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АНОТАЦІЯ
Воробйов Л.Й. Науково-практичні засади кондуктивної калориметрії.
– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за
спеціальністю 05.11.04 – «Прилади та методи вимірювання теплових
величин». - Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 2018.
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи,
сформульовано мету і завдання дослідження, наукову новизну і практичне
значення отриманих результатів, вказано зв'язок з науковими програмами,
темами, планами, особистий внесок здобувача, 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 теплоті фазового переходу та за допомогою електричних
ефектів. Наведено інформацію 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 калориметричних
засобів

залежно

від

типу

теплообміну

між

ядром

та

оболонкою

калориметричної системи та їх теплового стану. Наведено принципи дії
адіабатичних, ізотермічних, діатермічних та ізопериболічних калориметрів.
Надано стислу інформацію про чутливі елементи, що застосовуються у
калориметричних засобах. Приділено увагу перетворювачам теплового
потоку

виду

допоміжної

стінки

з

гальванічним

нанесенням

термоелектродного матеріалу. Проведений 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 засобів.
науково-технічну

проблему,

яка

пов’язана

з

Сформульовано

необхідністю

розвитку

теоретичних засад побудови, розроблення та практичного застосування
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калориметричних систем та засобів з покращеними експлуатаційними та
метрологічними характеристиками на базі перетворювачів теплового потоку.
У

другому

розділі

запропоновано

та

обґрунтовано

методи

калориметричних вимірювань, які дають змогу зменшити вплив зовнішніх
збурень на результати вимірювань, зменшити масо-габаритні характеристики
приладів та підвищити їх швидкодію та продуктивність. Розглянуто
узагальнену

модель

диференціального

однокоміркового

кондуктивного

калориметра

калориметра.

та

Показано,

модель
що

у

диференціальному калориметрі, в якому 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. повномасштабна диференціальна схема підходить здебільшого для
мікрокалориметрів, оскільки для неї характерна обмеженість верхньої
границі вимірюваної теплової потужності внаслідок того, що система
терморегулювання 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.

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. Сформульовані вимоги до
компенсаційної комірки

та ланки корекції, за яких 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. Для
забезпечення подібності частотних характеристик комірок запропоновано
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розміщати у компенсаційній комірці спеціальний регульований імітатор
реакційної посудини. Наведені можливі варіанти конструкції такого
імітатора. Метод квазідиференціальної калориметрії забезпечує зменшення
впливу зовнішніх 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 диференціальними засобами калориметрії.
Запропоновано

метод

мультиреферентної

квазідиференціальної

калориметрії, який забезпечує широкі можливості незалежного регулювання
частотних характеристик комірок для досягнення їх подібності. 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. Метод мультиреферентної диференціальної
калориметрії

дає

можливість

компенсації

динамічних

збурень

в

калориметрах теплового потоку зі складною конфігурацією комірок та
реакційних посудин приблизно на порядок у порівнянні з однокомірковими
засобами.
Показано, що перспективним напрямом розвитку квазідиференціальних
методів калориметричних вимірювань є створення багатокоміркових систем
калориметрії, до складу яких входить низка ідентичних калориметричних
комірок. Багатокоміркові системи калориметрії дозволяють значно збільшити
продуктивність

вимірювань

за

одночасного

забезпечення

переваг

диференціальних приладів. Метод забезпечує підвищення продуктивності
вимірювань пропорційно кількості робочих комірок, а у поєднанні з методом
покрокового сканування та неперервним порівнянням з еталонним зразком
дає можливість зменшити вплив зовнішніх збурень та виключає необхідність
точного відтворення графіку зміни температури.
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Для підвищення продуктивності калориметрів теплового потоку при
визначені енергії короткотривалих імпульсів тепловиділення запропоновано
та обґрунтовано динамічний метод вимірювання. Цей метод передбачає
застосування багаторазових вимірювань теплового потоку в регулярному
режимі з подальшою екстраполяцією отриманих результатів, що дає
можливість зменшити вплив випадкової похибки та врахувати вплив
«зміщення

нуля»

на

результат

вимірювання.

Проведене

імітаційне

моделювання методом Монте-Карло, що дало можливість оцінити додаткову
похибку,

яка

виникає

внаслідок

застосування

динамічного

методу

вимірювань. Метод динамічного вимірювання імпульсного тепловиділення
дає можливість зменшити тривалість підготовки та вимірювання у 2…2,5
рази у порівнянні з інтегральним методом.
У третьому розділі розглянуто вдосконалений метод розрахунку
характеристик перетворювачів теплового потоку, методи зменшення їх
теплового

опору,

варіанти

структури

та

технології

виготовлення

циліндричних калориметричних оболонок, перетворювачі для експлуатації в
умовах підвищеної температури та ядерного випромінення, методика
оцінювання складової похибки вимірювання, викликаної нерівномірністю
просторової чутливості перетворювача.
Традиційно в розрахунках чутливості і теплового опору пласких
перетворювачів теплового потоку вважається, що всі ізотермічні поверхні в
чутливій зоні є площинами, паралельними поверхням перетворювача
теплового потоку (ПТП) і перпендикулярними тепловому потоку, тобто
перетоки теплоти між гілками термоелементів і зоною заливального
компаунда, відсутні. В дійсності, такі перетоки існують, а ізотермічні
поверхні відрізняються від паралельних площин. Запропоновано новий
удосконалений метод розрахунку чутливості перетворювачів, обґрунтування
якого базується на дробленні елементарних комірок тіла ізотермічними і
адіабатними площинами. Запропонований метод розрахунку характеристик
перетворювачів теплового потоку забезпечує зменшення похибки розрахунку
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чутливості у 2…3 рази і надає обґрунтування залежності чутливості від
товщини та теплофізичних властивостей поверхневих шарів перетворювачів.
Розглянута

конструкція

і

технологія

виготовлення

циліндричної

оболонки перетворювача теплового потоку з спіралі термоелементів зі
спаями на пласкій грані.
Розглянуті біспіральні перетворювачі теплового потоку, що складені з
двох дротових спіралей з хромелю та алюмелю, в яких на половину витка
кожної спіралі гальванічним способом нанесене нікелеве покриття. Такі
перетворювачі призначені для жорстких умов експлуатації – підвищеної
температури та ядерного випромінення і на їх базі запропонований
внутрішньореакторний калориметр. Запропоновано методику оцінювання
складової похибки вимірювання, викликаної нерівномірністю просторової
чутливості перетворювача та розглянуто приклад розрахунку на підставі
моделювання розподілу теплового поля.
У

четвертому

запропонованих

розділі

методів

розглянуто
калориметричні

створені
засоби

із

застосуванням

для

визначення

теплофізичних властивостей палив, матеріалів, сировини.
Квазідиференціальний бомбовий калориметр КТС-4 є робочим засобом
вимірювання теплоти згоряння різноманітних видів органічних палив. За
допомогою калориметра КТС-4 проведені вимірювання теплоти згоряння
різних 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 калориметром.
Калориметрична система КСГ із поворотним калориметричним модулем
і

чотирма

комірками

призначена

для

комплексного

визначення

теплофізичних властивостей цементно-бетонної суміші в процесі гідратації.
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Розвинуто метод досліджень бетонних та цементних сумішей в процесі
гідратації, що дозволяє в одному досліді одночасно виміряти різнорідні
теплофізичні властивості, а створений вимірювальний засіб дозволяє
визначати тепловиділення з відносною похибкою в межах ± 3% і
теплопровідність – з похибкою ± 5%.
Система синхронного теплового аналізу ДМКИ-1 призначена для
вимірювання теплоти випаровування рідин з розчинів та різноманітних
матеріалів,

і

визначення

питомої

теплоємності.

Система

дозволяє

досліджувати неоднорідні зразки складної структури і визначати теплоту
випаровування з відносною похибкою не більшою за ±2,5 %.
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 пожежних випробувань.
До розробленого комплексу приладів для геліоенергетики входять
піранометр СР-К1 (Кут), призначений для визначення інсоляції залежно від
кута нахилу до горизонту, піранометр СР-М1 (Куб) для визначення інсоляції
на поверхнях, орієнтованих за сторонами світу або паралельно фасадам
будівлі та радіометр (піргеліометр) РАП-12СР, призначений для визначення
густини

сонячного

випромінення.

Створені

прилади

є

приладовим

забезпеченням гармонізованих за участю автора міжнародних стандартів у
галузі геліоенергетики, контролю якості скла з енергоефективним покриттям
та визначення теплоємності.
Розвинуто метод визначення інтегральних теплових втрат на ділянці
теплотраси та створені комплекси приладів ІМРТ-1 і «Траса» для його
реалізації. Удосконалені методи вимірювання температури теплоносія при
визначені

тепловтрат

із

застосуванням

накладних

комбінованих

перетворювачів. Запропонований метод і система вимірювання температури
теплоносія надають можливість визначення інтегральних тепловтрат на
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ділянці теплотраси та забезпечують можливість прецизійного вимірювання
температури теплоносія з абсолютною похибкою вимірювання різниці
температури ±0,03 К і роздільною здатністю 0,001 К.
У додатках наведені документи, які підтверджують впровадження
розроблених калориметричних методів та засобів у народному господарстві.
Отримані в дисертаційній роботі результати є вирішенням актуальної
науково-технічної

проблеми

розвитку

теоретичних

засад

побудови,

розроблення та практичного застосування кондуктивних калориметричних
систем та засобів, які забезпечують покращення експлуатаційних та
метрологічних

характеристик

засобів

визначення

теплофізичних

властивостей речовин та параметрів процесів.
Ключові слова: кондуктивна калориметрія, перетворювач теплового
потоку, батарея термоелементів, диференціальні і квазідиференціальні
калориметри, теплота згоряння, теплоємність, теплота випаровування,
гідратація.
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ABSTRACT
Vorobiov L.Y. Scientific and practical principles of conductive
calorimetry. – Qualifying scientific work with the rights of 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 introduction establishes the actuality of the topic, describes the purpose
and tasks of the research, scientific novelty and practical value of results to be
received. The connection with scientific programs, topics and plans, personal
contribution of the applicant, information about his publications, testing,
implementation and thesis’s structure are indicated.
In the first chapter the current state of calorimetry, basic methods and
structures of devices are analyzed. The methods of thermal effect compensation
due to the heat of the phase transition and by means of electric effects are
considered. The information about calorimetric methods based on the
determination of the temperature difference is given - methods of temperature
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differences measuring depending on time and methods of local temperature
differences measuring. The classification of calorimetric means, depending on the
type of heat exchange between the nucleus and the cell of the calorimetric system
and their thermal condition is considered. The principles of action for adiabatic,
isothermal, diathermal and isoperibolic calorimeters are given. The basic
information about sensitive elements used in calorimetric media is provided. Heat
flux sensors of the auxiliary wall type with galvanic application of the
thermoelectrode material are described. The analysis of the scientific and technical
tasks of calorimetry, connected with urgent needs of power energy, food and
processing industry, building and production of new materials, as well as the
possibilities of modern calorimetric devices are carried out. The scientific and
technical problem connected with the necessity of development of theoretical
principles of construction, development and practical application of calorimetric
systems and devices having improved operational and metrological characteristics
on the basis of heat flux sensors is presented.
In the second chapter methods of calorimetric measurements are suggested
and proved that allow reducing the influence of external disturbances on the
measuring results, also reduce mass-dimensional parameters of devices and
increase their speed of operation and productivity. The generalized model of a
single-cell calorimeter and a model of a differential conductive calorimeter are
considered. It is shown that in differential calorimeter, where both cells are equally
influenced by external interferences or disturbances, these obstacles’ influence on
the output signal decreases greatly and depends only on the identity of cells and
sensitive elements.
The full scale differential scheme is suitable mostly for microcalorimeters,
as it is characterized by the limitation of the upper limit of the measured thermal
power due to the fact that the thermal regulation system of the general massive
bloc, dissipating heat, is not able take out of significant amount of heat releasing,
released in the reaction vessel. In addition, the presence of two identical cells
causes to the increase of dimensions and mass of the device.
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The method of quasi-differential conductive calorimetry is suggested. Devices
having different purposes can be constructed on its basis. The appropriate devices
should have two cells - the main working one having dimensions required for
reaction vessel location and much smaller compensation cell, as well as correction
unit for transformation of the signal of the compensation cell sensor with a given
transmitting function and the adder of the signals.
Requirements for compensation cell and correction unit of a quasidifferential scheme are determined, that allows compensating of the influence of
external disturbances on the output signal. The heat liberation in the research
process is determined by the output signal of the calorimeter and the
transformation function of the working cell and the sensitive element.
To ensure the similarity of the frequency-response characteristics of the
cells, installation of a special regulated simulator of the reaction vessel in the
compensation cell is suggested. The possible variants of design for such imitator
are presented. The method of quasi-differential calorimetry provides a reduction
of the influence of external disturbances (3 ... 7 times less, comparing with one-cell
devices). It can also allow to reduce mass-dimensional parameters, 1.5 ... 2 times
less comparing with the differential calorimeters.
The method of multi-referential quasi-differential calorimetry is suggested,
providing a wide opportunity for independent control of cells frequency
characteristics to achieve their similarity. The idea of this method is based on
replacement of the referent cell having a single complex simulator with a multireferenced cell with several sensitive elements, which are inertial elements of the
first order. Their time constants correspond to the denominator roots of transfer
function for the working cell. Inertial elements are turned on into parallel
correction chains to compensate the external interference and disturbances. The
method of multi-referential differential calorimetry enables compensation of
dynamic disturbances in calorimeters of a heat flow having complex configuration
of cells and reaction vessels approximately on the order of magnitude comparing
with single-cell devices.
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It is shown that the perspective direction of development of quasidifferential methods of calorimetric measurements is the creation of multi-cell
calorimetric systems, that including a number of identical calorimetric cells. Multicell calorimetry systems can increase greatly the performance of measurements,
simultaneously giving the advantages of differential devices. This method provides
an increase in the productivity of measurements in proportion to the number of
working cells, and on combining with step-by-step scanning method and
continuous comparison with the reference sample, it is possible to reduce the effect
of external disturbances and eliminate the need for accurate reproduction of the
temperature change graph.
In order to increase the productivity of heat flux calorimeters during
determination of the energy of short-term pulses of heat generation, a dynamic
measurement method is suggested and proved. This method involves the use of
repeated measurements of heat flux values in regular mode with further
extrapolation of the results. This allows reducing the effect of random error and
taking into account the effect of "zero offset" on the result of measurement. Monte
Carlo simulation procedure was carried out, that made possible estimation of the
additional error having place due to the use of a dynamic measurement method.
The method of dynamic measurement of pulsed heat generation allows reduction
duration of the preparation and measurement stages 2 ... 2.5 times less, comparing
with the integral method.
The third chapter includes improved method for calculation of heat flux
sensors parameters, methods for reducing of their thermal resistance, variants of
their structure and technology for manufacturing of cylindrical calorimetric shells,
as well as sensors for operation in case of high temperature and nuclear radiation,
and a procedure of estimation of the component of measurement error caused by
unevenness of the spatial sensitivity of the sensor.
Traditionally, on calculations of sensitivity and thermal resistance of flat
heat flux sensors, it is assumed that all the isothermal surfaces in the sensitive area
are planes that are parallel to the surfaces of a heat flux sensor and perpendicular to
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the heat flux direction. So the heat fluxes between the branches of the
thermoelements and the area of compound are absent. In reality such fluxes exist,
and isothermal surfaces are different from parallel planes. A new improved method
of heat flux sensor sensitivity calculation based on the fragmentation of body
elementary cells by isothermal and adiabatic planes is suggested. This method of
heat flux sensors calculation provides a reduction of error for the sensitivity
calculation into 2 ... 3 times and a justification of the dependence of the sensitivity
on the thickness and the thermophysical properties of the surface layers of sensors.
The design and technology of manufacturing for the cylindrical shell of a
heat flux sensor from a spiral of thermoelements having joints on a flat surface of
ribbon of spiral are considered.
Bispiral heat flux sensors consisting of two wired helixes from chromel and
alumel are described. Nickel coating are applied by galvanic method on the half of
the turns of each wired helixes. Such sensors are designed for hard conditions of
operation: high temperature and nuclear radiation. The intra-reactor calorimeter
based on them is suggested. The procedure for estimation of the component of
measurement error caused by the unevenness of the spatial sensitivity of the sensor
is suggested. The example of calculation based on the simulation of the distribution
of thermal field is described.
In the fourth chapter the calorimetric means for determination of the
thermophysical properties of fuels, materials and raw materials, created with the
application of suggested methods, are considered.
Quasi-differential bomb calorimeter KTS-4 is a working instrument for
measuring of combustion heat for various types of organic fuels. By means of
calorimeter KTS-4, measurements of combustion heat for different fuels and
substances were made - coal mined in Ukraine and supplied from abroad, peat,
biodiesel, household waste, granules and agricultural raw materials briquettes.
The multicell system UIT-1 is intended for measuring of materials heat
capacity using step-by-step scanning method. The measuring system for
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determining the heat capacity of materials is a multicell differential scanning
calorimeter.
The calorimetric system of KSG with a rotary calorimetric module and four
cells is intended for the comprehensive determination of the thermophysical
properties of the cement-concrete mixture in the process of hydration. The method
of investigations of concrete and cement mixtures in the process of hydration is
developed. It allows simultaneous measurement of dissimilar thermophysical
properties in one experiment, and the created measuring device allows determine
heat generation with a relative error within ± 3% and thermal conductivity with an
error of ± 5%.
The system of synchronous thermal analysis DMKI-1 is designed to measure
the evaporation heat of liquids vapored from solutions and various materials, and
to determine the specific heat. The system allows to investigate inhomogeneous
samples of a complex structure and determine the evaporation heat with a relative
error of less than ± 2,5%.
In the fifth chapter, the developed methods and calorimetric means for
determination of the parameters of the investigated processes are considered.
The quasi-differential heat receiver RAP-12KD is intended for measuring of
density of radiation heat fluxes during fire testing.
The developed complex of devices for solar energy includes a pyranometer
SR-K1 (Angle), designed to for determination of insolation, depending on the
angle of inclination to the horizon; a pyranometer SR-M1 (Cube) for determination
of insolation on surfaces, oriented on the sides of the world or parallel to the
facades of a building and radiometer (pyrheliometer) RAP-12SR, designed for
determination of the density of solar radiation. The designed and manufactured
devices are the instrumental base of international standards in the field of solar
energy, quality control of glass with energy-efficient coating and determination of
heat capacity, which were harmonized with the participation of the author.
The method of determination of integral thermal losses on the pipeline is
developed. Complex devices IMRT-1 and "Trassa" are created for its realization.
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The suggested method and measuring system for measurement of heat-transfer
fluid temperature provide the possibility of determination of integral heat loss on
the heat pipeline section 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 measurements 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.
The annexes contain documents confirming the implementation of
developed calorimetric methods and tools in the national economy.
The obtained results of the dissertation work solve the actual scientific and
technical problems of the development of theoretical principles of construction,
development and practical application of conductive calorimetric systems and tools
that provide improvement of operational and metrological parameters of the means
for determination of the thermophysical properties of substances and parameters of
processes.
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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E - вихідний сигнал,
електрорушійна сила;
F - площа;
f - функція, відносна площа;
G - коефіцієнт теплопередавання,
ваговий коефіцієнт
g - витрата;
H(s) - передаточна функція;
h - висота, товщина
I - струм електричний
i - номер у послідовності
K - коефіцієнт перетворення,
підсилення;
L - довжина;
M - масштабний коефіцієнт;
m - маса;
N - кількість вимірювань, елементів;
Q - теплота, теплота згоряння;
q - густина теплового потоку,
питома теплота;
R - тепловий опір,
електричний опір.
S - чутливість;
s - оператор перетворення Лапласа;
T - температура

t - час;
U - електрична напруга;
V - швидкість, об’єм;
W - потужність теплового процесу;
Z(s) - зображення за Лапласом завад;
z - кількість термоелементів
у термобатареї;
x, y, z - просторові координати
α - коефіцієнт Зеєбека,
коефіцієнт тепловіддачі;
 ‒ теплопровідність;
 - електропровідність;
ε - ступінь чорноти, коефіцієнт емісії;
τ - стала часу;
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Ф - інтегральний тепловий потік;
Скорочення:
АЧТ - абсолютно чорне тіло;
ВП - вимірювальний прилад;
НКП - накладний комбінований
перетворювач;
ПЗ - програмне забезпечення;
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ПТ - перетворювач температури;
ПТП - перетворювач теплового
потоку;
ТРК - терморадіаційні
характеристики;
ТФХ - теплофізичні характеристики
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ВСТУП
Актуальність теми. Більшість фізичних, хімічних, біологічних або
інших процесів, пов’язаних з перетворенням одних видів енергії в інші,
супроводжуються виділенням або поглинанням теплоти. Тому інформація
про значення параметрів теплових ефектів та про тепловий характер перебігу
процесу є однією з основних як при наукових дослідженнях, так і для
оптимізації або контролю виробничих процесів. Впровадження нових
нетрадиційних видів палива, створення і дослідження нових матеріалів,
вдосконалення

теплотехнологій

потребує

широкого

впровадження

калориметричних методів вимірювання, тобто методів визначення теплоти,
що виділяється або поглинається у досліджуваному процесі. Історія
калориметрії

налічує

два

з

половиною

століття,

проте

ця

галузь

вимірювальної техніки продовжує активно розвиватись. У другій половині 20
століття з’явилися і досі активно розвиваються методи і прилади
диференціальної сканувальної калориметрії (ДСК), в останні роки створені
калориметри

на

мікрочіпах,

у

тому

числі

і

високошвидкісні

нанокалориметри. В той же час дослідження негомогенних природних і
штучних речовин та матеріалів, реакцій і процесів з інтенсивним
тепловиділенням, а також живих біологічних 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. Тіана, Е. Кальве, А. Пратта, В. Хемінгера, Г. Хйоне, В. Зеленкевича, В.
Свентославського, Ф. Россіні, Л. Вадсо, М.М. Попова, В.П. Колесова, Л.Н.
Гальперіна, Г.М. Дульнєва, Г.М. Кондратьєва, Б.М. Олійника, В.Я.
Черепанова, Л.І. Анатичука, О.Я. Лусте, Л.А. Назаренка, О.А. Геращенка,
Т.Г. Грищенко, Л.В. Декуши та інших.
В практиці калориметрії широкого розповсюдження набули кондуктивні
калориметри на базі перетворювачів теплового потоку виду допоміжної
стінки, які мають низку переваг перед іншими типами калориметрів, основна
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з яких – висока чутливість. 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, постійно зростаючі вимоги до
якості калориметричних вимірювань як в лабораторних, так і у природних
умовах потребують вдосконалення методів і приладів калориметрії для
зменшення впливу зовнішніх завад і збурень і, відповідно, похибок
вимірювань,

підвищення

швидкодії

та

покращення

ваго-габаритних

характеристик приладів. З викладеного випливає актуальність проблематики
розвитку теоретичних засад створення, розроблення та практичного
застосування методів та засобів калориметрії, 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
енергетиці 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 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
походять із нього для урахування витрат води, споживання теплоти та
тепловтрат в тепломережах» (1998-2002 р., № ДР 0198U005114);
– тема 1.7.1.569 «Розробка теплометричних основ метрологічного
забезпечення теплометрії» (2000-2002 р., № ДP 0100U002419);
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- тема 1.7.1.584 «Розробка динамічних методів вимірювання теплоти
згоряння у бомбовому калориметрі з метою підвищення точності та
скорочення тривалості вимірювань» (2001 р. № ДР 0100U002418);
– тема 1.7.1.670 «Розробка тепломасометричного блоку та проведення
досліджень 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» (20072008 р., №ДP 0107U002380);
– тема 1.7.1.822 «Розробка приладів та методики для теплотехнічної
паспортизації будівель та споруд різного призначення» (2009-2011 р.,
№ДP 0112U000317);
– тема 1.7.1.847 «Дослідження методів і засобів прецизійного
вимірювання

коефіцієнта

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
експлуатації конструкцій, споруд та машин»:
– тема Р5.1 «Подовження ресурсу роботи елементів котельного
обладнання децентралізованої 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 теплових потоків на базі малоінерційних перетворювачів»
(2006-2008 р., за договорами:

№ 700-2004 від 27.06.2006р., № ДР
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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 у якості наукового
керівника, у роботах за темами 1.7.1.670, 1.7.1.847 та за договорами № 7002004, № 700/1, № 700/2-2008 – у якості відповідального виконавця, у інших
роботах – у якості виконавця.
Мета і завдання досліджень. Метою роботи є розвиток теорії,
розроблення та вдосконалення методів і приладів кондуктивної калориметрії
на базі термоелектричних перетворювачів теплового потоку виду допоміжної
стінки.
Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно розв’язати такі
завдання:
- провести

аналіз

характеристик

і

структур

кондуктивних

калориметрів та запропонувати шляхи збільшення верхньої межі
діапазону вимірювань та об’єму калориметричної комірки;
- дослідити методи зменшення впливу зовнішніх збурень на
результати калориметричних 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 перетворювачів теплового потоку;
- дослідити особливості застосування перетворювачів теплового
потоку у кондуктивних калориметрах та удосконалити методи їх
проектування, розрахунку характеристик та вдосконалити технологію
виготовлення перетворювачів у вигляді циліндричних оболонок;
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- створити дослідні зразки калориметричних приладів та систем, в
яких реалізовані 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
використання структурно-алгоритмічних методів підвищення точності і
розширення функціональних можливостей калориметричних засобів. Також
використані: інформаційна теорія вимірювань, теорія сигналів і кіл,
аналітичне та фізичне моделювання, методи розрахунків теплопередавання,
обчислювального

та

інженерно-фізичного

експерименту,

прикладної

метрології. Достовірність отриманих теоретичних результатів перевірялася
порівнянням їх з експериментальними даними.
Наукова новизна отриманих результатів:
1. Вперше обґрунтовано та запропоновано метод квазідиференціальної
калориметрії, 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
квазідиференціальної

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

підставі

регресійного

аналізу

результатів

вимірювання і розрахунку повного тепловиділення як суми інтегрального
значення сигналу в іррегулярному режимі та обчисленої 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
потоку, на підставі чого теоретично обґрунтована залежність чутливості
перетворювачів від товщини та теплофізичних властивостей їх поверхневих
шарів.
5.

Вперше

обґрунтовано

та

запропоновано

метод

одночасного

визначення тепловиділення та теплопровідності під час гідратації цементу,
що дає змогу в одному досліді виміряти теплофізичні властивості бетонних
та цементних сумішей для моделювання процесу гідратації та забезпечення
високої якості монолітних бетонних конструкцій.
6. Розвинуто метод сканувальної калориметрії для одночасного
визначення теплоємності декількох зразків матеріалів шляхом покрокового
сканування

з

неперервним

порівнянням

з

еталонним

зразком,

що

уможливлює зменшення впливу зовнішніх збурень та виключає необхідність
точного відтворення графіку змінень температури.
7. Розвинуто метод синхронного теплового аналізу для визначення
теплоти випаровування 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 трубопроводу з попередньо невідомим тепловим опором стінки,
що дає можливість вимірювати температуру теплоносія та інтегральні
тепловтрати на ділянці теплотраси за допомогою накладних перетворювачів.
Практичне значення отриманих результатів:
1. Розроблені методи калориметричних вимірювань використовуються у
створених приладах і системах для визначення параметрів теплових ефектів
та теплофізичних властивостей різноманітних об’єктів та речовин.
2.

На

основі

запропонованого

методу

квазідиференціальних

калориметричних вимірювань вперше в Україні створено, метрологічно

41

атестовано та впроваджено на декількох підприємствах автоматизований
бомбовий калориметр КТС-4 для визначення теплоти згоряння з похибкою
вимірювання ±0,1%, що відповідає сучасному світовому рівню.
3. Розроблено принцип дії, структуру та реалізовано прилад для
одночасного визначення теплопровідності та тепловиділення в процесі
гідратації чотирьох зразків бетонних та цементних сумішей, що дозволяє
скоротити трудовитрати та тривалість досліджень.
4. Розроблено структуру, реалізовано та метрологічно атестовано
багатокоміркову

калориметричну

систему

УИТ-1

для

визначення

теплоємності методом покрокового сканування, яка використовується для
досліджень нових матеріалів для ракетно-космічної техніки.
5. Створені системи прецизійного вимірювання температури теплоносія
та розроблені 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 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 температури та ядерного випромінення.
8.

Запропоновано

вимірювання,

викликаної

методику

оцінювання

нерівномірністю

складової

просторової

похибки
чутливості

перетворювача та розглянуто приклад розрахунку на підставі моделювання
розподілу теплового поля.
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9.

Гармонізовано

приладобудування

для

низку

міжнародних

геліоенергетики

та

стандартів
визначення

у

галузі

теплоємності

матеріалів.
10.

