2 
0,068  t  36,146
Qpol 3 (t )  4,532  108  t 3 
1,512  104  t 2 
0,156  t  49,428

Qpol 4 (t )  7,611  1011  t 4 

4–го порядку

Q(t )  a  t 4  b  t 3 

2,858  107  t 3 

c  t 2  d  t  e

3,419  104  t 2 
0,129  t  8,618  104

3

t
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На рис. 4.11 – 4.15 наведені інтерполянти для вибраних типів функцій,
що апроксимують результати вимірювання теплоти згорання палива після
досягнення пікового значення теплового потоку. Для спрощення розрахунків
часовий відлік по осі абсцис встановлювався на рівні 0 с для пікового
значення теплового потоку.

Рис. 4.11. Інтерполяція результатів експерименту функцією виду Qlog

Рис. 4.12. Інтерполяція результатів експерименту функцією виду Qpow
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Рис. 4.13. Інтерполяція результатів експерименту функцією виду Qexp

Рис. 4.14. Інтерполяція результатів експерименту функцією виду Qsig

Рис. 4.15. Інтерполяція результатів експерименту функцією виду
Qpol2, Qpol3, Qpol4
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Результати рис. 4.11 – 4.15 демонструють, що найбільший коефіцієнт
детермінації на всьому часовому проміжку експерименту забезпечується
інтерполяцією експоненціальною функцією – R2exp=0,994, найменший –
R2pol4=0,075 (інтерполяція поліномом 4–го порядку).
Для дослідження можливості раннього встановлення питомої теплоти
згоряння в процесі вимірювання, були розраховані коефіцієнти детермінації
для визначених інтерполюючих функцій на k  t (Qкін )  t (Qпоч ) 30 часових
інтервалах від пікового значення Q до встановлення стабільного низького
значення з кроком в 1 с. Довжина кожного часового інтервалу збільшується
на 30 с: tінт  j  30 , де j  1, k .
На рис. 4.16 відображена зміна коефіцієнтів детермінації для всіх типів
застосованих інтерполянтів в залежності від k-го часового інтервалу. Деякі
розраховані значення коефіцієнтів детермінації на різних часових інтервалах
наведено в табл. 4.7, повністю цю таблицю надано в додатку.

Рис. 4.16. Графіки зміни значень коефіцієнтів детермінації всіх типів
інтерполяційних функцій
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Таблиця 4.7
Коефіцієнти детермінації інтерполяційних функцій на різних часових
проміжках встановлення стаціонарного режиму
t інт, c R2pol2

R2pol3

R2pol4

R2exp

R2log

R2pow

R2sig

90

0,9974 0,9988 0,9997 0,9971 0,8252 0,6257 0,9963

180

0,9987 0,9991 0,9994 0,9987 0,891

270

0,9945 0,9994 0,9994 0,9992 0,9255 0,6862 0,9951

360

0,9859 0,9991 0,9995 0,9993 0,9448 0,7132 0,9931

450

0,9741 0,9976 0,9996 0,9991 0,955

540

0,9601 0,9951 0,9994 0,9987 0,9593 0,7519 0,9915

630

0,9446 0,9915 0,9989 0,9982 0,9598 0,7119 0,9915

720

0,928

810

0,9109 0,9813 0,9968 0,9973 0,9532 0,72

900

0,8935 0,975

0,9951 0,9968 0,9476 0,7276 0,9924

990

0,876

0,9931 0,9964 0,9411 0,7241 0,9927

1080

0,8587 0,9605 0,9906 0,996

1170

0,8416 0,9525 0,9877 0,9956 0,9261 0,7246 0,9929

1260

0,8248 0,9442 0,9845 0,9952 0,9181 0,7301 0,993

1350

0,8083 0,9356 0,9809 0,9949 0,9098 0,7338 0,993

1440

0,7923 0,9267 0,9771 0,9946 0,9015 0,7273 0,993

1530

0,7767 0,9176 0,973

1620

0,7616 0,9085 0,1431 0,9941 0,8845 0,7337 0,9929

1710

0,7468 0,8992 0,1339 0,9939 0,8761 0,7371 0,9928

1800

0,7324 0,8901 0,1257 0,9937 0,8679 0,7401 0,9928

0,6645 0,9974

0,7345 0,9919

0,9868 0,9981 0,9978 0,9574 0,7213 0,9918

0,968

0,9921

0,9338 0,7297 0,9928

0,9944 0,893

0,7313 0,9929

Як видно з рис. 4.16 та табл. 4.7, найбільше значення коефіцієнта
детермінації на j-их проміжках часу до t інт≈750 с забезпечується для
поліноміальної функції 4-го порядку, але на всьому проміжку експерименту
найбільший

