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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Більшість фізичних, хімічних, біологічних або інших про-

цесів, пов’язаних з перетворенням одних видів енергії в інші, супроводжуються ви-

діленням або поглинанням теплоти. Тому інформація про значення параметрів теп-

лових ефектів та про тепловий характер перебігу процесу є однією з основних як для 

наукових досліджень, так і для оптимізації або контролю виробничих процесів. 

Впровадження нових нетрадиційних видів палива, створення і дослідження нових 

матеріалів, вдосконалення теплотехнологій потребує широкого впровадження кало-

риметричних методів вимірювання, тобто методів визначення теплоти, що виділя-

ється або поглинається у досліджуваному процесі. Історія калориметрії налічує два з 

половиною століття, проте ця галузь вимірювальної техніки продовжує активно роз-

виватись. У другій половині 20 століття з’явилися і досі активно розвиваються ме-

тоди і прилади диференціальної сканувальної калориметрії (ДСК), в останні роки 

створені калориметри на мікрочіпах, у тому числі і високошвидкісні нанокалориме-

три. В той же час дослідження негомогенних природних і штучних речовин та мате-

ріалів, реакцій і процесів з інтенсивним тепловиділенням, а також живих біологіч-

них об’єктів спонукають до створення калориметрів з високим об’ємом комірок і 

реакційних посудин та розширеним діапазоном вимірювання. 

Вагомий внесок у розвиток калориметрії мають роботи багатьох вчених – А. Ті-

ана, Е. Кальве, А. Пратта, В. Хемінгера, Г. Хйоне, В. Зеленкевича, В. Свентославсь-

кого, Ф. Россіні, Л. Вадсо, М.М. Попова, В.П. Колесова, Л.Н. Гальперіна, Г.М. Ду-

льнєва, Г.М. Кондратьєва, Б.М. Олійника, В.Я. Черепанова, Л.І. Анатичука, О.Я. Лу-

сте, Л.А. Назаренка, О.А. Геращенка, Т.Г. Грищенко, Л.В. Декуши та інших. 

В практиці калориметрії широкого розповсюдження набули кондуктивні кало-

риметри на базі перетворювачів теплового потоку виду допоміжної стінки, які ма-

ють низку переваг перед іншими типами калориметрів, основна з яких – висока чут-

ливість. Застосування у кондуктивних калориметрах у якості основного чутливого 

елементу перетворювачів теплового потоку різних конструкцій та геометричних 

форм дозволяє значно покращити технологічність їх виготовлення. В той же час, по-

стійно зростаючі вимоги до якості калориметричних вимірювань як в лабораторних, 

так і у природних умовах потребують вдосконалення методів і приладів калоримет-

рії для зменшення впливу зовнішніх завад і збурень і, відповідно, похибок вимірю-

вань, підвищення швидкодії та покращення ваго-габаритних характеристик прила-

дів. З викладеного випливає актуальність проблематики розвитку теоретичних засад 

створення, розроблення та практичного застосування методів та засобів калоримет-

рії, спрямованих на покращення експлуатаційних та метрологічних характеристик 

приладів та систем визначення теплофізичних властивостей речовин та параметрів 

перебігу теплових процесів. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертація виконана у відділі теплометрії, діагностики та оптимізації в енерге-

тиці ІТТФ НАН України в рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

України, визначених Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки и 

техніки» №2623-3 від 11.07.2001 (ст.7) з урахуванням внесених змін №2623-14 та 

№2623-6 від 09.09.2010 р, за таким напрямом ІТТФ «Теорія вимірювання теплових 
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величин та створення нових теплофізичних приладів і систем» з наступних проблем, 

програм, тем і наукових проектів: 

– тема 1.7.1.498 «Розробка теплометричного витратоміра та приладів, що похо-

дять із нього для урахування витрат води, споживання теплоти та тепловтрат в теп-

ломережах» (1998-2002 р., № ДР 0198U005114); 

– тема 1.7.1.569 «Розробка теплометричних основ метрологічного забезпечення 

теплометрії» (2000-2002 р., № ДP 0100U002419); 

- тема 1.7.1.584 «Розробка динамічних методів вимірювання теплоти згоряння у 

бомбовому калориметрі з метою підвищення точності та скорочення тривалості ви-

мірювань» (2001 р. № ДР 0100U002418); 

– тема 1.7.1.670 «Розробка тепломасометричного блоку та проведення дослі-

джень кінетики сушіння матеріалів малої маси» (2005-2006 р.,  

№ ДP 0105U006841); 

– тема 1.7.1.709 «Дослідження питомої теплоти випаровування різних рідин та 

розробка для цього диференціального мікрокалориметра» (2007-2008 р., №ДP 

0107U002380); 

– тема 1.7.1.822 «Розробка приладів та методики для теплотехнічної паспорти-

зації будівель та споруд різного призначення» (2009-2011 р.,  

№ДP 0112U000317); 

– тема 1.7.1.847 «Дослідження методів і засобів прецизійного вимірювання ко-

ефіцієнта теплопровідності та створення еталонної установки»  

 (2012-2014 р., №ДP 0112U001949); 

- тема 1.7.1.843 «Розвиток теоретичних засад моніторингу технічного стану 

об’єктів теплоенергетики та підвищення їхньої ефективності» (2012 – 2016 р.  

№ДР 0112U001929. 

Цільова комплексна програма РЕСУРС «Проблеми ресурсу і безпеки експлуа-

тації конструкцій, споруд та машин»:  

– тема Р5.1 «Подовження ресурсу роботи елементів котельного обладнання де-

централізованої енергетики» (2004-2006 р., за договорами № Р.5.1-2004/656 від 

01.04.2004р., №ДP 0104U006498 и № Р 5.1-2006/656 від 03.04.2006 р.,  

№ДP 0106U004765). 

Цільова комплексна програма «Науково-технічні основи вирішення проблем 

енергозбереження»: 

– тема «Розробка універсальної комп’ютеризованої системи вимірювання теп-

лових потоків на базі малоінерційних перетворювачів» (2006-2008 р., за договорами  

№ 700-2004 від 27.06.2006р., № ДР 0106U009608; № 700/1 від 05.04.2007р.,  

№ДР 0107U005915; № 700/2-2008 від 14.04.2008р., № ДP 0108U002710). 

У роботі за темою 1.7.1.584 здобувач брав участь як науковий керівник, у робо-

тах за темами 1.7.1.670, 1.7.1.847 та за договорами № 700-2004, № 700/1, № 700/2-

2008 –як відповідальний виконавець, у інших роботах – як виконавець. 

Мета і завдання досліджень. Метою роботи є розвиток теорії, розроблення та 

вдосконалення методів і приладів кондуктивної калориметрії на базі термоелектри-

чних перетворювачів теплового потоку виду допоміжної стінки. 

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно розв’язати такі завдання: 
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- провести аналіз характеристик і структур кондуктивних калориметрів та за-

пропонувати шляхи збільшення верхньої межі діапазону вимірювань та об’єму ка-

лориметричної комірки; 

- дослідити методи зменшення впливу зовнішніх збурень на результати калори-

метричних досліджень та запропонувати структури калориметричних приладів з 

компенсацією впливу зовнішніх збурень; 

- провести аналіз динамічних методів вимірювань в калориметрах теплового 

потоку та розробити методи збільшення швидкодії та продуктивності вимірювань; 

- розробити метод зменшення похибок вимірювання температури теплоносія в 

теплообмінному калориметрі на базі визначення поправок за допомогою перетво-

рювачів теплового потоку; 

- дослідити особливості застосування перетворювачів теплового потоку у кон-

дуктивних калориметрах та удосконалити методи їх проектування, розрахунку хара-

ктеристик та вдосконалити технологію виготовлення перетворювачів у вигляді ци-

ліндричних оболонок; 

- створити дослідні зразки калориметричних приладів та систем, в яких реалізо-

вані запропоновані методи вимірювань і дослідити їх експлуатаційні та метрологічні 

характеристики. 

Об’єкт дослідження – процес калориметричних вимірювань теплофізичних 

властивостей та параметрів об’єктів та речовин.  

Предмет дослідження – методи та засоби кондуктивної калориметрії. 

Методи дослідження. Основним засобом досягнення поставленої мети є вико-

ристання структурно-алгоритмічних методів підвищення точності і розширення фу-

нкціональних можливостей калориметричних засобів. Також використані: інформа-

ційна теорія вимірювань, теорія сигналів і кіл, аналітичне та фізичне моделювання, 

методи розрахунків теплопередавання, обчислювального та інженерно-фізичного 

експерименту, прикладної метрології. Достовірність отриманих теоретичних резуль-

татів перевірялася порівнянням їх з експериментальними даними. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

1. Вперше обґрунтовано та запропоновано метод квазідиференціальної калори-

метрії, який подібно до диференціальної калориметрії забезпечує корекцію похибок, 

викликаних зовнішніми збуреннями, і разом з цим дає змогу зменшити масо-

габаритні характеристики засобів калориметрії. 

2. Вперше обґрунтовано та запропоновано метод мультиреферентної квазіди-

ференціальної калориметрії, що дає можливість компенсації динамічних збурень в 

калориметрах теплового потоку зі складною конфігурацією комірок та реакційних 

сосудів. 

3. Розвинуто метод динамічного вимірювання імпульсного тепловиділення 

шляхом екстраполяції вихідного сигналу калориметра в регулярному режимі на під-

ставі регресійного аналізу результатів вимірювання і розрахунку повного тепловиді-

лення як суми інтегрального значення сигналу в іррегулярному режимі та обчисле-

ної за результатами екстраполяції складової тепловиділення у регулярному режимі, 

що дає можливість зменшити тривалість вимірювання. 
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4. Розвинута теорія розрахунку характеристик перетворювачів теплового пото-

ку, на підставі чого теоретично обґрунтована залежність чутливості перетворювачів 

від товщини та теплофізичних властивостей їх поверхневих шарів. 

5. Вперше обґрунтовано та запропоновано метод одночасного визначення теп-

ловиділення та теплопровідності під час гідратації цементу, що дає змогу в одному 

досліді виміряти теплофізичні властивості бетонних та цементних сумішей для мо-

делювання процесу гідратації та забезпечення високої якості монолітних бетонних 

конструкцій. 

6. Розвинуто метод сканувальної калориметрії для одночасного визначення те-

плоємності декількох зразків матеріалів шляхом покрокового сканування з непере-

рвним порівнянням з еталонним зразком, що уможливлює зменшення впливу зовні-

шніх збурень та виключає необхідність точного відтворення графіку змінень темпе-

ратури. 

7. Розвинуто метод синхронного теплового аналізу для визначення теплоти ви-

паровування рідин, який відрізняється врахуванням поправок на неідентичність 

умов теплообміну робочої комірки та комірки-референта внаслідок випаровування з 

поверхні зразка, що забезпечує зменшення похибки вимірювання. 