Створений

ряд

калориметричних

засобів

для

вимірювання

радіаційної складової теплового потоку при пожежних випробуваннях,
визначення терморадіаційних 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

машинобудування

впровадження
НАН

від

України

21.03.2011);

Інститут

(акт

05.07.2012);

від

проблем
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 впроваджена після налагодження та чергової повірки
(акт від 07.12.2017);
- системи визначення тепловтрат на ділянці теплотраси виготовлена та
переданий 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 згоряння, визначення інсоляції впроваджені в ІТТФ НАНУ.
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Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення та результати, що
виносяться на захист, отримані автором особисто при самостійному
виконанні досліджень, 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 дисертаціях 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
теплофізики 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 Інституті технічної теплофізики НАН України.
Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати
дисертаційної 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
конференціях «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 науковотехнічній конференції «Системи 2013 – Томографія і термометрія,
метрологічне забезпечення вимірювань та випробувань», м. Львів, 2013 р.;
Міжнародній

науково-технічній

конференції

«Сучасні

проблеми
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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.; Науковотехнічній конференції до 100-річчя проф. Орнатського П.П., м. Київ, НТУУ
«КПІ ім. І. Сікорського», 2017 р.
Публікації. Основні положення і результати роботи опубліковані в 50
друкованих працях, серед яких: 2 колективні монографії, 25 статей у
наукових фахових виданнях 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.
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Розділ 1.
ОГЛЯД СТАНУ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ КАЛОРИМЕТРИЧНИХ
ВИМІРЮВАНЬ.
1.1 Загальні відомості про калориметричні вимірювання і калориметри.
Сукупність методів вимірювання кількості теплоти, що виділяється або
поглинається в різних фізичних, хімічних та біологічних процесах, а також
властивостей, пов’язаних з тепловими ефектами, представляє розділ науки,
що називається калориметрією. Форма енергії, відома як теплота, пов'язана
тільки з обміном енергії між двома (і більше) системами. У кількісному
відношенні теплота - це кількість енергії, яке обмінюється протягом даного
часового інтервалу в формі теплового потоку. Для її вимірювання призначені
прилади, які називаються калориметрами [1…31].
Якщо спочатку калориметри були приладами тільки для вимірювання
кількості теплоти, то в подальшому калориметрія стала класичною
методологією, яка поширюється на методи експериментального вивчення
теплофізичних характеристик (ТФХ) і теплових ефектів, супроводжуючих
численні фізико-хімічні та біологічні процеси, вивчення яких надає
фундаментальну інформацію про характер перетворення енергії в системі.
Отримані при цьому відомості про виділення й поглинання теплоти в
сукупності з іншими методами вимірювання дають можливість детально
описати властивості системи.
Калориметри широко застосовуються у вимірювальній практиці
наукових досліджень і промислового аналізу для:
- визначення теплоти освіти і релаксації дефектів, фазових перетворень
в твердому і рідкому станах, внутрішнього тертя, радіоактивного розпаду;
- вимірювання теплоти реакції згоряння, відновлення і утворення
комплексів, визначення констант рівноваги;
- вивчення взаємодії газ - тверда речовина, рідина-тверда речовина;
- вимір теплоти гідратації, розчинення, адсорбції;
- вимірювання значень теплоємності і температуропровідності;
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- дослідження термоґенеза мікроорганізмів, теплообміну окремих
органів, організмів та інше.
До найбільш поширених калориметричних вимірювань слід віднести:
- вимірювання питомої теплоємності, тобто кількості теплоти, якою
одиниця

маси

(або

об’єму)

речовини

обмінюється

з

навколишнім

середовищем (НС) при зміні температури;
- вимірювання теплового ефекту реакції, тобто теплоти, якою
обмінюється реакційна система і НС в ході фізико-хімічної взаємодії, при
який зазвичай проходить розкладання або синтез речовини;
- вимірювання теплоти, що виділяється живим організмом в результаті
протікання в ньому метаболічних процесів при постійному теплообміні з НС.
Першу

відому

спробу

визначення

кількісті

теплоти

здійснив

шотландський вчений Роберт Блейк, який близько 1760 р. сповістив про
можливість визначення кількісті теплоти, що виділилася, по кількості
розплавленого нею льоду. Перші достовірно відомі калориметричні
дослідження провели Лаплас та Лавуазьє на створеному ними льодовому
калориметрі (1790 р.). Пізніше (1870 р.) льодовий калориметр значно
удосконалив

Бунзен

[4,

5].

Початком

систематичних

вимірювань

теплоємності речовин можна вважати середину XIX століття, коли в 1845
році Джоуль провів експерименти по визначенню питомої теплоємності
рідини. Причому можна вважати, що Джоуль був першим, хто застосував
диференційний метод в калориметрії для вимірювання теплоємності. У
використаному їм калориметрі було дві абсолютно однакові посудини. В
одну з них наливали рідину, теплоємність С якої потрібно визначити, в іншу
- воду. Їх маса бралася однаковою. У кожній посудині містилися нагрівальні
спіралі, їх опір був теж однаковим. Через деякий час після включення
електричного струму реєстрували підвищення температури води ΔТ ВОД і
досліджуваної рідини ΔТ . Якщо прийняти теплоємність води CВОД за
еталонне значення, то шукана теплоємність рідини в Дж / К буде
дорівнювати:

47

C  CВОД  ΔТ ВОД ΔТ

(1.1)

Початком нового етапу в розвитку апаратури і методик вимірювання
теплоємності речовин стали роботи В. Нернста на початку ХХ століття, коли
він виміряв питому теплоємність як функцію температури при низьких
значеннях в досить широкому діапазоні.
Поява в світ в 1912 році роботи П. Дебая з теорії теплоємності твердих
тіл і зрослий при цьому інтерес до фізики твердого тіла стимулювали
розвиток експериментальних методів і приладів вимірювання теплоємності
твердих тіл. За наступні тридцять років були створені основні методи
калориметричних вимірів, а також розроблено більшість типів калориметрів і
їх конструкцій. З розвитком вимірювальної техніки та електроніки
калориметричні методи і прилади безперервно вдосконалювалися.
Калориметр, призначений для вимірювання теплоємності, повинен
містити джерело теплоти, зазвичай електричне, яке передає досліджуваному
зразку певний тепловий потік. Для вимірювання зміни температури в ньому
передбачений

перетворювач

температури

(ПТ):

ртутний

термометр,

термометр опору, термопара або ін. Необхідною умовою проведення
вимірювань є сталість температури зразка. При включеному джерелі теплоти
відбувається обмін енергії у вигляді сталого теплового потоку Q, при цьому
температура зразка підвищується. Шукану теплоємність розраховують по
результату вимірювання теплового потоку, часу експерименту і кінцевого
виміру температури зразка:
C  Q  t К  t П  Т К  Т П  .

(1.2)

Калориметр, призначений для дослідження теплових ефектів, що
супроводжують хімічні, біологічні та інші процеси, повинен забезпечувати
вимірювання теплоти, що виділяється при розкладанні досліджуваного
зразка. Тепловий ефект легко визначається, якщо реакцію проводити в
контейнері з відомою теплоємність ( CКОН ), вміщеному у калориметричну
посудину. Якщо калориметрична система має теплоізоляцію, що забезпечує
теплообмін тільки між робочою речовиною посудини і контейнером, то
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тепловий ефект ( QТ.ЕФ ) розраховують по результату вимірювання підйому
температури контейнера ( Т КОН ):
QТ.ЕФ  СКОН  ΔТ КОН .

(1.3)

Іноді запобігають зміні температури речовини, що реагує, шляхом
відведення теплоти, яка виділяється, до термостату крізь теплопровідний
елементи. Виконавши вимірювання температурного градієнта в цьому
теплопровідному елементі, визначають тепловий потік, інтегрування якого в
часі дає можливість отримати тепловий ефект досліджуваної реакції.
Отримана інформація дозволяє відстежити кінетику процесу.
Калориметр, призначений для вимірювання теплоти, що виділяється
живим організмом при протіканні в ньому метаболічних процесів повинен
бути влаштований таким чином, щоб зміна вимірюваної величини,
наприклад, підйому температури, не була викликана ніякими іншими
процесами, крім того, що відбувається в досліджуваному живому організмі
[4, 5, 12, 14, 32…34].
У загальному випадку калориметр являє собою пристрій, що містить
калориметричну

комірку

(посудину,

систему,

блок),

оточену

термостатованою оболонкою. Комірки призначені для розміщення зразків:
проби або наважки досліджуваної речовини незалежно від того, чи є вона
чистою або знаходиться в суміші з розчинником (наповнювачем), або
еталонної

речовини,

як

правило,

термічно

неактивної

в

діапазоні

температури, що представляє інтерес. Для кріплення зразка застосовують
тримачі, виконані у вигляді ампули, гільзи, тигля або контейнера, і
спеціальний пристрій, який їх утримує.
Існують калориметри, виконані з однією коміркою, що дозволяють
здійснювати

абсолютні

вимірювання шуканої

величини, і

з двома

ідентичними комірками, реалізуючи диференційний метод вимірювання. Ці
два різновиди приладів отримали назву, відповідно, абсолютних або
однокоміркових і диференціальних (здвоєних) калориметрів. В даний час
відомі

калориметри

з

більшим

числом

комірок.

Застосування
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диференціальних схем з двома (і більше) ідентичними комірками, в одну з
яких поміщають еталонну речовину, а в іншу - досліджувану, сприяє
підвищенню точності калориметричних вимірів завдяки зменшенню впливу
зовнішніх температурних впливів [4, 5, 7, 8, 12…21, 25, 26].
Вимірювання малих теплових ефектів, що виникають в зразках при їх
нагріванні або охолодженні, проводять на малих кількостях речовини в
приладах, які отримали назву мікрокалориметрів. Малий обсяг речовини у
скандувальних мікрокалориметрах часто зумовлений також необхідністю
безперервної зміни температури без температурного градієнта в зразку [4, 5,
7, 8, 12…21, 25, 26, 35, 36].
1.2 Класифікація калориметрів за тепловими режимами та
принципом дії (методом вимірювання).
У

теперішній

час

існує

велика

кількість

різноманітних

калориметричних приладів та систем, але загальноприйнятої системи їх
класифікації немає. Найбільш загальними та найбільш вживаними є
класифікації за принципом дії (або методом) та за тепловими режимами ядра
калориметричної системи та зовнішньої оболонки. Нижче розглянуті
класифікації калориметрів саме за цими класифікаційними признаками.
Необхідно звернути увагу також на неоднозначність термінології у
описах принципів дії калориметрів. Так, прилади з одним і тим же
принципом дії можуть мати різні назви, наприклад, для одного з типів
калориметричних приладів різні автори використовують терміни: «прилади
типу

Тіана-Кальве»,

«кондуктивні

калориметри»

та

«калориметри

калориметри»

називають

також

калориметри»,

теплового

«теплопровідні

потоку».

«проточними».

«Теплообмінні

Іноді

змішують

класифікаційні признаки і розглядаючи принципи дії називають ентальпійні
калориметри – адіабатичними, а калориметри фазового переходу –
ізотермічними, тобто вказують особливості теплових режимів їх роботи.
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1.2.1 Класифікація калориметрів за тепловими режимами ядра та
оболонки.
У структуру калориметричної системи, як правило, входять ядро
системи, яке складається з реакційної посудини та калориметричної комірки,
а також зовнішня оболонка або термостат. Із застосуванням деяких допущень
тепловий процес у калориметрі описується рівнянням [7, 8, 12]

W ( t)  C я

dTя
 Go Tя  To  ,
dt

(1.4)

де W ( t) - потужність теплового процесу у реакційній посудині, C я теплоєність ядра системи, Tя , To - температури ядра та оболонки системи,
Go - коефіцієнт теплообміну між ядром та оболонкою системи, включаючи

кондуктивний теплообмін по елементам конструкції, конвективний та
радіаційний

теплообмін.

Коефіцієнт

теплообміну Go

є

величиною,

зворотною до теплового опору RT .
Виходячи з формули

(1.4), встановлений класифікаційний ряд [8]

калориметричних приладів за тепловими режимами роботи:

dTя


 0 ;
- ізопериболічні  To  const;
dt


dTя


 0;
- адіабатичні  To  Tя ;
dt


- ізотермічні To  Tя  const  ;
- калориметри зі сталим тепловим потоком W  const; Tя - To  const  .
Існують і інші варіанти класифікації, наприклад [8] :

dTя


 0;
- ізотермічні  To  Tя ;
dt


dTя W


 ; Go  0  ;
- адіабатичні  To  Tя ;
dt
C


dTя W - Go Tя  To  


- діатермічні  To  Tя ;
;
dt
C
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d Tя  To 


 0 ;
- ізодіатемічні  To  Tя ;
dt


dTя W


 ; Go  0  .
- адіатермічні  To  Tя ;
dt
C


Існують і інші аналогічні варіанти класифікації за тепловим режимом.
1.2.2 Класифікація калориметрів за принципом дії (методом
вимірювання)
За методом вимірювання або принципом дії прилади (калориметри і
мікрокалориметри)

поділяють

на

ентальпійні,

кондуктивні,

фазового

переходу і теплообмінні (проточні). Схеми типових моделей калориметрів
показані на рисунку 1.1 [7].
1 - досліджувана речовина;
2 - калориметрична комірка
(реакційна камера);
3 - теплоізоляція;
4 - еталон;
5 - термостат;
6 - витратомір;
7 - теплообмінна камера;
8 - речовина з відомою теплотою
плавлення
Рисунок 1.1 - Схеми типових
моделей
мікрокалориметрів:
ентальпійного (а), кондуктивного
(б), проточного (в), фазового
переходу (г)
В ентальпійному калориметрі (див. рис. 1.1, а) теплообмін
калориметричної комірки з НС мінімальний. Кількість виділеної або
поглиненої теплоти визначається за вимірюванням зміни температури
комірки при відомій теплоємності комірки та досліджуваної речовини за
формулою аналогічною (1.3):
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Q  С я  ΔТ я .

(1.5)

При наявності залежності від часу функції зміни температури комірки
може бути знайдена потужність тепловиділення (у Вт = Дж / с):

Wq  dQ dt .

(1.6)

Зазвичай ентальпійні калориметри працюють або у ізопериболичному
режимі з введенням певної поправки на теплообмін у виміряне значення

ΔТ я , або у адіабатичному режимі. У другому випадку для зменшення втрат
теплоти застосовують адіабатичні оболонки, (екрани), температура яких
автоматично підтримується рівній температурі калориметричної комірки
(реакційної

посудини

або

камери)

за

допомогою

електронагрівача.

Потужність, що подається на нього, управляється регулятором за сигналом
перетворювача різниці температури між коміркою і зовнішньою оболонкою
(екраном).
При дослідженні процесів, які призводять до зниження температури
оболонки, можливе використання термоелектричного холодильника [7, 12].
При цьому зміна температури комірки визначається термісторним або
термоелектричними перетворювачем.
Зменшення

впливу

зовнішніх

теплових

впливів

на

точність

калориметричних вимірювань досягається застосуванням диференціальних
приладів з двома ідентичними вимірювальними комірками. Тепловий ефект,
що виникає в робочій комірці, визначають по тепловій потужності, що
розвивається нагрівачем однієї з комірок (камер), необхідної для компенсації
перепаду температури між комірками (камерами). Якщо тепловий ефект
призводить до охолодження реакційної камери, то компенсаційний нагрівач
монтують в цій камері.
Калориметр

змішування

є

близьким

за

принципом

дії

до

ентальпійного. У калориметрі змішування у комірку з еталонною речовиною
з відомими характеристиками і температурою у початковий момент досліду
вводять досліджуваний зразок з іншою температурою. За цією температурою,
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значенням кінцевої температури досліду та характеристиками еталонної
речовини та комірки визначають теплоємність досліджуваного зразка.
У кондуктивному калориметрі (див. рис. 1.1, б) між коміркою і
термостатом розміщують речовини або елемент з відомим тепловим опором
RT , так званий теплопровідник. Кількість теплоти, що виділяється в одиницю

часу, тобто тепловий потік від комірки до термостата, визначають по
результату вимірювання різниці температури між ними ΔT за формулою:

Wq  RT  ΔT .

(1.7)

Загальна кількість теплоти, що виділяється при реакції за проміжок
часу ( t к  t п ) від початку до кінця експерименту, знаходиться інтегруванням
по формулі:
tк

Q   Wq t   dt .

(1.8)

tп

У кондуктивному калориметрі для зменшення впливу зовнішніх
теплових впливів також застосовують диференціальні схеми з двома
ідентичним калориметричними (вимірювальними) комірками, вмонтованими
в загальний термостатований корпус (блок) [4, 5, 7, 8, 12].
У проточному (теплообмінному) калориметрі (див. рис. 1.1, в)
теплова потужність визначається при відомій питомої теплоємності
речовини, яка прокачується (газу або рідини), за результатами вимірювання
його витрати g (у кг / с), питомої теплоємності c і ступеня розігріву (або
охолодження) при теплообміні ΔT за формулою:

Wq  g  c  ΔT .

(1.9)

Повне тепловиділення в досліджуваному процесі знаходять також
інтегруванням за формулою (1.8) з урахуванням формули (1.9) [4…6].
В калориметрі фазового переходу (див. рис.1.1, г) кількість теплоти,
що виділилася, визначають за кількістю розплавленої речовини тПЛ (масу
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якої знаходять зважуванням) при відомій питомій теплоті плавлення
речовини qПЛ за формулою:

Q  qПЛ  тПЛ .

(1.10)

Температура оболонки реакційної камери підтримується під час
проведення експерименту сталою, що забезпечують використанням фазового
перетворення будь-якої речовини, наприклад, танення льоду [4…6].
Калориметром цього типу можна визначати тільки інтегральну
кількість теплоти при фіксованих значеннях теплоти. Точність одержуваних
результатів не дуже висока, тому цей метод і прилади у сучасній
калориметрії не знайшов широкого застосування.
В описаних моделях задовільне забезпечення адіабатичності або
ізотермічності значною мірою залежить від конструкції приладу і ТФХ
застосованих матеріалів. Більш універсальними є прилади, в яких для
збереження умов ізотермічності використаний ефект Пельтьє в поєднанні з
диференціальною вимірювальної схемою.
Досить

докладна

інформація

про

різні

типи

калориметрів

і

мікрокалориметрів наведена в роботах [4…7, 12…28].
1.2.3

Аналіз

особливостей

побудови

та

режимів

роботи

кондуктивних калориметрів.
Розглянемо групу калориметрів, дія яких заснована на вимірювані
локальної різниці температури, які отримали назви «калориметр типу ТіанаКальве», «кондуктивний калориметр», «калориметр теплового потоку» або
«теплопровідний калориметр» [4, 5, 7, 8, 12, 22, 37…61]. До них відносяться
не тільки прилади, в яких досліджуваний зразок пасивно виділяє або
поглинає теплоту, але і калориметри, де між зразком і калориметричних
речовиною протікає хімічна реакція. На рисунку 1.2 наведена умовна теплова
схема кондуктивного калориметру (теплового потоку) [5].

55
1 - навколишнє середовище;
2 - калориметрична оболонка з температурою TО ;
3 - калориметрична комірка (посудина) з температурою
ТК ;
4 - тепловий опір RТ

Рисунок 1.2 – Умовна теплова схема кондуктивного калориметру
(теплового потоку).
У кондуктивному калориметрі можуть бути реалізовані різні теплові
режими вимірювань:
Ізопериболічний

режим,

при

якому

температура

оболонки

підтримується постійною протягом всього процесу, TО  const , але значення
температури

комірки

Т К  ТО ,

при

цьому

між

оболонкою

і

калориметричною коміркою є тепловий опір кінцевої величини. Тепловий
потік між оболонкою і коміркою є функцією температури Т К та теплового
опору, яка може бути визначена градуюванням калориметру. Для вимірювань
в ізопериболічному режимі необхідно зводити до мінімуму можливі втрати
теплоти і домагатися того, щоб вони залежали від різниці Т К  Т О і були
відтворними.

Ізопериболічний

режим

найчастіше

застосовують

у

кондуктивних калориметрах при дослідженнях у відносно вузькому
температурному діапазоні.
Ізотермічний режим, при якому калориметрична комірка та оболонка
мають однакову температуру: TО  Т К  const . Формально ізотермічний стан
може бути реалізований у випадку, коли комірка 3 обмінюється теплотою з
оболонкою 2, що має нескінчену теплоємність при нескінченно малому
тепловому опорі 4 (RТ) між ними. Такий стан практично не може бути
реалізований, в зв'язку з чим при ізотермічному режимі необхідна
компенсація

теплового

потоку,

яку

зазвичай

реалізують

введенням

додаткового керованого нагріву комірки при дослідженні ендотермічних
процесів або охолодження при дослідженні екзотермічних процесів [4, 5, 7, 8,
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12].

На рис. 1.3

представлена схема компенсації теплового потоку за

допомогою батареї термоелементів Пельтьє. За сигналом сенсорної батареї
термоелементів 2 система управління керує сигналом, що подається до
батареї термоелементів Пельтьє 4 так, щоб забезпечити стабільність і
однаковість температури комірки та оболонки ( TО  Т К  const ).
1 – оболонка;
2 – перетворювач теплового потоку
(сенсорна батаря термоелементів) ;
3 – комірка;
4 - батарея термоелементів Пельтьє

Рисунок 1.3
- Схема компенсації
теплового потоку за допомогою батареї
термоелементів Пельтьє [5].

З огляду на неідеальність підтримання температурного режиму з точки
зору термодинаміки для ізотермічного режиму правильніше вживати термін
«квазіізотермічний».

а
в
б
а - режим сканування температури оболонки; б - адіабатичний
скануючий режим; в - ізопериболічний скануючий режим;
1 - перетворювачі температури (термопари); 2 - оболонка; 3 калориметрична посудина з досліджуваним речовиною; 4 - тепловий опір;
5 – електронагрівники; «Control unit» – система управління
Рисунок 1.4 - Принципові схеми (а, б, в) скануючих калориметрів, які
реалізують різні способи сканування [5].
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Скануючий режим – режим, при якому температура оболонки або
калориметричної системи лінійно (або іншим заданим способом) змінюється
в часі. Принципові схеми однокоміркових (абсолютних) приладів, що
реалізують різні способи здійснення скануючих режимів представлені на
рисунку 1.4 [5].
Один із способів сканування є сканування температури оболонки,
який полягає в нагріванні оболонки з постійною швидкістю (див. рис. 1.4а),
тобто: TF  TО  Т О .П  V  t , де TО .П - початкова температура оболонки, V
- швидкість нагріву.
При цьому температура комірки (посудини) підвищується з деяким
тимчасовим запізненням, так як між оболонкою і коміркою існує певний
тепловий опір.
Другий спосіб сканування - забезпечення адіабатичного скануючого
режиму (див. рис. 1.4б), який досягається нагріванням калориметричної
посудини так, щоб її температура за час досліду залишалася рівною
температурі оболонки, яка в свою чергу підвищується лінійно в часі

TК t   Т О t   Т О .П  V  t . Цей спосіб вимагає обов'язкового застосування

швидкодіючого регулятора.
Третій спосіб - створення ізопериболічного скануючого режиму (див.
рис. 1.4б) при якому температура оболонки залишається стабільною

Т О t   const , а температура комірки змінюється за лінійним законом
TК t   Т К .П  V  t .

Окрім лінійного закону для сканування застосовують і інші функції
зміни температури у часі. Найбільш поширеними є покрокове сканування з
чередуванням зміни температури на невеликий крок і її стабілізацією на
деякий час, а також сканування з модуляцією температури, при котрому на
загальний лінійний підйом температури накладаються гармонічні або подібні
до трапеції коливання. У певному сенсі покрокове сканування можна
розглядати як один з видів сканування з модуляцією температури.
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Широкого
калориметри

розповсюдження
з

двома

набули

ідентичними

диференціальні
комірками.

Схема

скануючі
такого

ізопериболичного калориметра наведена на рис. 1.5
1 – оболонка; 2 – нагрівник; 3 –
перетворювач температури або теплового
потоку; 4 – досліджуваний зразок; 5 –
робоча комірка для досліджуваного зразка;
6 – комірка для зразка-референту.
f t  - закон зміни температури сканування;

Т F ,Т S ,Т R - температури оболонки, робочої
комірки та комірки-референту; PS , PR потужності нагрівника зразка та референту;
ФS - тепловий потік до зразка.
Рисунок 1.5 - Схема диференціального скануючого калориметра у
ізопериболичному режимі [5]..
Температура оболонки залишається сталою, а калориметричні комірки
нагріваються відповідно до заданої функції f t  , наприклад, з постійною
швидкістю. Температура обох комірок, кожна з яких має електронагрівник,
підтримується однаковою Т К .1  Т К .2  f t  . Теплота, яка вимірюється,
обчислюється як різниця енергії, підведеної до обох комірок від вмонтованих
в них нагрівників.
Сканування в адіабатичному та ізопериболічному режимах виконують
в диференціальних калориметрах з компенсацією досліджуваного теплового
ефекту потужністю електричного струму.
Одна з причин широкого застосування скануючих калориметрів
полягає в можливості вибору широкого діапазону робочої температури. При
цьому може бути вивчений широкий спектр різних фізичних і хімічних
процесів: фазові переходи, процеси впорядкування структури, кінетика
протікання різних реакцій та інше [4, 5, 13…20, 26, 28, 62…66].
Запропонована

спрощена

діаграма

класифікації

принципів

дії

калориметричних засобів (методів вимірювання) та теплових режимів
калориметричних систем, яка представлена на рис. 1.6.
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Рисунок 1.6. - Спрощена діаграма класифікації принципів дії
калориметричних засобів (методів вимірювання) та теплових режимів
калориметричних систем.

1.3 Перетворювачі (сенсори) кондуктивних калориметричних систем.
Основним елементом будь-якого

кондуктивного калориметра є

перетворювач (сенсор, вимірювач) теплового потоку. Такий перетворювач
часто є батареєю термопар (термоелектричних перетворювачів, елементів,
сенсорів). Термопара є широко вживаним перетворювачем температури,
особливо зручним для вимірювань різниці значень температури точок,
рознесених у просторі. Для виготовлення термопар використовують
різноманітні пари термоелектричних матеріалів – чисті метали, сплави,
напівпровідники [7, 8, 67…71]. У кондуктивних калориметрах для
збільшення чутливості термопари підключають послідовно за електричним
сигналом та паралельно за тепловим потоком, тобто гарячі спаї – на поверхні
комірки, а холодні – на поверхні термостатованого блоку (див. рис. 1.3).
Така батарея термопар одночасно є чутливим елементом калориметра і
елементом, який забезпечує стабільний тепловий зв'язок між коміркою і
термостатованим блоком.
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Тепловий опір батареї термопар суттєво впливає на метрологічні і
динамічні характеристики калориметра. Зазвичай, чим більший тепловий
опір, тим більша чутливість приладу. Однак, з іншої сторони, стала часу
калориметра

приблизно

дорівнює

добутку

теплоємності

комірки

з

реакційною посудиною і зразком на тепловий опір батареї термопар, тобто
збільшення опору призводить до збільшення сталої часу і динамічних
похибок.
Нижче

представлені

різні

конструкції

і

варіанти

монтажу

термобатарей, широко застосовуваних у калориметрах.
Перші перетворювачі у кондуктивних калориметрах Тіана-Кальве [4, 5,
7,

8, 12] представляли собою термопарні батареї, спаї якої встановлені

безпосередньо на зовнішній поверхні калориметричної комірки (реакційному
патроні)

та

внутрішній

стінці

циліндричної

порожнини

масивного

термостатованого блоку або між двома калориметричними комірками (рис.
1.7). Спаї термопар індивідуально монтувалися на поверхнях теплових
колекторів (рис. 1.8). Зварні термопари і батареї термопар побудовані на
використанні ефекту Зеєбека і дуже зручні для вимірювання різниці
температур.
Кальве

[12]

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. Струмову чутливість батареї,
що складається з N термопар, до вимірюваної потужності тепловиділення W
визначають за формулами:

Si 

I


,
W N    1 2   o  N   /    Ro / N    R 

де R = 1/1fв1 + 1/2fв2 ,

 =1fв1 + 2fв2

1-2 - коефіцієнт ТЕРС використованої пари матеріалів;
П ‒ коефіцієнт Пельтьє;
l – довжина дротів термопар;

(1.11)
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fв1 и fв2 - площа поперечного перерізу дротів;
1, 2 и 1, 2 ‒ теплопровідності і електропровідності матеріалів дротів;
O - коефіцієнт тепловтрат комірки, обумовлений іншими причинами крім
теплопровідності термопар;
Ro - опір вторинного вимірювального приладу і з’єднувальних дротів.
Матеріал термопар хромель - алюмель, хромель – копель, залізо –
константан, діаметр гілок 0,2…0,8 мм, довжина ~ 30 мм, кількість термопар –
близько 1000 [12]. Такі перетворювачі низько технологічні та трудомісткі.