коефіцієнт

детермінації

забезпечується

експоненціальною

інтерполюючою функцією R2exp=0,994.
Слід звернути увагу, що на j-их проміжках часу від пікового значення
Q до t інт≈660 с для всіх обраних моделей інтерполянтів, окрім степеневої та
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на деяких інтервалах логарифмічної, коефіцієнти детермінації R2 приймають
значення більші ніж

0,995, що свідчить про

високу адекватність

розрахованих параметрів запропонованих математичних моделей.
Таким чином, підтверджується можливість застосування методу
скорочення часу вимірювання питомої теплоти згоряння палива шляхом
інтерполяції отриманих даних зміни теплового потоку в часі, вже через
деякий час після досягнення його пікового значення (≈90 с), і хоча тривалість
підготовки

для

балістичного

способу

ідентична

інтегральному,

час

опрацювання результатів експерименту можна зменшити в декілька разів – з
30 до 5 хвилин від підпалу дослідної проби палива [152].
Для використання даного методу необхідно володіти емпіричною
інформацією про характер нестаціонарного режиму спалювання окремого
виду палива в бомбовому калориметрі. Прогнозування значення теплоти
згоряння можливо двома способами за визначеними емпірично функціями
інтерполяції: на всьому проміжку часу від пікового значення до початку
стаціонарного режиму або на j-ому проміжку часу.
Реалізація запропонованого методу можлива шляхом введення в
електронний блок схеми запропонованого розрахункового алгоритму та
модулю реєстрування функціональних залежностей зміни теплового потоку в
часі для різних типів палива. При цьому, дані про вимірювання питомої
теплоти згоряння палива будуть відображенні на інтерфейсі оператора
програмного забезпечення калориметра через встановлюваний короткий
проміжок часу (t≈120 с) після запалювання експериментального зразка.
4.7 Висновки до розділу 4
1. На основі низки нормативних документів розроблено методики
проведення

досліджень

на

новоствореній

квазідиференціальній

калориметричний системі теплотворної здатності різних видів палива:
твердого, рідкого і газоподібного.
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2. Розроблено спеціалізований програмний продукт – оболонку KTS,
де враховано особливості проведення дослідів з різними видами палива.
Опрацювання

даних

можливе

в

двох

режимах:

автономному,

використовуючи управління з електронного блоку з наступним обрахунком у
програмі KTS, та повністю комп’ютеризованому.
3. Розроблено та затверджено в ДП «Укрметртестстандарт» програму
первинної повірки, за результатами якої границі допустимої основної
відносної похибки квазідиференціального калориметра не перевищують
±0,1%, що є на рівні сучасних світових аналогів.
4. Вперше здійснено калориметричний аналіз різних видів біопалива
та нетрадиційних палив, зокрема, виготовлених з відходів виробництва –
нафтового шламу, петролатума, деревної тирси, низькосортного вугілля, а
також відходів виробництва харчових продуктів та пакувальних матеріалів,
що дало можливість надати кількісну характеристику їх якості та оцінити
можливість використання в промислово-господарському комплексі України.
5. Проаналізовано

методи

скорочення

часу

експериментальних

досліджень та запропоновано шлях апроксимації результатів вимірювального
експерименту