8. Обґрунтовано та запропоновано метод вимірювання температури теплоносія 

з введенням поправок, які враховують вплив дії теплового потоку крізь стінку тру-

бопроводу з попередньо невідомим тепловим опором стінки, що дає можливість ви-

мірювати температуру теплоносія та інтегральні тепловтрати на ділянці теплотраси 

за допомогою накладних перетворювачів. 

Практичне значення отриманих результатів: 

1. Розроблені методи калориметричних вимірювань використовуються у ство-

рених приладах і системах для визначення параметрів теплових ефектів та теплофі-

зичних властивостей різноманітних об’єктів та речовин.  

2. На основі запропонованого методу квазідиференціальних калориметричних 

вимірювань вперше в Україні створено, метрологічно атестовано та впроваджено на 

декількох підприємствах країни автоматизований бомбовий калориметр КТС-4 для 

визначення теплоти згоряння з похибкою вимірювання ±0,1%, що відповідає сучас-

ному світовому рівню.   

3. Розроблено принцип дії, структуру та реалізовано прилад для одночасного 

визначення теплопровідності та тепловиділення в процесі гідратації чотирьох зраз-

ків бетонних та цементних сумішей, що дозволяє скоротити трудовитрати та трива-

лість досліджень.  

4. Розроблено структуру, реалізовано та метрологічно атестовано багатокомір-

кову калориметричну систему УИТ-1 для визначення теплоємності методом покро-

кового сканування, яка використовується для досліджень нових матеріалів для раке-

тно-космічної техніки. 

5. Створені системи прецизійного вимірювання температури теплоносія та роз-

роблені методики їх застосування, що надає можливість визначення інтегральних 

тепловтрат на ділянках теплотраси без відключення споживачів. 

6. Розроблено принцип дії, структуру та реалізовано вимірювальну систему для 

визначення теплоти випаровування рідин, із застосуванням якої досліджено низку 
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різноманітних речовин неоднорідної структури, що дало змогу отримати вихідну 

інформацію для вдосконалення технологічних режимів їх сушіння. 

7. Запропоновано та обґрунтовано біспіральні перетворювачі теплового потоку 

з гальванічним нанесенням нікелю на половину витка дротових спіралей з хромелю 

та з алюмелю для застосування у жорстких умовах експлуатації – за підвищеної те-

мператури та ядерного випромінення. 

8. Запропоновано методику оцінювання складової похибки вимірювання, ви-

кликаної нерівномірністю просторової чутливості перетворювача та розглянуто 

приклад розрахунку на підставі моделювання розподілу теплового поля.  

9. Гармонізовано низку міжнародних стандартів у галузі приладобудування для 

геліоенергетики та визначення теплоємності матеріалів. 

10. Створений ряд калориметричних засобів для вимірювання радіаційної скла-

дової теплового потоку при пожежних випробуваннях, визначення терморадіацій-

них коефіцієнтів поверхонь та інсоляції. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені: 

- бомбовий калориметр КТС-4 виготовлений та переданий для експлуатації  на 

шість підприємств України, у тому числі: у ТОВ «ТЕРРА ЕКОЛЕНД» (акт впрова-

дження від 21.03.2011); Інститут проблем машинобудування НАН України (акт від 

05.07.2012); ДП «Рівнестандартметрологія» (акт від  08.02.2016); ІТТФ НАНУ; 

- із використанням калориметру КТС-4 проведено дослідження різноманітних 

речовин на замовлення підприємств ТОВ «Інститут промислової екології» (акт від 

08.12. 2017) та Стадницького МПД ДП «Укрспирт» (акт від 26.12. 2017); 

- калориметрична система УИТ-1 для визначення теплоємності виготовлена та 

передана для експлуатації  у ДП КБ «Південне» (акт від 10.04.2015), повторно впро-

ваджена після налагодження та чергової повірки (акт від 07.12.2017); 

- системи визначення тепловтрат на ділянці теплотраси виготовлена та переда-

ний для експлуатації  в АК «Київенерго» (акт від 15.06.2003); 

- тепломасометричний блок для дослідження кінетики сушіння впроваджений у 

ТОВ «Агромат – Декор» (акт від 8.12.2006); 

- радіометри РАП-12 різних модифікацій впроваджені у ТОВ «Термаш» (акт від 

30.11.2010); ТОВ «ДОНСТРОЙТЕСТ» (акт від 18.09.2013); ПП «Укрпромсерт» (акт 

від 01.02.2013); ТзОВ «ТАРКЕТТ ВІНІСІН» (акт від 28.04.2014); 

- калориметричні засоби для досліджень теплоти випаровування, теплоти зго-

ряння, визначення інсоляції впроваджені в ІТТФ НАНУ. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення та результати, що вино-

сяться на захист, отримані автором особисто при самостійному виконанні дослі-

джень, та на основі узагальнень та висновків з колективно отриманих результатів. В 

дисертації не використовувались ідеї та розробки, що належать співавторам спільно 

опублікованих наукових праць. Деякі матеріали спільних робіт використано в дисе-

ртаціях доктора технічних наук Декуші Л.В., 2016 р. (спец. вчена рада Д35.052.08 

Національного університету «Львівська політехніка»); кандидата технічних наук 

Бурової З.А., 2014 (спеціалізована вчена рада К 26.224.02 Інституту технічної теп-

лофізики НАН України); кандидата технічних наук Іванова С.О., 2017 р.; кандидата 

технічних наук Назаренка О.О., 2017 р. (спеціалізована вчена рада Д 26.224.02 в Ін-

ституті технічної теплофізики НАН України).  
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Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисерта-

ційної роботи доповідались і обговорювались на Міжнародних науково-технічних 

конференціях «Метрологія та вимірювальна техніка», м. Харків, 2006, 2008, 2010, 

2012, 2016 рр.; Міжнародній науково-практичній конференції «СЭТТ: Современные 

энергосберегающие тепловые технологии (сушка и термовлажностная обработка 

материалов)», м. Москва, 2011 р.; Міжнародній конференції «Температура-2003», м. 

Львів, 2003 р.; Міжнародних конференціях «Проблеми промислової теплотехніки», 

м. Київ, 2005, 2007, 2011, 2013, 2015 рр.; Міжнародних науково-практичних конфе-

ренціях «Проблеми обліку теплоти та води в Україні», м. Київ, 2006, 2008, 2010, 

2013 рр.; Міжнародній науково-технічній конференції «Современные методы и 

средства исследований теплофизических свойств веществ», м. Санкт-Петербург, 

2010 р.; Міжнародних конференціях «Космічні технології: теперішнє й майбутнє 

(Передові космічні технології на користь людства)», м. Дніпро, 2011, 2015, 2017 рр.; 

Міжнародній науково-технічній конференції «Системи 2013 – Томографія і термо-

метрія, метрологічне забезпечення вимірювань та випробувань», м. Львів, 2013 р.; 

Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні проблеми світлотехніки та 

електроенергетики», м. Харків, 2011р.; Міжнародній науково-технічній конференції 

«Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2017)», м. 

Вінниця, 2017р.; XI Міжнародній науково-технічній конференції «Гіротехнології, 

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

2017 р.; Науково-технічній конференції до 100-річчя проф. Орнатського П.П., м. Ки-

їв, НТУУ  «КПІ ім. І. Сікорського», 2017 р. 

Публікації. Основні положення і результати роботи опубліковані в 50 друкова-

них працях, серед яких: 2 колективні монографії, 25 статей у наукових фахових ви-

даннях України, 11 публікацій в українських та закордонних виданнях, що входять 

до наукометричних баз даних, та 7 патентів України на винахід. 

Структура та об'єм дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, 

висновків, списку використаних джерел з 378 найменувань, 3-х додатків та включає 

296 сторінок основного тексту, 121 рисунок і 18 таблиць, 47 сторінок додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано 

мету і завдання дослідження, наукову новизну і практичне значення отриманих ре-

зультатів, вказано зв'язок з науковими програмами, темами, планами, особистий 

внесок здобувача, відомості про публікації, апробацію, впровадження та структуру 

роботи. 

У першому розділі проаналізовано сучасний стан калориметрії, основні методи 

та структури приладів. Розглянуто методи компенсації теплового ефекту завдяки те-

плоті фазового переходу та за допомогою електричних ефектів. Наведено інформа-

цію про калориметричні методи, що ґрунтуються на визначенні різниці температури 

– методи вимірювання відмінностей температури, що залежать від часу, та методи 

вимірювання локальних температурних відмінностей. Розглянуто класифікацію ка-

лориметричних засобів залежно від типу теплообміну між ядром та оболонкою ка-

лориметричної системи та їх теплового стану. Наведено принципи дії адіабатичних, 

ізотермічних, діатермічних та ізопериболічних калориметрів. Як приклади застосу-
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вання методу вимірювання різниці значень локальної температури розглянуто кон-

дуктивний та теплообмінний калориметри, калориметричні засоби вимірювання ра-

діаційного теплового потоку, калориметри з комірками великого об’єму для дослі-

дження негомогенних речовин. Приділено увагу диференціальним приладам зі ста-

лою температурою оболонки та диференціальним сканувальним калориметрам 

(ДСК). Подано інформацію про новітні розробки у галузі калориметрії, зокрема, про 

високошвидкісні нанокалориметри на мікрочіпах та прилади ДСК з модуляцією те-

мператури. 

Надано стислу інформацію про чутливі елементи, що застосовуються у калори-

метричних засобах. Приділено увагу перетворювачам теплового потоку виду допо-

міжної стінки з гальванічним нанесенням термоелектродного матеріалу. Показано, 

що такі перетворювачі, завдяки високій чутливості та технологічності, є зручними 

та перспективними для побудови калориметричних систем з різними структурами і 

об’ємом комірок. 

Проведено аналіз науково-технічних завдань калориметрії, які випливають з 

нагальних потреб енергетики, харчової та переробної промисловості, будівництва та 

виробництва нових матеріалів, а також можливостей сучасних калориметричних за-

собів. За результатами аналізу зроблено висновок про невідповідність технічних ха-

рактеристик сучасних робочих засобів калориметрії вимогам і завданням виробниц-

тва. Існуючі теоретичні засади,  методологічний інструментарій та засоби калориме-

тричних вимірювань  не забезпечують необхідних експлуатаційних та метрологіч-

них характеристик визначення теплофізичних властивостей речовин та параметрів 

процесів.  Сформульовано науково-технічну проблему, яка пов’язана з необхідністю 

розвитку теоретичних засад побудови, розроблення та практичного застосування ка-

лориметричних систем та засобів з покращеними експлуатаційними та метрологіч-

ними характеристиками на базі перетворювачів теплового потоку.  

У другому розділі запропоновано та обґрунтовано методи калориметричних 

вимірювань, які дають змогу зменшити вплив зовнішніх збурень на результати ви-

мірювань, зменшити масо-габаритні характеристики приладів та підвищити їх шви-

дкодію та продуктивність.  