1 – термостатований блок; 2, 5 – елементи конструкції; 3 – гілки
термопар; 4 – реакційна камера.
Рисунок 1.7 - Типова схема розміщення термопарного перетворювача
(а) та варіант конструкції термопари (б).
1 – тепловий колектор;
2 – електрична ізоляція;
3 – тонкостінний реакційний патрон
(комірка)
Рисунок 1.8 - Монтаж термобатареї до
реакційного патрону (комірки)
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Безкаркасні

перетворювачі

створюють

і

на

основі

спіральних

циліндричних термобатарей зі зварними напіввитками. Кожен напіввиток є
гілкою термопари (рис. 1.9) [8]. При виготовлені такого перетворювача
попередньо на шаблоні виготовляють дротяний ланцюг з послідовно
з'єднаних відрізків термопари (див. рис. 1.9а). Потім дріт намотують на
циліндричний

накачаний

повітрям

гумовий

патрон

так,

щоб

спаї

розташовувалися на двох діаметрально протилежних твірних лініях циліндру
(див. рис. 1.9б). Отримані таким чином термобатареї вклеюють в
вимірювальну комірку епоксидною смолою, після полімеризації якої патрон
видаляється (див. рис. 1.9в). [8].
1 - плита; 2 - стрижні;
3, 4 - дротяні
термоелектроди;
5 - спаї термопар;
6 - гумовий патрон;
7 - секція термобатареї;
8 - зовнішній
термостатований
корпус; 9 - реакційна
камера (комірка)
а - пристрій для виготовлення спіральної термобатареї;
б - спіральна термобатарея на гумовому патроні;
в - термобатарея в вимірю-котельної осередку
Рисунок 1.9 - Безкаркасна спіральна термобатарея
Іноді для монтажу термобатарей використовують різні додаткові
елементи конструкції, які забезпечують надійний тепловий контакт і
одночасно електричну ізоляцію спаїв. Для цієї мети використовують обжині
кільця, пластини, каркаси. На рисунку 1.10

показані термобатареї,

змонтовані на поверхнях циліндричних комірок (а), на прямокутному каркасі
з тефлону (б) і на кільцевому каркасі (в) [7, 8].
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а
Рисунок

1.10

-

б
Варіанти

в
монтажу

дротяних

термобатарей

у

кондуктивних калориметрах – безкаркасного (а) та каркасного (б, в).
Наприклад, для мініатюрного диференціального калориметра (див. рис.
1.10а),

одна

з

двох

батарей

термоелементів

(наприклад

хромель-

константанових) вмонтована між комірками, а інша охоплює їх зовнішні
поверхні [8]. Для подолання труднощів низькотехнологічної по-елементної
збірки термобатарей у калориметрах розроблені різні варіанти батарей
галетного типу, які можуть бути виконані на прямокутному (див. рис. 1.10б)
або кільцевому несучому каркасі (див. рис. 1.10в) з електроізоляційного
матеріалу. При цьому внутрішня циліндрична поверхня контактує з
реакційної камерою, а зовнішня - з допомогою терморегулятора блоком.
Матеріал каркаса вибирається по можливості мінімальної теплопровідності і
з достатньою механічною і термічною міцністю [7, 8].
Сучасним методом виготовлення каркасних перетворювачів для
кондуктивних

калориметричних

приладів

є

застосування

технології

спільного обжигу низькотемпературної кераміки (LTCC – Low Temperature
Co-fired Ceramics) [44, 45]. Циліндрична калориметрична комірка оточена
кількома керамічними кільцевими каркасами (рис. 1.11 ) на пласкій поверхні
яких «надруковані» батареї термопар у яких «гарячі» спаї наближені до
комірки, а «холодні» - до оточуючого теплорозсіювального корпусу. Батареї
всіх дискових каркасів послідовно з’єднані між собою перемичками, для яких
передбачені канали у дисках. Низькотемпературна кераміка створюється на
основі кристалізованого скла або суміші скла та кераміки (Al 2O3, Si2O3, PbO і
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т. д.). Для нанесення провідних елементів термопар і з'єднань застосовують
електропровідні пасти, сумісні з низькотемпературної керамікою. Провідні
пасти легко наносяться трафаретним друком, що дозволяє отримувати
топологію з високою роздільною здатністю. При спільному обжигу
важливими параметрами металізації є усадка і теплове розширення
матеріалів, які повинні бути порівнянні з параметрами використовуваної
кераміки.
1 - керамічний кільцевий каркас;
2 - «надрукована» батарея термопар;
3 - теплорозсіювальний корпус;
4 – канал для калориметричної комірки;
5 – перемичка.
Рисунок 1.11 - Каркасний перетворювач із
застосуванням
технології
спільного
обжигу низькотемпературної кераміки
(LTCC).
Розповсюдження

набули

спіральні

безкаркасні

термобатареї,

виготовлені за допомогою технології гальванічного осадження. Найбільш
часто для цього застосовують термоелектричну пару мідь – константан. Для
виготовлення

такої

термобатареї

навивають

на

каркас

спіраль

з

константанового дроту. Спіраль з каркасом занурюють у електроліт так, щоб
покрити шаром міді половину кожного витка спіралі. Товщину шару міді
вибирають такою, щоб забезпечити максимально термо-ЕРС термоелементу
при мінімальній його теплопровідності. Оптимальна товщина шару покриття
досягається при виконанні умови S1 S 2 
поперечний переріз дроту та покриття,

1  1 2   2 , де S1 S2 -

 1 ,  2 , 1 , 2 - питомі опори та

теплопровідність матеріалів дроту та покриття. Варіант монтажу спіральної
термобатареї з гальванічно осадженими електродами наведений на рис. 1.12.
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1 – реакційна камера (комірка);
2 – константанова гілка;
3 – гілка з мідним покриттям;
4 – термостатована оболонка;
5 – спіральна термобатарея

Рисунок 1.12 Монтаж спіральної
термобатареї з гальванічним покриттям.
Дві такі гальванічні константан-мідні термобатареї застосовані у
перекидному мікрокалориметрі для дослідження реакцій з декількома
реагентами [7, 8], в якому термостатований блок циліндричної форми
теплоізольований посудиною Дьюара.
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.
Спіральні вихрові термоелектричні перетворювачі та короткозамкнені
термоелементи та їх характеристики розглянуті у [7, 8].
Найбільшу

чутливість

напівпровідникових

матеріалів.

мають
У

перетворювачі,
більшості

випадків

виготовлені

з

застосовують

термоелектричні модулі з матеріалів на основі Ві2Те3, призначені для
термоелектричного охолодження [7, 8, 12, 48]. Використовують і спеціально
створені для мікрокалориметрії напівпровідникові термобатареї.
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У мікрокалориметрі типу Кальве [48] використані напівпровідникові
термоелементи n- та p-типу (Bi2Te3-SB2Te3; Bi2Te3-Bi2Se3), які скомпоновані в
галети з 13 термопар кожна і розміщені в вертикальних пазах на зовнішній
стороні реакційної комірки і на внутрішній поверхні термостатованого блоку,
як і показано на рис.1.13.
У реакційній камері діаметром 17,5 мм і висотою 80 мм змонтовано 15
галет. Їх послідовне з'єднання виконано як для вимірювальної термобатареї,
так і для компенсувальної батареї елементів Пельтьє.
1 - n-гілка; 2 - p-гілка;
3 - мідні перемички;
4

-

алюмінієві

теплові

переходи

(колектори);
5 - реакційна камера;
6 - термостатований блок
Рисунок 1.13 - Монтаж термобатареї
з напівпровідниковими термоелементами
Відомі батарейні перетворювачі теплового потоку (ПТП), виготовлені
зі дротової спіралі одного термоелектродного матеріалу, на яку гальванічним
способом нанесені окремі ділянки парного термоелектродного матеріалу
[72…78]. Такі перетворювачі отримали широке розповсюдження для
вирішення завдань діагностики і моніторингу різноманітних об’єктів у
енергетиці,

будівництві

та

аерокосмічній

техніці,

для

побудови

різноманітних вимірювальних засобів [79…81]. Основою такої батареї
термоелементів є навита на стрічковий каркас з електроізоляційної плівки
пласка

спіраль

(рис.

1.14),

яка

виготовлена

з

дроту

основного

термоелектродного матеріалу, з періодично нанесеним покриттям парного
термоелектродного металу. При цьому межі переходу від основного
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(несучого) термоелектрода 1 до біметалевого 2 є «спаями» 3, які розміщені
уздовж обох ребер каркасної стрічки.
1 - основний термоелектрод;
2 - біметалевий термоелектрод; 3 – спаї
термоелементів; 4 - стрічковий каркас з
електроізоляційної плівки/
Рисунок 1.14. - Батарея термоелементів з
гальванічним нанесенням термоелектричного
матеріалу
При виготовленні традиційних пласких ПТП спіраль термоелементів
укладають

у

спеціальну

матрицю

і

заливають

електроізоляційним

епоксидним компаундом з теплопровідним наповнювачем для придання
йому форми монолітної пластини. Такий перетворювач є так званою
«додатковою стінкою», на протилежних сторонах якої розміщені спаї
термоелементів. При наявності теплового потоку, що проходить крізь
додаткову стінку, тобто пластину перетворювача, і відповідно, паралельно
через всі елементи термобатареї, виникає перепад температури між спаями,
внаслідок чого, в кожному з включених послідовно термоелементів
генерується електричний сигнал. Сумарний вихідний сигнал перетворювача
пропорційний значенню теплового потоку [72, 73].
Найбільш

поширеними

є

перетворювачі,

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
[72]. Такі перетворювачі мають високу чутливість, оскільки технологія їх
виготовлення дозволяє розміщувати до кількох сотень термоелементів на
квадратний сантиметр поверхні перетворювача.
На рис. 1.15а показаний поперечний переріз циліндричної оболонки
площиною,

перпендикулярною

до

її

осі

при

використанні

спіралі

термоелементів зі спаями на ребрі, а на рис. 1.15б – фотографія готової
оболонки [60]..
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а)

б)

1 – спіраль термоелементів; 2 – епоксидний компаунд; 3 - бавовняна
тканина
Рисунок 1.15 - Батарейний перетворювач у вигляді циліндричної
оболонки з використанням спіралі термоелементів зі спаями на ребрі: а) поперечний переріз площиною, перпендикулярною до осі оболонки; б) –
фотографія оболонки
Застосування перетворювачів для кондуктивних калориметрів на базі
гальванічних ПТП, зважаючи на їх високу чутливість та технологічність
виготовлення,

є

перспективним

напрямом

вдосконалення

систем

калориметрії, однак існує декілька питань, які потребують вирішення.
Необхідно вдосконалити методику розрахунку чутливості та теплового опору
перетворювачів, розробити технологію виготовлення перетворювачів з
зменшеним тепловим опором і підвищеною швидкодією, вдосконалити
технологію виготовлення перетворювачів у вигляді циліндричних оболонок.
1.4 Приклади реалізації калориметричних приладів та завдання їх
удосконалення
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
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допомогою ефекту Пельтьє. Теплота ендотермічних процесів також може
бути

скомпенсована

шляхом

зміни

напрямку

електричного

струму

термобатареї [4, 12].
Кальве удосконалив калориметр Тіана, сконструювавши на його основі
диференціальні калориметри, що містять дві або чотири комірки для
проведення досліджень в біології і фізичної хімії [7, 12]. Калориметр Кальве
(рис.1.16) 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).

1 ‒ калориметрична комірка з
термопарами; 2 ‒ блок калориметра;
3 ‒ металеві конуси для створення
однорідного поля температур у блоці;
для термостатування приладу; 6 ‒ теплові
екрани; 7 ‒ теплова ізоляція; 8 ‒ трубка для
введення речовини; 9 ‒ вікно для відліку
показів гальванометра 10
Рисунок 1.16. Конструкція калориметру Е.
Кальве
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1.4.1 Кондуктивні калориметри для визначення теплоти згоряння
Для проведення дослідів спалювання речовин в калориметрі Кальве
розроблено спеціальну мікробомбу (рис. 1.17) діаметром 35 мм і висотою
80 мм [12]. 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.
1 ‒ тепловий ізолятор;
2 ‒ мікрокалориметрична камера;
3 ‒ бавовняна нитка;
4 ‒ речовина, що спалюється;
5 ‒ струмопровідний стрижень;
6 ‒ струмопідведення ланцюга підпалу;
7 ‒ ізолюючий чохол;
8 ‒ платиновий тигель;
9 ‒ тонкий платиновий дріт.
Рисунок 1.17 - Мікробомба Кальве [12]

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
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,
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при якому теплоту згоряння визначають не інтегруванням 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 [4, 5, 7, 8, 12, 22, 37…61,
82...91].
В Інституті хімічної фізики СРСР, пізніше у Інституті структурної
макрокінетики АН РФ, проведені дослідження з автоматизації процесу
калориметричних вимірів і запропонований ряд способів проведення
прискорених

вимірювань

енергії

згоряння.

Розроблені

автоматичні

калориметри, які використовуються для вимірювання теплоти згоряння
різних речовин [83…91].
У калориметрі БКС-1 [86] вимірювальна комірка виконана у вигляді
багатогранника, а масивний термостатований блок ‒ у вигляді окремих
сегментів, які притискають до граней вимірювальної комірки площинні
диференціальні термопари (Рис. 1.18). У такій конструкції забезпечується
хороший тепловий контакт між вимірювальною коміркою і зовнішнім
термостатованим корпусом, що дозволяє знизити інерційність калориметру.
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 калориметричної бомби 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 [87] став
наступною автоматизованою модернізацією, а в новій моделі БКС-2Х [88]
втілено сучасні комп'ютеризовані технології та збільшено швидкодію
опрацювання дослідних даних.
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1 – вимірювальна калориметрична
комірка; 2 – калориметрична бомба;
3 – термобатарея; 4 - масивний
блоком з рухомих сегментів;
5 – повітряні тепловідводи;
6 – кільцева обойма прижимного
елементу, 7 – розпірні болти;
8 – ізотермічна оболонка;
9, 10, 11 – плівкові диференціальні
термопари, з’єднані послідовно у
термобатарею;
12, 13 – електроізоляційні прокладки.
Рисунок 1.18 - Конструкція
кондуктивного
калориметра
з
масивним термостатованим блоком,
який
складається
з
рухомих
сегментів.
Фахівцями ІТТФ НАН України було розроблено і створено серію
вітчизняних

калориметрів,

альтернативних

традиційним

водяним

калориметрам згоряння [92…95]. 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
потужності, що проходить крізь нього. При проведенні досліду значення
цього сигналу інтегрують до моменту відновлення в тепловому блоці
стаціонарного режиму.
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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 з однією коміркою
(рис. 1.19) [60, 92…95]. 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.
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
Рисунок 1.19 - Конструкція теплового
блоку калориметра моделі КТС-3 [60].
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Аналіз конструкцій і технічних характеристик бомбових калориметрів,
розроблених в останні роки, дозволяє виявити дві основні тенденції в
розвитку цих приладів: по-перше, переважно розробляються анероїдні
(безводні)калориметри,

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.
У таблиці 1.1 представлені для порівняння характеристики діапазону,
точності

та

метрологічні

швидкодії бомбових
характеристики

калориметрів

бомбових

згоряння.

калориметрів

Нормовані

різних

типів

задовольняють сучасним вимогам промисловості [60, 92, 96…115] 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 вимірюваннях.
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.
До

шляхів

подальшого

удосконалення

бомбових

калориметрів

відносяться перш за все зменшення впливу зовнішніх збурень на результати
калориметричних вимірювань та збільшення швидкодії та продуктивності
вимірювань.

Таблиця 1.1
Порівняння точності та швидкодії бомбових калориметрів згоряння
Діапазон
Країна
Модель
Принцип дії
вимірювань,
Фірма
кДж
США
LECO
АС500
ентальпійні,
10…35
Corporation
АС600
рідинні
США
Parr Instrument
1341
10…35
Company
6100
ентальпійні,
6200
рідинні
Німеччина
С 200
ІКА
С 2000
ентальпійні,
10…40
С 6000
рідинні
С-1
ентальпійний,
С 7000
анероїдний
10…30
Росія, ЗАО «Русские АБК-1В
ентальпійний,
Энергетические
рідинний
8…40
Технологии»
Казахстан
В-08МА К
ентальпійні,
10…40
з-д «Еталон»
рідинні
Україна
КТС-1
кондуктивні
10…40
ІТТФ НАНУ
КТС-2
ізопериболичні
10…40
КТС-3
з 1 коміркою
10…35

Похибка/
Тривалість
Джерело
відтворюваність, вимірювання інформації
%
хв.
0,1
0,1

20
6

[113]

0,3
0,1…0,2
0,1
0,15
0,05
0,05
0,15

25
6
6
20
22
15
15

[114]

[115]

[115]
0,1
0,1

14

0,1

20

0,2
0,2
0,2

60
60
45

[98, 116]
[105, 106]
[60]
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1.4.2 Диференціальний кондуктивний калориметр
В ІТТФ НАН України у рамках робіт по ліквідації наслідків катастрофи
на 4-му блоці Чорнобильської АЕС розроблено мікрокалориметр моделі
ДМК-1 (рис. 1.20) для вимірювання тепловиділення паливовмісних мас [55,
117].

1 – робоча комірка;
2 – комірка порівняння;
3 – калориметричний блок;
4, 5 – контейнери;
6 – вкладиші теплоізоляційні
Рисунок 1.20 - Мікрокалориметр
ДМК-1
Для проведення досліджень мікрокалориметр укомплектований
спеціальними контейнерами двох типів, всередину яких поміщають дослідні
зразки. Перший – тонкостінна циліндрична ємкість об'ємом 330 см3 з
алюмінієвого сплаву, горловина якої завалькована у фланець та закривається
кришкою; на зовнішній стороні кришки є пристосування для перенесення,
завантаження і витягання контейнера з вимірювальної комірки. Контейнер
другого типу – для дослідження тепловиділень високорадіоактивних зразків
паливовмісних мас, додатково забезпечений поглинальною свинцевою
оболонкою. При масі контейнера до 3,2 кг його корисна ємність становить 85
см3.
Калориметр забезпечив допустиму відносну похибку вимірювання
потужності тепловиділення в діапазоні (10-3 – 2) Вт не гірше 1,5%, а в
діапазоні (10-5 – 10-3) Вт не гірше 5,5% при одноциклічній методиці
вимірювань і 2 % при поліциклічній.
1.4.3 Калориметри на основі теплометричних мостів
Суттєвою особливістю теплофізичних вимірювань є трудомісткість і
порівняно низька точність, що обумовлено малою контрастністю речовин по
теплопровідності і обмеженими можливостями зменшення теплового потоку
в неактуальних напрямках і інших зовнішніх теплових впливів. Природний
шлях підвищення точності лежить через зниження методичних похибок.
В цьому плані дуже ефективними для вивчення теплоємності є мостові
методи вимірювань [118…126].
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Теплометричні мостові схеми побудовані за аналогією з електричними
[118, 121, 122]. При цьому температура є аналогом електричної напруги,
густина теплового потоку - сили електричного струму, а тепловий опір електричного опору.
Під теплометричною мостовою вимірювальною схемою калориметра
слід розуміти сукупність двох або більше вимірювальних комірок,
температура яких змінюється за однаковим законом, що дозволяє визначити
шукану теплофізичну характеристику (ТФХ) по відношенню виміряних
значень теплоти, підведених (або відведених) до досліджуваного і еталонного
зразків для підвищення (зниження) їх температури на однакове значення за
умови рівності їх середньої температури. Зміну температури зразків,
робочого і еталонного, на однакове значення може бути здійснено або в
режимі безперервної зміни температури при однаковій для обох зразків
швидкості зміни, або в режимі ступеневого підвищення (зниження)
температури за умови рівності початкових і кінцевих значень температури
досліджуваного і еталонного зразків.
Через труднощі, пов'язані з необхідністю забезпечити коректне
вимірювання малих значень різниці температури і наявністю контактного
опору, яке в теплопровідних ланцюгах незрівнянно більше, ніж в
електропровідних, пристрої мостового типу, засновані на вимірі різниці
температури, не знайшли широкого поширення. У цих умовах особливого
значення набувають вимірювання теплового потоку в теплопровідних
ланцюгах, що дозволяють визначати шукане тепловий опір без вимірювання
різниці температури або врівноваження теплової мостової схеми, в чому і
криється джерело підвищення точності калориметричних вимірювань
мостовим методом.
В [124, 126] розглянуто робочий кондуктивний мікрокалориметр, в
якому

реалізований

диференційно-мостовий

метод

вимірювання

теплоємності. Схема розміщення його елементів (а) і еквівалентна мостова
схема з'єднання теплових опорів і ємностей (б) наведені на рис. 1.21 [124].
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1 - 4 – теплометричні комірки;
5 - тепловий блок;
6, 7 - досліджувана (х) і еталонна (е)
речовина; 8 - електронагрівник;
9 - термобатарея ПТП
а
Рисунок 1.21 - Схема розміщення (а)
і еквівалентна мостова схема
з'єднання теплових опорів і ємностей
(б) мостового кондуктивного
мікрокалориметра
б
Прилад містить чотири теплометричні комірки, розташовані в
загальному тепловому блоці, забезпеченому електронагрівником, що
забезпечує синхронну зміну температури, при цьому кожна комірка - це
сукупність ПТП і утримувача зразка (тигля, контейнера, ампули), попарнодиференціальне включення яких виключає вплив теплоємності утримувача
зразка і ПТП на сигнали, що генеруються. Диференціальне з'єднання
наповненої речовиною комірки з порожньою дозволяє із загальної кількості
теплоти, акумульованою робочою коміркою, виключити теплоту, витрачену
на нагрівання утримувача і термоелементів ПТП.
За ступінчастого збільшення температури від Т П до Т К і при
оснащенні комірок в кожній парі ідентичними ПТП і утримувачами зразка
розрахункова формула для питомої теплоємності досліджуваного зразка має
вигляд:
CP ЗР  СР Ет  тЕт тЗР  Q1-2 Q3-4  ,
(1.12)
де Qi – теплота, акумульована i–ою коміркою; Q1 2 , Q3 4 - різниці теплоти,
акумульованих відповідними комірками; тЕт , тЗР - маси еталону і
досліджуваного зразка; СР Ет - питома теплоємність еталону.
З урахуванням того, що Qi  j  K i  j  Ei  j

( K i  j і Ei  j - коефіцієнт

перетворення і сигнал диференційно з'єднаних пар ПТП), розрахункова
формула має вигляд:
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 tK
cP ЗР  сР Ет  тЕт тЗР   K 12 K 34     E12  dt  E34  dt  . (1.13)
tH
 tП

Температура віднесення приймається рівною напівсумі 0 ,5Т П  Т К 

Для скануючого режиму з постійною швидкістю зміни температури
розрахункова формула для питомої теплоємності досліджуваного матеріалу:

сР ЗР  сР Ет  тЕт

тЗР   Φ12 Φ34  ,

(1.14)

де Φ1 2 і Φ34 - різниці теплових потоків до відповідних комірок.
Таким чином, визначення теплоємності зводиться до мостового
порівнянні значень теплового потоку, що вимірюється диференційно
з'єднаними ПТП пар комірок, і не залежить від швидкості зміни температури,
що призводить до підвищення точності в порівнянні з традиційними
методами [124].
1.4.4 Проточні (теплообмінні) калориметри
У проточному (теплообмінному) калориметрі теплова потужність
визначається за температурою розігріву (або охолодження) речовини, яка
прокачується (газу або рідини) при її теплообміні з об’єктом, в якому
проходить досліджуваний процес. Такі калориметри застосовуються для
неперервного вимірювання потужності протягом протікання процесу,
причому стала часу теплообміну повинна бути значно меншою ніж
досліджувальний процес. Проточні калориметри широко застосовуються для
неперервного визначення теплоти згоряння газу [6].
Досліджуваний газ безперервно спалюють в пальнику при постійному
тиску. Уся теплота, що виділяється при згорянні поглинається або потоком
охолоджуючого середовища в теплообміннику (вологі або теплообмінні
калориметри) які виробляють, наприклад, фірми Junkers і Reinecke, ФРН
(Рис. 1.22а), або за допомогою змішування продуктів згоряння з потоком
повітря з відомим витратою (сухий або змішувальний калориметр)
виробники: Reinecke, ADOS, Union (див. рис. 1.22б). Зазвичай визначають
нижчу теплоту згоряння. Щоб визначити вищу теплоту згоряння, необхідно
сконденсувати водяну пару, яка міститься в газах. Знаючи масові витрати
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потоків і різницю температур на вході

і виході калориметру, можна за

рівнянням теплового балансу обчислити відповідну теплоту згоряння.

а
б
1 – конденсат (у скобках – основні параметри); 2 – гази, що відходять; 3
– ввід охолоджуючої середи; 4 – відвід охолоджуючої середи; 5 – повітря; 6 –
газ; 7 – охолоджуюче повітря та димові гази; 8 – охолоджуюче повітря.
Рисунок 1.22 - Принциповий устрій вологого (а) та сухого (б)
проточних калориметрів для газоподібного палива.
Необхідна підготовка газу у всіх газових калориметрах в принципі
однакова. Перед спалюванням газ спочатку очищають від твердих
механічних домішок (в фільтрі) і зволожують (до насичення вологою, 100%),
а потім доводять до заданих значень попереднього тиску (за допомогою
редукційного клапана) і температури охолоджуючої середовища. Необхідне
для

горіння

повітря

теж

зволожують

і

доводять

до

температури

охолоджуючого середовища.
Залежно від необхідної точності і допустимих витрат на вимірювальну
апаратуру деякі з цих умов можуть не виконуватися. Калориметри слід
повіряти на еталонному газі (наприклад, на водні або метані), щоб
встановити

похибки

вимірювання.

калориметр згадане рівняння має вигляд:

Для

теплообмінного

(вологого)
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K m
 G )  cK  ΔK
Qo  ( m
де Qo

-

(1.15)

 K і m G - масові витрати
вища теплота згоряння; m

охолоджуючої середовища і палива, кг/с; cK - питома теплоємність
охолоджуючої

середовища,

Дж/(кг*К);

ΔK -

приріст

температури

охолоджуючої середовища, К.
Підвищення температури зазвичай складає 5-15 К. Зважаючи на велику
термічну масу, теплообмінні калориметри мають дуже велику постійну часу,
яка може доходити до декількох хвилин. Тому вони менш зручні для
використання в замкнутій системі регулювання в якості первинного
перетворювача, ніж сухі калориметри, постійна часу яких становить лише
кілька секунд. Зате досяжна похибка теплообмінних калориметрів порівняно
висока. Їх похибка не перевищує ±(0,25…1)%, так що їх можна
використовувати також для лабораторних досліджень і для калібрувань. Сухі
калориметри мають похибку від ± 1 до ± 2% верхньої межі діапазону
вимірювань.
Цікавий приклад реалізації проточного калориметру для визначення
теплоти згоряння газу розглянутий у [127…129] (рис. 1.23).
1 – газова плита, 2 – конфорка, 3 – штуцер,
який монтується на заміну сопла
конфорки, 4 – лічильник газу з оптичним
відліковим пристроєм, 5 – сенсори
надлишкового тиску в трубопроводі газу
до та після лічильника, 6 – сенсор
температури газу, 7 – інфрачервоні
сенсори вмісту метану та CO2 в газі,
8 – калориметрична колонка,
9 – пальник, 10 – кожухотрубний
теплообмінник, 11 – сенсори температури
рідини, 12 – сенсор температури димових
газів, 13 – сенсор вмісту залишкового
кисню в димових газах, 14 – сенсори
тиску, температури та вологості
навколишнього середовища

Рисунок 1.23 - Схема калориметра для визначення теплоти згоряння
природного газу в побутовому секторі.
У приладі забезпечується постійний контроль повноти згоряння
завдяки

сенсору

вмісту

залишкового

кисню

в

димових

газах

і

використовується той факт, що стехіометричного горіння побудовані на
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принципі, що для природного газу теплота згоряння є лінійною функцією
співвідношення кількості повітря до об’єму газу, яке необхідне для
досягнення стехіометричного горіння. Природний газ відібраний від джерела
у побутовому секторі проходить крізь лічильник газу з оптичним відліковим
пристроєм 4 і поступає на пальник 9, до якого забезпечене надходження
навколишнього

повітря.

Продукти

згоряння

проходять

крізь

–

кожухотрубний теплообмінник 10, де віддають енергію рідині, температура
якої вимірюється сенсорами 11. При вимірюваннях визначають також
температуру, вологість та тиск повітря, вміст метану та CO2 в газі,
надлишковий тиск в трубопроводі газу до та після лічильника, температуру
димових газів, а за отриманими даними розраховують теплоту згоряння.
Очікувана авторами похибка вимірювання складає 0,5%.
Удосконалення
вдосконаленням

проточних

систем

калориметрів

регулювання

їх

часто

пов’язано

температурного

стану

з
та

застосуванням термобатарейних перетворювачів для контролю теплообміну
комірок.
Диференціальний

адіабатизований

проточний

калориметр

[119],

містить робочу і еталонну комірки, з'єднані між собою термобатареей і
розміщені в адіабатичній оболонці. Причому кожна з комірок у свою чергу
складається з двох (основної та додаткової) камер, призначених для реагенту
і нейтральної речовини, відповідно. Основна камера робочої комірки і
додаткова камера еталонної комірки, також як і додаткова камера робочої
комірки і основна камера еталонної, з'єднані трубопроводами, утворюючи
сполучені посудини. Термобатарея пов'язана з електронним блоком
реєстрації та управління подачі речовин у відповідні комірки. Зовнішній
вигляд і схема цього мікрокалориметру показані на рисунку 1.24.
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а
б
1- робоча комірка; 2 - еталонна комірка; 3 - оболонка адіабатична; 4, 5 основна і додаткова камери робочої комірки; 6, 7 - основна і додаткова
камери еталонної комірки; 9 - трубопроводи; 10 - ПТП; 11 - електронний
блок реєстрації та регулювання; 12, 13 - компенсаційні нагрівачі;
14 - вимірювач струму компенсації; 15, 16- вентилі введення і виведення
реагенту і нейтрального речовини
Рисунок 1.24 - Схеми диференціального мікрокалориметру з адіабатичною
оболонкою
Тепловий ефект хімічної реакції в комірках (робочій «Р.К» і еталонний
«Е.К.» ) призводить до підвищення температури, яке залежить не тільки від
кількості теплоти від хімічної реагенту Q X .P в робочій комірці і потужності,
що виділяється компенсаційним нагрівачем QK .H в еталонної комірці, а й від
суми значень теплоємності комірки, хімічного реагенту і речовини що
аналізується. Якщо забезпечити системою регулювання протягом усього
процесу рівність температури робочої і еталонної комірок і відсутність
теплових втрат, то прирощення температури в обох комірках буде
однаковим. Однак теплота, що виділяється компенсаційним нагрівачем,
дорівнює тепловому ефекту взаємодії аналізованого речовини з хімічним
реагентом тільки в разі рівності сумарної теплоємності обох осередків.
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Практично неможливо підібрати реагент і еталонну речовину з однаковою
теплоємністю і тим самим отримати ідентичність теплової потужності
компенсації вимірюваної теплоти реакції, що є основним джерелом похибки
приладу. Підвищити точність калориметр можливо шляхом усунення
відмінностей між теплоємністю наповнювачів робочої і еталонної комірок.
Це і реалізовано введенням у комірки приладу додаткових камер, які
заповнюються

нейтральною

речовиною.