за

допомогою

інтерполяційних

функцій

різних

типів

(логарифмічної, степеневої, експоненціальної, сигмоідної, поліноміальної
різних порядків). Показано, що застосування експоненціальної функції для
інтерполяції експериментальних даних забезпечує найбільший коефіцієнт
детермінації серед розглянутих функціональних залежностей (R2exp=0,994),
що свідчить про адекватність запропонованої математичної моделі. При
цьому результат вимірювання можна отримати вже через декілька секунд
після досягнення пікового значення теплового потоку.
6. Для підвищення точності та зменшення часу визначення теплоти
спалювання палива доцільно застосовувати бібліотеку даних, створення якої
можливе шляхом зберігання та опрацювання даних вимірювань відповідно
до кожного виду та стану паливних матеріалів.
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ВИСНОВКИ
В дисертаційній роботі вирішено актуальне науково-прикладне
завдання підвищення точності та швидкодії засобів вимірювання теплоти
згоряння твердого, рідкого та газоподібного палива.
Основні висновки та результати:
1) Проведено порівняльний аналіз видів існуючих калориметричних
систем і методів опрацювання вимірювальної інформації, що дозволило
визначити напрями вдосконалення кондуктивних калориметрів теплоти
згоряння палива.
2) Розроблено конструкцію диференціального бомбового калориметра
за класичною схемою та запропоновано метод зменшення неконтрольованого
теплообміну та аксіальних тепловтрат шляхом організації активної адіабатної
теплоізоляції торців теплового блоку, що підвищує точність вимірювання
кількості теплоти.
3) Обґрунтовано квазідиференціальну схему побудови бомбового
кондуктивного ізоперіболічного анероїдного калориметра та розроблено
математичні моделі, які адекватно описують динаміку теплових процесів під
час згоряння проби палива.
4) Розроблено методику налаштування динамічних характеристик
компенсаційної комірки, що дозволило мінімізувати вплив зовнішніх збурень
та забезпечити похибку вимірювання калориметра в межах 0,1%.
5) Модернізовано конструкцію чутливої калориметричної оболонки,
що призвело до підвищення швидкодії приладу та дозволило скоротити
тривалість експерименту вдвічі.
6) Застосування розробленої автоматизованої системи вимірювання,
контролю і управління калориметра значно скорочує трудомісткість
проведення калориметричного досліду і виключає суб'єктивні помилки
вимірювання.
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7) Виготовлено

квазідиференціальну

калориметричну

систему,

проведено експериментальні дослідження теплоти згоряння та визначено
якість зразків палива різних видів.
8) Матеріали дисертаційної роботи знайшли практичне використання.
Розроблено, виготовлено і впроваджено на підприємствах енергетичного
комплексу України бомбові квазідиференціальні кондуктивні калориметри
вимірювання теплоти згоряння типу КТС-4.
9) Результати досліджень можуть бути використані для подальшого
покращення метрологічних характеристик калориметрів та розроблення
автоматизованих контрольно-вимірювальних пристроїв експрес-контролю
тощо. Серед об’єктів потенційного впровадження – близько 2 тисяч
споживачів, які забезпечують перероблення та використання паливних
ресурсів.
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розділ 7, п.7.2)
2. Burova Z.A. Biofuels: the combustion heat analysis / Z.A. Burova, L.I.
Vorobyov, O.O. Nazarenko // SWorldJournal, Issue №11, Vol.10. Technical
sciences. – 2016. – P. 149 – 152. Індексується в Index Copernicus. (Автором
здійснено

аналіз

відповідності

результатів

експериментальних

калориметричних досліджень біопалива вітчизняного виробництва світовим
стандартам)
3.

Бабак В.П. Аналіз апроксимації результатів вимірювань теплового

потоку бомбового калориметра в нестаціонарному режимі / В.П. Бабак, А.О.
Запорожець, О.О. Назаренко, О.О. Редько // Scientific Journal «ScienceRise»,
№8(37), 2017. – С. 24 – 32. Індексується в Index Copernicus. (Автором
підібрано апроксимаційну функцію для максимального зменшення часу
опрацювання результатів калориметричного експерименту)
4. Квазідиференціальний

калориметр

теплового

потоку

для

визначення теплоти згоряння / Л. Декуша, Л. Воробйов, Т. Грищенко, З.
Бурова, О. Назаренко, О. Мазуренко // Метрологія та прилади – Харків, 2011.
– № 5, С. 27 – 31. (Автором описано конструктивні особливості
квазідиференціального калориметра)
5. Воробьев

Л.И.