Розглянуто узагальнену  модель  однокоміркового  калориметра та модель ди-

ференціального кондуктивного  калориметра. До складу диференціального калори-

метра, входять дві ідентичні калориметричні комірки, причому досліджуваний про-

цес проходить тільки в одній – основній робочій реакційній комірці, а в іншій  

компенсаційній комірці (або комірці-референті), корисне тепловиділення або погли-

нання теплоти відсутні. Комірки знаходяться у загальному масивному  теплопровід-

ному блоці, що розсіює теплоту, температура якого зазвичай підтримується стабіль-

ною або змінюваною за заданим законом за допомогою системи терморегулювання. 

Показано, що оскільки чутливі елементи комірок включені диференціально, а на 

обидві комірки однаково впливають зовнішні завади чи збурення, вплив цих завад 

на вихідний сигнал  істотно зменшується і залежить лише від ідентичності комірок і 

чутливих елементів. Така повномасштабна диференціальна схема підходить здебі-

льшого для мікрокалориметрів, оскільки для неї характерна обмеженість верхньої 

границі вимірюваної теплової потужності внаслідок того, що система терморегулю-
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вання загального масивного блоку, що розсіює теплоту, 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 недо-

ліки особливо наочно проявляються при спробі створення диференціального бомбо-

вого калориметра за класичною схемою при використанні бомб, що за розмірами ві-

дповідають вимогам діючих стандартів до маси проб палив і об’єму бомби. 

Для вирішення цього протиріччя запропоновано метод квазідифереціальної 

калориметрії, на основі якого можуть бути побудовані прилади різного призначення. 

Відповідні прилади повинні мати дві комірки – основну робочу з необхідними 

розмірами для розміщення реакційної посудини і компенсаційну комірку значно 

меншого розміру, а також ланку корекції сигналу чутливого елемента 

компенсаційної комірки із заданою передавальною функцією і суматор сигналів. На 

рис. 1 представлена загальна структура і блок-схема квазідиференціального 

кондуктивного калориметра. 

 

        
             а        б 

Рис. 1. Структура (а) і передавальна блок-схема (б) квазідиференціального засобу для 

калориметричних вимірювань 

 

Рівняння, що пов’язує вихідний сигнал з вхідними у блок-схемі на рис.1.б, має 

вигляд: 
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де )s(WВХ1 , )s(WВХ 2  – зображення за Лапласом тепловиділення у досліджуваному 

процесі в робочій та компенсаційних комірках; Z1(s),…, Zi(s),…, ZN(s) – зображення 

зовнішніх завад чи збурень; )s(HZi  – передавальні функції впливу зовнішніх завад 

на температуру загального теплорозсіювального блоку; )s(H1 … )s(H7 – 

передавальні функції елементів диференціального засобу вимірювань; )s(Hкор  - 

передавальна функція коректувальної ланки; БК1H , БК2H  - передавальні функції 

теплопередавання від  теплорозсіювального блоку до калориметричних комірок. 

Умовою компенсації впливу збурень на вихідний сигнал є виконання 

співвідношень: 
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За виконання цих  співвідношень рівняння (1) набуває вигляду: 

  )s(H)s(HМ)s(W)s(W)s(E ВХВХВИХ 3221   , 

а за відсутності тепловиділення у компенсаційній комірці ( 02 ВХW ): 

)s(H)s(H)s(W)s(E ВХВИХ 321  ,    або     
)s(H)s(H

)s(E
)s(W ВИХ

ВХ
32

1


 ,              (2) 

тобто застосування квазідиференціальної схеми вимірювань дозволяє компенсувати 

вплив зовнішніх завад на вихідний сигнал, а тепловиділення у досліджуваному 

процесі – визначати за вихідним сигналом калориметричного засобу та функцією 

перетворення робочої комірки та чутливого елементу.  

У загальному випадку ланка корекції може комплексно впливати на 

характеристики ланцюга так, щоби амплітудно-частотні характеристики робочої 

комірки і ланцюга комірки порівняння з коректувальною ланкою були тотожними. 

Проте часто, зручно роздільно регулювати амплітудні і частотні 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 привести 

до подібності амплітудно-частотні характеристики сигналів чутливих елементів 

комірок. Тоді в якості коригувальної ланки може бути застосований 

широкосмуговий підсилювач з регульованим коефіцієнтом підсилення 

.МK)s(H Пкор   

Оскільки реакційна посудина та її імітатор мають суттєво різні розміри, для 

забезпечення подібності їх частотних характеристик запропоновані різні конструкції 

імітатору, у яких він складений з кількох частин, пов’язаних між собою 

регульованими тепловими опорами. Проведене моделювання теплових процесів у 

квазідиференціальному калориметрі методом електротеплової аналогії та показано, 

що значення складової похибки вимірювання, яка викликана зовнішніми 

збуреннями, при застосуванні квазідиференціальної схеми зменшується у 3…8 разів 

у порівнянні зі складовою похибки однокоміркової системи. 

Показано, що можливість забезпечення подібності частотних характеристик 

робочої комірки та комірки порівняння за допомогою імітатора обмежені тим, що 

сталі часу в складних імітаторах пов’язані між собою і не дозволяють проводити їх 

незалежне регулювання, а вихідний сигнал комірки-референту формується єдиним 

перетворювачем. Для досягнення подібності частотних характеристик комірок, що 

забезпечує широкі можливості їх незалежного регулювання, запропоновано метод 

мультиреферентної квазідиференціальної калориметрії. Ідея цього методу полягає в 

заміні комірки-референту з єдиним складним імітатором мультиреферентною 

коміркою з кількома чутливими елементами, які є інерційними елементами першого 

порядку, сталі часу яких відповідають кореням знаменника передавальної функції 

робочої комірки. Інерційні елементи включають у ланцюги паралельної корекції для 

компенсації реакції на зовнішні завади та збурення (див. рис. 2).  
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Складна функція перетворення робочої комірки з реакційною посудиною у 

загальному вигляді може бути представлена дробово-раціональною функцією від 

параметра перетворення s, причому ступінь поліному у знаменнику m повинен 

перевищувати ступінь поліному чисельника n. Як відомо, така дробово-раціональна 

функція може бути представлена як сума m доданків, які відповідають 

передавальним функціям інерційних ланок першого порядку, причому їх сталі часу 

відповідають кореням характеристичного рівняння передаточної функції робочої 

комірки 
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1

2

2

1

1

1
1

1

1
1

1





















s

G

s

G

s

G

sbsbsb

sasasa
)s(H

m

m

m
m

m
m

n
n

n
n ,   (3) 

де a1… an, b1…bn – коефіцієнти поліномів чисельника та знаменника функції; G1…Gm  

– вагові коефіцієнти складників розкладення; 1 … m – сталі часу, що відповідають 

кореням характеристичного рівняння  
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Рис.2. Структура (а) і передавальна блок-схема (б) квазідиференціального 

мультиреферентного засобу для калориметричних вимірювань 

 

З виразу (3) випливає, що для відтворення необхідної складної передаточної 

функції ланцюгів комірки порівняння достатньо в цій комірці розмістити m 

чутливих до завад інерційних ланок першого порядку, сталі часу яких повинні 

відповідати кореням характеристичного рівняння передаточної функції, а 

коефіцієнти підсилення ланок корекції повинні забезпечувати необхідні вагові 

коефіцієнти G для формування загального коректувального сигналу. Показано, що 

фізично кожна з інерційних ланок, розміщених у компенсаційній комірці, має 

складатися з перетворювача теплового потоку, одна з поверхонь якого контактує з 

теплорозсіюючим блоком, а на іншій поверхні розміщена прокладка з заданим 

тепловим опором, за якою встановлений теплопровідний елемент з заданою 

теплоємністю. Вихідним сигналом ланки є сигнал перетворювача, а стала часу такої 

ланки приблизно дорівнює добутку теплоємності і сумарного теплового опору 

перетворювача теплового потоку і прокладки.  

Проектування та налагодження мультиреферентного квазідиференціального 

калориметричного засобу включає декілька етапів: 
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- на підставі розрахунків, моделювання або експериментально визначають або 

амплітудно-частотну характеристику робочої комірки з реакційною посудиною, або 

її реакцію на ступінчасту зміну вхідного параметру, наприклад на зміну 

температури масивного теплорозсіювального блоку; 

- використовуючи методи теорії автоматичного управління, визначають 

коефіцієнти передаточної характеристики у вигляді дробово-раціональної функції та 

розраховують сталі часу 1 … m  і вагові  коефіцієнти G; 

- розраховують необхідні теплові опори і теплоємності інерційних ланок, 

чутливість їх перетворювачів теплового потоку та коефіцієнти підсилення ланок 

корекції; 

- після виготовлення калориметричного засобу, під час його налагодження 

експериментально перевіряють відповідність амплітудно-частотних характеристик 

робочої комірки і комірки порівняння разом з ланцюгами паралельної корекції і, за 

необхідності, проводять корекцію характеристик, змінюючи сталі часу інерційних 

ланок і параметри ланок корекції. 

Застосування мультиреферентного квазідиференціального методу надає 

можливість незалежного встановлення та регулювання сталих часу і вагових 

коефіцієнтів доданків розкладення і відповідних сигналів незалежних інерційних 

ланок, що дозволяє більш точно відтворювати необхідну передаточну функцію у 

порівнянні з квазідиференціальним методом з використанням імітатора комірки. 

Експериментальна перевірка підтвердила, що застосування квазідиференціального 

методу з використанням імітатора комірки дозволяє знизити вплив зовнішніх 

збурень у 3…7 разів, а застосування мультиреферентного квазідиференціального 

методу дозволяє знизити цей вплив приблизно на порядок. 

Показано, що перспективним напрямом розвитку квазідиференціальних  

методів калориметричних вимірювань є створення багатокоміркових систем 

калориметрії. До складу таких вимірювальних систем входить низка ідентичних 

калориметричних комірок, які знаходяться у однакових температурних умовах, а 

також вимірювально-обчислювальна система для опрацювання вихідних сигналів 

комірок (рис. 3).  

Серед калориметричних комірок 

є вимірювальні, в яких розміщають 

досліджувані зразки та протікають 

відповідні процеси, а також комірки-

референти, які можуть бути 

порожніми або містити еталонні 

зразки чи компенсаційні нагрівники. 

На кожну і-ту комірку, що має 

передаточну функцію Кком і(s), діє 

вимірювана вхідна потужність Wвх 

і(s), а чутливий елемент комірки 

генерує вихідний сигнал  Ui(s). Крім 

того на всі комірки паралельно діють 

корисні інформативні впливи та 

 
Рис. 3. Узагальнена блок-схема 

квазідиференціальної багатокоміркової 

калориметричної системи 
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параметри I1…IY та неінформативні впливи (завади, збурення) Z1…ZN. До 

інформативних впливів та параметрів належать температура та її контрольована 

зміна під час експерименту, маси, концентрації та теплоємності зразків, сталі часу, 

тощо. 