Рівняння

вимірювання

адіабатичного диференціального калориметра має вигляд:

Q Х.Р  QК.Н

С Р.К  С Х.Р  СЕ.Р  С АН.Р
 QК .Н  К ,
СЕ.К  С Х.Р  СЕ.Р  С АН.Р

(1.16)

де С Р .К , С Е ,К , С Х .Р , С Е.Р С АН .Р ,– теплоємність робочої і еталонної
комірок, хімічного реагенту, еталонної речовини і речовини, що аналізується,
відповідно.
Введення в робочу і еталонну комірки калориметра по додатковій
камері, ідентичних основним і з'єднаних трубопроводами попарно з
основними, дозволило зблизити сумарну теплоємність робочої і еталонної
комірок і тим самим зменшити похибку вимірювань до 0,6%.
1.4.5 Калориметричні засоби вимірювання радіаційного теплового
потоку.
Для вимірювання радіаційного теплового потоку використовують
різноманітні калориметричні прилади та системи. Структура деяких таких
приладів представлена на рис. 1.25 [130].
Основними складовими структури калориметричних приладів для
вимірювання радіаційних теплових потоків є:
- приймальний елемент 1, призначений для поглинання радіаційного
потоку і який для цього має чорне покриття або одну з форм моделей АЧТ;
- чутливий елемент – батарея термопар, гарячі спаї якої розміщенні у
приймальному елементі, а холодні – у пасивному термостаті, яка вимірює
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перегрів приймального елементу під дією випромінення;
- пасивний термостат (масивний корпус) 3, який виконує подвійну
функцію – зберігає температуру від якої проводять відлік і забезпечує
конструктивну цілісність конструкції.

1 – приймальний елемент; 2 – чутливий елемент – батарея термоелементів;
3 – пасивний термостат (масивний корпус); 4 – електронагрівник; 5 – втулки
теплоізоляційного матеріалу; 6 – виводи електронагрівника; 7 – виводи –
батарея термопар.
Приймальні елементи у вигляді: а – пласкої чорненої пластини; б – з
канавками трикутної форми для збільшення поглинання; в – конусна модель
АЧТ; г – комбінована модель АЧТ – сфера зі зворотнім конусом.
Рисунок 1.25 - Структура калориметричних приладів для вимірювання
радіаційних теплових потоків.
Крім того у приладі може бути розташований електронагрівник 4 , який
застосовується для калібрувальних процедур методом заміщення потужності
випромінення потужністю електричного току.
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Приймальні елементи калориметричних пристроїв можуть мати форму
різних моделей АЧТ, наприклад, пласкої чорненої пластини (а); пластини з
канавками трикутної форми (б); конуса (в); сфери зі зворотнім конусом (г).
Можливі і інші прості та комбіновані форми – циліндр, комбінований
циліндр з конусом або на півсферою, призма, клин і т.п.
Вважається, що найбільш ефективною за значенням коефіцієнту
поглинання є сферична модель АЧТ з вхідним отвором відносно малого
діаметру. Калориметричний приймач випромінення саме такої форми
досконально досліджений у роботах [131…134]. На основі подібних
калориметричних засобів створений Державний первинний еталон одиниці
енергетичної освітленості некогерентним випромінюванням ДЕТУ 11-01-96
[135].
Калориметричні прилади для вимірювання радіаційних теплових
потоків застосовують у різних галузях науки і техніки, наприклад, у
енергетиці,

аерокосмічній

галузі,

при

пожежних

випробуваннях,

дослідженнях енергії сонячного випромінення і т.п. Виготовленням приладів
для дослідження теплообміну випромінюванням займаються як науководослідні установи, так і великі міжнародні компанії, такі як Kipp & Zonen
(Нідерланди) [136], FuehlerSysteme (Німеччина) [137], НТМ-Защита (Росія)
[138], та ін. Деякі питання метрологічного забезпечення та експлуатації
приладів для дослідження теплообміну випромінюванням розглянуті у
роботах [139…141].
1.4.6 Нанокалориметри на чипі.
Розвиток науки і техніки ставить перед калориметрією нові завдання –
з одного боку необхідно збільшувати масу проби матеріалу і об’єм комірки
для досліджень природних негомогенних матеріалів, а з іншого –
досліджувати дуже малі об’єкти (мікроплівки, мікроорганізми і т.п.), розміри
яких вимірюються в мікрометрах і навіть нанометрах, а маса у мікрограмах
або нанограмах, з забезпеченням високої швидкості зміни температури для
ДСК досліджень [35, 36, 142…147].
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Наприкінці

ХХ

століття

була

запропонована

ідея

створення

калориметричного засобу для визначення надмалих енергій та потужностей
на основі сучасних досягнень мікроелектроніки. На теперішній момент
промислово

випускається

декілька

варіантів

мікросхем

(чипів),

які

реалізують цю ідею [147]. Калориметричний чип містить тонку (декілька
одиниць або десятків мікрометрів) мембрану з кремнію або його з’єднань, на
якій проходить досліджуваний процес, та термобатарею, яка вимірює зміну
температури мембрани під дією цього процесу. Самі чипи зазвичай є
основною і центральною частиною калориметричної системи, а навколо їх
розташовані елементи конструкції та пристрої, що забезпечують захист від
впливу

навколишнього

середовища,

подачу

та

видалення

об’єктів

дослідження і реагентів, вимірювання та опрацювання вихідних сигналів. На
рис. 1.26а представлена фотографія однієї з перших мікросхем з 4 чипів у
корпусі. За допомогою приладів, в яких застосований чип з розміром 5 × 5
мм і товщиною кремнієвої мембрани 4 µм,

були виміряні концентрації

глюкози, сечовини та пеніциліну в межах від 0,001 до 1 моль/л. Для
отримання селективно чутливих перетворювачів, мембрани чипів покривали
ферментом, який перетворює специфічні речовини з характерним виділенням
тепла [148].

а

б

а - Чотири калориметричні чипи типу XI-78, встановлені в отворі 11×11мм у керамічний
68-контактний корпус 29×29мм
б – центральна частина калориметру для аналізу інжекційного потоку речовини
Рисунок 1.26 – Калориметричний чип та калориметрична система на базі чипу.

На рис. 1.26б представлена центральна частина калориметру для
аналізу інжекційного потоку речовини, яка містить сам калориметричний чип
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з нанесеним шаром ензиму, з'єднувач з нульовим зусиллям приєднання і
термостатований алюмінієвий блок із проточними каналами [149].
За допомогою цього приладу досліджений метаболізм живих клітин,
іммобілізованих на калориметричній чиповій мембрані під час підживлення
розчинами глюкози різної концентрації [150]. У цій установці буферна рідина
постійно протікає крізь калориметр, і періодично у цей потік вводиться
зразок, що приводить до змінного сигналу [149]. Це також дозволяє
усуваючи дрейф базової лінії.
Створені також пакетні багатокоміркові калориметричні системи, які
містять 96-елементний титрувальний планшет калориметрів для медичних і
фармацевтичних застосувань [147, 151]. Досягнута роздільна здатність
50 нВт або 3 µJ при об'ємі зразків 100 нл. Ці калориметричні системи є
справді нанокалориметрами. При паралельному аналізі досягнута кількістю
аналізів на добу 100…1000
Для проведення ДСК досліджені у калориметричні чипи введені
електричні нагрівачі. Устрій та технологія деяких калориметричних чипів
показані на рис. 1.27 [147].

Рисунок 1.27 - Деякі технології виготовлення калориметричних чипів: (а)
монокристалічна Si мембрана (2,5…40 µм товщиною) з моно-Si нагрівачами резисторів і
моно-Si/Al термобатареєю; (b) мембрана SiN з нагрівачем poly-Si та термобатареєю; (в)
комбінована моно-Si/SiN мембрана, з полі-Si термобатареєю та нагрівачами. [147].

Завдяки малій товщині мембрани, процес нагрівання при
температурному скануванні можна здійснювати з дуже великою швидкістю і
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спостерігати як процес залежить від різних параметрів [152, 153]. На рис.
1.28 показані результати плавлення при різних скануваннях зі швидкістю до
2700 К/с. [153] Дослідження проведені для процесів плавленняперекристалізації-переплавлення поліетилен тетрафталату (ПЕТ).
Стислий огляд калориметрів на базі чипів показує їх значну
перспективність у дослідженні швидкоплинних процесів, мікро- та нанооб’єктів, високошвидкісній ДСК-калориметрії.

Рисунок 1.28 - Дослідження теплоємності зразка ПЕТ масою 210 нг з
різною швидкістю сканування, які проводяться після швидкого охолодження
від температури кристалізації. Криві для абсолютно аморфного і
кристалічного ПЕТ - пунктирні лінії - показані відповідно до бази даних
ATHAS [147].
1.4.7 Калориметри з комірками великого об’єму для дослідження
негомогенних речовин.
Вирішення практичних завдань потребує використання наряду з мікроі нанокалориметрами калориметрів з комірками великого об’єму зі значним
тепловиділенням [154, 155]. Найчастіше це пов’язане з дослідженням
негомогенних речовин. Для отримання представницьких даних при
дослідженні таких речовин розмір зразка і, відповідно, реакційної посудини
та калориметричної комірки повинен щонайменше на порядок перевищувати
розмір найбільшого з неоднорідних включень. У [155] розглянуті
конструкція,
калібрування та випробування нового ізотермічного
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калориметра, придатного для дослідження зразків великого об'єму.
Вимірювальна (реакційна) посудина має об'єм 1370 см3, а калориметр
дозволяє проводити вимірювання при температурі навколишнього повітря
(5…60)°С. Практичне застосування приладу продемонстровано при
визначенні питомої теплоти гідратації цементної пасти та бетону з розміром
кремнезему до 16 мм. Відмінності протягом всього періоду вимірювання на
протязі приблизно 100 годин є меншими ніж 2%, що вказує на хороший
потенціал калориметра для вимірювання загальної теплоти гідратації
композиційних матеріалів. Порівняння даних вимірювань теплоти гідратації
цементної пасти з результатами, отриманими із застосуванням звичайного
ізотермічного калориметра теплового потоку з вимірювальним резервуаром
об’ємом 1 см3, показує збіг в межах ± 7%, що є прийнятним, беручи до уваги
процеси теплопередачі у набагато більших зразках. Розроблений калориметр
може використовуватись і в інших випадках, коли потрібні великі зразки,
такі як вимірювання теплоти адсорбції, теплоти розчинення, теплоти різних
реакцій та ентальпії переходу рідина – твердий стан у гетерогенних системах
з великими репрезентативними включеннями.
1.5 Завдання та методи моделювання калориметричних систем.
Моделювання калориметричних систем є потужним методом їх
розроблення

та

аналізу динамічних

і

метрологічних

характеристик.

Моделювання може супроводжувати весь життєвий цикл калориметру процес розроблення, дослідження характеристик, створення нових методик
вимірювань

та

експлуатацію.

Моделювання

реального

калориметру

починається з розгляду теплової схеми (тобто теплової моделі), яка виступає
як

основа

математичної

моделі.

Нерідко

моделювання

виконують,

починаючи з простих і менш точних моделей, поступово переходячи до
складних і більш точних. При цьому використовують різні методи побудови
математичної моделі і вирішення поставлених завдань [3…5, 22…26, 29, 30,
154…169]. Методи і програмні засоби моделювання калориметричних систем
розвиваються у нерозривному зв’язку з методами і засобами моделювання
теплофізичних процесів, систем автоматичного регулювання, електричних
схем. Методи моделювання можна розділити на дві групи – методи
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моделювання систем з розподіленими параметрами і методи моделювання
систем із зосередженими параметрами.
Серед методів моделювання систем з розподіленими параметрами на
сьогодні найбільш вживаними є методи аналітичного моделювання, що
базуються на аналітичному вирішенні задач теплообміну в калориметричних
системах та комп’ютерні сіткові або CFD (computational fluid dynamics)
моделі.
Як правило, отримати точні аналітичні вирази, що описують розподіл
температур, вдається лише для простих теплових моделей. В роботах [29, 30,
164,

165]

розглянуті

аналітичні

рішення

нестаціонарних

задач

теплопровідності для циліндра, пластини, кулі та для деяких двоскладових
тіл. Розглянуті також деякі задачі для трискладових тіл типу «ядро – зазор –
оболонка». Наприклад, в [166] 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 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.
На рис. 1.29 представлено теплову модель калориметричної системи з
двоскладовим ядром, яка більш близька до реальної і докладно розглянута в
[3]. 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
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може бути ототожнена з водяним калориметром, в якому тіло А являє собою
КБ, а тіло В ‒ воду.

Рисунок 1.29 - Теплова модель
калориметра з двоскладовим ядром [3].
Теплова потужність W виділяється рівномірно розподіленим по всьому
об'єму води джерелом теплоти, що виникають внаслідок перемішування в
калориметричній посудині.
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

(1.17)

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 )

(1.18)

для тіла В (води):


TВ  , t   TD  W    FB    Bn  exp  mn  t 
n 1

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

(1.19)
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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 [3]
також розглянуті моделі та отримано рішення для калориметричних систем з
адіабатичною і теплоізоляційною оболонками. На підставі отриманих рішень
проведено аналіз регуляризації теплових процесів в калориметричних
системах, методів обчислення поправок і похибок вимірювання.
В [156] 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
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вимірювань, викликані відмінністю в локалізації та формі імпульсу
тепловиділення в дослідах електричного градуювання і спалювання.
Для аналітичного моделювання використовують також задачі з
визначенням теплових полів у тілах з кусково-неоднорідними включеннями
[168] та різноманітні наближені методи вирішення задач [165].
Сіткові моделі передбачають розбиття об’єкту моделювання на велику
кількість елементів (створення сітки) і запис рівняння теплого балансу для
кожного елемента. Спільне рішення рівнянь системи дозволяє визначити
розподіл температури в об'єкті.
У [93, 94] наведений приклад моделювання розподілу температури у
ядрі кондуктивного калориметру при спалюванні різних видів палива. У
моделі сітка мала достатньо малу розмірність (всього 30 елементів), але вона
дозволила оцінити сумісний вплив зміни розподілу температури для різних
видів палива та випадкового розподілу просторової чутливості
перетворювача. На рис 1.30 представлені розподіл температури по висоті
стакана калориметричної комірки і його зміна під час експерименту.

Рисунок 1.30 - Розподіл температури по висоті стакана
калориметричної комірки з дюралюмінію товщиною 10 мм і його зміна під
час експерименту при спалюванні проб твердого (а) і газоподібного палива
(б).
Сучасні комп’ютерні програмні засоби дозволяють будувати та
розраховувати достатньо складні сіткові або CFD моделі. Найбільш
популярними програмними пакетами для побудови комп’ютерних моделей
теплових полів у калориметричних системах є ANSYS Fluent та COMSOL
Multiphysics. Нижче наведені приклади моделювання калориметричних
систем за допомогою таких комп’ютерних пакетів.
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У [45] наведені результати моделювання диференціальної
калориметричної
системи
з
каркасними
термобатарейними
перетворювачами на основі технології LTCC, розглянутими вище. Структура
одного перетворювача комірки показана вище рис. 1.11, а структура
диференціального калориметра показана на рис. 1.31.
Рисунок 1.31 - Структура
диференціального
кондуктивного калориметру
з
ізотермічним
мідним
блоком,
кюветами
з
вбудованими нагрівачами
для випробувань.
На рис. 1.32 показані результати моделювання для каркасних дисків з
батареєю з 33 термопар, як з вирізами (b) між гілками термопар, так і без
вирізів (а). Як і очікувалося, температура на диску знижується зсередини
назовні. Отриманий градієнт температури становить 35,2 К для диску без
вирізів і 68,5K для диска з вирізами.

Рисунок 1.32 Результат моделювання температурного градієнта, що виникає у випадку
виділення потужності 1 Вт у середині сенсорних дисків,
а зовнішня поверхня
підтримується при температурі 400° С. Порівняння між температурами сенсорних дисків
без (а) і з вирізами (b) між 33 термопарами показують позитивний ефект вирізів.

За результатами моделювання оцінена також чутливість приладу та
його інерційність.
На рис. 1.33 представлена структура центральної частини калориметра
на чипі [159], в якому за допомогою програмного пакету ANSYS Fluent 15.0
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моделюються теплові процеси, а також порівняння виміряного вихідного
сигналу термоелемента з визначеним за результатом моделювання.

б

а

Рисунок 1.33 Структура центральної частини калориметра на чипі (а) та
порівняння виміряного вихідного сигналу термоелемента з визначеним за
результатом моделювання в залежності від розсіюваної теплоти (б)
На рис. 1.34 представлені зміни розподілу температури для краплі води
на мембрані калориметра

при підводі електричної потужності до різних

нагрівачів, що розташовані на мембрані.

Рисунок 1.34 Зміни розподілу температури для калориметра з краплею води на
мембрані при підводі електричної потужності до: А) нагрівача R1;
B) нагрівача R2; C) нагрівачів R1 + R2.

97

Таким чином, комп’ютерне CFD моделювання є найбільш гнучким і
універсальним методом, але потребує значних трудовитрат як на створення
докладної початкової моделі і розділення її на сіткові елементи, та і на зміну
моделі у разі зміни параметрів конструкції приладу.
Більш простим та менш трудовитратним, але і менш точним є
застосування моделей із зосередженими тепловими параметрами. У таких
моделях досліджуваний об’єкт розділяють на елементи, для яких можна
прийняти, що їх тепловий стан характеризується одним значенням
температури. Для кожного з елементів формують рівняння теплового
балансу, яке враховує тепловиділення у елементі, зміну ентальпії у часі та
теплообмін з іншими елементами та зовнішнім середовищем. Від сіткових
моделей такий спосіб моделювання відрізняється значно меншою кількістю
елементів.

За

необхідності

отриману

систему

рівнянь

доповнюють

рівняннями теплообміну між елементами із зосередженими параметрами,
іншими рівняннями, що описують досліджуваний процес, генерування
вихідного сигналу перетворювачів, регулювання у системах термостабілізації
і т.п. Вирішення такої системи рівнянь дає можливість визначити середні
температури елементів системи, теплові потоки між ними, вихідний сигнал
калориметра, чутливість до вимірюваної потужності та інерційність приладу.
Вирішення складної системи диференціальних рівнянь (лінійних або
нелінійних) зазвичай проводять з використанням відомих математичних
пакетів MathCAD, MathLab і т.п.
Іноді буває зручно застосовувати для моделювання теплових процесів
метод електротеплової аналогії, відповідно до якого температуру елементу
представляють як електричну напругу, а тепловий потік – як електричний
струм. При такому моделюванні тепловий опір відповідає електричному, а
теплоємність елементу – електричній ємності. При моделюванні складають
електричну схему заміщення теплової моделі калориметричної системи, яку
досліджують використовуючи відомі методи і програмні пакети розрахунку
електричних напруг і струмів (температур і теплових потоків) у схемі. Метод
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моделювання за електротепловою аналогією є по-суті зручною і наглядною
формою представлення системи рівнянь із зосередженими тепловими
параметрами і часто використовується для моделювання калориметричних
систем [4, 5, 24, 26, 94, 95, 160, 161].
Іншим варіантом моделювання системи із зосередженими тепловими
параметрами є представлення елементів калориметричної системи та
теплової взаємодії між ними як передавальних ланок системи автоматичного
регулювання

Використовуючи

[26].

передавальних

ланок

складають

набір

схему

таких

заміщення

стандартизованих
теплової

моделі

калориметричної системи, яку досліджують використовуючи методи і
програмні

пакети

розрахунку

систем

автоматичного

регулювання.

Прикладом застосування такого підходу є робота [169], в якій розглядаються
питання

комп'ютерного

моделювання

процесу

переносу

теплоти

в

вимірювальному блоці диференціального скануючого калориметра ДСК-500.
Розкриваються

питання

вимірювального

блоку,

отримання
враховується

чисельних
їх

зміна

параметрів
в

ході

елементів
проведення

експерименту, а саме вплив параметра теплопровідності матеріалу підкладки
в залежності від ступеня її нагрівання, втрата теплоти в навколишній простір,
теплова інерційність матеріалів. На рис. 1.35а представлена структурна схема
вимірювального блоку ДСК-500, в якій окрім ланок з передавальною
функцією W, що відповідають елементам теплової частини калориметра,
присутні ланки PID1 та PID2, які відповідають ПІД-регуляторам основного
нагрівача пічки та мікронагрівача. На рис. 1.35б представлена передавальна
блок-схема моделі, адаптована для комп’ютерного пакету Simulink зі
значеннями передавальних функцій ланок. На рис. 1.35в представлений
графік,

що

відображає

залежність

встановлення

диференціальної

температури при подачі на вхід моделі ступеневого впливу у вигляді сигмафункції.
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в

а

Рисунок 1.35 Структурна схема
вимірювального блоку ДСК-500
(а); передавальна блок схема для
пакету Simulink (б); графік,
встановлення
диференціальної
температури при ступеневому
вхідному впливі
б

Таким чином, використання імітаційного моделювання за допомогою
передавальних ланок систем автоматичного регулювання дозволяє в єдиному
циклі моделювати теплові процеси при наявності активних регуляторів у
структурі, визначати параметри настроювання регуляторів, визначати
динамічні характеристики калориметрів.
1.6 Висновки та постановка завдань дослідження
З аналітичного огляду сучасної науково-технічної літератури,
авторських свідоцтв, патентів і нормативних документів, що стосуються
методів і засобів калориметричних вимірювань, випливає, що:
- широке застосування в вимірювальної практиці мають кондуктивні
калориметри, які застосовуються як для досліджень різноманітних фізикохімічних та біологічних процесів, так і для контролю параметрів
технологічних процесів і готової продукції;
- кондуктиввні калориметри використовуються здебільшого як мікрота нанокалориметри, але нагальними є і калориметричні дослідження
неоднорідних речовин і складних об’єктів, для яких необхідно створювати
калориметри зі збільшеним об’ємом реакційних посудин і комірок;
- збільшення габаритів та теплових навантажень у комірках призводить
до значного збільшення інерційності та масогабаритних характеристик
приладів і одночасно потребує ретельного захисту від дії зовнішніх збурень;
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- технологія виготовлення теплометричних перетворювачів на базі
термоелектричних батарей з гальванічним нанесенням одного з
термоелектродів дуже зручна для калориметрії, але потребує вдосконалення
методів розрахунку для більш точного визначення чутливості та теплового
опору, а також конструкції для зменшення теплового опору;
- підвищення точності вимірювання у ентальпійних та теплообмінних
калориметричних системах можливе за рахунок внесення поправок на
теплообмін із зовнішнім середовищем, які можуть бути визначені за
допомогою перетворювачів теплового потоку.
На основі зроблених висновків і для досягнення поставленої мети в
роботі необхідно розв’язати такі завдання:
- провести аналіз характеристик і структур кондуктивних калориметрів
та запропонувати шляхи збільшення верхньої межі діапазону вимірювань та
об’єму калориметричної комірки;
- дослідити методи зменшення впливу зовнішніх збурень на результати
калориметричних 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 перетворювачів теплового потоку;
- дослідити особливості застосування перетворювачів теплового потоку
у кондуктивних калориметрах та удосконалити методи їх проектування,
розрахунку характеристик та вдосконалити технологію виготовлення
перетворювачів у вигляді циліндричних оболонок;
- створити дослідні зразки калориметричних приладів та систем, в яких
реалізовані запропоновані методи вимірювань і дослідити їх експлуатаційні
та метрологічні характеристики.
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Розділ 2
ТЕОРЕТИЧНА І МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА УДОСКОНАЛЕННЯ
ЗАСОБІВ КАЛОРИМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ
2.1 Узагальнена модель однокоміркового кондуктивного калориметра
Розглянемо узагальнену фізичну модель теплового блоку однокоміркового
кондуктивного
спрощеною,

калориметра, представлену на рис. 2.1. Ця модель є
в

ній

основні

структурні

складові

представлені

як

взаємопов’язані сферичні елементи.

1 – досліджуваний зразок; 2 – реакційна посудина; 3 – калориметрична
комірка; 4 – перетворювач теплового потоку; 5 – теплоізоляція; 6 – оболонка
калориметра; 7 – внутрішня камера (порожнина); 8 – канал зв'язку з
зовнішнім середовищем; 9 – допоміжні пристрої (для вводу зразків, ініціації
реакції, тощо).
Рисунок 2.1 - Узагальнена фізична модель теплового блоку однокоміркового
кондуктивного калориметра.
Досліджуваний зразок 1 розміщений у реакційній посудині 2, яка, у свою
чергу, розташована у калориметричній комірці 3. Перетворювач теплового
потоку 4 частково охоплює комірку 3, а інша частина її поверхні може бути
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покрита шаром теплоізоляції 5 та/або контактувати з внутрішньою
порожньою камерою 7. Усі перелічені елементи охоплені оболонкою
калориметра 6, температура якої Tоб ( t ) підтримується або сталою, або
змінюється за відомим законом. Оболонка калориметра 6 захищає внутрішні
структурні елементи від теплової дії зовнішніх збурень (завад), наприклад,
температури оточуючого середовища Tос(t). Окрім перелічених основних
елементів у модель введені – канал зв'язку з зовнішнім середовищем 8 та
допоміжні пристрої 9 (для вводу зразків, ініціації реакції, тощо). Під час
вимірювань у досліджуваному

зразку 1 виділяється або поглинається

теплова потужність Wзр(t), а його середня температура має значення Тзр(t).
Крім потужності, яка генерується безпосередньо у зразку, на реакційну
посудину та калориметричну комірку можуть діяти

потужність, що

надходить ззовні Wзовн(t) та потужність збурення від допоміжних пристроїв
W9(t). Всі складові потужності, що діють на реакційну посудину і
калориметричну комірку утворюють тепловий потік, який проходить крізь
перетворювач 4, внаслідок чого генерується вихідний сигнал Евих(t), який
відображає сумісний вплив інформаційних факторів і завад.

Оскільки, у

загальному випадку, перетворювач теплового потоку 4 може не охоплювати
всю поверхню калориметричної комірки, частка теплового потоку від
комірки до оболонки може проходити крізь теплоізоляцію 5 або внутрішню
камеру 7. Ця частка теплового потоку не впливає на вихідний сигнал, тобто
частина інформації може втрачатися, для запобігання чому при створенні
калориметричних засобів мінімізують неконтрольовані теплові втрати від
комірки та вводять у результат вимірювань відповідні поправки.
Серед структурних елементів калориметру, представлених на рис. 2.1, тільки
калориметрична комірка 3, перетворювач теплового потоку 4 та оболонка 6 є
обов’язковими. Інші елементи можуть бути відсутніми у конкретних засобах
вимірювань. Реакційна посудина або контейнер потрібні у разі необхідності
створення специфічних умов для протікання досліджуваного процесу,
наприклад, підвищеного або зниженого тиску, запобігання випаровування
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речовини, окислення зразка і змішування газоподібного зразка з повітрям та
т.і. За відсутності таких умов, зразки твердих речовин можуть розміщатися
безпосередньо у калориметричній комірці. Допоміжні пристрої для вводу
зразків, ініціації реакції і т.п. можуть мати різні конструкції і вплив на
тепловий

стан,

але

вони

також

не

є

обов’язковими

елементами.

Досліджуваний зразок, як розташований у калориметрі матеріальний об’єкт,
також не є обов’язковим елементом, як наприклад, у приймачі випромінення,
коли енергія надходить від ззовні.
Канал

зв'язку

з

зовнішнім

середовищем

8

відсутній

у

багатьох

калориметричних системах, але наявний у системах, призначених для
отримання вимірюваної енергії ззовні, наприклад, у приймачах теплового
випромінення. Іншим випадком наявності каналу зв'язку з зовнішнім
середовищем є необхідність видалення продуктів досліджуваного процесу,
наприклад,

пари при сушінні досліджуваної речовини. Таким чином,

калориметричні комірки можна розділити на закриті та відкриті, причому
відкриті можуть сполучатися як безпосередньо із зовнішнім середовищем,
так і з

внутрішньою камерою (порожниною) 7, в якій, зазвичай, для

зменшення

похибки

вимірювань

підтримують

контрольовані

теплообміну. Комірки, що сполучаються з камерою із

умови

контрольованими

умовами теплообміну, будемо називати «напіввідкритими».
Розглянемо

спрощену

модель

із

зосередженими

параметрами

калориметричної системи, що зображена на рис. 2.1. Вважаємо, що тепловий
стан кожного з елементів системи характеризується одним значенням
температури. Параметри, що характеризують кожен елемент мають індекс,
який збігається з номером елементу. Для кожного з елементів записуємо
рівняння теплового балансу, яке враховує тепловиділення у елементі, зміну
ентальпії у часі та теплообмін з іншими елементами та зовнішнім
середовищем [4, 5, 26]:
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J
M
N
dTi
Ci
  Gij  Ti ( t )  T j ( t )  Gio  Ti ( t )  To ( t )  W m   Z n ,
dt j 1
m 1
n 1

(2.1)

j i

де Сi – теплоємність елементу і, і=1...9;
Gij – коефіцієнт теплопередавання між елементами і та j;
Giо – коефіцієнт теплопередавання між елементом і та оточуючим
середовищем
Ti – температура елементу і; Tо – температура оточуючого середовища;
Wm – вимірювана або відома, контрольована потужність, а саме Wзовн(t) потужність, що надходить ззовні; Wзр(t) - потужність, що надходить від
зразка; W9(t) - потужність від допоміжних пристроїв;
Zn – завада, збурення.
До системи рівнянь (2.1) додаємо також рівняння генерування вихідного
сигналу перетворювача (ПТП):
EПТП ( t )  S ПТП ( Т 4 )  T3 ( t )  T6 ( t ) ,

(2.2)

де E ПТП ( t ) - вихідний сигнал перетворювача;
S ПТП ( Т 4 ) - чутливість перетворювача, яка залежить від його температури.

Якщо від змінних у системі рівнянь (2.1), (2.2), які залежать від часу t,
перейти до зображень за Лапласом з параметром s, а елементи
калориметричної системи та зв’язки між ними представити у вигляді ланок з
відповідними передаточними функціями у вигляді зображень за Лапласом
[24…26], то модель калориметричної системи можна представити у вигляді
передаточної блок-схеми калориметричної системи (Рис.2.2). Ця блок-схема
дещо спрощена – в ній об’єднані в одну ланку реакційна посудина і
калориметрична комірка, відсутні внутрішня камера та допоміжні пристрої та
впливи від них. В той же час, у блок-схему введена ланка регулятора
температури оболонки калориметричної системи і відповідна система
регулювання зі зворотним зв’язком, які відсутні у представленій на рис. 2.1
моделі теплового блоку однокоміркового кондуктивного калориметра, але
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зазвичай входить у склад калориметричної системи, а його параметри
впливають на динамічні процеси в системі.