Определение

теплотворной

способности

биотопливных смесей / Л.И. Воробьев, Л.Н. Грабов, Л.В. Декуша, О.А.
Назаренко, А.И. Шматок // «Промышленная теплотехника». – К., 2011. – Т.
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33, № 4. – С. 87 – 93. (Автором представлено методики визначення вищої та
нижчої теплоти згоряння твердих, рідких та газоподібних видів біопалива)
6. Воробьев

Л.И.

Применение

метода

квазидиференциальной

калориметрии при реализации прибора для измерения теплоты сгорания /
Л.И.

Воробьев,

Л.В.

Декуша,

О.А.

Назаренко,

Т.Г.

Грищенко

//

«Промышленная теплотехника». – К., 2017. – №1. – С. 71 – 75. (Автором
обґрунтовано доцільність застосування квазідиференціального методу для
зменшення похибки калориметричних вимірювань)
7. Воробйов

Л.Й.

Моделювання

теплових

процесів

у

квазідиференціальному калориметрі / Л.Й. Воробйов, Р.В. Сергієнко, З.А.
Бурова, О.О. Назаренко // «Промышленная теплотехника». – К., 2017. – Т. 39,
№ 4. – С. 77 – 83. (Автором проаналізовано результати математичного
моделювання теплових процесів в калориметрі)
8. Патент на винахід 108312 UA МПК (2015.01) G01K 17/00 G01N
25/26 (2006.01) Кондуктивний калориметр / Назаренко О.О., Бабак В.П.,
Бурова З.А., Воробйов Л.Й., Декуша Л.В.; заявник та патентовласник
Інститут технічної теплофізики НАН України. – № а 2013 14487, заявл.
20.12.2013р., опубл. 10.04.2015. Бюл. № 7.
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів
дисертації:
9. Декуша Л.В. Методы повышения быстродействия кондуктивных
бомбовых калориметров / Л.В. Декуша, Л.И. Воробьев, О.А. Назаренко, Т.Г.
Грищенко

//

Тезисы

докладов

V

Межд.

конференции

«Проблемы

промышленной теплотехники».– Киев. ‒ 2007.‒ С.337 – 338.
10. Декуша Л.В. Новая модель бомбового калориметра для измерения
теплоты сгорания / Л.В. Декуша, Т.Г. Грищенко, Л.И. Воробьев, В.И.
Шаповалов, О.А. Назаренко, З.А. Бурова // Тезисы докладов VІІ Межд.
конференции «Проблемы промышленной теплотехники». – К. : Пром.
теплотехника, 2011. – Т.33. – №7. – С.129.
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11. Воробьев

Л.И.

Улучшение

эксплуатационных

характеристик

кондуктивных бомбовых калориметров / Л.И. Воробьев, Л.В. Декуша, О.А.
Назаренко, Т.Г. Грищенко // Промышленная теплотехника, т.37 №7, 2015.
Материалы IХ Международной конференции «Проблемы промышленной
теплотехники», Киев. – С. 84 – 85.
12. Бабак В.П. Квазідиференційний калориметр / В.П. Бабак, О.О.
Назаренко, Л.В. Декуша, Л.Й. Воробйов // Матеріали 7 – ї Міжнародної
науково – технічної конференції і виставки «Сучасні прилади, матеріали і
технології