До неінформативних впливів та параметрів можна віднести неконтрольовану 

нестабільність температури, тиску і вологості оточуючого середовища, зміну 

напруги та частоти живлення електронних блоків, похибки систем регулювання 

температури та інших параметрів, тощо. Між комірками приладу може існувати 

взаємний вплив, зазвичай небажаний, який необхідно зменшувати на етапі 

проектування конструктивними рішеннями або застосовуванням методик його 

компенсації під час опрацювання сигналів. Вихідні сигнали комірок подаються на 

входи блоку порівняння та первинного опрацювання даних, що формує вихідні 

сигнали каналів Евих i, які, у загальному випадку, залежать не тільки від вхідної 

потужності iвхW  , а і від зазначених інформативних та неінформативних параметрів 

та впливів. Внаслідок порівняння сигналів вимірювальних комірок і комірок з 

еталонами, у вихідні сигнали каналів можуть вноситися як адитивні, так і 

мультиплікативні поправки. Наприклад, якщо еталонна комірка 1 порожня, а в 

еталонній комірці 2 розміщений зразок з відомими характеристиками, то доцільним 

є формування вихідного сигналу каналу з відповідними поправками виду:  














)s(U)s(U

)s(U)s(U
)s(E

етет

етi
Iiвих

12

1  .                                           (4) 

Вихідні сигнали каналів Евих-i, а також данні про інформативні та 

неінформативні впливи та усі необхідні параметри вводяться до блоку обчислення, 

де формуються вимірювані величини – потужність тепловиділення або 

теплопоглинання в комірках iвхW  , або пов’язані з ними величини  iвхW  , 

наприклад, теплоємність, енергія імпульсу кінцевої тривалості, питомі 

тепловиділення  тощо: 

   NYiвихIIiвх Z,...Z;I,...I);s(EW 11    .                                            (5) 

Таким чином, запропоновані багатокоміркові системи калориметрії дозволяють 

значно збільшити продуктивність вимірювань за одночасного забезпечення переваг 

диференціальних приладів. 

Для зменшення неконтрольованих тепловтрат з торців циліндричної калориме-

тричної комірки запропоновано використання активної адіабатної теплоізоляції. За-

пропонована структура диференціального бомбового калориметру з активною адіа-

батною торцевою теплоізоляцією. 

Для підвищення продуктивності калориметрів теплового потоку для завдань 

визначення енергії короткотривалих імпульсів тепловиділення запропоновано та об-

ґрунтовано динамічний метод вимірювання. Цей метод передбачає застосування ба-

гаторазових вимірювань теплового потоку в регулярному режимі з подальшою екст-

раполяцією отриманих результатів, що дає можливість зменшити вплив випадкової 

похибки та врахувати вплив «зміщення нуля» на результат вимірювання. За умови 

стабільності температури оточуючого середовища і відсутності внутрішніх збурень 

у тепловій системі, в ній настає регулярний режим першого роду. Ознакою регуля-

ризації режиму 1-го роду є те, що зміна температури в кожній точці системи відбу-
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вається за експоненційною залежністю, однаковою для всіх точок. Основна ідея за-

пропонованого методу полягає в тому, що кількість виділеної теплоти визначають 

як суму двох доданків – результату інтегрування теплового потоку у нерегулярному 

режимі та інтегралу від екстраполяційних функцій зміни теплового потоку в регуля-

рних режимах. 

Графік зміни теплового потоку в калориметрі у часі у випадку, коли початкова 

температура реакційної посудини нижча за робочу температуру калориметра, пред-

ставлений на рис. 4,а. На початку експерименту (точка А) реакційну посудину з до-

сліджуваними речовинами розміщують в калориметричній комірці і починають кон-

тролювати тепловий потік. З розігрівом реакційної посудини, на ділянці графіку АВ 

тепловий потік зменшується за абсолютним значенням. Витримують калориметр 

протягом часу регуляризації tp, після чого він переходить у регулярний режим в точ-

ці В у момент t0 проводять першу серію вимірювань значень теплового потоку W1i  

(i=1…N), причому кількість вимірювань N≥20, а проміжок часу між вимірюваннями 

– ∆t. Якщо ні в який спосіб не впливати на тепловий стан калориметра, то надалі те-

пловий потік буде змінюватися відповідно до пунктирної кривої BCG на рис.4а за 

законом регулярного режиму   0)(exp1 0 AttAW   , з асимптотичним набли-

женням до значення «зміщення нуля» А0.  Після закінчення серії вимірювань у точці 

С в момент часу t1 проводять ініціювання досліджуваного процесу і одночасно по-

чинають інтегрування теплового потоку W. Тепловий потік внаслідок тепловиділен-

ня в досліджуваному процесі змінюється відповідно до кривої СDE. Інтегрування 

теплового потоку проводять впродовж інтервалу часу регуляризації  tp до точки Е в 

момент часу t2, коли повторно настає регулярний режим. Інтегруванням теплового 

потоку W(t) на інтервалі часу від t1 до t2  визначають кількість теплоти 

 
2

1

)(1

t

t

dttWQ .  У повторному регулярному режимі (починаючи з точки Е) прово-

дять другу серію вимірювань значень теплового потоку W2j (j=1…M), причому кіль-

кість вимірювань M≥20, а проміжок часу між вимірюваннями – ∆t. Після точки Е те-

пловий потік буде змінюватися відповідно до кривої EF на рис.4 за законом регуля-

рного режиму   0)(exp2 2 AttAW   , з асимптотичним наближенням до зна-

чення «зміщення нуля» А0. Розраховують повну теплоту, що виділилася в реакцій-

ній посудині в результаті досліджуваної реакції, яка відповідає площі між кривими 

СDEF та CG на рис. 4,а: 
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, 

А0, А1, А2 – коефіцієнти екстраполяційних функцій, які розраховують за фор-

мулами, отриманими методом найменших квадратів з першої та другої серії вимі-

рювань в регулярних режимах: 
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де iW1  – результати вимірювань теплового потоку перед ініціюванням досліджува-

ного процесу (i=1, 2,…N); jW 2  – результати вимірювань теплового потоку після по-

вторного установлення регулярного режиму (j=1, 2,…M); N ≥ 20- кількість вимірю-

вань теплового потоку перед ініціюванням досліджуваного процесу; М ≥ 20 - кіль-

кість вимірювань теплового потоку після повторного установлення регулярного ре-

жиму; t  - інтервал часу між вимірюваннями; 0t  – момент початку вимірювань теп-

лового потоку перед ініціюванням досліджуваного процесу; 1t , 2t  - моменти ініцію-

вання реакції з початком інтегрування і кінця інтегрування; τ – стала часу калориме-

тра. 

   
                               а                                                                   б 

Рис.4 Зміна теплового потоку в калориметрі у часі: а – початкова температура реакційної  

посудини нижча за робочу температуру калориметра; б – початкова температура  

реакційної посудини вища за робочу температуру калориметра 

 

Запропонований метод вимірювань здійснюється в такий самий спосіб у випад-

ку іншого співвідношення початкової та робочої температури, знаку «зміщення ну-

ля». Графік зміни теплового потоку в калориметрі у часі у випадку, коли початкова 

температура реакційної посудини вища за робочу температуру калориметра, а «змі-
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щення нуля» є додатнім, представлений на рис.4б. У цьому та інших можливих ви-

падках зберігається розглянутий порядок операцій та розрахунків. 

Для визначення похибок, що виникають внаслідок застосування динамічного 

методу вимірювань, проведене імітаційне моделювання методом Монте-Карло. 

Встановлено, що для бомбового калориметру моделі КТС-4, характеристики якого 

розглянуті нижче, при вимірюванні теплового потоку з похибкою до 0,1%  і трива-

лості серій вимірювань для визначення коефіцієнтів екстраполяційних функцій 

180с, похибка вимірювання значення 2Q  не перевищує 0,27%, а повної енергії Q  - 

0,022%. 

У третьому розділі розглянуто вдосконалений метод розрахунку характерис-

тик перетворювачів теплового потоку, методи зменшення їх теплового опору і, від-

повідно, підвищення швидкодії калориметричних приладів, варіанти структури та 

технології виготовлення циліндричних калориметричних оболонок, перетворювачі 

для експлуатації в умовах підвищеної температури та ядерного випромінення, мето-

дика оцінювання складової похибки вимірювання, викликаної нерівномірністю про-

сторової чутливості перетворювача. 

В залежності від призначення та особливостей досліджуваних зразків, комірки 

кондуктивних калориметрів та перетворювачі теплового потоку можуть мати різні 

геометричні форма та розміри. Різноманіття форм комірок вимагає створення різних 

за формою та розмірами перетворювачів теплового потоку. Найбільш часто 

застосовують пласкі перетворювачі або циліндричні у вигляді оболонки. Іноді 

застосовують сферичні та конічні оболонки перетворювачів.  

Традиційно в розрахунках чутливості і теплового опору пласких перетворюва-

чів теплового потоку вважається, що всі ізотермічні поверхні в чутливій зоні є пло-

щинами, паралельними поверхням перетворювача теплового потоку (ПТП) і перпе-

ндикулярними тепловому потоку, тобто перетоки теплоти між гілками термоелеме-

нтів і зоною заливального компаунда, відсутні. В дійсності, внаслідок значної різни-

ці коефіцієнтів теплопровідності матеріалів, такі перетоки існують, а ізотермічні по-

верхні відрізняються від паралельних площин. На практиці це призводить до того, 

що розрахунки за традиційним методом дають лише загальний характер залежності 

наведеної чутливості від параметрів конструкції і властивостей матеріалів, а харак-

теристики виготовлених перетворювачів можуть помітно відрізнятися від розрахун-

кових. Для розв’язання цієї проблеми запропоновано новий удосконалений метод 

розрахунку чутливості перетворювачів, обґрунтування якого базується на дробленні 

елементарних комірок тіла ізотермічними і адіабатними площинами. У запропоно-

ваному уточненому методі розрахунку чутливості, фізична модель перетворювача 

розглядається у вигляді гетерогенного тіла з замкнутими включеннями з контраст-

ною теплопровідністю. Елементарною коміркою ПТП є одиничний термоелемент 

разом з зонами заливного компаунда, що припадають на нього і, в загальному випа-

дку, з теплопровідними шунтами і теплопровідними покриттями, чи структурними 

елементами калориметру. На рис. 5 показаний одиничний елемент ПТП із дроблен-

ням його ізотермічними і адіабатними площинами на ділянки, а також еквівалентні 

схеми з'єднання теплових опорів ділянок для двох способів дроблення. 
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Перший варіант дроблення є ізотермічним, а другий варіант – адіабатно-

ізотермічним, оскільки поперечні тепловому потоку елементи з високотеплопровід-

них металів вирівнюють розподіл температури і створюють ізотермічні поверхні. 