Рисунок 2.2 - Передаточна блок-схема моделі калориметричної системи.
На рис. 2.2 застосовуються наступні позначення:
НЗР, НКОМ, НТІ, НПТП, НРЕГ, НОБ – передаточні функції зразка, комірки разом з
реакційною посудиною, теплової ізоляції, ПТП, регулятора і оболонки
калориметра.
НОБ-КОМ, НКОМ-ОБ - передаточні функції зв’язку між оболонкою і коміркою та
між коміркою і оболонкою. За своїм змістом ці функції відповідають
коефіцієнтам теплопередавання між елементами G у рівняннях (2.1).
WВХ, WЗР, WЗОВН, WВТР – теплові потужності вхідна, від зразка, від
зовнішнього джерела, втрат крізь теплоізоляцію.
ТКОМ, ТОБ – температури комірки і оболонки системи.
ТЗАД – задана температура системи терморегулювання оболонки. Для
ізопериболічної системи ТЗАД=const; для скануючого калориметру ТЗАД
змінюється у часі за заданим законом.
ZРЕГ, ZОБ – завади, що діють на систему терморегулювання та оболонку
системи.
Між оболонкою калориметричної системи та її коміркою є тепловий зв'язок –
температура оболонки впливає на комірку через ланку НОБ-КОМ , а стан
комірки у загальному випадку впливає на оболонку через ланку НКОМ-ОБ.
Однак, оскільки температура оболонки підтримується на заданому рівні
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системою терморегулювання зі зворотнім зв’язком, то у межах діапазону
роботи цієї системи, зміна температури комірки практично не буде впливати
на температуру оболонки. Крім того, зазвичай, у якості зовнішньої захисної
оболонки

у

кондуктивних

калориметрах

застосовують

масивний

теплорозсіювальний блок зі значною теплоємністю. Причому значення
теплоємності блоку і характеристики системи терморегулювання вибирають
такими, щоб ні тепловиділення у комірці, ні зовнішні збурення помітно не
впливали на температуру масивного блоку [8, 22]. Такий вплив може
проявлятися тільки у випадках недостатньої теплоємності блоку і швидкодії
системи терморегулювання або у разі виходу за межі робочого діапазону.
При задовільній роботі системи терморегулювання, зв’язком через ланку
НКОМ-ОБ. можна нехтувати і прибрати відповідну гілку блок-схеми. У цьому
випадку регулятор температури і оболонку системи, об’єднані системою
терморегулювання, можна представити як єдину ланку із загальною
передаточною функцією, на яку діють різні завади із своїми передаточними
функціями. Інші ланки блок-схеми рис. 2.2 також можуть бути об’єднані, а
вхідні впливи перенесені у інші точки схеми із дотриманням правил
перетворень передаточних блок-схем [170]. На рис. 2.3 представлена
побудована на підставі таких перетворень спрощена блок-схема моделі
однокоміркового кондуктивного калориметра.
На блок-схемі рис. 2.3 вхідні та вихідні сигнали є зображеннями за Лапласом:
вхідними сигналами є вимірювана теплова потужність Wвх(s) та завади і
збурення Z1(s), Zi(s), ZN(s), а вихідний сигнал – сигнал перетворювача
теплового потоку ЕВИХ(s). Завади і збурення впливають на калориметричну
систему кожен через відповідну ланку з передаточною функцією НZi(s).
Відповідні впливи збурень складаються ланкою-суматором  і подаються на
вхід ланки з передаточною функцією Н1(s), яка представляє систему
терморегулювання разом з оболонкою калориметру.
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Рисунок 2.3 - Спрощена передаточна блок-схема моделі однокоміркового
кондуктивного калориметра.
На вхід системи терморегулювання подається також значення заданої
температури

теплорозсіювального

блоку

(оболонки)

Т ЗАД ( s ) .

Калориметрична комірка представлена ланкою з передаточною функцією
Н2(s), а перетворювач теплового потоку - ланкою з передаточною функцією
Н3(s). Тепловий зв'язок між теплорозсіювальним блоком та калориметричною
коміркою здійснюється через передаточну функцію H БК ( s ) .
Відповідно до передаточної блок-схеми зображення за Лапласом вихідного
сигналу EВИХ ( s ) можна описати формулою:
E ВИХ ( s )  WВХ ( s )  H 2 ( s )  H 3 ( s ) 
N

   H Zi ( s )  Z i ( s )  Т ЗАД ( s )  H 3 ( s )  H1( s )  H БК (s)  H 2 ( s )  1
i 1


(2.3)

де Z1(s),…, Zi(s),…, ZN(s) – зображення зовнішніх завад чи збурень;
WВХ ( s ) - зображення тепловиділення від досліджуваного процесу;

H Zi ( s ) - передаточні функції впливу зовнішніх завад на температуру

теплорозсіювального блоку (оболонки);
H1( s ) , H 2 ( s ) H 3 ( s ) - передаточні функції ланок спрощеної блок-схеми:

масивного теплорозсіювального блоку (зовнішньої оболонки) з системою
терморегулювання, калориметричної комірки, перетворювача;
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H БК ( s )

-

передаточна

функція,

що

описує

теплопередавання

від

теплорозсіювального блоку до калориметричної комірки;
Т ЗАД ( s ) - зображення значення заданої температури теплорозсіювального

блоку (оболонки). Це значення задають стабільним для ізопериболичного
калориметру або змінним за певним законом для сканувального приладу.
Зазвичай за виміряним вихідним сигналом необхідно визначити вхідну
потужність, тобто:
WВХ ( s ) 





N

E ВИХ ( s )
   H Zi ( s )  Z i ( s )  Т ЗАД ( s )  H БК ( s )  H 21( s ) .
H 2 ( s )  H 3 ( s ) i 1


(2.4)

Таким чином, згідно з (2.3) і (2.4), на вихідний сигнал однокоміркового
кондуктивного

калориметра впливають не тільки вимірювана вхідна

потужність WВХ і передаточна функція комірки H 2 ( s ) та перетворювача
H 3 ( s ) , але і зовнішні завади та збурення. Для зменшення їх впливу на

результати вимірювань
стабільні

умови

та підвищення точності необхідно забезпечувати

роботи,

покращувати

характеристики

системи

терморегулювання, створювати системи індиферентні до збурень, для яких
H Zi ( s )  0 [170…172].

2.2 Модель диференціального кондуктивного калориметра
Зменшення впливу зовнішніх збурень та інших факторів і, відповідно,
похибок вимірювань можна досягти застосуванням диференціальної схеми
калориметричних вимірювань [4, 5, 7, 12, 173], яка представлена на
рис.2.4а.
До

складу

диференціального

калориметра,

входять

дві

ідентичні

калориметричні комірки, причому досліджуваний процес проходить тільки в
одній – основній робочій реакційній комірці, а в іншій  компенсаційній
комірці (або комірці-референті), корисне тепловиділення або поглинання
тепла

відсутні.

Комірки

знаходяться

у

загальному

масивному

і

теплопровідному блоці, що розсіює теплоту і виконує функцію захисної
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оболонки калориметричної системи. Температура цього блоку зазвичай
підтримується стабільною або змінюваною за заданим графіком за
допомогою системи терморегулювання.

а

б
Рисунок 2.4. Структура (а) та передаточна блок-схема (б) диференціального
засобу для калориметричних вимірювань.
На блок-схемі (рис. 2.4б) вхідні вимірювані теплові потужності Wвх1(s) і
Wвх2(s), завади та збурення Zi(s), вихідний сигнал Евих(s) і передавальні
функції ланок (елементів) представлені в області зображень за Лапласом
(оператор s). Оскільки чутливі елементи комірок включені диференціально, а
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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.
Відповідно

до

передаточної

блок-схеми

диференціального

засобу

калориметричних вимірювань, зображення за Лапласом вихідного сигналу
можна представити формулою:
E ВИХ ( s )  WВХ 1( s )  H 2 ( s )  H 3 ( s ) 
N

   H Zi ( s )  Z i ( s )  Т ЗАД ( s )  H 3 ( s )  H1( s )  H БК1 (s)  H 2 ( s )  1 
i 1

 WВХ 2 ( s )  H 4 ( s )  H 5 ( s ) 
N

   H Zi ( s )  Z i ( s )  Т ЗАД ( s )  H 5 ( s )  H1( s )  H БК2 (s)  H 4 ( s )  1
i 1


або:
E ВИХ ( s )  WВХ 1( s )  H 2 ( s )  H 3 ( s )  WВХ 2 ( s )  H 4 ( s )  H 5 ( s ) 
N

   H Zi ( s )  Z i ( s )  Т ЗАД ( s )  H1( s ) 
i 1

 H 3 ( s )  H БК1 (s)  H 2 ( s )  1  H 5 ( s )  H БК2 (s)  H 4 ( s )  1

де

Н1( s ) ... Н 5 ( s ) ,

H БК1 ,

H БК2

-

передаточні

функції

.

(2.5)

елементів

диференціального засобу вимірювань.
Якщо дві комірки диференціального калориметру та перетворювачі виконані
однаковими, тобто мають однакові передаточні функції, справедливим є
співвідношення: H 4 ( s )  H 2 ( s ) , H 3 ( s )  H 5 ( s ) та H БК1  H БК2 , з яких
випливає, що у цьому випадку, третя складова у лівій частині рівняння (2.5)
дорівнює нулю, а саме рівняння спрощується до простого виразу
EВИХ ( s )  WВХ 1( s )  WВХ 2 ( s )H 2 ( s )  H 3 ( s ) ,

(2.6)

E ВИХ ( s )
.
H 2 ( s )  H 3( s )

(2.7)

або

WВХ 1( s )  WВХ 2 ( s ) 

У випадку, коли WВХ 2 ( s )  0
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WВХ 1( s ) 

E ВИХ ( s )
.
H 2 ( s )  H 3( s )

(2.8)

Таким чином, наявність двох комірок з однаковими характеристиками і
застосування диференціальної схеми вимірювань дозволяє компенсувати
вплив зовнішніх завад на вихідний

сигнал, а тепловиділення від

досліджуваного процесу визначати за вихідним сигналом калориметричного
засобу та передаточною функцією робочої комірки та перетворювача.
Зазначимо, що у випадку повної ідентичності комірок зі зразками, з (2.6)
випливає, що зміна заданої температури масивного блоку також не впливає
на вихідний сигнал калориметру. Тому при дослідженні зразків, у яких при
скануванні зі зміною температури відбуваються перетворення з виділенням
або поглинанням теплоти, наприклад, фазові перетворення, у компенсаційну
комірку поміщають нейтральну речовину, яка має таку ж теплоємність як і
досліджуваний зразок, і вирівнює передаточні функції H 2 ( s ) та H 4 ( s ) . При
вимірюваннях теплоємності у сканувальному режимі передаточні функції
H 2 ( s ) та H 4 ( s ) принципово є різними, тому вихідний сигнал залежить і від

того як змінюється температура і від теплоємності досліджуваного зразка.
Саме ця залежність є інформативним параметром, що дозволяє визначити
теплоємність зразка.

2.3 Квазідиференціальний кондуктивний калориметр зі складеним
імітатором комірки та реакційної посудини
Розглянута

вище

повномасштабна

диференціальна

схема

підходить

здебільшого для мікрокалориметрів, оскільки для неї характерна обмеженість
верхньої границі вимірюваної теплової потужності внаслідок того, що
система терморегулювання 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 недоліки особливо наглядно
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проявляються

при

спробі

створення

диференціального

бомбового

калориметра за класичною схемою при використанні бомб, що за розмірами
відповідають вимогам діючих стандартів до маси проб палив і об’єму бомби.
Для вирішення цього протиріччя запропоновано метод квазідифереціальної
калориметрії [173, 174], на базі якого можуть бути побудовані прилади
різного призначення. Такий прилад має 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

з

заданою

передавальною функцією і суматор сигналів. На рис. 2.5 представлена
загальна

структура

і

передаточна

блок-схема

квазідиференціального

кондуктивного калориметра.

а

б
Рисунок
2.5
Структура
(а)
і
передаточна
блок-схема
квазідиференціального засобу для калориметричних вимірювань.

(б)
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Відповідно до блок-схеми рис.2.5б рівняння, що пов’язує вихідний сигнал з
вхідними, має вигляд:
E ВИХ ( s )  WВХ 1( s )  H 2 ( s )  H 3 ( s )  WВХ 2 ( s )  H 6 ( s )  H 7 ( s )  H кор ( s ) 
N

   H Zi ( s )  Z i ( s )  Т ЗАД ( s )  H1( s ) 
i 1

 H 3 ( s )  H БК1 (s)  H 2 ( s )  1  H 7 ( s )  H кор ( s )  H БК2 (s)  H 6 ( s )  1



(2.9)



Умовою компенсації впливу збурень на вихідний сигнал є:
H 3( s )  H БК1 (s)  H 2 ( s )  1  H 7 ( s )  H кор ( s )  H БК2 (s)  H 6 ( s )  1  0

,

або:
H 3( s )  H 7 ( s )  H КОР ( s ) ,

H БК1 (s)  H 2 ( s )  H БК2 (s)  H 6 ( s ) . (2.10)

Вимоги (2.10) виконуються у разі, коли передавальна функція ланки корекції
сигналу компенсаційної комірки відповідає співвідношенню:
H КОР ( s ) 

H 3( s )
H7( s )

(2.11)

,

а передавальні функції комірок задовольняють пропорцію:
H 6 ( s ) H БК 1( s )

 М  const
H 2 ( s ) H БК 2 ( s )

(2.12)

де М – масштабний фактор, обумовлений співвідношенням розмірів комірок.
Оскільки теплопередавання від теплорозсіювального блоку до комірок
пропорційне площі контакту комірки з блоком, то нехтуючи втратами крізь
теплоізоляцію, можна вважати, що масштабний фактор М пропорційний
відношенням площ поверхонь ПТП робочої та компенсаційної комірок та
зворотно пропорційний питомим тепловим опорам цих ПТП:
М

H БК 1( s ) FРК RПТП - КК


H БК 2 ( s ) FКК RПТП - РК

,

(2.13)

де FРК , FКК - площі робочої комірки та компенсаційної комірки;

RПТП - РК , RПТП - КК - питомі на одиницю площі теплові опори ПТП робочої
комірки та компенсаційної комірки.
Якщо робоча і компенсаційна комірки виконані у вигляді циліндрів
однакового діаметру, але різної висоти, причому їх торцеві поверхні
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теплоізольовані, питомі теплові опори та питомі чутливості ПТП однакові
( RПТП - РК  RПТП - КК

S ПТП - РК  S ПТП - КК ),

та

тоді

справедливі

співвідношення:
М

FРК LРК
;

FКК LКК

H КОР ( s ) 

H 3( s ) FРК S ПТП - РК


 М . (2.14)
H 7 ( s ) FКК S ПТП - КК

За виконання цієї умови, рівняння (2.9) приймає вигляд :
E ВИХ ( s )  WВХ 1( s )  H 2 ( s )  H 3 ( s )  WВХ 2 ( s )  H 6 ( s )  H 3 ( s ) 

H ( s )
 WВХ 1( s )  WВХ 2 ( s )  6
 H 2 ( s )  H 3( s )
H 2 ( s ) 


або

WВХ 1( s )  WВХ 2 ( s )  М 

,

E ВИХ ( s )
.
H 2 ( s )  H 3( s )

(2.15)

(2.16)

У випадку, коли WВХ 2 ( s )  0 :
WВХ 1( s ) 

E ВИХ ( s )
, тобто співпадає з (2.8) і зберігаються переваги
H 2 ( s )  H 3( s )

диференціального методу вимірювань.
Якщо ж WВХ 2 ( s )  0 , наприклад у режимі сканування, але забезпечене стале
(незалежне від часу) співвідношення між передаточними функціями
компенсувальної та робочої комірок, тобто, виконані умови (2.14), вплив
потужності у компенсувальній комірці легко врахувати при опрацюванні
сигналів.
У загальному випадку ланка корекції може комплексно впливати на
характеристики ланцюга так, щоб амплітудно-частотні характеристики
робочої комірки і ланцюга комірки порівняння з коректувальною ланкою
були тотожними. 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 зробити подібними амплітудно-частотні
характеристики

сигналів

чутливих

елементів

комірок,

тобто

буде
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виконуватися умова (2.13). Тоді як коригувальна ланка може бути
застосований широкосмуговий підсилювач з регульованим коефіцієнтом
підсилення. Тобто, тоді Н кор ( s )  K П .
У ідеальному випадку, коли робоча та компенсаційна комірки мають
перетворювачі з однаковими питомими параметрами і різняться тільки одним
розміром (наприклад, висотою), коефіцієнт підсилення повинен приблизно
дорівнювати масштабному фактору, тобто: K П  М .
Оскільки реакційна посудина та її імітатор мають суттєво різні розміри, для
забезпечення подібності їх частотних характеристик запропоновані різні
конструкції імітатору [176], у яких він складений з кількох частин,
пов’язаних між собою регульованими тепловими опорами. Деякі можливі
конструкції імітатору представлені на рис. 2.6 та 2.7.
На рис. 2.6 представлено конструктивне виконання імітатора, що складається
з трьох концентричних кілець 3, 4 та 5. Зовнішнє кільце 3 імітатора, що
прилягає

безпосередньо

до

компенсаційної

оболонки

(ПТП),

імітує

калориметричну комірку і повинно за своєю товщиною та теплофізичними
властивостями відповідати параметрам цієї комірки. Внутрішні кільця 4 та 5
імітують реакційну посудину, причому на лінії їх сполучення просвердлені
отвори 6, як показано на рис. 2.6а.

а

б

1 – теплорозсіювальний блок; 2 – ПТП компенсаційної комірки (теплометрична
оболонка); 3 – кільце, що імітує калориметричну комірку; 4 – нерухоме кільце імітатора
реакційної посудини; 5 – рухоме кільце; 6 – отвір.
Рисунок 2.6 - Конструктивне виконання складеного імітатора комірки і реакційної
посудини з рухомими кільцями
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Кільця 4 та 5 можуть провертатися одне відносно іншого, як це показано на
рис. 2.6б. При повороті зменшується площа поверхні контакту між ними,
внаслідок чого можна регулювати тепловий опір між кільцями і, відповідно,
змінювати форму динамічного відгуку компенсаційної оболонки 2 на зміну
температури блоку 1. На рис. 2.7 представлений розріз теплового блоку
квазідиференціального бомбового калориметра зі складеним імітатором у
компенсаційній комірці.
1 – калориметрична бомба;
2 – стакан робочої комірки;
3 – стакан компенсаційної комірки;
4 - складений імітатор комірки і
реакційної посудини з рухомими
кільцями.

Рисунок 2.7 - Переріз теплового блоку квазідиференціального бомбового
калориметра зі складеним імітатором у компенсаційній комірці
На рис. 2.8 показаний інший варіант виконання імітатора, який має два
різних за конструктивним виконанням регульовані теплові опори.

1 – теплорозсіювальний блок;
2 – ПТП компенсаційної комірки
(теплометрична оболонка);
3 – кільце, що імітує
калориметричну комірку; 4 – стакан,
що імітує реакційну посудину;
5 – диск; 6 - ізоляційна прокладка;
7 – гвинт; 8 – втулка з контргайками.
Рисунок 2.8 - Конструктивне
виконання імітатора з подвійним
регулюванням.

117

У зовнішньому кільці 3 розташований стакан 4, який імітує стакан реакційної
посудини. В стакані розташовані диск 5 та ізоляційна прокладка 6, які
імітують відповідно кришку реакційної посудини та тепловий опір між
кришкою та стаканом реакційної посудини, викликаний наявністю прошарку
ущільнювача. На диску 5 розташований гвинт 7, на нарізці якого розміщено
втулку 8 з контргайками. Гвинт 7 з втулкою 8 імітує конструктивні елементи,
які зазвичай розташовані на кришці реакційної посудини – вентилі,
газовідвідні трубки, тримачі тиглів і т.п. Тепловий опір між стаканом 4 та
диском 5 може регулюватися товщиною та площею ізоляційної прокладки 6,
а тепловий опір між диском 5 та втулкою 8 – переміщенням втулки вздовж
гвинта 7.
Таким чином, застосування компенсаційної комірки з розміром меншим, ніж
у робочої, та з імітатором, який забезпечує подібність перехідних
характеристик компенсувальної та робочої комірок, дозволяє
переваги

диференціальної

схеми

при

зменшені

зберегти

масо-габаритних

характеристик калориметричної системи.
2.4 Моделювання теплових процесів у квазідиференціальному
калориметрі методом електротеплової аналогії.
Розглянемо спрощену модель теплового блоку квазідиференціального
кондуктивного бомбового калориметра та еквівалентну їй математичну
модель, побудовану за принципом електротеплової аналогії [175].
До початку вимірювань в тепловому блоці калориметра має встановитися
стаціонарний режим, тобто необхідно стабілізувати температури всіх
внутрішніх елементів. Динаміка процесів зміни температур і теплових
потоків в тепловому блоці визначає найважливіші експлуатаційні та
метрологічні

характеристики

калориметру.

При

проектуванні

квазідиференціального калориметру необхідно визначити співвідношення
параметрів робочої комірки та комірки порівняння, які забезпечать
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компенсацію зовнішніх збурень. Тому для дослідження теплових процесів
необхідно розробити модель приладу, яка відображає істотну термічну
неоднорідність калориметричних комірок та дослідити вплив параметрів і
особливостей конструкції калориметричної системи на її характеристики.
Тепловий блок приладу (рис. 2.9) має циліндричну чутливу теплометричну
оболонку 6, у внутрішньому просторі якої розміщено калориметричну
комірку 5. Ззовні теплометричну оболонку оточено теплорозсіювальним
корпусом 7.

Рисунок 2.9 - Спрощена фізична модель теплового блоку
квазідиференціального калориметра
До комірки поміщено реакційну посудину – калориметричну бомбу, що
містить стакан 3 з кришкою 1 і ущільненням 2. В нижній частині корпусу
співвісно

змонтовано

компенсаційну

комірку

10,

оточену

власною

калориметричною оболонкою 9, яка має такий самий діаметр, конструкцію та
щільність термоелементів, що й основна оболонка. Компенсаційна комірка
містить складений імітатор реакційної посудини з елементами 12, 13, 14 та
має питому теплоємність на одиницю площі поверхні оболонки ідентичну
основній. Між стаканом бомби і робочою коміркою є повітряний зазор 4, а

119

між імітатором і компенсаційною коміркою – зазор 11, а сам корпус
захищено торцевою теплоізоляцією 8.
Аналітичний розв’язок нестаціонарної задачі теплопровідності для описаної
моделі отримати практично неможливо. У той же час, представлена модель
складається переважно з двох типів конструктивних елементів, одні з яких
мають малий термічний опір і високу теплоємність, а інші високий опір і
незначну теплоємність. Така система досить добре моделюється як система з
зосередженими параметрами.
У схемі заміщення (рис. 2.10) кожен з циліндричних шарів представлений у
вигляді пасивного чотириполюсника (Т-подібного RC-фільтру), в якому
електричні опори між входом і виходом є аналогами термічного опору
відповідного шару, а електрична ємність – аналог повної теплоємності.

Рисунок 2.10 - Еквівалентна схема заміщення методом електротеплової
аналогії
Електричними аналогами теплового потоку і температури є, відповідно,
струм і напруга. Тому джерела теплової енергії в схемі заміщення
представлені джерелами струму W або напруги T. Індекси в позначеннях
опорів і ємностей в еквівалентній схемі заміщення теплового блоку
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калориметру відповідають номерам елементів моделі теплового блоку з рис.
2.9. Теплоємності ущільнення, повітряного прошарку і теплометричної
оболонки порівняно з теплоємністю інших вузлів незначні, тому не показані
на еквівалентній схемі.
Джерело струму W1 є електричним аналогом потужності, що виділяється при
спалюванні проби палива. Джерело представлено у вигляді двох частин з
ваговими коефіцієнтами g1 і g3 (g1 + g3 = 1) для обліку розподілу енергії
згоряння проби між кришкою 1 і стаканом бомби 3. Вагові коефіцієнти g1 і
g3 пропорційні площам внутрішніх поверхонь кришки 1 і бомби 3 і,
відповідно, дорівнюють: g1 = 0,12; g3 = 0,88.
Джерела W2 і ТСТ відповідають тепловому режиму поверхні корпусу
калориметра в режимах початкового розігріву і термостабілізації, відповідно.
Джерело ТПОВ імітує температуру повітря, що обдуває корпус 7. Ключі К1 і
К2 комутують джерела енергії відповідно до заданих режимів роботи
калориметра. Для моделювання перетворення та опрацювання сигналів до
еквівалентної схеми додатково введені ланки А1 та А2, які моделюють
перетворення різниці температури на поверхнях теплометричної оболонки 6
робочої комірки та теплометричної оболонки 9 комірки порівняння,
підсилювач А3 та аналоговий суматор з прямим та інверсним входами А4.
Розрахунок теплових потоків і температур в робочому режимі може бути
виконаний за електротепловою схемою заміщення методом контурних
струмів [177] із застосуванням операційного обчислення в області зображень
за Лапласом (оператор s).
Система рівнянь для контурних струмів має наступний вигляд:
Z W  T

2.17)

де W і T ‒ матриці-стовпці зображень контурних теплових потоків і
температур,
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Wk 1 s 
Wk 2 s 
Wk 3 s 
Wk 4 s 
Wk 5 s 
W 
Wk 6 s 
Wk 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 

TC14  TC12 

Wk 8 s 

s

TC12 s

Wk 9 s 

 TC10 s

TC10  TC 7 

Wk 10 s 

s

Z ‒ матриця зображень опорів схеми, в якій по діагоналі розташовані повні

контурні опори, а інші елементи є взаємними опорами суміжних гілок
контурів. Елементи Z ij рядка i та стовпця j матриці зображень опорів
визначають за формулами (інші елементи матриці Z дорівнюють 0):
Z11  1 sC1 +1 sC3 + RT 1 2 +RT 2

Z12  Z 21   1 sC3 

Z22  1 sC3 + RT 3 2+ RT 5 2+RT 81  RT 4

Z 23  Z32   RT 81

Z33  1 sC5 +RT 81

Z34  Z 43   1 sC5 

Z44  1 sC5 +1 sC7   RT 5 2+ RT 7 2+RT 6

Z 45  Z54   1 sC7 

Z55  1 sC7 + RT 7 2

Z78  Z87   1 sC12 

Z66  RT ОХ

Z89  Z98   RT 8 2

Z77  1 sC12 +1 sC14   RT 13

Z9 ,10  Z10 ,9   1 sC10 

Z88  1 sC12 + RT10 2+RT 82  RT11  RT12

Z 4 ,10  Z10 ,4  RT 7 2 +1 sC7 

Z99  1 sC10 +RT 8 2

Z5,10  Z10 ,5   1 sC7 

Z10,10  1 sC10 +1 sC7   RT10 2+ RT 7 2  RT 9

Розв’язок системи рівнянь (2.17) відносно теплового потоку Wki ( s ) має
вигляд:
10

 ij

j 1



Wki   T jj s  

2.18)
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де  ‒ визначник матриці опорів;
 ij ‒ алгебраїчне доповнення елементів рядка i та стовпця j цієї матриці.

В окремому випадку, коли початкові температури всіх елементів дорівнюють
заданій температурі термостатування корпусу, розв’язок для теплового
потоку Wk 4 s  , що протікає крізь теплометричну оболонку, має вигляд:
Wk 4 s  


W 1s   g1 g 3 
g3
   41 
 

  42  .
  sC1 sC3 
sC3


2.19)

Для найкращої компенсації зовнішніх збурень динамічні характеристики
компенсаційної комірки і імітатора реакційної посудини (бомби) повинні
бути подібними, тобто стала часу контуру 7 повинна відповідати сталій
контуру 1, контуру 8 – відповідно, контуру 2, контуру 10 – контуру 4. При
проектуванні

квазідиференціального

калориметра

встановлюється

масштабний фактор M, який дорівнює відношенню висоти робочої комірки
до висоти компенсаційної комірки. Оскільки діаметри комірок однакові,
справедливим є співвідношення:
RT 9  M  RT 6 ; RT 10  M  RT 5 ; C10  C5 M ;

2.20)

З умови подібності динамічних характеристик контурів витікають наступні
співвідношення:
*
*
C12
 C3 M ; C14
 C1 M ; RT* 13  M  RT 1 2  RT 2  ;

RT 10 2  RT 8 2  RT 11  RT* 12  M  RT 3 2  RT 5 2  RT 81  RT 4  2.21)

Для виконання цих співвідношень підбирають значення параметрів
*
*
налагодження RT* 12 ; RT* 13 ; C12
; C14
. Конструкція калориметра повинна

передбачати

можливість

експериментального

підбирання

параметрів

відповідних компонентів при реальному налаштуванні для компенсації
можливого розкиду характеристик деяких технологічно важковідтворюваних
елементів, наприклад зазорів 4 і 11.
Результати моделювання. Аналітичне дослідження рівнянь (2.18) та (2.19) є
достатньо складним, оскільки характеристичне рівняння системи, яке
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отримують з визначника матриці опорів ∆, має 10-й порядок. Для їх розв’язку
ефективним є використання програмних пакетів для розрахунку процесів в
електричних колах, наприклад, програми схемотехнічного моделювання
«Micro-Cаp» [178].
За допомогою даної програми проведено моделювання динаміки теплових
процесів в калориметрі. Характеристики елементів робочої комірки та всієї
калориметричної системи розраховано за наведеними вище формулами,
характеристики компенсаційної комірки та імітатора калориметричної бомби
розраховані за формулами (2.20) та (2.21) із застосуванням масштабного
коефіцієнта M  10 . За допомогою моделі досліджено вплив конструктивних
параметрів та низки режимних факторів на динамічні характеристики
приладу та складові похибки вимірювання.
Процес моделювання проводився за наступних умов:
1)

температура корпусу не стабільна, а змінюється за

гармонійним законом з періодом 200 с, що приблизно відповідає
періоду

власних

коливань

системи

термостабілізації,

водночас

амплітуда коливань складає 0,5 К, що приблизно у 100 разів перевищує
реальний рівень коливань температури корпусу;
2)

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 близька
до нижньої межі діапазону вимірювань приладу.
Збільшену амплітуду коливань температури корпусу встановлено для
можливості

візуальної

демонстрації

у

масштабі

графіків

впливу

нестабільності температури корпусу на спотворення форми сигналів і
похибку

вимірювання.