для

неруйнівного

контролю

і

технічної

діагностики

машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання», 25 – 28 листопада
2014 р. – Івано – Франківськ. – С. 274 – 279.
13. Воробьев Л.И. Усовершенствование методов измерения в бомбовых
калориметрах теплового потока / Л.И. Воробьев, Л.В. Декуша, О.А.
Назаренко, Т.Г. Грищенко // Наукові праці Х Міжн. наук. – техн. конф.
«Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія – 2016»). – Харків, 2016. –
С. 138
14. Воробйов Л.Й., Контроль палива за теплотою згоряння з
використанням бомбового квазідиференціального калориметру теплового
потоку / Воробйов Л.Й., Декуша Л.В., Назаренко О.О., Сергієнко Р.В. //
Неруйнівний контроль та технічна діагностика – UkrNDT – 2016: 8 – а
Національна науково – технічна конференція, 22 – 24 листопада 2016 р.:
збірник доповідей – К.: УТ НКТД, 2016. – С.89 – 94.
Наукові праці, які додатково відображають наукові результати
дисертації:
15. Воробйов Л.Й. Теплота згоряння біопалив та біопаливних сумішей /
Л.Й. Воробйов, Л.М. Грабов, Л.В. Декуша, О.О. Назаренко, О.І. Шматок //
«Енергетика та електрифікація». – К., 2011. – № 7. – С. 54 – 59. (Автором
узагальнено та проаналізовано результати досліджень теплоти згоряння
різноманітних видів біопалива)
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16. Патент на винахід 101716 UA МПК (2013.01) G01K 17/00 G01N
25/26 (2006.01) Калориметр теплового потоку / Декуша Л.В., Воробйов Л.Й.,
Грищенко Т.Г., Бурова З.А., Назаренко О.О.; заявник та патентовласник
Інститут технічної теплофізики НАН України. – № а 2011 08830, опубл.
25.04.2013, Бюл. № 8.
Відомості про апробацію результатів дисертації
Основні положення роботи доповідались на конференціях різного
рівня:
1. V міжнародна конференція «Проблеми промислової теплотехніки»
(Київ, 22 – 26 травня 2007 р., форма участі – публікація тез)
2. VІ міжнародна конференція «Проблеми промислової теплотехніки»
(Київ, 5 – 9 жовтня 2009 р., форма участі – усна доповідь)
3. VІІ

міжнародна

конференція

«Проблеми

промислової

теплотехніки» (Київ, 23 – 27 травня 2011 р., форма участі – публікація тез)
4. VІІІ

міжнародна

конференція

«Проблеми

промислової

теплотехніки» (Київ, 8 – 11 жовтня 2013 р., форма участі – усна доповідь)
5. IХ міжнародна конференція «Проблеми промислової теплотехніки»
(Київ, 20 – 23 жовтня 2015 р., форма участі – публікація тез)
6. X

міжнародна

конференція

«Проблеми

теплофізики

та

теплоенергетики» (Київ, 23 – 26 травня 2017 р. форма участі – усна доповідь)
7. 7 міжнародна науково – технічна конференція «Сучасні прилади,
матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики
машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання» (Івано-Франківськ,
25 – 28 листопада 2014 р., форма участі – публікація тез);
8. Х міжнародній науково-технічній конференції «Метрологія та
вимірювальна техніка» (Харків, 5 – 7 жовтня2016 р., форма участі –
публікація тез).
9. Неруйнівний контроль та технічна діагностика – UkrNDT – 2016:
8-ма Національна науково-технічна конференція (Київ, 22 – 24 листопада
2016 р., форма участі – публікація тез)
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199
ДОДАТОК Ж
ПРОТОКОЛ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ БЛОКОМ КЕРУВАННЯ
І КОМП’ЮТЕРОМ

Швидкість передачі ‒ 9600 БОД.
Формат передачі ‒ 1 СТАРТ БИТ, 8 БИТ ДАНИХ, 1 СТОП БИТ;
//‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Період видачі команд не менше 100 мсек.
//‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Формат команд що приймаються від ведучого ПК:
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
:ML<CRC><\n> ‒ перейти в режим місцевого управління,
виконується коли блок знаходиться в стані:
"ПІДГОТОВКА" або
"СТАБІЛІЗАЦІЯ" або
"ОЧІКУВАННЯ ПІДПАЛУ" або
"ВИМІРЮВАННЯ ЗАКІНЧЕНО".

:MR<CRC><\n> ‒ перейти в режим дистанційного керування,
виконується коли блок знаходиться в стані:
"ПІДГОТОВКА" або
"СТАБІЛІЗАЦІЯ" або
"ОЧІКУВАННЯ ПІДПАЛУ" або
"ВИМІРЮВАННЯ ЗАКІНЧЕНО".
:ST<CRC><\n> ‒ передати стан;
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:CF<CRC><\n> ‒ команда на підпал, виконується ТІЛЬКИ ТОДІ,
коли блок знаходиться в режимі
"ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ" і "ПОДПАЛ
ДОЗВОЛЕНИЙ";
:CP<CRC><\n> ‒ команда переходу в режим підготовки,
виконується тільки в режимі "ДИСТАНЦІЙНЕ
КЕРУВАННЯ"
Та в любому стані, КРІМ стану "ВИМІРЮВАННЯ";
:RR<CRC><\n> ‒ передати результат вимірювання.