Для розрахунку приведеного теплового опору кожної виділеної ділянки jділ,R  в 

еквівалентній схемі застосована формула: 

   
3ii3

jділ,
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 ,                                     (9) 

де jділ,h , jділ,f   – висота і площа перетину j-ої ділянки; од.елf  – площа перерізу оди-

ничного елемента,   413121143211 22 ffff/ffffffФ од.ел   – формпара-

метр, 33  ii – приведений коефіцієнт теплопровідності при i = 1 ... 5, причому 

індекс 3 відноситься до заливального матеріалу, індекс 4 до матеріалу шунта, індекс 

5 – до матеріалу температуровирівнювального покриття. 

 

 

 

 

1 – основний термоелектрод;  

2 – гальванічне покриття;  

3 – заливний компаунд;  

4 – тепловий шунт;  

5 – температуровирівнюваль-

не покриття або структурні 

елементи приладу. 

 

 

 

Рис. 5. Одиничний термоелемент ПТП: 

а) – поперечний переріз; б) – схема ізотермічного дроблення і еквівалентна схема  

з'єднань теплових опорів ділянок; в) – схема адіабатно-ізотермічного дроблення та  

еквівалентна схема з'єднань теплових опорів ділянок 

Висота ділянки jділ,h визначається наступними параметрами або їх різницею: 

ТБh  – висота термобатареї, Шh  – висота шунта, 5h  – висота (товщина) темпера-

туровирівнювального покриття, ПТПh  – висота ПТП, 5hhh ШПТП  . 

Виходячи з наведених еквівалентних схем з'єднань теплових опорів, отримані 

значення приведеної чутливості для розглянутих варіантів дроблення: 

- для ізотермічного дроблення: 

  
   4321212113
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 ,                                   (10) 

- для адіабатно-ізотермічного дроблення: 
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де: 212 fb   – відносна площа перетину термоелектродів одиничного елемента; 

21231321 2 f,   – відносна теплова провідність одиниці довжини термоелектро-

дів; 41433143 ff,   – відносна теплова провідність одиниці довжини пасивних ді-

лянок одиничного елемента (компаунда і шунта). 

Уточнене результуюче значення приведеної чутливості ПТП знаходиться як се-

реднє значення чутливості для ізотермічного і адіабатно-ізотермічного дроблення: 

 АД,VІЗ,VРЕЗ,V SS,S  50 .                                   (12) 

Тепловий опір термоелектричних ПТП розраховується за формулами: 
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 АДІЗПТП RR,R  50                                                  (15) 

Для перевірки коректності отриманих співвідношень спеціально була виготов-

лена партія перетворювачів на базі константану (дріт-основа) з нікелевим покрит-

тям. Відносний переріз нікелевого покриття варіювався від 12,0f21   до 1,1f21  . 

Експериментальна перевірка характеристик перетворювачів показала, що їх дійсна 

чутливість відрізнялась від розрахованої за традиційним методом на 4…10%, а згід-

но запропонованого методу – не більше, ніж на 5%.   

На практиці помічено, що мала товщина захисного шару компаунда, що відо-

кремлює спаї термобатареї від поверхні ПТП, впливає на його чутливість. Це явище 

може негативно позначатися на точності вимірювань у разі, коли калібрування і 

експлуатація перетворювача відбуваються за різних умов теплообміну, наприклад, 

калібрування – за кондуктивного способу підведення теплоти, а експлуатація – за 

радіаційно-конвективного. Традиційний метод розрахунку не враховує залежність 

чутливості від товщини захисного шару компаунда. У запропонованому уточненому 

методі розрахунку така залежність врахована присутністю в знаменнику формули 

(11) множника, що дорівнює відношенню висоти термобатареї і висоти шунта (або 

ПТП). Проведено розрахунки залежності приведеної чутливості ПТП без шунтів і 

температуровирівнювальних покриттів від відношення ТБПТП hh  за варіації форм-

параметра Ф для константан-нікелевих і константан-мідних термобатарей. Отримані 

результати свідчать, що в діапазоні значень відношення 
ТБПТП hh  від 1,0 до 1,2 чут-

ливість істотно залежить від товщини захисного шару, а для 2,1hh
ТБПТП  , зна-

чення приведеної чутливості стабілізується, і подальше збільшення товщини захис-

ного шару мало впливає на неї. Це дозволяє рекомендувати для найбільш пошире-
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них перетворювачів висотою )4...1(hПТП   мм виконувати захисні шари з двох сто-

рін ПТП товщиною 0,1...0,4 мм. 

Запропоновано конструкцію і технологію виготовлення циліндричної оболонки 

ПТП зі спіралі термоелементів та спаями на пласкій грані. Спіраль попередньо 

розміщують у електроізоляційну трубку зі склотканини, а потім намотують на 

бокову поверхню циліндричної калориметричної комірки по спіралі. Спіраль 

просочують епоксидним компаундом, після чого калориметричну комірку з 

оболонкою вклеюють у зовнішній блок. На рис. 6 представлені поперечний переріз 

оболонки площиною, в якій знаходиться вісь комірки, та фотографії спіралі 

термоелементів у трубці зі склотканини, а також калориметричної комірки з 

намотаною спіраллю.  

 

а)     

в)     б)   

1 – спіраль термоелементів; 2 – епоксидний компаунд; 3 – трубка зі склотканини; 4 – 

калориметрична комірка; 5 – зовнішній блок 

Рис. 6. Циліндричний батарейний перетворювач зі спіралі термоелементів із спаями на 

пласкій грані: а) поперечний переріз оболонки площиною, в якій знаходиться вісь комірки; б) 

фотографія спіралі термоелементів у трубці зі склотканини; в) калориметрична комірка з 

намотаною спіраллю 

Термічний опір стінки циліндричної калориметричної оболонки за умови 

h/r сер < 0,05 відрізняється від опору відповідної за розмірами плоскої стінки не бі-

льше ніж на 5%. Внаслідок цього, співвідношення (10)…(15) застосовні для практи-

чних розрахунків параметрів щодо тонких оболонок, але в цьому разі слід викорис-

товувати значення f3, яке відповідає площі елемента циліндричної поверхні з серед-

нім радіусом оболонки rсер . 

Розглянуті біспіральні перетворювачі теплового потоку, в яких на половину ви-

тка дротових спіралей з хромелю та алюмелю гальванічним способом нанесене ні-

келеве покриття. Такі перетворювачі призначені для жорстких умов експлуатації – 

підвищеної температури та ядерного випромінення і на їх базі запропонований вну-

трішньореакторний калориметр. 

Запропоновано методику оцінювання складової похибки вимірювання, викли-

каної нерівномірністю просторової чутливості перетворювача та розглянуто прик-

лад розрахунку на підставі моделювання розподілу теплового поля. 

У четвертому розділі розглянуто створені із застосуванням запропонованих 

методів калориметричні засоби для визначення теплофізичних властивостей палив, 

матеріалів, сировини. 
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Квазідиференціальний бомбовий калориметр КТС-4 є робочим засобом вимі-

рювання теплоти згоряння різноманітних видів органічних палив. Загальна структу-

ра калориметра показана на рис. 7.  

Тепловий блок приладу має калориметричну чутливу оболонку, яка вмонтована 

в термостатований блок. В калориметричній оболонці розташована комірка та кало-

риметрична бомба, що складається зі стакану та кришки з вентилями. Під основною 

калориметричною коміркою, співвісно з нею розташована додаткова компенсаційна 

комірка з оболонкою, яка має той самий діаметр, конструкцію та щільність  

термоелементів, що й в основній оболонці, а висоту – приблизно у 10 разів меншу. 

У компенсаційній оболонці розміщено імітатор комірки та реакційної посуди-

ни, що має питому теплоє-

мність на одиницю площі 

поверхні оболонки таку 

саму, як і вміст основної 

оболонки. Імітатор комірки 

і реакційної посудини ви-

конаний складеним з двох 

або більшої кількості час-

тин, між якими розташова-

ні регульовані теплові опо-

ри. Така конструкція до-

зволяє  шляхом  підбору  

теплових  опорів  між  час-

тинами  імітатору під час  

налаштування калориметра 

отримувати таку саму ди-

наміку зміни сигналу компенсаційної оболонки від впливу зовнішнього збурення, як 

і динаміка зміни сигналу основної оболонки від впливу того ж збурення.  

До складу приладу, окрім згаданих теплового та електронного блоків, входять 

дві калориметричні бомби БКУ-2 та сервісне обладнання. Основні технічні характе-

ристики калориметру:  діапазон вимірювання кількості теплоти – від 10 до 35 кДж; 

похибка вимірювань – не більше ± 0,1%. Створений калориметр для визначення те-

плоти згоряння КТС-4 за метрологічними характеристиками не поступається закор-

донним робочим засобам вимірювання, а його вартість – у 3…4 рази нижча. 

За допомогою калориметра КТС-4 проведені вимірювання теплоти згоряння рі-

зних палив та речовин – вугілля, що видобувається в Україні та постачається з-за 

кордону, торфу, біодизеля, побутових відходів, гранул та брикетів з агросировини. 

Багатокоміркова система УИТ-1 призначена для вимірювання теплоємності 

матеріалів методом покрокового сканування. Вимірювальна система для визначення 

теплоємності матеріалів є багатокомірковим диференціальним скануючим калори-

метром. Суть методу полягає у одночасному вимірюванні теплоти, що поглинається 

під час ступеневої зміни температури досліджуваними зразками і еталонним зраз-

ком, які розташовані в єдиній робочій камері. У робочій камері установки розташо-

вані робочі вимірювальні калориметричні комірки, в які поміщають зразки дослі-

джуваних матеріалів, комірка зі зразком еталонного (каліброваного) матеріалу і ко-

 
1 – калориметрична бомба; 2 – основна калориметрична 

оболонка; 3 – компенсаційна оболонка; 4 – імітатор комірки та 

реакційної посудини; 5 – перетворювач температури 

Рис. 7. Загальна структура квазідиференціального  

бомбового калориметра 
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мірка-референт, яку залишають порожньою. За методом покрокового сканування 

весь робочий температурний діапазон вимірювання розбивають на невеликі інтерва-

ли (кроки), кожен з яких складається з ділянки рівномірного нагріву і ділянки тем-

пературної стабілізації. У випадку послідовного покрокового нагрівання всіх комі-

рок від нижньої межі температурного діапазону до верхньої, вимірюють теплові по-

токи, які підводяться до комірок, а повну витрачену теплоту на нагрів кожного зраз-

ка на кожному кроці визначають інтегруванням теплового потоку в часі. 

Калориметрична система для визначення теплоємності складається з двох ос-

новних блоків – теплового, в якому розміщують зразки досліджуваного матеріалу і 

який забезпечує необхідний температурний і тепловий режими, і електронного, по-

в'язаних між собою кабелями. Тепловий блок (рис. 8) виконаний роз'ємним і склада-

ється з двох модулів – верхнього 1 і нижнього 2.  

На циліндричній платформі нижнього теплообмінника розташовані сім прону-

мерованих калориметричних комірок, п'ять з яких призначені для розміщення дослі-

джуваних зразків матеріалів, центральна є коміркою-референтом і залишається по-

рожньою, а остання є коміркою, в якій розміщують еталонний матеріал порівняння. 