Коефіцієнт

підсилення

чисельно

дорівнює

масштабному коефіцієнту K П  M  10 .
Порівняння графіків рис. 2.11 демонструє ефективність застосування
квазідиференціальної схеми калориметричних вимірювань – у випадку
коректного вибору параметрів компенсаційної комірки та імітатора вплив
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збурень температури корпусу практично компенсується. На практиці у
реальній калориметричній системі повної компенсації досягнути дуже
складно.
Також проведено моделювання системи при відмінності параметрів
компенсаційної комірки та імітатора на ± 10% від номінальних та досліджено
величину похибки визначення енергії, що виникає внаслідок коливань
температури корпусу. 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.

a)

б)
Рисунок 2.11 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 максимально можлива різниця температури між
калориметричною коміркою та корпусом (на перетворювачі теплового
потоку) під час вимірювань не перевищує 12 К.
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 0,1 мм.
Як вказано вище, похибка вимірювань, що виникає внаслідок нестабільності
температури корпусу, залежить від характерного закону зміни цієї
температури, але може бути практично повністю компенсована за умови
ідеального вибору параметрів компенсаційної комірки та імітатора. Оскільки
запропонована модель не абсолютно адекватна реальній калориметричній
системі, та ідеальний вибір параметрів неможливий, досліджено випадок
відмінності параметрів компенсаційної комірки та імітатора на ± 10% від
розрахункових (ідеалізованих). 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.
Таким чином, за допомогою моделі квазідиференціальної калориметричної
системи, яка побудована за методом електротеплової аналогії, досліджено
динаміку зміни середніх температур і теплових потоків в елементах
калориметричної

системи,

вплив

температурних

збурень

і

розкиду

технологічних параметрів на похибку вимірювання, зокрема максимальний
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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

порівняно зі складовою похибки однокоміркової системи.
2.5 Квазідиференціальний кондуктивний калориметр з
мультиреферентним імітатором.
Можливість забезпечення подібності частотних характеристик робочої
комірки та компенсаційної комірки за допомогою імітатора обмежені тим,
що сталі часу в складних імітаторах пов’язані між собою і не дозволяють
проводити їх незалежне регулювання.

Шляхом досягнення подібності

частотних характеристик комірок, який забезпечує широкі можливості їх
незалежного

регулювання,

є

застосування

запропонованого

методу

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 передаточної функції робочої комірки [173]. При цьому
інерційні елементи включаються у ланцюги паралельної корекції для
компенсації реакції на зовнішні завади та збурення (рис. 2.12 та 2.13).

а

б

Рисунок 2.12 - Структура системи (а) та переріз теплового блоку (б)
квазідиференціального мультиреферентного засобу для калориметричних
вимірювань.
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Складна функція перетворення робочої комірки з реакційною посудиною у
загальному вигляді може бути представлена дрібно-раціональною функцією
від параметра перетворення s. Як відомо, така дрібно-раціональна функція
може бути представлена як сума складників, які відповідають передаточним
функціям інерційних ланок першого порядку, причому їх сталі часу
відповідають кореням характеристичного рівняння передаточної функції
робочої комірки.

Рисунок
2.13
Передаточна
блок-схема
квазідиференціального
мультиреферентного засобу для калориметричних вимірювань.
Фізично

кожна

з

інерційних

ланок

(референтів),

розміщених

у

компенсаційній комірці, має складатися з перетворювача теплового потоку,
одна з поверхонь якого контактує з теплорозсіювальним блоком, а на іншій
поверхні розміщена прокладка з заданим тепловим опором, за якою
встановлений теплопровідний елемент з заданою теплоємністю. На рис. 2.14
представлена структура референту та його схема за електротепловою
аналогією.
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а

б

Рисунок 2.14 - Структура референту (а) та його схема за електротепловою
аналогією (б).
Вхідним

сигналом

референту

можна

вважати

температуру

теплорозсіювального блоку, а вихідним - або температуру теплопровідного
елементу і тоді ланка є інерційною (2.22), або перепад температури на ПТП, і
тоді ланка є реальною диференціальною (2.23):
H Tj 

Т ВИХ ( s )
1
1


Т ТБ ( s )
RПТПj  RПрj  C j  s  1  j  s  1

H Тj 

де



Tqj ( s )
TТБ ( s )



RПТПj  C j  s



RПТПj  RПрj  C j  s  1

 j  RПТПj  RПрj  C j ;

k Тj 



;

k Тj  j  s

 j  s 1

(2.22)

,

RПТПj

RПТПj  RПрj 

(2.23)

(2.24)

Якщо ж вихідним сигналом вважати електричний сигнал ПТП, то
передаточну функцію такої реальної диференціальної ланки можна отримати
з (2.23) і (2.24):
H Eqj 

Eqj ( s )
TТБ ( s )

де: k qj 



F j  Sqj  C j  s

RПТПj  RПрj  C j  s  1
F j  Sqj

RПТПj  RПрj 

,



k qj  j  s

 j  s 1

,

(2.25)

(2.26)

F j , S qj - площа поверхні та питома (на одиницю поверхні) чутливість ПТП.
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Стала часу таких ланок приблизно дорівнює добутку теплоємності і
сумарного теплового опору перетворювача теплового потоку і прокладки.
Для кожного з референтів характерним є масштабний фактор Мj, який у разі
однакових питомих характеристик ПТП робочої комірки і ПТП референтів,
дорівнює відношенню площ поверхонь цих ПТП.
Проектування та налагодження мультиреферентного квазідиференціального
калориметричного засобу включає декілька етапів:
І. На підставі розрахунків, моделювання або експериментально визначають
або амплітудно-частотну характеристику робочої комірки з реакційною
посудиною, або її реакцію на ступінчату зміну вхідного параметру,
наприклад на зміну температури масивного теплорозсіючого блоку.
Наприклад, на етапі налагодження здійснюють ступеневу зміну сигналу
уставки системи терморегулювання теплорозсіювального блоку калориметру
на ∆Т=2…3 К і реєструють при цьому функцію зміни у часі вихідного
сигналу робочої комірки та температури теплорозсіювального блоку на
поверхні

комірки.

Визначають

терморегулювання

перехідні

теплорозсіювального

характеристики
блоку

hСТ ( t )

системи
та

всієї

калориметричної системи hКС ( t ) :
hСТ ( t ) 

ТТБ ( t )
T

hКС ( t ) 

EРК ( t )
,
T

(2.27)

де Т ТБ ( t ) - температура теплорозсіювального блоку на поверхні комірки;

EРК ( t ) - вихідний сигнал робочої комірки; t – час, у секундах.
ІІ.

За

перехідними

характеристиками

відомими

методами

теорії

автоматичного управління, наприклад, графоаналітичним методом або
методом площ Сімою [172, 181], визначають передаточні функції системи
терморегулювання

теплорозсіювального

калориметричної системи

блоку

H СТ ( s )

та

всієї

H КС ( s ) , які є функціями від параметра

перетворення Лапласа s.
Визначають передаточну функцію робочої комірки за формулою:
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H РК ( s ) 

H КС ( s )
.
H СТ ( s )

(2.28)

Саме цю передаточну функцію H РК ( s ) використовують у подальшому для
розрахунку сталих часу та коефіцієнтів пропорційності незалежних
референтів.
ІІІ. Складна функція перетворення робочої комірки з реакційною посудиною
у загальному вигляді може бути представлена дрібно-раціональною
функцією від параметра перетворення s, причому ступінь поліному у
знаменнику m повинен перевищувати ступінь поліному чисельника n. Як
відомо, така дрібно-раціональна функція може бути представлена як сума m
складників, які відповідають передаточним функціям інерційних ланок
першого

порядку,

причому

їх

сталі

часу

відповідають

кореням

характеристичного рівняння передаточної функції робочої комірки.
an  s n  an 1  s n 1      a1  s  1
G1
G2
Gm
,
H РК ( s ) 


  
m
m 1
m  s 1
bm  s  bm1  s
     b1  s  1  1  s  1  2  s  1

(2.29)

де a, b – коефіцієнти поліномів чисельника та знаменника функції;
Gj – вагові коефіцієнти складників розкладення;
1 …  m - сталі часу, що відповідають кореням характеристичного рівняння

bm  s m  bm1  s m1      b1  s  1  0 .

(2.30)

З виразу (2.29) слідує, що для відтворення необхідної складної передаточної
функції ланцюгів комірки порівняння достатньо в цій комірці розмістити m
чутливих до завад інерційних ланок першого порядку, причому сталі часу
ланок 1 …  m повинні відповідати кореням характеристичного рівняння
передаточної функції, а коефіцієнти підсилення ланок корекції повинні
забезпечувати необхідні вагові коефіцієнти Gj при формуванні загального
коректувального сигналу.
IV. Розраховують необхідні теплові опори і теплоємності інерційних ланок,
чутливість їх перетворювачів теплового потоку та коефіцієнти підсилення
ланок корекції, виходячи з наступних співвідношень:
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- для сталої часу  j  RПТПj  RПрj  C j , де RПТПj , RПрj - теплові опори ПТП і
теплоізоляційної прокладки референту j; C j - теплоємність теплопровідного
елементу цього референту.
- у разі однакових питомих характеристик ПТП, значення коефіцієнтів
підсилення коректувальних підсилювачів сигналів референтів необхідно
визначати за формулою: H j кор  M j  G j ; у разі застосування ПТП з різними
питомими чутливостями H j кор  M j  G j 

S ПТП - РК
,
S ПТП - j

де S ПТП - РК , S ПТП - j - питомі на одиницю площі чутливості ПТП робочої
комірки та референту j.
V. Експериментально перевіряють відповідність перехідних характеристик
робочої комірки і компенсаційної комірки разом з ланцюгами паралельної
корекції і, за необхідності, проводять корекцію характеристик, змінюючи
сталі часу інерційних ланок і параметри ланок корекції.
На

рис.

2.15

представлена

ілюстрація

до

методики

налагодження

мультиреферентного квазідиференціального калориметричного засобу. У
верхній частині рис. 2.15 графік 1 показує ступеневу зміну уставки
температури

системи

регулювання

температури

масивного

теплорозсіювального блоку; крива 2 - зміну температури цього блоку на
поверхні комірки; у нижній частині рис. 2.15 криві

3, 4, 5, 6 – зміна

підсилених сигналів окремих референтів, 7 - зміна сумарного корегувального
сигналу, який за результатами налагодження повинен відповідати зміні
сигналу робочої комірки при ступеневій зміні температури блоку.
При вимірюваннях вихідний сигнал калориметру формується як різниця
сигналу чутливого елементу основної комірки і суми добутків коефіцієнтів
пропорційності на сигнали чутливих елементів незалежних референтів
компенсаційної комірки відповідно до формули:
m

EВИХ ( t )  EРК ( t )   H j кор  E j ( t ) ,
j 1

(2.31)
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Рисунок 2.15 - Ілюстрація до методики налагодження мультиреферентного
квазідиференціального калориметричного засобу.
де EВИХ ( t ) - вихідний сигнал калориметру;

EРК ( t ) - вихідний сигнал робочої комірки;
E j (t) - сигнал чутливого елементу j –того референту.

Застосування мультиреферентного квазідиференціального методу надає
можливість незалежного встановлення та регулювання сталих часу і вагових
коефіцієнтів складників 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 показала, що
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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 у порівнянні з однокомірковим
калориметром.
2.6 Квазідиференціальні багатокоміркові калориметричні системи
Ще одним перспективним напрямком розвитку квазідиференціальних
методів калориметричних вимірювань є створення багатокоміркових
систем калориметрії [173]. До складу таких вимірювальних систем входить
низка ідентичних калориметричних комірок, які розміщені у єдиному
тепловому блоці, часто з однаковими умовами теплообміну, хоча би на одній
з поверхонь комірок (рис. 2.16). Серед калориметричних комірок є
вимірювальні, в яких розміщають досліджувані зразки та проходять
відповідні процеси, а також комірки-референти, які можуть бути пустими або
містити еталонні зразки чи компенсаційні нагрівники.

Рисунок 2.16 - Робоча камера багатокоміркової калориметричної системи.
До складу багатокоміркової калориметричної системи зазвичай входить
багатоканальна вимірювально-обчислювальна система для опрацювання
вихідних сигналів комірок, вводу допоміжної інформації, комплексного
обчислення і архівування результатів досліджень (рис. 2.17).
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Wвх і – вхідна потужність в і-тій комірці; Нком і(s) – передаточна функція
комірки і; Еi(s) – вихідний сигнал і-тої комірки; (Wвх-і)– вихідний сигнал
каналу і; I1…IY – корисні інформативні впливи; Z1…ZN – спотворювальні
впливи (завади, збурення).
Рисунок
2.17
Узагальнена
блок–схема
квазідиференціальної
багатокоміркової калориметричної системи.
На кожну і-ту комірку, що має передаточну функцію Нком і(s), діє вимірювана
вхідна потужність Wвх і(s), а чутливий елемент комірки генерує вихідний
сигнал

Еi(s). Крім того на всі комірки паралельно діють корисні

інформативні впливи та параметри I1…IY та неінформативні впливи (завади,
збурення) Z1…ZN. До інформативних впливів та параметрів можна віднести
температуру та її контрольовану зміну під час експерименту, маси,
концентрацію 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, 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 застосовувати методики його компенсації
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при опрацюванні сигналів. Вихідні сигнали комірок подаються на входи
блоку порівняння та первинного опрацювання даних, що формує вихідні
сигнали каналів (Wвх-і), які, у загальному випадку, залежать не тільки від
вхідної потужності

Wвх i ,

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 пуста, а в еталонній комірці 2 розміщений зразок з
відомими характеристиками, то доцільним є порівняння вихідних сигналів
каналів і їх опрацювання з внесеними поправками, наприклад, у вигляді
комплексу

Ei ( s )  Eет1( s )
.
Eет 2 ( s )  Eет1( s )

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 Wвх i , або пов’язані з ними
величини Wвх i  , наприклад, теплоємність, енергія імпульсу кінцевої
тривалості, питомі тепловиділення, тощо:
 Ei ( s )  Eет1( s )

, I1 ,...IY , Z1 ,...Z N  .
 Eет 2 ( s )  Eет1( s )


 Wвх i ( s )  i 
Багатокоміркові

системи

калориметрії

дозволяють

значно

(2.32)
збільшити

продуктивність вимірювань при забезпеченні переваг диференціальних
приладів.
2.7 Застосування активної адіабатної торцевої теплоізоляції для
зменшення неконтрольованих тепловтрат з калориметричної комірки.
Однією з причин виникнення похибки вимірювань є неконтрольовані
тепловтрати (теплообмін)

калориметричної комірки. При конструюванні

кондуктивних калориметрів намагаються охопити перетворювачем теплового
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потоку як можна більшу частину площі поверхні комірки, однак виконати
перетворювач, який оточував би усю поверхню і мав би при цьому всюди
однакову зональну чутливість достатньо складно. Крім того, зазвичай
необхідно

забезпечити

легкий

доступ

до

комірки

для

розміщення

досліджуваного зразка або реакційної посудини. В залежності від форми
комірки, ту чи іншу частину її поверхні залишають не охопленою
перетворювачем, але покритою кришкою, яка з однієї сторони має шар
високотеплопровідного матеріалу, що слугує екраном для замикання
комірки, а з іншої сторони містить шар ефективної теплоізоляції для
зменшення

тепловтрат.

перетворювачем

покрита

У

циліндричних

бічна

комірках,

циліндрична

як

поверхня,

правило,
а

торці

теплоізольовані. Якщо це дозволяють особливості досліджуваних процесів,
збільшують висоту таких циліндричних комірок для того, щоб за того ж
об’єму

комірки

збільшити

відношення

площі

поверхні,

вкритої

перетворювачем, до торцевої площі з теплоізоляцією.
Неконтрольовані теплові втрати частково можуть бути скомпенсовані при
калібруванні калориметру – при калібруванні за відомою потужністю або
енергією у визначений коефіцієнт перетворення вводиться мультиплікативна
поправка, яка враховує частку енергії, що пройшла крізь неохоплену
перетворювачем поверхню. Але така компенсація є ефективною тільки у тих
випадках, коли просторовий розподіл енергії на поверхні комірки та її
динамічна зміна у часі є подібними (тобто пропорційно змінюються у
просторі і часі) за калібрування та за вимірювання. Зі збільшенням комірок та
масивного теплорозсіювального блоку загалом збільшується і частка
неконтрольованих

тепловтрат

внаслідок

можливої

температурної

неоднорідності у самому масивному блоці.
Запропонований метод, який дозволяє зменшити вплив неконтрольованого
теплообміну

калориметричних

комірок.

Зменшення

неоднорідності

температури та тепловтрат з торців калориметричного термостатованого
блоку можна досягти, розмістивши на кожному торці масивного блоку
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перетворювач теплового потоку та нагрівник торця, які разом з регулятором
утворять активну адіабатну теплоізоляцію для зменшення неконтрольованого
теплообміну [179, 180]. На рис. 2.18 зображено структуру диференціального
калориметра з активною адіабатною теплоізоляцію.

Рисунок 2.18 - Структура диференціального калориметра з активною
адіабатною теплоізоляцією на торцях.
В масивному термостатованому блоці розміщені дві калориметричні комірки
з чутливими оболонками та реакційними посудинами, а також перетворювач
температури, який підключений до входу терморегулятора, вихід якого
підключений до електричного нагрівника бокової поверхні масивного блоку.
Бокова поверхня блока має систему керованого повітряного охолодження,
яка

містить

вентилятор

та

кільцевий

коаксіальний

канал

охолоджувального повітря, утворений боковою поверхнею блока
корпусом.

для
та
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На

верхньому

та

нижньому

торцях

масивного

блоку

розташовані

перетворювачі теплового потоку (ПТП). Одна з сторін кожного з цих
перетворювачів знаходиться у тепловому контакті з масивним блоком через
температуровирівнювальні
компенсаційні

пластини,

електричні нагрівники

а

на

іншому

боці

розміщені

торців. Вихід верхнього

ПТП

підключений до входу регулятора адіабатизації 1, вихід якого підключений
до електричного нагрівника верхнього торця, а вихід нижнього ПТП
підключений до входу регулятора адіабатизації 2, вихід якого підключений
до електричного нагрівника нижнього торця.
Оскільки температура термостатування масивного блоку встановлюється
вищою за температуру оточуючого повітря, крізь торці масивного блоку
протікає тепловий потік направлений від масивного блоку і при цьому ПТП
генерують сигнали, які подаються на входи регуляторів, які підводять
електричну потужність на нагрівники торців, 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 ПТП торців генерують сигнал, пропорційний тепловому потоку
крізь відповідний торець. Сигнали ПТП подаються на входи регуляторів, які
підвищують значення електричної потужності, що подається на нагрівники
торців, за рахунок чого компенсується 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 фізикохімічних та біологічних процесах, за рахунок зменшення неконтрольованого
теплообміну крізь торці термостатованого блоку. На запропоновану
структуру, яка реалізує метод активної адіабатної торцевої теплоізоляції для
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зменшення неконтрольованих тепловтрат з калориметричної комірки,
отримано патент України на винахід [179].
2.8 Динамічні методи вимірювання імпульсу тепловиделення у
калориметрі теплового потоку
2.8.1 Обґрунтування перспективності динамічних методів вимірювання
та приклади їх застосування.
Найбільш поширеними приладами для вимірювання теплоти, що виділяється
або поглинається у фізико-хімічних процесах є ентальпійні калориметри та
кондуктивні калориметри (теплового потоку) [3…12]. У ентальпійних
калориметрах енергія, що виділилася у реакційній посудині, передається
робочому тілу з відомою теплоємністю, а значення цієї енергії визначають за
зміною температури робочого тіла. У кондуктивних приладах реакційна
посудина

розміщена

у

калориметричній

комірці,

яка

охоплена

перетворювачем, сигнал якого пропорційний до потужності (сумарного
теплового потоку), що йде від комірки до зовнішнього блоку-термостату.
Значення повної енергії, що виділилася у реакційній посудині визначають
інтегруванням сигналу перетворювача. Зазвичай власна стала часу приладів
теплового потоку значна менша ніж у ентальпійних і дозволяє досліджувати
зміну тепловиділення у досліджуваному процесі, тому іноді калориметри
теплового потоку називають «калориметрами-осцилографами», а ентальпійні
– «калориметрами-інтеграторами» [4, 12]. В той же час при визначенні
енергії, що виділяється у швидкоплинних процесах (згоряння речовин у
кисневій атмосфері, імпульс випромінювання лазера, тощо), ентальпійні
прилади виявляються більш швидкодіючими, оскільки в них для отримання
результату достатньо досягти закінчення передавання енергії робочому тілу,
а у калориметрах теплового потоку необхідне завершення процесу
передавання енергії крізь перетворювач (батарею термопар) до блокутермостату. Для підвищення швидкодії калориметрів теплового потоку
запропоновано декілька методів, які базуються на припущенні, що після
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закінчення дії імпульсу тепловиділення, сигнал перетворювача теплового
потоку залежить тільки від властивостей самого калориметра. Кальве
запропонував [12] так званий балістичний метод вимірювань, відповідно до
якого визначають максимальне значення сигналу перетворювача теплового
потоку, а загальну енергію імпульсу тепловиділення вважають пропорційною
цьому значенню. Більш детальне дослідження цього методу показало, що
залежність повної енергії від максимального сигналу може бути нелінійною,
а

похибка

вимірювань

має

значну

випадкову

складову

[60,

94].

Запропоновані також методи вимірювань, в яких використовують додатковий
електричний нагрівник або інше джерело для створення допоміжного
імпульсу енергії, що дозволяє створити такі умови для динаміки теплових
процесів, при яких достатньо провести обмежену кількість вимірювань та
розрахувати повну енергію імпульсу [89, 90, 182].
Більшість із запропонованих методів базується на використанні залежності
зміни температури і теплового потоку у регулярному режимі через деякий
інтервал часу після закінчення дії імпульсу тепловиділення. Відомо, що за
умови стабільності температури оточуючого середовища і відсутності
внутрішніх збурень у тепловій системі, в ній настає регулярний режим
першого роду. Ознака регуляризації режиму 1-го роду полягає в тому, що
зміна температури в кожній точці системи відбувається по експоненті,
однаковій для всіх точок [165].
Так, у [182] для підвищення швидкодії пропонується реакційну посудину
(бомбу) з речовиною перегріти відносно робочої температури калориметру,
після чого на спаді теплового потоку у зоні регулярного режиму ініціювати
досліджуваний процес і одночасно включити інтегратор, виключивши його
на тому ж рівні спаду теплового потоку від досліджуваного процесу. На рис.
2.18

наведена

діаграма

калориметричній комірці.

зміни

сигналу

теплового

потоку

W(t)

у

141

Рисунок

2.19

Діаграма

зміни

сигналу

теплового

потоку

W(t)

у

калориметричній комірці, відповідно до методу [182].
Вихідному стану комірки відповідає ділянка діаграми аа1 , яка відповідає
«нульовому» сигналу калориметра. У момент часу б у комірку вводиться
реакційна посудина, яка попередньо перегріта на декілька градусів відносно
робочої температури калориметру, але температура посудини обов’язкова
повинна бути на декілька градусів нижча за температуру ініціалізації
досліджуваного процесу.
Ділянка

бб1

відповідає

початковій

частині

перехідного

процесу

вирівнювання температури комірки та внесеної бомби. Це ділянка
нерегулярного режиму, на якій тепловий потік змінюється за складним
законом. Починаючи з якогось моменту часу наступає регулярний режим,
характерною особливістю якого є експоненційна залежність зміни теплового
потоку у часі. Якщо на цій ділянці у точці в здійснити ініціацію процесу
(підпал зразка), то наступній ділянці вг знову буде притаманний
нерегулярний режим, а починаючи з точки г знову встановлюється
регулярний режим. Стала часу обох регулярних режимів буде однаковою,
тому що вона визначається теплофізичними властивостями калориметричної
комірки та її вмісту (бомби). Якщо теплові потоки у точках в та г однакові,
то площа F1, що відповідає теплоті що виділилася у досліджуваному процесі,
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дорівнює площі F2, що дає можливість проводити інтегрування лише
протягом часу на ділянці вг.
Недоліками даного способу є:
- можливість дослідження тільки екзотермічних процесів; ендотермічні не
можливо

досліджувати,

або

потрібно

попередньо

не

нагрівати,

а

охолоджувати реакційну посудину.
- обмеження динамічного діапазону, тому що теплові процеси, у яких
регулярний режим у комірці наступає при рівні теплового потоку нижчому за
«вимірювальний відлік», тобто початку ділянки інтегрування,

не

досліджуються. Початкова ділянка кожної шкали є зоною нечутливості.
- тривалість режиму підготовки практично не зменшується, тому що
необхідно довести сам калориметр до робочої температури і визначити
значення експериментального «нульового» сигналу (ділянка аа1).
Для усунення деяких з вказаних недоліків, запропонована низка інших
динамічних

методів

вимірювань,

які

продовжують

розвиватися

та

удосконалюватися [89, 90, 183].
При виконанні дисертаційної роботи запропоновані два вдосконалених
методи динамічних вимірювань у кондуктивних калориметрах, які засновані
на тому, що настання регулярного режиму надійніше контролювати не за
рівнем теплового потоку, а за проміжком часу, який пройшов після
закінчення дії теплового збурення, що призвело до нерегулярного теплового
режиму.
2.8.2 Динамічний метод із початковим перегрівом реакційної посудини.
Перший із запропонованих методів [184] передбачає початковий перегрів
реакційної посудини та ілюструється часовою діаграмою, наведеною на рис.
2.19. У момент часу б у калориметр, розігрітий до робочої температури,
вставляють заправлену реакційну посудину, попередньо перегріту на
декілька градусів відносно температури термостабілізації калориметру.
Одночасно включають таймер. По закінченню заздалегідь визначеного
інтервалу часу tрег, достатнього для регуляризації теплового процесу,
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вимірюють та запам’ятовують поточне значення теплового потоку W0,
проводять ініціацію (підпал проби) і починають вимірювання та інтегрування
сигналу ПТП, а також новий відлік часу регуляризації. На другому спаді
сигналу перетворювача

за точкою в1 вимірювання та інтегрування

продовжують до закінчення другого інтервалу регуляризації tрег.

Рисунок

2.20

Діаграма

зміни

сигналу

теплового

потоку

W(t)

у

калориметричній комірці, відповідно до запропонованого методу [184].
При цьому вимірюють і запам’ятовують значення теплового потоку W1, що
відповідає кінцю інтервалу інтегрування. По закінченню інтегрування, буде
накоплене сумарне значення енергії QΣ , що відповідає площі на діаграмі
(рис.

2.19)

з

вертикальним

штрихуванням.

Площа

на

діаграмі

з

горизонтальним штрихуванням обмежена зверху експоненційною кривою,
що описує регулярний режим та має уявне значення W0 у точці г’. Ця площа
відповідає надлишку енергії, визначеної інтегруванням за різних значень
потоку на початку та у кінці інтегрування, і дорівнює   W0  W1  .
Значення енергії , що виділилася у досліджуваному процесі визначають за
формулою:
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QП  Q    W0  W1  .

(2.33)

У випадку, коли імпульс енергії від досліджуваного процесу перевищує
імпульс, утворений внесенням у калориметр перегрітої бомби, вимірювання
проводять за тим же алгоритмом, але при цьому W1 > W0 .
Цей перший запропонований динамічний метод вимірювань дозволяє
скоротити тривалість вимірювань зі збереженням повного діапазону
вимірюваних енергій.
Недоліками цих методів є можливість їх використання лише за умови
створення певних додаткових теплових впливів; одноразові вимірювання
теплового потоку призводять до збільшення випадкової похибки обчислення
кількісті теплоти; нехтування «зміщенням нуля» також викликає похибку
вимірювань.
Тому при проведені дисертаційних досліджень була поставлена мета
створення динамічного методу вимірювання імпульсу тепловиделення у
калориметрі теплового потоку і підвищення точності вимірювань шляхом
скорочення режиму підготовки та багаторазових вимірювань теплового
потоку в регулярному режимі з їх подальшою екстраполяцією, що дає
можливість зменшити вплив випадкової похибки та врахувати вплив
«зміщення нуля» на результат вимірювання.
2.8.3

Динамічний

метод

із

скороченням

режиму

підготовки

та

екстраполяцією регулярних режимів за трьома вимірюваннями
Основна ідея запропонованого методу [185, 186] проілюстрована часовою
діаграмою на рис. 2.20.
Лінія графіку ABCDEFG демонструє зміну теплового потоку у калориметрі
за традиційного інтегрального способу вимірювань. У точці А включають
калориметр та розміщають у ньому бомбу (реакційну посудину). Ділянка АВ
– характеризує процес розігріву калориметра, тепловий вплив не розігрітої
бомби і т.п. Після точки В тепловий стан поступово стабілізується і поблизу
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точки С процес приймає регулярний характер, а вимірюваний тепловий
продовжує зменшуватися до деякого малого значення «зміщення нуля».