ФОРМАТ ДАННИХ ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ БЛОКОМ КЕРУВАННЯ:
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
:ML<CRC><\n> ‒ підтвердження про перехід в режим місцевого керування;
:MR<CRC><\n> ‒ підтвердження про перехід в режим дистанційного
керування;
:ST<MODE><BST>,<CRC><\n>

‒

передає

поточний

знаходиться блок керування, де:
<MODE> = 'L' ‒ місцевий режим роботи;
<MODE> = 'R' ‒ дистанційний режим роботи;
<BST> = 0 ‒ стан "ПІДГОТОВКА";
<BST> = 1 ‒ стан "СТАБІЛІЗАЦІЯ";
<BST> = 2 ‒ стан "ОЧІКУВАННЯ ПІДПАЛУ";
<BST> = 3 ‒ стан "ПІДПАЛ";
<BST> = 4 ‒ стан "ВИМІРЮВАННЯ";
<BST> = 5 ‒ стан "ВИМІРЮВАННЯ ЗАКІНЧЕНЕ";

стан,

в

якому
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:CF<CRC><\n> ‒ підтвердження отримання команди на підпал;

:CP<CRC><\n> ‒ підтвердження отримання команди переходу в режим
підготовки;

:RR<DATA1>,<DATA2>,<CRC><\n> ‒ передача поточного результату
вимірювання, де:
<DATA1Вт>‒ поточне значення теплового потоку,
<DATA2Дж> ‒ поточне значення теплоти,
<CRC> ‒ контрольна сума (один байт) ;
контрольна сума вираховується по формулі:
CRC = B1 XOR B2 XOR B3 XOR ... B(n‒1) XOR Bn, де B1, B2,...B(n‒1), Bn;
B1…Bn ‒ байти що знаходяться між символами ':' і <CRC>.
<\n> ‒ символ повернення каретки і переведення строки.
Всі символи, включаючи<CRC>, передаються в ASCII КОДІ.
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ДОДАТОК Л
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ РІДКИХ ВИДІВ БІОПАЛИВА
Таблиця Л.1
Склад дослідних видів палива
№
п/п

Позначення
палива

1

СЕ

Спирт етиловий абсолютний (біоетанол)

2

РМ

Рапсове масло

3

МЕРМ

Метилові ефіри рапсового масла (біодизель)

4

ЕЕРМ

Етилові ефіри рапсового масла (біодизель)

5

БП – 10

6

БП – 30

7

БП – 40

8

БП – 50

9

БП – 60

10

БП – 80

11

ДТ

Дизельне пальне

12

Б2е

Суміш ДТ 98% та ЕЕРМ 2%

13

Б5е

Суміш ДТ 95% та ЕЕРМ 5%

14

Б20е

Суміш ДТ 80% та ЕЕРМ 20%

15

Б2м

Суміш ДТ 98% та ЕЕРМ 2%

16

Б5м

Суміш ДТ 95% та ЕЕРМ 5%

17

Б20м

Суміш ДТ 80% та ЕЕРМ 20%

Склад палива

Суміш 90% рапсового масла і 10% спирту
етилового
Суміш 70% рапсового масла і 30% спирту
етилового
Суміш 60% рапсового масла і 40% спирту
етилового
Суміш 50% рапсового масла і 50% спирту
етилового
Суміш 40% рапсового масла і 60% спирту
етилового
Суміш 20% рапсового масла і 80% спирту
етилового
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Таблиця Л.2
Розрахунок кількості сірки, водню і вологи в зразках палив
№
п/п