Для визначення питомої теплоємності зразка за покрокової зміни температури 

за встановлений проміжок часу має місце наступне рівняння вимірювання: 
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де іQ , тQе , 0Q  – кількість теплоти, яка витрачається на підвищення 

температури зразка та вимірювальної комірки за встановлений проміжок часу для i-

тої, еталонної комірки та порожньої комірки-референта; )Т(сет  – питома 

теплоємність еталонного зразка; )Т(С етК  – власна теплоємність комірки 

еталонного зразка; )Т(Сi0  – власна теплоємність комірки зразка; )Т(С0  – власна 

теплоємність порожньої комірки-референта. 

Значення кроку температурного сканування не входить в рівняння вимірювання 

(17), внаслідок чого виключається прямий вплив неточності завдання і вимірювання 

температури на похибку вимірювання. 

Основні технічні характеристики калориметричної системи: діапазон вимірю-

вань питомої теплоємності – від 300 Дж/(кг·К) до 3000 Дж/(кг·К); діапазон значень 

робочої температури – від 300 К до 450 К; кількість зразків досліджуваних одночас-

но – 5 штук; похибка вимірювання питомої теплоємності – не більше ± 2%. 

 1 і 2 – верхній і нижній модулі теплового 

блоку; 

3 – підйомно-поворотний пристрій;  

4 – теплообмінники;  

5 – калориметричні комірки;  

6, 7 – напрямні стійки;  

8 - кожух; 9 – теплоізоляція 

 

Рис.8. Конструкція теплового блоку  

багатокоміркової калориметричної  

системи УИТ-1 

1 

2 

4 

3 
9 
8 

6 

7 

5 9 8 
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Калориметрична система КСГ із поворотним калориметричним модулем і 

чотирма комірками призначена для комплексного визначення теплофізичних влас-

тивостей цементно-бетонної суміші в процесі гідратації. 

У калориметричному модулі (рис. 9,а) між двома пласкими терморегульовани-

ми плитами розміщено чотири комірки, що мають вигляд коротких циліндрів. На 

обох торцях кожного з циліндрів розміщені перетворювачі теплового потоку, а бо-

кові поверхні охоплені ефективною теплоізоляцією з пінополістиролу.  

 
                           а                                                                        б 

Рис. 9. Прилад комплексного визначення теплофізичних властивостей (а) та графіки зміни 

об’ємного тепловиділення за гідратації бетонної суміші (б) 

 

У центрах торцевих поверхонь розміщені також спаї термоелектричних перет-

ворювачів. Сигнали всіх первинних перетворювачів, а також сигнали систем термо-

регулювання плит надходять до електронного блоку, в якому розміщені елементи 

регулювання температури та аналого-цифрового перетворення даних. Програмне 

забезпечення системи дозволяє проводити реєстрацію та опрацювання даних протя-

гом 10 діб, що достатньо для проведення експериментів з дослідження різноманіт-

них цементно-бетонних сумішей.  

В ході проведення експерименту піднімають верхню плиту калориметричного 

модулю, заливають у комірки підготовлені зразки цементно-бетонних сумішей та 

закривають модуль верхньою плитою. За допомогою поворотного механізму повер-

тають модуль на 90° так, що плити розташовуються у вертикальній площині. Це до-

зволяє запобігти утворенню шару повітря між зразком досліджуваної суміші і пере-

творювачами температури і теплового потоку. Відповідно до програми досліджень 

задають температури плит калориметричного модулю і проводять реєстрацію сиг-

налів до повного затвердіння суміші (закінчення процесу гідратації).  

Можливі різні температурні режими вимірювань. У режимі І підтримуються 

сталі та однакові температури обох плит калориметричного модулю; вимірюється 

середня об’ємна потужність, за якою розраховується інтегральне об’ємне тепловиді-

лення. У режимі ІІ підтримуються сталі температури плит, які різняться між собою 

на 5…10 К; окрім середньої об’ємної потужності вимірюється коефіцієнт теплопро-

відності в процесі гідратації. У режимі ІІІ підтримуються однакові температури 

плит, але вони періодично і синхронно підвищуються відносно базового значення на  

5…10 К, а після стабілізації температури в комірці – зменшуються до того самого 
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базового значення. Вимірюється середня об’ємна потужність та питома теплоєм-

ність зразка. 

Система синхронного теплового аналізу ДМКИ-1 призначена для вимірю-

вання теплоти випаровування рідин з розчинів та різноманітних матеріалів, і визна-

чення питомої теплоємності.   

В основі методу визначення теплоти випаровування покладено припущення про 

те, що в ізотермічних умовах теплота, яку підведено до тонкого шару інертного во-

логого матеріалу, витрачається на випаровування з нього рідини. 

В системі передбачено відтворення ізотермічного середовища, в якому розмі-

щено досліджуваний зразок; теплота до зразка підводиться кондуктивно, та реєстру-

ється сенсорами теплового потоку за диференціальною схемою вимірювання; одно-

часно визначається кількість рідини, яка 

випарувалась з поверхні зразка. Теплота 

випаровування визначається як відношен-

ня кількості теплоти, яка підведена до зра-

зка за певний проміжок часу до втрати ма-

си зразком за цей час.  

На калориметричній платформі при-

ладу встановлено дві плоскі відкриті та 

ідентичні за характеристиками комірки з 

вмонтованими перетворювачами теплово-

го потоку (рис. 10). Платформа розміщена 

в робочій камері, яка утворена верхньою 

термостатованою кришкою і термостато-

ваним корпусом приладу, і поєднана з 

аналітичними вагами під тепловим блоком через коаксіальну стійку. Остання має 

можливість вертикального переміщення без тертя з корпусом приладу, а передача 

вимірювальної інформації від калориметричної платформи виконується по кільком 

радіально розташованим мідним провідникам діаметром 0,03 мм, які мають форму 

петлі. Така конструкція мінімізує спотворення в показах ваг. Вологе повітря еваку-

юється з робочої камери по гнучких патрубках за допомогою компресора.  

Калориметричні комірки мають різні умови теплообміну з оточуючим середо-

вищем, оскільки під час випаровування рідини зменшується температура поверхні 

зразка у робочій комірці. Для компенсації впливу різних умов теплообміну у робочу 

камеру введено додаткові перетворювачі температури – термоелектричний для ви-

значення температури повітря та два безконтактних інфрачервоних термометра для 

визначення температури поверхонь комірок.  

Отримано розрахункову формулу для визначення середнього значення питомої 

теплоти випаровування за обмежений інтервал часу:  
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де   – інтервал часу між вимірюваннями значень теплового потоку та маси, k – но-

мер вимірювання, jki  . 

 
Рис.10. Структура теплового блоку  системи 

синхронного теплового аналізу ДМКИ-1 
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Проведено вимірювання теплоємності та теплоти випаровування рідин під час 

сушіння низки різноманітних речовин – лакофарбових матеріалів, розчинів, сирови-

ни для біопалив та харчової і фармакологічної продукції. 

У п’ятому розділі розглянуто створені методи та калориметричні засоби для 

визначення параметрів досліджуваних процесів.  

Квазідиференціальний приймач теплового потоку РАП-12КД призначений 

для вимірювання густини радіаційного теплового потоку за умов проведення поже-

жних випробувань. Приймачі серії РАП-12 

призначені для вимірювань відносно поту-

жного потоку теплового випромінювання, 

тому для підтримання їх робочої темпера-

тури застосовано водяне охолодження, а 

використання у якості приймального еле-

менту порожнини з малим вхідним отвором 

дозволяє забезпечити високе і стабільне 

значення коефіцієнту поглинання та знизи-

ти питоме навантаження на чутливий еле-

мент, і, відповідно, підвищити лінійність 

перетворення у широкому діапазоні вхідно-

го потоку.  

Відмінною особливістю приймачів є наявність градуювального нагрівника, роз-

ташованого між термобатареєю і тепловим колектором, який утворює порожнину 

приймача. У багатьох випадках приймач теплового випромінювання необхідно за-

стосовувати у складі випробувальних стендів і установок з відносно невеликими ро-

змірами, що накладає жорсткі обмеження на габарити. Саме тому створено приймач 

радіаційного теплового потоку РАП-12КД (рис. 11), побудований за квазідиференці-

альною схемою. Він має дві циліндричні комірки, одна з яких є робочою і має на 

одному торці діафрагму з каліброваним вхідним отвором, а на протилежному торці 

– поглинальний конус з теплопровідного матеріалу. Співвідношення довжини робо-

чої комірки, її діаметру та діаметру вхідного отвору діафрагми вибрані таким чином, 

щоб забезпечити коефіцієнт поглинання порожнини не менше ніж 0,99. Друга комі-

рка-референт має той самий діаметр, що і робоча, але її довжина менша приблизно у 

4 рази, вона не має вхідного отвору, а теплоємність її заповнення (теплового колек-

тору, поглинального конусу та нагрівника) також приблизно у 4 рази менша ніж ві-

дповідна теплоємність заповнення робочої комірки. Питомі чутливості (на одиницю 

площі поверхні) перетворювачів теплового потоку, що охоплюють комірки однако-

ві, а загальні коефіцієнти перетворення зворотно пропорційні довжині комірок. Вна-

слідок відносно простої конструкції комірок та вказаних співвідношень їх парамет-

рів, цей квазідиференціальний прилад не потребує використання додаткового іміта-

тора заповнення комірки, а вирівнювання амплітудно-частотних характеристик ко-

мірок проводять за рахунок зовнішнього підсилювача з коефіцієнтом підсилення, 

що дорівнює відношенню статичних коефіцієнтів перетворення чутливих елементів.  

Похибка вимірювання квазідиференціального приймача радіаційного теплового 

потоку РАП-12КД в піддіапазоні 1 ÷ 20 кВт/м
2
 становить ± 6%, а в піддіапазоні 20 ÷ 

100 кВт/м
2
 – ± 3%. Прилади серії РАП-12 впроваджені для вимірювання теплового 

 
Рис. 11. Конструкція квазідиференціального 

приймача радіаційного теплового потоку 

РАП-12КД 
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навантаження на об’єкти при випробуваннях різних матеріалів на вогнестійкість і 

швидкість поширення полум'я згідно з ГОСТ 12.1.044 і ДСТУ Б В.2.7-70.  

До розробленого комплексу приладів для геліоенергетики входять пірано-

метр СР-К1 (Кут), призначений для визначення інсоляції залежно від кута нахилу 

до горизонту, піранометр СР-М1 (Куб) для визначення інсоляції на поверхнях, орі-

єнтованих за сторонами світу або паралельно фасадам будівлі та радіометр (піргелі-

ометр) РАП-12СР, призначений для визначення густини сонячного випромінення. 