Рисунок 2.21 - Часова діаграма, що ілюструє основну ідею динамічного
методу вимірювань (другий запропонований метод) [185, 186].
Після умовного досягнення стабілізації у точці D проводять підпал проби
речовини, тобто ініціацію реакції, після чого тепловий потік швидко
збільшується, досягає у точці Е максимального значення, після чого починає
зменшуватися. У точці F знову наступає регулярний режим і тепловий потік
продовжує зменшуватися за експоненційним законом до точки G, в якій
умовно прийнято вважати закінченим тепловий процес. Площа під кривою
DEFG, яка позначена на рис. 2.21 косим штрихуванням, відповідає енергії,
що виділилася після ініціації досліджуваного процесу.
Суть запропонованого методу полягає в тому, ініціацію процесу проводять
не в стаціонарному тепловому режимі, а поблизу точки С у регулярному
режимі після витримки часу tр1, достатнього для регуляризації режиму після
останнього збурення [165]. Якщо би ініціація не відбулася, значення
теплового

потоку

передбачуваної кривої

продовжували

би

змінюватися

відповідно

до

СD. Коли ж ініціація проведена, зміна теплового
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потоку буде проходити відповідно до кривої CJKL. При цьому енергії, що
виділяється у реакції відповідає площі між кривими CJKL та СD, причому
відрізки кривих KL та СD є передбачуваними експонентами. Тому частину
площі під кривою CJK з горизонтальним штрихуванням визначають прямим
вимірюванням та інтегруванням, а частину площі між відрізками кривих KL
та СD з вертикальним штрихуванням визначають розрахунковим методом по
екстраполяційним рівнянням цих кривих:

W рег  A1  exp

 ( t  t1)
 A01 , t  t1 ;
1

(2.34)

рег
WKL
 А2  exp

 ( t  t2 )
 А02 , t  t2 ;
2

(2.35)

CD

рег
де W рег і WKL
- значення теплового потоку у регулярних режимах на кривих
CD

СD та KL;
A1 , A2 , A01 , A02 - коефіцієнти екстраполяційних функцій;

 1 ,  2 - сталі часу.
У більшості реальних випадків сталі часу та «зміщення нуля» до та після
проведення досліджуваного процесу не змінюються, тому:

1   2  

;

А01  А02  А0 .

За умови, що значення сталої часу відоме (визначене при налагоджені
калориметра), для визначення коефіцієнтів екстраполяційних функцій А0 ,
A1 , A2 достатньо трьох вимірювань значень теплового потоку, наприклад,
як це показано на рис. 2.22, - двох вимірювань W11 i W12 у першому
регулярному режимі до ініціації процесу та одного вимірювання W21 у
другому регулярному режимі при повторній регуляризації теплового процесу
після ініціації. У цьому випадку коефіцієнти екстраполяційних функцій
розраховують за формулами:
 t 
W 12  W 11  exp   
  ;
А0 
 t 
1  exp  
  

(2.36)
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А1 

W 11  W 12
;
 t 
1  exp  
  

 t 
W 11  exp     W 12
  
А2 
W2 ,
 t 
1  exp   
  

(2.37)

де t  t1  t 0  - інтервал часу між вимірюваннями значень теплового
потоку W 11 та W 12 .

Рисунок 2.22 Зміна теплового потоку в калориметрі у часі – визначення
коефіцієнтів екстраполяції за трьома вимірюваннями значень теплового
потоку.
Вимірювання значень теплового потоку не є абсолютно точним, результат
вимірювань

містить

похибку,

яка

впливає

на

точність

визначення

коефіцієнтів екстраполяційних функцій А0 , A1 , A2 і, відповідно на точність
визначення теплоти, що виділилася у досліджуваному процесі. Крім того на
похибку

визначення

коефіцієнтів

екстраполяційних

функцій

впливає

співвідношення між інтервалом часу між вимірюваннями та сталою часу
калориметра

t
.


Якщо похибки вимірювань значень теплового потоку є незалежними
випадковими величинами та мають абсолютне значення до W , то можна
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розрахувати відношення абсолютної похибки визначення коефіцієнтів
екстраполяційних функцій до похибки вимірювання теплового потоку:
2

A0

W

  t 
exp      1

 
;

t


exp     1
  

A1

W

2
 t 
exp     1
  

.

(2.38)

На рис. 2.23 представлені графіки значень похибок, розрахованих за (2.38) в
залежності від відношення

t
.


Рисунок 2.23 Графіки значень похибок визначення коефіцієнтів
t
екстраполяційної функції в залежності від відношення
.

t
 1 значення похибок
Як видно з рис.2.23 при значеннях відношення



визначення коефіцієнтів екстраполяційної функції різко зростають і при
значенні

t
 0,3 приблизно у 5 разів перевищують похибку вимірювань


теплового потоку.
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2.8.4

Динамічний

екстраполяцією

метод

із

регулярних

скороченням

режиму

режимів

серіями

за

підготовки

та

багаторазових

вимірювань.
Враховуючи

суттєвий вплив випадкової похибки вимірювання при

одноразовому вимірюванні, запропоновано проводити серії вимірювань у
регулярних режимах перед ініціацією процесу і після повторного настання
регулярного режиму, а за результатами цих серій вимірювань визначати
коефіцієнти екстраполяції A1 , A2 , A0 як коефіцієнти регресії [185, 186].
Розглянемо більш детально послідовність дій при реалізації запропонованого
методу динамічних

вимірювань. Графік зміни

теплового потоку в

калориметрі у часі у випадку, коли початкова температура реакційної
посудини нижча за робочу температуру калориметра, представлений на
рис.2.24.
На початку експерименту (точка А) реакційну посудину з досліджуваними
речовинами

розміщують

в

калориметричній

комірці

і

починають

контролювати тепловий потік. По мірі розігріву 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 точці 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 ніяк не
впливати на тепловий стан калориметра, то надалі тепловий потік буде
змінюватися відповідно до пунктирної кривої BCG на рис.2.24 за законом
регулярного

режиму

W  A1 exp(t0  t )    A0 ,

з

асимптотичним

наближенням до значення «зміщення нуля» А0. Після закінчення серії
вимірювань у точці С в момент часу t1 проводять ініціювання досліджуваного
процесу і одночасно починають інтегрування теплового потоку W. Тепловий
потік внаслідок тепловиділення в досліджуваному процесі змінюється
відповідно до кривої СDE. Інтегрування теплового потоку проводять
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впродовж інтервалу часу регуляризації tp до точки Е в момент часу t2, коли
повторно наступає регулярний режим.

Рисунок 2.24 Зміна теплового потоку в калориметрі у часі – визначення
коефіцієнтів екстраполяції за серією вимірювань значень теплового потоку
(початкова температура реакційної посудини нижча за робочу температуру
калориметра).
Інтегруванням теплового потоку W(t) з моменту часу t1 до t2 визначають
t2

кількість теплоти Q1   W (t )  dt .

У повторному регулярному режимі,

t1

починаючи з точки Е, проводять другу серію вимірювань значень теплового
потоку W2j (j=1…M), причому кількість вимірювань M≥20, а проміжок часу
між вимірюваннями - ∆t. Після точки Е тепловий потік буде змінюватися
відповідно до кривої EF на рис.2.24 за законом регулярного режиму





W  A2  exp (t  t2 )   A0 , з асимптотичним наближенням до значення

«зміщення нуля» А0.
Розраховують повну теплоту, що виділилася в реакційній посудині в
результаті досліджуваної реакції, яка відповідає площі між кривими СDEF та
CG на рис.2.24:
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Q   WCDEF ( t )  WCG ( t )  dt  Q1  Q2 ,

(2.39)

t1
t2

де Q1   W (t )  dt ,

(2.40)

t1


 t  t 
Q2   A2  A1 exp  1 0    A0  (t 2  t1 ) ,
 



(2.41)

А0, А1, А2 – коефіцієнти екстраполяційних функцій, які розраховують по
формулам, отриманим методом найменших квадратів з першої та другої серії
вимірювань в регулярних режимах [187, 188]:
i  t  N
 i  t  N
 i  t  N

   exp 
   exp  2
  W1
 W 1i  exp 
  i 1    i 1 
  i 1 i

i 1
, (2.42)
A0 
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N
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  exp     N   exp  2  



i 1
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j 1
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M
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i 1
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 W 1i   exp 

(2.43)

M

2

M
M
j  t 
 j  t 

  M   exp  2

  exp 






j

1
j

1



,

(2.44)

де: W1i - результати вимірювань теплового потоку перед ініціюванням
досліджуваного процесу (i=1, 2,…N);
W2j

- результати вимірювань теплового потоку після повторного

установлення регулярного режиму (j=1, 2,…M)
N ≥ 20- кількість вимірювань теплового потоку перед ініціюванням
досліджуваного процесу;
М ≥ 20 - кількість вимірювань теплового потоку після повторного
установлення регулярного режиму;
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t - інтервал часу між вимірюваннями;

t 0 - момент початку вимірювань теплового потоку перед ініціюванням

досліджуваного процесу;
t1 , t 2 - моменти ініціювання реакції з початком інтегрування і кінця

інтегрування;
τ –стала часу калориметра.
Запропонований метод вимірювань здійснюється таким же чином у випадку
іншого співвідношення початкової та робочої температури, знаку «зміщення
нуля». Графік зміни теплового потоку в калориметрі у часі у випадку, коли
початкова температура реакційної посудини вища за робочу температуру
калориметра, а «зміщення нуля» є додатнім представлений на рис.2.25. У
цьому та інших можливих випадках порядок операцій та розрахунків такий
же, як і в розглянутому варіанті.

Рисунок 2. 25 Зміна теплового потоку в калориметрі у часі – визначення
коефіцієнтів екстраполяції за серією вимірювань значень теплового потоку
(початкова температура реакційної посудини вища за робочу температуру
калориметра).
Таким чином, кількість теплоти, що виділилася, визначають як суму двох
доданків - результату інтегрування теплового потоку у нерегулярному
режимі та інтегралу від екстраполяційних функцій зміни теплового потоку в
регулярних режимах.
Для визначення похибок, що виникають внаслідок застосування динамічного
методу вимірювань, проведене імітаційне моделювання методом Монте-
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Карло. При моделюванні встановлені такі параметри калориметричної
системи: тривалість встановлення регулярного режиму після закінчення дії
збурення – 600 с, стала часу в регулярному режимі – 330 с, відносна
випадкова похибка вимірювання теплового потоку у калориметрі має
рівномірний розподіл у межах ±0,1 %. Ці та інші застосовані при
моделюванні параметри приблизно відповідають характеристикам
квазідиференціального бомбового калориметра моделі КТС-4, який
розглянуто нижче у розділі 4. При моделюванні варіювалися кількість
вимірювань у серії N та M, а також інтервал часу між вимірюваннями t .
Відповідно варіювалась і тривалість вимірювань та накопичення даних для
визначення коефіцієнтів екстраполяційних функцій. У таблиці 2.1 наведені
деякі результати імітаційного моделювання, а саме: параметри моделі та
відповідні значення максимальної та середньоквадратичної похибки
визначення коефіцієнтів екстраполяційних функцій А0, А1, А2 та енергій Q2
і Q , розрахованих за формулами (2.39)…(2.44).
Таблиця 2.1 – Результати імітаційного моделювання визначення коефіцієнтів
екстраполяції та розрахунку енергії за серією вимірювань значень теплового
потоку.
Параметри
моделі

Максимальне
за модулем та
СКВ

A0

A1

A2

Q2

Q

N=M=20; ∆t=1 с;
N×∆t=20 с
N=M=60; ∆t=1 с;
N×∆t=60 с
N=M=20; ∆t=3 с;
N×∆t=60 с
N=M=60; ∆t=3 с;
N×∆t=180 с

|max|
СКВ
|max|
СКВ
|max|
СКВ
|max|
СКВ

230
76,8
28
12
56
26
7,7
3,8

2,4
0,78
0,32
0,14
0,6
0,27
0,11
0,05

1,6
0,71
0,32
0,11
0,6
0,27
0,11
0,05

10,2
4,1
1,3
0,5
2,6
1,2
0,27
0,13

1,28
0,52
0,17
0,07
0,33
0,15
0,034
0,017

При

розрахунку

похибки

Значення похибки визначення, %

визначення

Q враховувалося,

що

енергія

регулярного режиму Q2 складає приблизно 8…12% від повної енергії, що
виділяється у імпульсі при спалюванні проби палива.
Встановлено, що для бомбового калориметру моделі КТС-4, при вимірюванні
теплового потоку з похибкою до 0,1% і тривалості серій вимірювань для
визначення

коефіцієнтів

екстраполяційних

функцій

180с,

похибка
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вимірювання значення Q2 не перевищує 0,27%, а повної енергії Q - 0,034%.
Оскільки похибка вимірювання калориметра КТС-4 складає ±0,1%, можна
вважати, що запропонований динамічний метод не суттєво підвищить
загальну похибку. В той же час зменшення тривалості вимірювань разом із
підготовкою є доволі значним, При традиційному інтегральному методі
вимірювань у КТС-4 підготовка триває приблизно 80 хвилин, а саме
вимірювання 30 хвилин, тобто разом 110 хвилин. За використання
запропонованого динамічного методу: підготовка, що включає стабілізацію
температурного режиму теплорозсіювального блоку та нерегулярний режим
при включенні і встановленні бомби – 25…30 хвилин; регулярний режим з
вимірюваннями для розрахунку коефіцієнтів А0 і А1 – 3 хвилини; підпал та
інтегрування сигналу для визначення значення Q1 у нерегулярному режимі –
10 хвилин; регулярний режим з вимірюваннями для розрахунку коефіцієнту
А2 – 3 хвилини, тобто загалом 41…46 хвилин. Таким чином, динамічний
метод дозволяє скоротити тривалість вимірювань у 2…2,5 рази.
На запропонований динамічний метод вимірювання імпульсу теплоти
отримано патент України на винахід [185].
2.9 Результати та висновки за розділом 2.
1.

Запропонований

метод

квазідиференціальної

калориметрії,

який

забезпечує зменшення впливу зовнішніх 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 диференціальними засобами
калориметрії.
2. Запропонований метод мультиреферентної диференціальної калориметрії
дає можливість компенсації динамічних збурень в калориметрах теплового
потоку зі складною конфігурацією комірок та реакційних посудин приблизно
на порядок у порівнянні з однокомірковими засобами.
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3. Багатокоміркові квазідиференціальні калориметричні системи дозволяють
використовувати

переваги

диференціальних

приладів

і

збільшити

продуктивність вимірювань.
4. Запропоновано модель квазідиференціальної калориметричної системи,
яка побудована за методом електротеплової аналогії, причому основні
елементи конструкції системи представлені у вигляді тіл із зосередженими
параметрами.
5.

Активна

адіабатна

торцева

теплоізоляція

забезпечує

зменшення

неконтрольованих торцевих тепловтрат з 0,5…3% до 0,05…0,3% в залежності
від конструкції та співвідношення розмірів

калориметричної комірки та

перетворювача теплового потоку.
6.

Запропонований

тепловиділення

дає

метод

динамічного

можливість

зменшити

вимірювання

імпульсного

тривалість підготовки

вимірювання у 2…2,5 рази у порівнянні з інтегральним методом.

та
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Розділ 3.
ЗАСТОСУВАННЯ БАТАРЕЙНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ У КОНДУКТИВНИХ КАЛОРИМЕТРАХ
Основним

чутливим

елементом

кондуктивного

калориметру

є

перетворювач теплового потоку, який може мати різні конструкції,
технології виготовлення, матеріали та характеристики. Різноманітні види
перетворювачів розглянуті у розділі 1. У цьому розділі розглянуті
особливості розроблених конструкцій батарейних перетворювачів теплового
потоку з гальванічним нанесенням термоелектродного матеріалу, які
застосовуються у кондуктивних калориметрах, технології їх виготовлення та
метод уточненого розрахунку їх основних характеристик - чутливості та
теплового опору.
3.1 Структура та форми калориметрів, комірок і перетворювачів.
В залежності від призначення та особливостей досліджуваних зразків
кондуктивні калориметри, їх комірки та перетворювачі теплового потоку
можуть мати різні геометричні форма та розміри. Як видно з рис.3.1, де
представлені різноманітні структури однокоміркових калориметрів, їх
комірки можуть бути повністю закриті (рис.3.1 а…д) та зі вхідним отвором
для вводу зразка або вимірюваного потоку випромінення (рис.3.1 е, ж);
повністю (рис.3.1 а,б), або частково (рис.3.1 в…ж) охоплені перетворювачем;
відкриті комірки, у свою чергу, можуть сполучатися безпосередньо з
оточуючим середовищем (рис.3.1 е, ж), або з внутрішньою камерою приладу
(рис.3.1 г) з контрольованим за складом, вологістю та температурою
середовищем.
Різноманітні форми комірок вимагають створення різних за формою та
розмірами перетворювачів теплового потоку. Найбільш часто застосовують
пласкі (рис. 3.1 а, г, д), або циліндричні у вигляді оболонки (рис. 3.1 в, е)
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перетворювачі.

Іноді

застосовують

сферичні

та

конічні

оболонки

перетворювачів (рис. 3.1 б, ж).
Диференціальні, квазідиференціальні та багатокоміркові кондуктивні
калориметри мають у своєму складі не менше двох комірок і перетворювачів,
але геометричні форми цих елементів подібні до тих, що показані на
рис. 3.1 [189].

1 – калориметрична комірка; 2 – батарея термопар (чутливий елемент);
3 – зовнішній термостатований блок; 4 – теплоізоляція; 5 – вхідний отвір
діафрагми; 6 - контейнер зразка (реакційна посудина)
Рисунок 3.1 - Структури однокоміркових калориметрів
3.2 Удосконалення технології виготовлення стрічкової батареї
термоелементів з гальванічним нанесенням парного термоелектричного
матеріалу.
Для

створення

серійно

відтворюваних

перетворювачів

для

кондуктивної калориметрії, що мають стабільні характеристики і широкий
температурний діапазон роботи, найбільш перспективними представляються
термоелектричні ПТП виду допоміжної стінки з гальванічнім нанесенням
термоелектродного матеріалу 72, 76.
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При

розробці

конструкцій

перетворювачів

для

калориметрії

максимально використаний досвід і елементи технології виготовлення
термоелектричних біметалевих ПТП виду допоміжної стінки згідно
міждержавного сётандарту ДСТУ 3756-98 (ГОСТ 30619-98) [190].
Основою батареї термоелементів з гальванічним нанесенням одного з
електродів є навита на стрічковий каркас з електроізоляційної плівки пласка
спіраль, яка виготовлена з дроту основного термоелектродного матеріалу, з
періодично нанесеним покриттям парного термоелектродного металу. У
розділі 1 на рис. 1.14 показаний традиційний, найбільш вживаний вид такої
спіралі зі спаями на ребрах стрічки, а на рис.1.15 - батарейний перетворювач
у вигляді циліндричної оболонки з використанням спіралі термоелементів зі
спаями на ребрі. На рис. 3.2 показана термобатарея ПТП у вигляді
стрічкоподібної спіралі зі спаями на пласкій грані. Межі переходу від
основного (несучого) термоелектрода 1 до біметалевого 2 є «спаями» 3, які
розміщені на центральних лініях поверхонь стрічки.

1 - основний термоелектрод; 2 - біметалевий термоелектрод; 3 - спаї
термоелементів; 4 - стрічковий каркас з електроізоляційної плівки
Рисунок 3.2 - Батареї термоелементів з гальванічним нанесенням
термоелектричного матеріалу зі спаями на пласкій грані.
Технологія виготовлення термобатарей зі спаями на пласкій грані
близька до добре освоєної в ІТТФ технології виготовлення біметалевих
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термобатарей 72, 76, 191. Відмінність полягає в тому, що шар парного
термоелектрода наноситься не з одної сторони на всю висоту витка спіралі, а
на перегини дроту на одному з торців спіралі і прилеглі до нього ділянки з
двох сторін, які за довжиною дорівнюють половині ширини спіралі.
Виготовлення стрічкового каркасу з електроізоляційної плівки та
намотування спіралі дроту основного термоелектроду проводять за відомою
технологією 72, 191. Проводять також знежирення заготовки спіралі.
Перед гальванічним нанесенням парного термоелектродного матеріалу
на

частину

витка

спіралі

наносять

захисне

лакове

покриття

для

перешкоджання нанесення покриття на ці ділянки. Нижче наведений опис
пристрою,

створеного для лакування спіралі між серединами пласких

поверхонь стрічки [191].
Конструкція лакувального пристрою показана на рис. 3.3.

1 - основний валик; 2 - вісь основного валика; 3 - стійка; 4 - ванночка з
лаком; 5 - підстава; 6 - спіраль; 7 - скребок; 8 - кришка; 9 - фіксатори; 10 притискної валик; 11 - вісь притискного валика; 12 - важки; 13, 14 - канавки
Рисунок 3.3 - Схема лакувального пристрою.
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Цей пристрій має підставку 5, на якому укріплена фіксаторами 9
ванночка з лаком 4. Спіраль 6, що вкривається лаком, протягається по
змоченою лаком поверхні основного валика 1. Для забезпечення стійкості
спіралі 6, встановленої вертикально (тобто на ребро), лакувальний пристрій
має додатковий притискної валик 10 з віссю 11 і укріпленими на цій же осі
важками 12. Для забезпечення стійкості положення спіралі основний валик
має канавку 13, заповнену лаком, а притискної валик - V-образну канавку 14.
Глибина канавки на основному валику виконана такою, щоб забезпечити
лакування спіралі 6 до необхідної висоти, наприклад, до половини ширини
стрічки.

Важки

12

призначені

для

створення

необхідного

зусилля

притиснення спіралі до основного валика.
Можливим є лакування спіралі не тільки до половини ширини стрічки,
а і ні іншу її частину, наприклад, на третину ширини. Батареї термоелементів
з

такої

стрічки

застосовуються

при

створенні

малоінерційних

перетворювачів, в яких визначення різниці температури у нестаціонарному
режимі між декількома (більше двох) паралельними площинами, дозволяє
значно зменшити власну сталу часу перетворювача [191, 192].
Спіраль

після

лакування

перед

електроосадженням

на

термоелектричний дріт парного термоелектродного матеріалу попередньо
піддають підготовчій технологічній обробці. Якість покриття, яка полягає в
хорошій адгезії і рівномірності осадження, в значній мірі залежить від складу
розчинів для попередньої обробки спіралі і параметрів обраного режиму
обробки [72, 191].
Підготовчі технологічні операції призначені для видалення хімічним
способом з поверхні покривається термоелектричної дроту всіляких жирових
забруднень, окалини, окислів. До таких операцій відносяться знежирення,
травлення, декапування і амальгамування (в разі нанесення на дріт срібного
покриття).
Вузловим моментом при виготовленні стрічки термоелементів є якість
нанесення на основний термоелектричний матеріал парного термоелектрода.
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Вибір

металу для

вимогами,

що

термостійкості,
використовуються

гальванічного покриття обумовлений

пред'являються
часової
дроти

до

перетворювача

стабільності.
з

різних

При
сплавів

технічними

по

чутливості,

виготовленні
і

різних

спіралей
діаметрів.

Термоелектричний дріт намотується у спіраль на стрічки різної товщини і з
різними кроками навивки. Тому до вузла для гальванічного осадження
необхідного покриття висуваються жорсткі вимоги. Умови осадження різних
ділянок спіралі по довжині повинні бути ідентичними і відтворюваними. При
цьому необхідно забезпечити варіювання часу перебування спіралі в
електроліті в широкому діапазоні, обумовленому різною швидкістю
осадження металів і товщиною покриття, що наноситься. Проведене
удосконалення пристрою для нанесення покриття шляхом введення
стабілізатора струму живлення гальванічної ванни та регулювання швидкості
обертання

барабану

зі

стрічкою

термоелементів.

Оптимальний

технологічний процес в цьому пристрої забезпечується можливістю
регулювати силу струму, швидкість протягання і довжину спіралі, що
знаходиться в електроліті. При нанесенні деяких видів покриття періодично
здійснюється зміна полярності струму живлення на короткі проміжки часу,
що сприяє поліпшенню якості покриття гальванічного осадження.
У якості парного термоелектродного матеріалу при виготовленні
спіралі термоелементів можуть бути використані відомі види гальванічного
покриття несучої термоелектричної дроту: мідь, нікель, срібло, золото, залізо,
сурма, вісмут, кадмій, індій [191].
Після закінчення процесу гальванічного покриття термоелектричного
дроту парним термоелектродним матеріалом, спіраль ретельно промивається
проточною водопровідною водою від електроліту і продуктів електролізу з
метою запобігання корозії металу. Контроль якості покриття визначається
візуально, а товщина покриття - за результатами вимірювання електричного
опору спіралі до електролізу і після його закінчення.

162

Шляхом занурення спіралі і витримки в ацетоні нанесений попередньо
шар ізоляційного лаку віддаляється з поверхні спіралі.
Технологія формування пласких перетворювачів полягає у наступних
операціях. Спіраль укладають на спеціальну матрицю, яка задає форму
перетворювача та забезпечує тимчасове утримання спіралі у заданому
положенні.

Далі

укладену

спіраль

заливають

електроізоляційним

компаундом - епоксидною смолою з наповнювачем. В якості наповнювача
використовують мелений корунд, кварцовий пісок і т. ін. Полімеризацію
компаунда здійснюють у підігрівних струбцинах з дотриманням відповідного
температурного режиму. Після закінчення процесу полімеризації компаунда
перетворювач знімається з матриці і додатково заливається вищевказаним
компаундом. Розроблений склад забезпечує монолітну заливку і хорошу
адгезію зі спіраллю. На завершення перетворювач піддається старінню
протягом 20 годин при відповідній температурі з метою стабілізації його
градуювальних характеристик [191].
3.3 Конструкція та технологія виготовлення батарейних
перетворювачів теплового потоку у вигляді оболонок.
При виготовленні традиційних пласких ПТП спіраль термоелементів
укладають

у

спеціальну

матрицю

і

заливають

електроізоляційним

епоксидним компаундом з теплопровідним наповнювачем для придання
йому форми монолітної пластини. Технологія виготовлення батарейного
перетворювача у вигляді циліндричної оболонки з використанням спіралі
термоелементів зі спаями на ребрі розглянута у [60]. Нижче розглянута
запропонована технологія виготовлення батарейного перетворювача у
вигляді циліндричної оболонки з використанням спіралі термоелементів зі
спаями на пласкій грані.
При проектуванні калориметричного засобу в залежності від його
необхідних характеристик вибирають вид спіралі термоелементів - зі спаями
на ребрі або зі спаями на пласкій грані. Перший вид спіралі забезпечує
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більшу відстань між спаями термобатареї і, відповідно, більший тепловий
опір, більшу чутливість та більшу сталу часу калориметричного приладу.
Другий вид спіралі дозволяє зменшити тепловий опір і сталу часу, але
програє за чутливістю перетворювача. Устрій та технологія виготовлення
циліндричних оболонок з різних видів спіралі також дещо різняться.
Виготовлення циліндричної оболонки з спіралі термоелементів зі
спаями на пласкій грані проводиться за наступною технологією [189].
Спіраль попередньо протягують у електроізоляційну трубку зі склотканини, а
потім намотують на бокову поверхню циліндричної калориметричної
комірки по спіралі. Готують заливний компаунд з епоксидної смоли,
отверджувача і порошкоподібного наповнювача (мелене кварцове скло).
Спіраль просочують епоксидним компаундом, після чого калориметричну
комірку з оболонкою вклеюють у зовнішній блок. На рис. 3.4 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.
Рисунок 3.4 - 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.
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Полімеризація епоксидного компаунда, що використовується для
формування

і

вклеювання

перетворювача,

супроводжується

електрохімічними ефектами, з виділенням летючих компонентів, зміною
електричного опору ізоляції та термічного опору оболонки. Процес
полімеризації носить тривалий характер, причому, вихід летючих речовин і
стабілізація властивостей оболонки значно сповільнюються внаслідок того,
що після вклеювання відкритими залишаються лише дуже малі торцеві
поверхні, а внутрішня і зовнішні поверхні оболонки закриті. Для
прискорення процесу полімеризації оболонка в зборі з корпусом і стаканом
калориметричної

комірки

піддається

термоциклічним

навантаженням

шляхом щоденного нагріву до 353…358 К протягом 7…8 годин. До
закінчення

полімеризації

компаунд

має

електричну

провідність

і

електролітичні властивості, які зручно використовувати для контролю
процесу. Так, для оболонки з внутрішнім об’ємом близьким до 1 дм3 і
товщиною циліндричної стінки 0,6 мм, безпосередньо після вклеювання
оболонки в один із калориметричних приладів, гальванічна напруга між її
вихідними виводами і коміркою при температурі 323 К складає 0,5…1 В і
поступово зменшується до 0,010…0,015 В протягом 30 діб. На рис. 3.5
представлені експериментальні дані про характер зміни напруги відносно
початкового значення Ео.
Е/Ео
1
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0,8
0,7
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Рисунок 3.5 - Експериментальні дані про характер зміни гальванічної
напруги між вихідними виводами і коміркою калориметра.

165

Виміри

проводилися

в

стаціонарному

тепловому

режимі

при

температурі (323 ± 5) К цифровим приладом з автономним живленням і
вхідним опором більше 20 МОм. Функція зміни напруги у часі близька до
затухаючої експоненціальної зі сталою часу 6 діб, яка на рис.3.5 показана
неперервною лінією. Після закінчення полімеризації електричний опір
ізоляції між виводами оболонки і корпусом при температурі 323 К має
значення не менше 10 МОм.
За

аналогічною

технологією

можуть

виготовлятися

конічні

теплометричні оболонки та перетворювачі інших форм.
3.4 Калориметричні батарейні перетворювачі теплового потоку з
тепловими шунтами
Теплофізичні властивості і співвідношення геометричних розмірів
перетворювачів

теплового

потоку

вимірювання. В [193, 78]

суттєво

впливають

на

похибки

показано, що відмінність теплофізичних

характеристик ПТП та об’єкту контролю у в сукупності з обмеженими
розмірами ПТП, призводять до спотворення теплового поля в об’єкті
контролю і у крайових зонах перетворювача, внаслідок чого виникають
додаткові

методичні

складові

похибки

вимірювань.