Позначення
палива

Кількість сірки
S,%

Кількість водню
H, %

Кількість вологи
W, %

1

СЕ

0

13,13

0,30

2

РМ

0,02

11,43

0,00

3

МЕРМ

0,02

11,83

0,00

4

ЕЕРМ

0,02

11,94

0,00

5

БП – 10

0,018

11,60

0,03

6

БП – 30

0,014

11,94

0,09

7

БП – 40

0,012

12,11

0,12

8

БП – 50

0,01

12,28

0,15

9

БП – 60

0,008

12,45

0,18

10

БП – 80

0,004

12,79

0,24

11

ДТ

0,2

13,37

0,00

12

Б2Е

0,1964

13,34

0,00

13

Б5Е

0,191

13,30

0,00

14

Б20Е

0,164

13,09

0,00

15

Б2м

0,1964

13,34

0,00

16

Б5м

0,191

13,29

0,00

17

Б20м

0,164

13,06

0,00
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Таблиця Л.3
Розрахунок вищої і нижчої теплоти згоряння палив за результатами
досліджень
Нижча
теплота
згоряння,
кДж/кг

Нижча теплота
згоряння
(заокруглена),
кДж/кг

№
з/п

Позначення
палива

qБОМБ,
кДж/кг

Вища теплота
згоряння,
кДж/кг

1

СЕ

29036

28948

26074

26070

2

РМ

36544

39460

36966

36970

3

МЕРМ

39850

39753

37171

37170

4

ЕЕРМ

39982

39892

37285

37290

5

БП – 10

37977

37887

35355

35360

6

БП – 30

35793

35703

33095

33100

7

БП – 40

34902

34813

32167

32170

8

БП – 50

33752

33663

30979

30980

9

БП – 60

32708

32618

29896

29900

10

БП – 80

30553

30464

27667

27670

11

ДТ

45941

45834

42915

42920

12

Б2Е

45776

45669

42756

42760

13

Б5Е

45613

45507

42603

42600

14

Б20Е

44999

44895

42039

42040

15

Б2м

45724

45617

42705

42700

16

Б5м

45489

45383

42480

42480

17

Б20м

44768

44664

41813

41810
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Таблиця Л.4
Розрахунок об'ємної теплоти згоряння зразків палив

№
з/п

Позначення
палива

Нижча теплота
згоряння
(заокруглена),
кДж/кг

Густина зразків
палив, кг/л

Нижча теплота
згоряння
(об’ємна),
кДж/л

1

МЕРМ

37170

0,8703

32350

1

ЕЕРМ

37290

0,8708

32470

3

ДТ

42920

0,8296

35610

4

Б2Е

42760

0,8304

35510

5

Б5Е

42600

0,8317

35430

6

Б20Е

42040

0,8378

35220

7

Б2м

42700

0,8304

35460

8

Б5м

42480

0,8316

35330

9

Б20м

41810

0,8377

35020

211
ДОДАТОК М
Коефіцієнти детермінації інтерполяційних функцій на різних часових
проміжках в зоні зменшення теплового потоку
t, c

Rpol2

Rpol3

Rpol4

Rexp

Rlog

Rpow

Rsig

1

2

3

4

5

6

7

8

30 0,9953 0,9996 0,9999 0,9734 0,7234 0,5567 0,9685
ё60 0,9959 0,9991 0,9999 0,9953 0,7869 0,6016 0,9909
90 0,9974 0,9988 0,9997 0,9971 0,8252 0,6257 0,9963
120 0,9984 0,9988 0,9996 0,9978 0,8526 0,6458 0,9978
150 0,9989 0,9989 0,9995 0,9983 0,8739 0,6523 0,9979
180 0,9987 0,9991 0,9994 0,9987
210 0,9979 0,9992 0,9994

0,891 0,6645 0,9974

0,999 0,9048 0,6682 0,9967

240 0,9965 0,9993 0,9994 0,9991 0,9162 0,6756 0,9959
270 0,9945 0,9994 0,9994 0,9992 0,9255 0,6862 0,9951
300 0,9921 0,9994 0,9995 0,9993 0,9332

0,696 0,9943

330 0,9892 0,9993 0,9995 0,9993 0,9396 0,7049 0,9937
360 0,9859 0,9991 0,9995 0,9993 0,9448 0,7132 0,9931
390 0,9823 0,9987 0,9996 0,9992

0,949 0,7208 0,9926

420 0,9784 0,9982 0,9996 0,9992 0,9523 0,7279 0,9922
450 0,9741 0,9976 0,9996 0,9991