              
                                а                                             б                                          в 

1 – захисна скляна сфера; 2 – перетворювачі теплового потоку з різним кутом нахилу до горизон-

ту; 3 – високотеплопровідний корпус-основа; 4 – вентилятор; 5 – перетворювач теплового потоку 

для вимірювання відбитого випромінювання; 6 – комірка-референт з перетворювачем теплового 

потоку 

Рис.12. Конструкція (а) та фото (б) піранометру СР-К1 (Кут),  

фото (в) піранометра СР-М1 (Куб) 

 

На рис. 12,а представлена конструкція піранометру СР-К1 (Кут), в якому на по-

верхні високотеплопровідного корпусу-основи розташовані 10 перетворювачів теп-

лового потоку з різним нахилом до горизонту – від 0° до 90° з кроком у 10°. Фото 

піранометру СР-К1 (Кут) представлена на рис. 12,б.  

Зазвичай піранометр розміщають так, щоб ці перетворювачі були орієнтовані 

на південь і вимірювали потужність випромінювання від Сонця, а одинадцятий пе-

ретворювач, розташований на зворотній стороні корпусу-основи вимірює потуж-

ність відбитого випромінювання. Передбачене примусове охолодження піранометру 

оточуючим повітрям, але його температура може змінюватися під час довготрива-

лих вимірювань, що призводить до виникнення дрейфу показів приладу, пропорцій-

ного швидкості зміни температури корпусу та відповідній ефективній теплоємності 

перетворювача: 
dt

dT
Сq еф.пдр  . Для компенсації цієї складової похибки вимірювань 

запропоновано утворити в корпусі-основі додаткову закриту калориметричну комір-

ку-референт з перетворювачем теплового потоку, таким самим як і робочі перетво-

рювачі. Вихідний сигнал такої комірки використовується для компенсації складової 

температурного дрейфу сигналів робочих перетворювачів. Таким чином, піранометр 

СР-К1 (Кут) з внутрішньою коміркою-референтом є квазідиференціальною багато-

комірковою калориметричною системою. Піранометр СР-М1 (Куб) (рис. 12,в) побу-

дований за аналогічним принципом, але верхня частина його корпусу-основи має 

форму кубу, на гранях якого встановлені перетворювачі теплового потоку, які за-
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звичай, орієнтують за сторонами світу або паралельно фасадам будівлі. Верхня межа 

діапазону вимірювань створених піранометрів складає 1500 Вт/м
2
, а основна приве-

дена похибка вимірювань – ±2%. 

Радіометр РАП-12СР побудований за схемою диференціального калориметра 

з двома однаковими циліндричними комірками, розташованими паралельно у зага-

льному водоохолоджуваному корпусі-теплообміннику (рис.13). Одна з комірок є 

робочою і має вхідну калібровану діафрагму, а комірка-референт є закритою. Дифе-

ренціально ввімкнені чутливі елементи комірок дозволяють компенсувати вплив не-

контрольованих змін температури корпусу приймача. Діапазон вимірювання тепло-

вого потоку випромінення – від 100 до 2000 Вт/м
2
, а відносна похибка складає ±3%. 

Спектральний діапазон випромінювання – 0,3 - 24 мкм; коефіцієнт поглинання – не 

менше ніж 0,99. 

Розроблені методики калори-

метричних вимірювань коефіцієн-

ту поглинання сонячного випромі-

нювання і коефіцієнту емісії пове-

рхонь та покриттів, а також визна-

чення коефіцієнту затінення склін-

ня, при реалізації яких застосову-

ються радіометр РАП-12СР та пла-

скі перетворювачі теплового пото-

ку.  

 

Створені прилади є приладовим забезпеченням гармонізованих за участю авто-

ра міжнародних стандартів у галузі геліоенергетики, контролю якості скла з енерго-

ефективним покриттям та визначення теплоємності, перелік яких наведено у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Перелік гармонізованих міжнародних стандартів 
Позначення і дата  

введення в дію 

Назва 

ДСТУ ISO 9059:2006 

(ІSO 9059:1990, ІDT), 01.01.2008 

Енергія сонячна. Калібрування польових піргеліомет-

рів порівнянням з еталонним піргеліометром 

ДСТУ ISO 9846:2006   

(ISO 9846:1993, IDT), 01.01.2008 

Енергія сонячна. Калібрування піранометра із засто-

суванням піргеліометра. 

ДСТУ ISO 9847:2007 

(ІSO 9847:1992, ІDT), 01.01.2009 

Енергія сонячна. Калібрування польових піранометрів 

порівнянням з еталонним піранометром. 

ДСТУ ISO/TR 9901:2006  

(ІSO/TR 9901:1990, ІDT), 01.01.2008 

Енергія сонячна. Польові піранометри. Рекомендації 

щодо застосування. 

ДСТУ Б В.2.7-228:2009  

(ГОСТ 31364-2007, МОD), 01.10.2010 

Скло з низькоемісійним м'яким покриттям. Технічні 

умови. 

ДСТУ ISO 11357-4:2010 

(ISO 11357-4:2005, ІDT), 01.01.2012 

Пластмаси. Диференціальна сканувальна калоримет-

рія. Частина 4. Визначення питомої теплоємності. 

 

Розвинуто метод визначення інтегральних теплових втрат на ділянці теп-

лотраси та створено комплекс приладів для його реалізації. Актуальним є розро-

блення методів вимірювань і апаратури, що дозволяють проводити контроль тепло-

  
Рис.13. Конструкція  та  фото радіометра  

РАП-12СР 
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втрат на ділянках теплотрас без відключення споживачів, в режимах, близьких до 

експлуатаційних. Потужність інтегральних тепловтрат на ділянці теплотраси може 

бути розрахована як відношення різниці повних енергій теплоносія, що пройшов 

початок і кінець контрольованої ділянки, до тривалості вимірювань. Для визначення 

енергії теплоносія необхідні вимірювання його витрати та температури. Такий ме-

тод вимірювання, по суті, є теплообмінним калориметричним методом, а особливіс-

тю апаратури для його реалізації є те що складові елементи апаратури мають пра-

цювати автономно на значній відстані та забезпечувати прецизійне вимірювання те-

мператури теплоносія.  

Розроблена методика вимірювань і апаратура, призначені для визначення пере-

паду температури теплоносія, що виникає внаслідок тепловтрат через теплоізоляцію 

на ділянці теплотраси. Створені комплекси приладів ІМРТ-1 і «Траса», які дозволя-

ють прецизійно виміряти і реєструвати протягом 10 діб температури теплоносія на 

початку і в кінці ділянки, визначати температуру повітря і ґрунту. До складу ком-

плексів апаратури ІМРТ-1 і «Траса» входять по дві ідентичні вимірювальні станції, 

калібрувальний термостат з набором еталонних ртутних термометрів і програмне 

забезпечення для комп’ютера. Кожна вимірювальна станція містить перетворювачі 

температури (ПТ) і спеціалізований вимірювальний пристрій. Зовнішній вигляд ви-

мірювальної станції комплексу «Траса» і схема розміщення апаратури на ділянці те-

плотраси представлені на рис. 14. 

 
 

Рис.14. Зовнішній вигляд вимірювального пристрою і схема розміщення апаратури 

на ділянці теплотраси: ВП1, ВП2 – вимірювальні пристрої; ДЖ1, ДЖ2 – джерела живлення; 

ПК – персональний комп'ютер; ПТ – перетворювачі температури. 

 

Перетворювачі температури у комплексі «Траса» призначені для встановлення 

у спеціальні гільзи, вмонтовані у трубопровід, що дозволяє занурити перетворювачі 

у теплоносій. Значна частина трубопроводів не обладнана такими гільзами, тому за-

пропоновано спеціалізовані прилади, що дозволяють точно вимірювати температуру 

теплоносія ТНT  на підставі спільних вимірів температури ПT  і теплового потоку q 

на поверхні трубопроводу та значення сумарного теплового опору стінки труби, ко-

нтактного опору та опору теплообміну R , а температуру теплоносія визначають за 

формулою RqTT ПТН  .   

Для визначення сумарного теплового опору запропоновано метод двох вимі-

рювань, який полягає у тому, що перед випробуваннями на початку та в кінці дослі-

джуваної ділянки встановлюють на трубопровід по два комплекти поверхневих пе-



27 

ретворювачів температури і теплового потоку. Проводять попередні вимірювання у 

двох режимах з суттєво різними значеннями теплового потоку через поверхневі пе-

ретворювачів, наприклад за наявності теплоізоляції на перетворювачі та за її відсут-

ності (рис. 15).  

 

Розроблені та вдосконалені методи ка-

лориметрії дозволяють зменшити вплив зо-

внішніх завад, зменшити масо-габаритні ха-

рактеристики приладів, підвищити швидко-

дію та продуктивність вимірювань. У таб-

лиці 2 наведені чисельні характеристики 

ефективності застосування запропонованих 

методів.  

Наукові та практичні результати дисе-

ртаційної роботи доцільно використовувати 

для створення новітніх апаратних засобів та 

удосконалення програмного забезпечення 

калориметричних систем з розширеним діа-

пазоном вимірювання, зменшення впливу 

зовнішніх збурень на результати вимірю-

вань, підвищення швидкодії приладів та номенклатури завдань калориметричних 

досліджень. 

Таблиця 2 – Ефективність застосування запропонованих методів 
Метод, 

технічне рішення 

Ефект від використання 

Метод квазідифереціальних 

вимірювань 

Зменшення впливу зовнішніх завад у 3…7 разів у порівнянні з од-

нокомірковими засобами. Зменшення масо-габаритних характери-

стик приладів у 1,5…2 рази у порівнянні з диференціальними за-

собами 

Метод мультиреферентної 

компенсації 

Зменшення впливу зовнішніх завад  приблизно на порядок у порі-

внянні з однокомірковими засобами 

Багатокоміркова  

калориметрія 

Зменшення впливу зовнішніх завад за рахунок неперервного порі-

вняння з еталонним зразком та підвищення продуктивності вимі-

рювань у N разів, де N – кількість робочих комірок 

Активна адіабатна торцева 

теплоізоляція 

Зменшення неконтрольованих торцевих тепловтрат з 0,5…3% до 

0,05…0,3% в залежності від конструкції та співвідношення розмі-

рів 

Динамічний режим вимірю-

вання імпульсного  теплови-

ділення 

Зменшення тривалості підготовки і вимірювання імпульсного теп-

ловиділення у 2…2,5 рази у порівнянні з інтегральним методом 

Удосконалення методу роз-

рахунку чутливості перетво-

рювачів теплового потоку 

Зменшення похибки розрахунку чутливості у 2…3 рази і можли-

вість врахування впливу захисного шару на чутливість 

У додатках наведені документи, що підтверджують впровадження результатів, 

свідоцтва про метрологічну атестацію та повірки розроблених вимірювальних засо-

бів, матеріали експериментальних досліджень, проведених з використанням створе-

них приладів.  

 
Рис. 15. Ілюстрація до методу двох  

вимірювань для визначення сумарного  

теплового опору 
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Висновки 

Отримані в дисертаційній роботі результати є вирішенням актуальної науково-

технічної проблеми розвитку теоретичних засад побудови, розроблення та практич-

ного застосування кондуктивних калориметричних систем та засобів, які забезпечу-

ють покращення експлуатаційних та метрологічних характеристик засобів визна-

чення теплофізичних властивостей речовин та параметрів процесів. 