0,955 0,7345 0,9919

480 0,9696 0,9969 0,9996 0,9989

0,957 0,7407 0,9917

510

0,965 0,9961 0,9995 0,9988 0,9584 0,7465 0,9916

540 0,9601 0,9951 0,9994 0,9987 0,9593 0,7519 0,9915
570 0,9551

0,994 0,9993 0,9985 0,9598 0,7131 0,9914

600 0,9499 0,9928 0,9991 0,9984

0,96 0,7178 0,9915

630 0,9446 0,9915 0,9989 0,9982 0,9598 0,7119 0,9915
660 0,9391

0,99 0,9987 0,9981 0,9592 0,7148 0,9916

690 0,9336 0,9885 0,9984 0,9979 0,9585 0,7174 0,9917
720

0,928 0,9868 0,9981 0,9978 0,9574 0,7213 0,9918

750 0,9224 0,9851 0,9977 0,9976 0,9562 0,7249 0,9919
780 0,9166 0,9832 0,9973 0,9974 0,9548 0,7167
810 0,9109 0,9813 0,9968 0,9973 0,9532

0,992

0,72 0,9921

212
1

2

3

4

870 0,8993 0,9772 0,9958
900 0,8935

5

6

7

8

0,997 0,9496 0,7248 0,9923

0,975 0,9951 0,9968 0,9476 0,7276 0,9924

930 0,8877 0,9727 0,9945 0,9967 0,9455 0,7304 0,9925
960 0,8819 0,9704 0,9938 0,9965 0,9433 0,7216 0,9926
990

0,876

0,968 0,9931 0,9964 0,9411 0,7241 0,9927

1020 0,8702 0,9656 0,9923 0,9962 0,9387 0,7265 0,9927
1050 0,8645 0,9631 0,9914 0,9961 0,9363 0,7275 0,9928
1080 0,8587 0,9605 0,9906
1110

0,996 0,9338 0,7297 0,9928

0,853 0,9579 0,9896 0,9958 0,9313 0,7318 0,9929

1140 0,8473 0,9552 0,9887 0,9957 0,9287 0,7339 0,9929
1170 0,8416 0,9525 0,9877 0,9956 0,9261 0,7246 0,9929
1200

0,836 0,9498 0,9867 0,9955 0,9234 0,7265

1230 0,8303

0,993

0,947 0,9856 0,9954 0,9208 0,7284

0,993

1260 0,8248 0,9442 0,9845 0,9952 0,9181 0,7301

0,993

1290 0,8192 0,9414 0,9833 0,9951 0,9153 0,7306

0,993

1320 0,8138 0,9385 0,9821

0,995 0,9126 0,7322

0,993

1350 0,8083 0,9356 0,9809 0,9949 0,9098 0,7338

0,993

1380

0,907 0,7353

0,993

1410 0,7976 0,9297 0,9784 0,9947 0,9043 0,7368

0,993

1440 0,7923 0,9267 0,9771 0,9946 0,9015 0,7273

0,993

1470 0,7871 0,9237 0,9757 0,9945 0,8986 0,7287

0,993

1500 0,7819 0,9207 0,9744 0,9945 0,8958

0,993

0,803 0,9326 0,9797 0,9948

1530 0,7767 0,9176

0,973 0,9944

0,73

0,893 0,7313 0,9929

1560 0,7716 0,9146 0,9715 0,9943 0,8902 0,7326 0,9929
1590 0,7666 0,9115 0,1464 0,9942 0,8873 0,7327 0,9929
1620 0,7616 0,9085 0,1431 0,9941 0,8845 0,7337 0,9929
1650 0,7566 0,9054

0,14 0,9941 0,8817 0,7349 0,9929

1680 0,7517 0,9023 0,1369

0,994 0,8789

0,736 0,9929

1710 0,7468 0,8992 0,1339 0,9939 0,8761 0,7371 0,9928
1740

0,742 0,8961

1770 0,7373

0,131 0,9939 0,8733 0,7381 0,9928

0,893 0,1282 0,9938 0,8705 0,7391 0,9928

1800 0,7324 0,8901 0,1257 0,9937 0,8679 0,7401 0,9928