1. Запропоновано метод квазідиференціальної калориметрії, відповідно до яко-

го застосовують дві комірки: основну робочу з необхідними розмірами і компенса-

ційну комірку значно меншого розміру з імітатором реакційної посудини, а також 

ланку корекції сигналу чутливого елемента компенсаційної комірки із заданою пе-

редавальною функцією і суматор сигналів. Метод забезпечує зменшення впливу зо-

внішніх завад у 3…7 разів у порівнянні з однокомірковими засобами, або дає змогу 

зменшити масо-габаритні характеристики у 1,5…2 рази у порівнянні з диференціа-

льними засобами калориметрії. 

2. Обґрунтовано та розроблено метод мультиреферентної диференціальної ка-

лориметрії, згідно з яким імітатор в компенсаційній комірці виконують складеним з 

кількох незалежно регульованих референтів, які мають передавальну функцію прос-

тої інерційної ланки. Це дає можливість компенсації динамічних збурень в калори-

метрах теплового потоку зі складною конфігурацією комірок та реакційних посудин 

приблизно на порядок у порівнянні з однокомірковими засобами.  

3. Запропоновано метод динамічного вимірювання імпульсного тепловиділен-

ня, який передбачає застосування багаторазових вимірювань теплового потоку в ре-

гулярному режимі з подальшою екстраполяцією отриманих результатів, що дає мо-

жливість зменшити тривалість підготовки та вимірювання  у 2…2,5 рази у порів-

нянні з інтегральним методом. 

4. Створено метод розрахунку характеристик перетворювачів теплового потоку, 

в якому фізична модель перетворювача розглядається у вигляді гетерогенного тіла з 

замкнутими включеннями з контрастною теплопровідністю. Метод забезпечує зме-

ншення похибки розрахунку чутливості у 2…3 рази і є базою теоретичного обґрун-

тування залежності чутливості від товщини та теплофізичних властивостей поверх-

невих шарів перетворювачів. 

5. Запропоновано метод досліджень бетонних та цементних сумішей в процесі 

гідратації, в якому використовуються закономірності теплообміну у пласкому шарі з 

об’ємним тепловиділенням. Це дозволяє в одному досліді одночасно виміряти різ-

норідні теплофізичні властивості, а створений вимірювальний засіб дозволяє визна-

чати тепловиділення з відносною похибкою в межах ± 3% і теплопровідність – з по-

хибкою ± 5%. 

6. Для підвищення продуктивності вимірювань пропорційно кількості робочих 

комірок розвинуто метод багатокоміркової калориметрії, який у поєднанні з мето-

дом покрокового сканування та неперервним порівнянням з еталонним зразком дає 

можливість зменшити вплив зовнішніх збурень та виключає необхідність точного 

відтворення графіку зміни температури. 

7. Запропоновано метод визначення теплоти випаровування рідин відрізняється 

врахуванням поправок на неідентичність умов теплообміну робочої комірки та ко-

мірки-референта, а створена вимірювальна система дозволяє досліджувати неодно-
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рідні зразки складної структури і визначати теплоту випаровування з відносною по-

хибкою не більшою за ±2,5 %. 

8. Запропоновано метод і розроблено систему вимірювання температури тепло-

носія, які забезпечують компенсацію похибок, викликаних тепловим потоком крізь 

стінку трубопроводу. Метод і система забезпечують можливість прецизійного вимі-

рювання температури теплоносія з абсолютною похибкою вимірювання різниці те-

мператури ±0,03 К і роздільною здатністю 0,001 К та надають можливість визначен-

ня інтегральних тепловтрат на ділянці теплотраси за допомогою накладних перетво-

рювачів. 

9. В цілому розроблено та вдосконалено методи калориметрії, методику розра-

хунку перетворювачів теплового потоку, низку вимірювальних засобів, гармонізо-

вано міжнародні стандарти та опубліковано монографії, що, по суті, являється мето-

дологією кондуктивної калориметрії. 
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ністю 05.11.04 – Прилади та методи вимірювання теплових величин. - Інститут тех-

нічної теплофізики НАН України, Київ, 2018. 
В дисертації вирішується комплексна проблема розвитку наукових засад побу-

дови, розроблення та практичного застосування кондуктивних калориметричних си-
стем та засобів, які забезпечують покращення експлуатаційних та метрологічних ха-
рактеристик при визначенні теплофізичних властивостей речовин та параметрів 
процесів. Запропоновано методи квазідиференціальної калориметрії, які забезпечу-
ють зменшення впливу зовнішніх завад та дають можливість зменшити масо-
габаритні характеристики засобів калориметрії. Розвинуто метод динамічного вимі-
рювання імпульсного тепловиділення, що дає можливість зменшити тривалість під-
готовки та вимірювання у порівнянні з інтегральним методом. Розвинуто метод роз-
рахунку характеристик перетворювачів теплового потоку, який забезпечує змен-
шення похибки розрахунку чутливості у 2…3 рази у порівнянні з традиційним ме-
тодом. Розвинуто метод багатокоміркової калориметрії, який забезпечує підвищення 
продуктивності вимірювань, а у разі неперервного порівняння з еталонним зразком 
дає можливість зменшити вплив зовнішніх збурень. Розвинуто метод синхронного 
теплового аналізу для визначення теплоти випаровування рідин, який відрізняється 
врахуванням поправок на неідентичність умов теплообміну робочої комірки та ко-
мірки-референта. Запропоновано метод і система прецизійного вимірювання темпе-
ратури теплоносія, які надають можливість визначення інтегральних тепловтрат на 
ділянці теплотраси за допомогою накладних перетворювачів. Створена і впровадже-
на на підприємствах України низка калориметричних приладів для вимірювання 
властивостей речовин та параметрів процесів. 
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ABSTRACT 

Vorobiov L.Y. Scientific and practical principles of conductive calorimetry. – 

Manuscript. 

Thesis submitted to the degree of Doctor of Technical Sciences in specialty 05.11.04 

– Devices and methods of thermal quantities measurements. – Institute of Engineering 

Thermophysics of NAS of Ukraine. - Kyiv, 2018. 

The obtained results of this dissertation work include the solution of the important 

scientific and technical problem relating to the development of theoretical principles of de-

sign, manufacturing and practical application of conductive calorimetric systems and facil-

ities that provide improvements of operational and metrological parameters of devices 

predestined for determination of thermophysical properties of different substances and 

process parameters. 

The method of quasi-differential calorimetry is suggested. It allows reducing the in-

fluence of external disturbances (3 ... 7 times less, comparing with one-cell means). It also 

can reduce mass and dimensional parameters (1.5 ... 2 times less, comparing with differen-

tial means of calorimetry). The method of multi-referential differential calorimetry is sug-

gested. It improves the compensation of dynamic disturbances in the heat flux calorime-

ters, having the complex configuration of cells and reaction vessels, approximately an or-

der of magnitude comparing with one-cell means. 

The method of dynamic measurement of pulsed heat emission is developed. It allows 

making time of preparation and measurement 2 ... 2.5 times less, comparing with the inte-

gral method.  

The method of calculation of heat flux sensors parameters is suggested. It provides 

reduction of the error of sensitivity calculation 2 ... 3 times less. It plays a role of basis for 

the theoretical substantiation of dependence of sensitivity from thickness and thermophys-

ical properties of the surface layers of heat flux sensors. 

The method of investigations for concrete and cement mixtures during their hydration 

is developed. It allows simultaneous measurement of different thermal properties in the 

same experiment. The created measuring instrument allows determining heat emission 

with a relative error within ± 3% and thermal conductivity - within ± 5%. 

The method of multi-cell calorimetry is developed. It provides an increase in the 

productivity of measurements in proportion to the number of working cells. Combining 

with step-by-step scanning method and continuous comparison with the reference sample, 

it allows to reduce the effect of external disturbances and eliminates need for accurate re-

production of the temperature change graph. 

The method for determination of evaporation heat for liquids is developed. It differs 

by taking into account the corrections to the non-identity of the heat transfer conditions in 

the working cell and the referent cell. Created measuring system allows investigating het-

erogeneous samples of a complex structure and determining the heat of evaporation with a 

relative error less than ± 2.5%. 
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The suggested method and the system for measurement of heat-transfer fluid temper-

ature provide the possibility of determination of integral heat loss on the heat pipeline sec-

tion using surface-mounted sensors that provide compensation for the errors caused by the 

heat flow through the wall of the pipeline and provide the possibility of precise measure-

ments of the temperature of the heat-transfer fluid with an absolute error of measurement 

of the temperature difference ± 0.03 K and a resolution of 0.001 K. 

In general, the developed and improved methods of calorimetry, the procedure of  

heat flux sensors calculation, a number of measuring instruments created, harmonized in-

ternational standards, and published articles and monographs are, in fact, the methodology 

of conductive calorimetry. 

Key words: conductive calorimetry, heat flux sensor, thermocouple battery, 

differential and quasi-differential calorimeters, heat of combustion, heat capacity, heat of 

evaporation, hydration. 
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Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев, 2018. 

В диссертации решается комплексная проблема развития научных основ 

выбора структуры, разработки и практического применения кондуктивных 

калориметрических систем и средств, обеспечивающих улучшение 

эксплуатационных и метрологических характеристик при определении 

теплофизических свойств веществ и параметров процессов. Предложены методы 

квазидифференциальной калориметрии, которые обеспечивают уменьшение 

влияния внешних возмущений и дают возможность уменьшить массо-габаритные 

характеристики средств калориметрии. Развит метод динамического измерения 

импульсного тепловыделения, что позволяет уменьшить длительность подготовки и 

измерения по сравнению с интегральным методом. Развит метод расчета 

характеристик преобразователей теплового потока, который обеспечивает 

уменьшение погрешности расчета чувствительности в 2 ... 3 раза по сравнению с 

традиционным методом. Развит метод многоячеечной калориметрии, который 

обеспечивает повышение производительности измерений, а в случае непрерывного 

сравнения с эталонным образцом дает возможность уменьшить влияние внешних 

возмущений. Развит метод синхронного теплового анализа для определения теплоты 

испарения жидкостей, который отличается учетом поправок на неидентичность 

условий теплообмена рабочей ячейки и ячейки-референта. Предложен метод и 

система прецизионного измерения температуры теплоносителя, которые делают 

возможным определение интегральных теплопотерь на участке теплотрассы с 

помощью накладных преобразователей. Создан и внедрен на предприятиях 

Украины ряд калориметрических приборов для измерения свойств веществ и 

параметров процессов.  

Ключевые слова: кондуктивная калориметрия, преобразователь теплового 

потока, батарея термоэлементов, дифференциальные и квазидифференциальные 

калориметры, теплота сгорания, теплоемкость, теплота испарения, гидратация. 