Сформульовані

рекомендації з вибору теплофізичних властивостей ПТП, їх розмірів та
конструкції,

а також надані номограми для визначення поправок до

результатів вимірювань для зменшення похибок. Для кондуктивних
калориметричних засобів, розміри та геометрію перетворювачів вибирають
такими, щоб через них проходила більша частка енергії теплообміну комірки
з теплорозсіювальним блоком. Тобто, геометрія та розміри перетворювача
визначаються

виходячи

з

конструкції

приладу

і

особливостей

досліджуваного процесу. В той же час, від теплового опору перетворювача
значною

мірою

залежить

можливість

підтримання

необхідного

температурного режиму калориметричної комірки, стала часу та швидкодія
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приладу, а також його чутливість. Питомий тепловий опір ПТП товщиною
1…2 мм при використанні традиційних електроізоляційних компаундів з
теплопровідністю (0,2 ÷ 1,2) Вт/(м·K) змінюється в межах від 5·10-4 м2·К/Вт
до 10-2 м2·К/Вт. Зазвичай, чим більший тепловий опір, тим більша чутливість
приладу. Однак, з іншої сторони, стала часу калориметра приблизно
дорівнює добутку теплоємності комірки з реакційною посудиною і зразком
на тепловий опір батареї термопар, тобто збільшення опору призводить до
збільшення сталої часу і динамічних похибок.
Шляхи збільшення чутливості перетворювача добре відомі – це
збільшення кількості послідовно включених термоелементів, застосування
матеріалів з високим значеннями коефіцієнту Зеєбека, збільшення відстані і
теплового опору між «гарячими» та «холодними» спаями термоелементів. За
необхідності
перетворювача

зменшувати

інерційність калориметру і тепловий опір

запропоновано

застосовувати

теплові

шунти,

які

є

теплопровідними містками між протилежними сторонами перетворювача,
тобто «гарячими» та «холодними» спаями термоелементів.
Теоретичні аспекти визначення чутливості ПТП з тепловими шунтами та
їх теплового опору розглянуті нижче у п.3.6 та у роботах [194, 195, 73, 74,
180]. Розглянемо особливості технічної реалізації таких перетворювачів.
Можливі конструктивні рішення для пласких ПТП з тепловими шунтами
і температуровирівнювальними покриттями показані на рисунку 3.6 [196,
197].
На

рисунку

3.6а,

представлена

конструкція

плаского

ПТП

з

фрезерованим металевим корпусом. В цьому випадку ПТП складається з
корпусу, в паралельних пазах якого розміщена стрічкова термобатарея,
залита електроізоляційним компаундом. Після полімеризації компаунда до
корпусу припаяна кришка.
Через два отвори в бічній поверхні корпусу виведені вихідні дроти
термобатареї. Недоліком такої конструкції є те, що термоелементи і заливний
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компаунд під час пайки кришки до корпусу зазнають вплив високої
температури, що висуває жорсткі технологічні вимоги до властивостей
заливного компаунда і гальванічного покриття.
Від цього недоліку позбавлена модель ПТП, показана на рис. 3.6 б,
технологія виготовлення якої передбачає припаювання кришки до корпусу
відразу після фрезерування пазів. При цьому пази виконують більшої
ширини (не менше ніж в 2 рази) і в них вкладають складену вдвічі стрічкову
спіраль

термоелементів,

попередньо

оповиту

ниткою,

просочену

заливальним компаундом. Надлишки компаунда видаляються через відкриті
торці пазів корпусу.

а

в

б

1 – металевий корпус;
2 – стрічкова батарея
термоелементів;
3 – електроізоляційний заливний
компаунд;
4 – кришка;
5 – вивідні дроти

Рисунок 3.6 – Варіанти моделей пласких ПТП з тепловими шунтами, які
виготовлені в металевому корпусі
При необхідності розміщення ПТП на досліджуваній поверхні з високою
температурою надійний тепловий контакт забезпечують зазвичай із
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застосуванням легкоплавкого припою або галій-індієвої евтектики. Але при
цьому є небезпека потрапляння цих речовин на паяні шви корпусу і взаємодії
їх

з

припоєм.

У

цьому

випадку

доцільно

ПТП

виготовляти

в

суцільнометалевому корпусі у вигляді пластини, в якій висвердлені отвори
для розміщення стрічкової термобатареї (див. рис. 3.6 в).
У деяких випадках, в залежності від умов експлуатації, припаювання
кришки корпусу може бути замінено на її закріплення тонким шаром клею,
наприклад, того ж заливного компаунда. Зазвичай теплопровідність клею або
компаунду значно менша ніж теплопровідність металевого припою, тому це
може привести до збільшення теплового опору перетворювача.
При застосуванні перетворювачів у калориметричних засобах, які мають
комірку та теплорозсіювальний блок, саме ці елементи можуть виконувати
функції теплових шунтів та тепловирівнювальних шарів (кришок). Поверхня
комірки може бути не пласкою та мати пази для розміщення стрічкової
спіралі термоелементів.
На рис. 3.7а представлена частина перерізу збірки комірки з
теплорозсіювальним блоком площиною, перпендикулярною до вісі комірки,
а на рис.3.7 б – фотографія циліндричної комірки з пазами для укладання
стрічкової спіралі термоелементів.
1 – калориметрична
комірка;
2 - теплорозсіювальний
блок;
3 – повздовжні пази для
спіралі батареї
термоелементів;
4 - круговий паз.

а

б

Рисунок 3.7 - Циліндрична калориметрична комірка з пазами для розміщення стрічкової
спіралі термоелементів. а - частина перерізу збірки комірки з теплорозсіювальним
блоком площиною, перпендикулярною до вісі комірки; б – фотографія циліндричної
комірки з пазами для укладання стрічкової спіралі термоелементів.
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Окрім повздовжніх пазів, паралельних твірній лінії циліндричної
поверхні, на комірці поблизу її торців є поперечні кругові пази для укладання
перегинів стрічкової спіралі термоелементів або комутаційних дротів. Гнучка
стрічка спіралі термоелементів укладається на поверхню комірки у формі
меандру, а якщо термоелементи об’єднані у батарею, яка є негнучкою, то
прямі відрізки батареї вкладаються у повздовжні пази, а за допомогою
комутаційних дротів, розміщених у кругових пазах, окремі відрізки батарей
включаються послідовно. Потім пази заповнюють рідким заливним
компаундом, після затвердіння якого комірку покривають тонким шаром
компаунда і вклеюють на посадкове місце у теплорозсіювальному блоці.
Можливі і інші варіанти встановлення термоелементів на поверхню
комірка з одночасним формуванням теплових шунтів. Прикладом є
конструкція коміри з гвинтовим пазом по боковій поверхні циліндру, в який
установлюється стрічкова спіраль термоелементів.
Універсальним

методом

створення

перетворювачів

з

тепловими

шунтами різної геометрії для калориметричних вимірювань є застосування
шунтів з дротових спіралей. На рис. 3.8 показаний зовнішній вигляд
стрічкової термобатареї з нанесеним гальванічним покриттям (рис. 3.8а), яка
додатково

обвивається

електроізольованим

дротом

(рис.3.8б),

або

неізольованим дротом, але з електроізоляційною прокладкою (рис.3.8в).
1 - поліімідна основа;
2 - термобатарея;
3 - дротяний теплової шунт в
лакової ізоляції;
4 - електроізоляційна прокладка;
5 - дротяний теплової шунт без
ізоляції.

Рисунок 3.8 - Зовнішній вигляд стрічкової термобатареї: а) - без теплового
шунта; б) - з тепловим шунтом у лаковій ізоляції; в) - з тепловим шунтом без
ізоляції з електроізоляційною прокладкою
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Цей дріт виконує функцію теплових шунтів, розміщених паралельно (за
тепловим потоком) до термоелементів. Дріт шунта є мідним, манганіновим
або константановим, його діаметр і щільність навивки вибирають виходячи з
розрахунку необхідного значення ефективного теплового опору ПТП.
На рис. 3.9 представлена схема розміщення елементів та структура
плаского перетворювача з дротовим тепловим шунтом.

1 – основа;
2 – батарея термоелементів;
3 – дротовий тепловий шунт;
4 – заливний компаунд;
5

–

температуровирівнювальне

металеве покриття

Рисунок 3.9 – Структура плаского перетворювача з дротовим тепловим шунтом
Подальша технологія виготовлення пласких ПТП, які є елементом
калориметричної системи, але не вбудовані у калориметричний прилад, не
відрізняється від традиційної, яка неодноразово описана в літературі [72].
Після отримання заготовки ПТП типу допоміжної стінки, що складається з
гальванічних термоелементів, які заформовані разом з дротяними шунтами в
заливальному компаунді, робочі поверхні ПТП шліфують до появи в зрізі
перетинів шунтувального дроту і, при необхідності, металізують, утворюючи
тим самим температуровирівнювальні покриття поверхонь ПТП, що
сприймають і віддають теплоту.
Подальша

технологія

виготовлення

перетворювачів

у

вигляді

циліндричних калориметричних оболонок, які часто нероз’ємно вбудовані у
калориметричний прилад, наведена вище та розглянута у [60, 189].
Застосування теплових шунтів дає можливість змінювати ефективний
тепловий опір ПТП в широкому діапазоні значень, а саме для перетворювачів
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товщиною 1…2 мм з дротяними тепловими шунтами, питомий тепловий опір
може бути зменшений до 0,5·10-4 м2·К/Вт, тобто на порядок у порівнянні з
перетворювачами без шунтів. Для перетворювачів з металевими корпусами
та такими, в яких термоелементи оточені металом елементів конструкції
питомий тепловий опір може бути ще меншим.

В той же час при

проектуванні калориметричних систем необхідно пам’ятати, що для
батарейних перетворювачів теплового потоку з гальванічним нанесенням
термоелектродного матеріалу, зниження теплового опору пов’язане і зі
зниженням чутливості, а часто і з погіршенням просторової нерівномірності
чутливості. Для невбудованих у прилад ПТП з шунтами наявність
температуровирівнювального покриття обох робочих поверхонь забезпечує
рівномірність поля теплового потоку на вході і виході з нього [196].
3.5 Біспіральні перетворювачі теплового потоку для жорстких
умов експлуатації – підвищеної температури та ядерного випромінення.
Практика багаторічної експлуатації термоелектричних біметалевих
багатоелементних ПТП розкрила їх недоліки, основними з яких є обмежений
діапазон температури експлуатації, залежність функції перетворення від
температури, нестабільність характеристик при довготривалій експлуатації
та

під

впливом

іонізуючого

випромінення

і

високої

температури.

Стабільність у часі характеристик перетворювачів, зокрема метрологічних,
залежить від безлічі факторів, деякі з них подібні тим, що впливають на
термоелектричні перетворювачі температури (термопари), але існує і ряд
факторів специфічних для ПТП. В процесі експлуатації ПТП піддаються
фізичному

старінню,

в

результаті

чого

змінюються

властивості

термоелементів. Основні причини цих змін - окислення і дифузія металів
термоелектродів, зміна структури металів і заливного компаунда, дифузія
домішок і забруднення металів. Особливо складним, але одночасно і
актуальним є забезпечення стабільності характеристик перетворювачів
внутрішньореакторних калориметрів, які працюють у жорстких умовах
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експлуатації – за підвищеної температури та в умовах дії ядерного
випромінення [198 - 200]. Більшість матеріалів, які використовуються для
виготовлення батарейних перетворювачів теплового потоку з гальванічним
нанесенням

термоелектродного

матеріалу,

під

дією

іонізуючого

випромінення змінюють свої характеристики та навіть руйнуються. Це
відноситься до міді та її сплавів і епоксидних смол, а поліімідна плівка є
дещо більш стійка у порівнянні з іншими полімерами [201], але також не
може забезпечити достатньо тривалу експлуатацію у активній зоні ядерного
реактору.

Значно

термоелектродна

більш
пара

стійкими

металами

хромель-алюмель;

є

алюміній,

електроізолятори

–

нікель,
слюда,

скловолокно; дрібнодисперсний наповнювач з корунду (оксиду алюмінію
Al2O3) та оксиду магнію (MgO) [202].
Проблема,
характеристик

пов'язана
ПТП,

з

часовою

вирішена

стабільністю

шляхом

переходу

метрологічних
від

широко

використовуваних мідних покриттів і покриттів з дорогоцінних металів до
нікелевих покриттів. Завдяки високій корозійній стійкості нікелю та його
більшому питомому опору отримані пари копель-нікель і константан-нікель,
що відрізняються високою стабільністю в часі навіть в умовах експлуатації
ПТП при температурі до 500 К. Причому, в діапазоні температури від 300 К
до 500 К зміна функції перетворення таких ПТП не перевищує 3%. Подальше
підвищення температури призводить до істотної зміни функції перетворення
ПТП і появі піків при температурі точки Кюрі для нікелю. Цей недолік
усунуто створенням біспіральних ПТП, що побудовані на базі з двох
термобатарей. Причому, обидві термобатареї виконуються з нікелевим
покриттям, а основою додаткової термобатареї є парний термоелектрод [180,
197, 203].
Запропоновано для калориметричних засобів, що експлуатуються в
умовах ядерних реакторів, застосовувати біспіральні перетворювачі з
використанням двох послідовно включених спіралей, дротом-основою
однією з яких є алюмель, а іншої - копель. Як парний термоелектронний
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матеріал на обидві спіралі термоелементів методом гальванічного осадження
наноситься нікель.
При створенні перетворювача теплового потоку найбільш важливою
характеристикою є його чутливість і її залежність в діапазоні температури
експлуатації. Температурні залежності для термоелементів, виготовлених з
алюмелю і хромелю з покриттям з нікелю були отримані експериментально в
діапазоні температури до 1070 К. При цьому кожна гальванічна пара
представляла собою звиті між собою пари дротів з основного і парного
термоелектродних матеріалів: хромелю і алюмелю з нікелем. Різне
співвідношення кількості дротів у кожної гальванічної парі відповідало
різній товщині покриття парного термоматеріалу. Робочий спай гальванічних
пар поміщали в циліндр, виконаний з нержавіючої сталі і заповнений піском,
що забезпечувало рівномірний температурне поле і виключало електричний
контакт спаю з корпусом металевого циліндра. Виміри проведені із
застосуванням комп'ютеризованого комплексу «Ресурс» [204], від якого
вимірювальна інформація за допомогою USB-інтерфейсу передавалася на
персональний комп'ютер. Результати вимірювань систематизовані на рис.
3.10.

f 3 f1 , f 3 f 2 - відношення площ

перерізів нікелю до хромелю та
нікелю до алюмелю.
Рисунок 3.10 - Температурні
залежності чутливості одиничних
термоелементів, виготовлених з
алюмелю і хромелю із покриттям з
нікелю.
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У складі алюмелю міститься близько 95% нікелю [67], тому абсолютне
значення термо-ЕРС пари алюмель – нікель відносно невелике і у зоні
поблизу температури точки Кюрі для нікелю 631 К, навіть змінює знак.
Абсолютне значення термо-ЕРС пари хромель – нікель значно більше, але
має суттєво нелінійну залежність від температури в діапазоні від кімнатної
температури до точки Кюрі.
На рис.3.11 представлена еквівалентна електрична схема біспірального
перетворювача, на якій показано тільки по два витки кожної зі спіралей, а
точка А – з’єднання двох спіралей.

Рисунок 3.11 - Еквівалентна електрична схема біспірального перетворювача:
R1, R2, R3 – електричні опори напіввитків спіралі (гілок термоелементів) з
хромелю, алюмелю та нікелевого покриття; е1, е2, е3 – термоЕРС, що
утворюється у відповідній гілці термоелементу внаслідок дії різниці
температури ∆Т.
Сумарний сигнал двох термобатарей E , включених послідовно - зустрічно, за
електричним

сигналом

та

паралельно

відносно

теплового

потоку,

розраховується за формулою:

E  E1  E2  RT  q  ( z1  S1  z2  S2 )  RT  q  S
де

E1 ,

E2

- сигнали окремих термобатарей;

(3.1)

RT - тепловий опір

перетворювача між площинами спаїв термоелементів; q - густина теплового
потоку; S1 , S 2 , S - чутливості окремих термобатарей та сумарна чутливість
двох термобатарей; z1, z2 - кількість термоелементів у термобатареях 1 та 2.
Сумарна

чутливість

двох

термобатарей,

перетворювача розраховується за формулою:

тобто

загальна

чутливість
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S  z1 

α1
α2
 z2 
ρ f
ρ f
1 3 1
1 3 2
ρ1  f 3.1
ρ2  f 3.2





z
z
2
1

 α3  

ρ3  f 2
ρ3  f1  , (3.2)

1
1 ρ  f
ρ1  f 3.1 

2
3.2

де α1 , α2 , α3 – коефіцієнти Зеєбека матеріалів основних дротів (хромелю та
алюмелю) 1 і 2 та матеріалу покриття (нікелю) 3; z1 , z2 – кількість
термоелементів в першій та другій термобатареях відповідно; ρ1 , ρ2 , ρ3 –
питомий електричний опір основних дротів 1, 2 та покриття 3; f1 , f 2 - площі
перерізу дротів-основ спіралей термоелементів; . f 3.1  f 3 f1 , f 3.2  f 3 f 2 відносні площі перерізу нікелевого покриття.
z2
z1

,
ρ3  f 2
ρ3  f1
1
1
ρ2  f 3.2
ρ1  f 3.1

При виконанні умови

(3.3)

чутливість перетворювача не залежить від властивостей матеріалу
покриття і розраховується за формулою:

S  z1 

Тобто,

за

α1
α2
 z2 
ρ3  f1
ρ3  f 2 .
1
1
ρ1  f 3.1
ρ2  f 3.2

виконання

умови

(3.4),

чутливість

(3.4)

біспірального

перетворювача не залежить від властивостей матеріалу гальванічного
покриття.

Таким

чином,

за

рахунок

вибору

параметрів

спіралей

термоелементів, можливим є створення біспірального перетворювача,
чутливість якого буде залежати тільки від властивостей дротів-основ:
хромелю та алюмелю. Виходячи з формули (3.4) при математичному
вирахуванні з термоЕДС однієї гальванічної пари термоЕРС інший
гальванічної пари можна отримати представлені на рис. 3.12 залежності
чутливості для перетворювача, що містить по одному термоелементу
(хромель-нікель) та (алюмель-никель).
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f 3 f1 , - відношення

площ перерізів
нікелевого покриття
та дроту-основи з
хромелю та алюмелю

Рисунок 3.12 - Температурні залежності чутливості перетворювача, що містить
по одному термоелементу (хромель-нікель) та (алюмель-никель).
З рисунку 3.12 слідує, що найменшу температурну залежність
чутливості має перетворювач, у якому відношення площ перерізів нікелевого
покриття та дроту-основи з хромелю та алюмелю наближається до
нескінченності, але на практиці товщина якісного покриття, нанесеного
електролітичним

способом

обмежена.

співвідношення площ перерізів

Тому

f 3 f1  f 3 f 2  2 ,

доцільно

вибирати

що можна реально

досягнути при технології, що використовується, і яке забезпечує відносно
незначну температурну залежність чутливості біспірального перетворювача –
не більше ± 10% у діапазоні температури від 300 К до 1070 К.
За результатами проведених досліджень, можна констатувати, що
спеціальним підбором параметрів біспірального перетворювача можна
домогтися, щоб його чутливість не залежала від термоелектричних
властивостей матеріалу покриття основних дротів. Однак, через те, що навіть
у спеціально підібраної пари термоелектродних матеріалів дротів-основ хромелю і алюмелю, є деяка температурна залежність коефіцієнтів Зеєбека,
чутливість залишається в деякій мірі термозалежною величиною.
Результати

досліджень

температурної

залежності

чутливості

термоелементів з термоелектродних матеріалів, представлені на рис. 3.10 і
рис. 3.12, дозволяють вибрати товщину покриття та інші параметри батарей
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термоелементів, які забезпечать мінімізацію температурної залежності
чутливості перетворювача на базі хромелю і алюмелю з нікелевим
покриттям.
При

виготовленні

біспірального

перетворювача

можливі

кілька

конструктивних рішень, які схематично показані на рисунку 3.13. Варіанти а
і б, відносяться до випадку, коли спаї розташовані ребрі несучої каркасної
стрічки спіралі, а варіанти в і г – до випадку зі спаями на пласкій грані
стрічки.

а

б

г
в
1 - основний термоелектродний дріт першої спіралі; 2 - термоелектродний дріт
другої спіралі; 3.1, 3.2 - електролітичне покриття відповідних напіввитків кожної
спіралі; 4, 5 - каркасні ізоляційні стрічки; 6 - спай з'єднання спіралей; 7 - вихідні
дроти батарей термоелементів.
Рисунок 3.13 - Варіанти виконання батареї термоелементів біспірального
перетворювача (а, б – спаї на ребрі каркасної стрічки; в, г - спаї на пласкій грані
стрічки).
За першим варіантом конструкції ПТП на рис. 3.13,а обидві спіралі з
основних термоелектродних дротів 1 і 2 з електролітичними покриттям 3
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напіввитків навито на окремі каркасні стрічки 4 і 5. Ці стрічки виконані зі
смужок електроізоляційного матеріалу однакової висоти і розташовані
паралельно, так, що верхні спаї обох спіралей знаходяться в одній площині, а
нижні спаї - в інший. Площини спаїв паралельні і рознесені на висоту
термобатареї. Обидві спіралі з'єднані послідовно у спаї 6 і зафіксовані у
едину конструкцію або електроізоляційним компаундним матеріалом, або
іншим механічним способом, наприклад, установкою у проміжок між двома
металевими

елементами

(коміркою

і

тепло

розсіювальним

блоком)

ущільненням електроізоляційним матеріалом або засипкою (на рис. 3.13 не
по-казані). Сигнал біспірального перетворювача виводиться через вивідні
дроти 7.
Конструкція ПТП за варіантом ріс.3.13, б відрізняється тим, що обидві
спіралі

розташовані

на

загальній

каркасної

стрічці

4,

при

цьому

термоелектродні дроти 1 і 2 навито один відносно іншого зі зміщенням на
ізолюючий проміжок, який не допускає електричного контакту між
термоелементами.
Конструкції перетворювача зі спаями на пласкій грані стрічки,
представлені на рисунку 3.13, в, г, також можуть бути виконані в двох
варіантах,

аналогічних

вже

описаним,

тобто

з

двох

спіралей

на

індивідуальній стрічці-носієві кожна (варіант в) і на загальній стрічці (варіант
г), але зі зміщенням на проміжок для виключення торкання витків однієї
спіралі з витками іншої спіралі.
Варіанти, зображені на рис. 3.13 б і г, є більш зручними при
формуванні

єдиного

калориметричного

перетворювача,

оскільки

використовується одна стрічка, з якої легко сформувати калориметричну
оболонку за розглянутою вище технологією. В той же час, варіанти
зображені на рис. 3.13 а і в, надають більше можливостей варіювання
параметрів спіралей термоелементів для забезпечення умови (3.3), тобто є
можливість вибирати різні і нерівні значення кількості термоелементів і
товщини покриття.
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Як згадувалось вище біспіральні термобатарейні перетворювачі на
основі дротів з хромелю і алюмелю з нікелевим покриттям перспективні для
створення на їх базі внутришньореакторних калориметрів. Такі вимірювальні
засоби призначені для вимірювання та оперативного контролю радіаційного
тепловиділення у конструкційних матеріалах, які опромінюються у каналах
ядерних реакторів і при цьому діляться або поглинають випромінення. У
Інституті технічної теплофізики у співпраці з Інститутом ядерних досліджень
розроблялась система внутришньореакторних калориметрів, яка була
побудована

на

основі

галетних

перетворювачів

зі

звареними

термоелементами з хромелю і алюмелю, виготовлених за трудомісткою і
низькопродуктивною технологією [72, 198 - 200]. Зазвичай система
внутришньореакторних калориметрів складається з кількох (4 – 5 шт.)
ідентичних

калориметрів

інтегрального

теплового

потоку.

Один-два

калориметри не містять зразків і слугують для вимірювань фонового
тепловиділення у самому калориметрі. Інші калориметри містять зразки
досліджуваних матеріалів.
Конструкція запропонованого внутришньореакторного калориметра
[205] представлена на рис. 3.14 і складається з двох коаксіальних циліндрів внутрішнього 1 та зовнішнього 2, виготовлених з алюмінію, який є стійким
матеріалом в умовах дії іонізуючого випромінювання.
Внутрішній циліндр 1 утворює калориметричну комірку, в якій
розташовують досліджувані зразки. Торці циліндру комірки закриваються
алюмінієвими кришками 7 та термостійкими керамічними шайбами 8, які
виконують

роль

теплоізоляції.

Торці

зовнішнього

циліндру-корпусу

закриваються кришками – верхньою 9 та нижньою з вивідним патрубком 10.
У внутрішньому просторі між коаксіальними циліндрами розташовані
термобатарея 3 та елетронагрівник 4, до кінців яких приєднані вивідні дроти
5. Для додання монолітності термобатарея та електронагрівник залиті в
електроізоляційний кремнійорганічний лак КО-08 з наповнювачем з корунду
6, який також є стійким до впливу іонізуючого випромінювання.
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1 – внутрішній циліндр
(комірка);
2 – зовнішній циліндр;
3 – термобатарея;
4 –електронагрівник;
5 – вивідні дроти;
6 – кремнійорганічний лак з
наповнювачем з корунду;
7 – кришки комірки;
8 – керамічна теплоізоляція;
9 – верхня кришка калориметра;
10 – нижня кришка
калориметра;
11 – каркасна стрічка;
12 – дріт-основа з хромелю;
13 – дріт-основа з алюмелю;
14 – покриття з нікелю.
Рисунок 3.14 - Конструкція внутришньореакторного калориметра з
біспіральним перетворювачем.
Подвійні спіралі термобатареї намотані на стрічку 11 з скловолокна,
причому в одній гілці термобатареї в якості основного термоелектроду 12
використовується хромелевий дріт, а в якості парного термоелектроду
нанесене покриття 14 з нікелю. У іншій гілці термобатареї в якості основного
термоелектроду 13 використовується алюмелевий дріт, а покриття 14 також з
нікелю. Для проведення калібрувань приладу на внутрішній циліндр 1
рівномірно намотаний шар електронагрівника з ніхромового або хромелевого
дроту у скловолоконній ізоляції 4. Зовнішній діаметр такого калориметру
складає 10…20 мм, а довжина – 30…50 мм в залежності від вимог до
досліджуваних зразків та конструкції і умов теплообміну у вимірювальному
каналі ядерного реактору. Вимірювана теплова потужність – до 20 Вт.
Така конструкція поєднує в собі низку переваг у порівнянні з відомими,
а

саме:

матеріали,

використовувані

при

виготовленні

біспірального

перетворювача, не змінюють своїх фізичних характеристик під дією
випромінювання; чутливість такого вимірювального пристрою

мало
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залежить від температури у всьому робочому температурному діапазоні; при
виробництві

зберігається

традиційна

технологія

виготовлення,

яка

використовується для виготовлення стандартних перетворювачів теплового
потоку і є добре відпрацьованою.
Розроблена конструкція біспірального перетворювача теплового потоку
для

вимірювання

тепловиділень

в

жорстких

умовах

іонізуючого

випромінювання в широкому температурному діапазоні дозволяє надійно і
точно фіксувати вимірюваний параметр і такий первинний перетворювач
може бути використаний у внутрішньореакторних калориметрах, що в свою
чергу дозволить забезпечити більш надійні і достовірні вимірювання.
3.6 Уточнення методу розрахунку параметрів батарейних
перетворювачів теплового потоку.
При проектуванні ПТП та калориметричних оболонок необхідно
вибирати параметри їх конструкції та розраховувати прогнозні значення їх
основних характеристик - чутливості та теплового опору.
Тепловий потік, що проходить крізь пластину ПТП і, відповідно,
паралельно через всі елементи термобатареї, викликає перепад температури
між спаями ΔT, внаслідок чого, в кожному з включених послідовно
термоелементів

з

термоелектричним

коефіцієнтом

 ТЕ ,

генерується

електричний сигнал ΔU. У разі однакової довжини ділянки чистого дроту і
біметалічної ділянки, справедливим є співвідношення [72, 76, 194]:
 
U  ТЕ  T  ( 12 )  T 1  2 
 1

f1 
 ,
f 2 

(3.5)

де αi (i = 1, 2) - коефіцієнти Зеєбека основного термоелектроду - дроту
(i = 1) та гальванічно нанесеного матеріалу (i = 2); fi - площа перерізу
матеріалу; i - питомий опір матеріалу.
Кожному ПТП притаманна

чутливість S до вимірюваній величині:

густини теплового потоку Sq  E/q і теплового потоку SQ  E/Q  E/(q  A) .
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Також при розрахунках характеристик ПТП використовується питома
чутливість SV  E/(q  A  h) , яка не залежить від розмірів ПТП і характеризує
чутливість одиниці об'єму теплочутливі зони. У представлених формулах: q густина теплового потоку; Q - тепловий потік; Е - вихідний сигнал ПТП; А і h
- площа і висота теплочутливі зони.
Традиційно розрахунок чутливості ПТП залежно від параметрів
конструкції і властивостей використаних матеріалів виконують за формулою
[72]:
SV 

1  f1  1  21

1  2 
,
f 21  2   21  f 21  31  Ф - 2 - f 21 

(3.6)

де -  i коефіцієнт теплопровідності матеріалу,
fi1  fi f1 , i1  i 1 , i1  i 1 - приведені (відносні) значення площі

перетину, коефіцієнту теплопровідності і питомого опору матеріалів,
причому індекс 3 відноситься до заливального компаунду,
Ф  2 f1  f 2  f3  / f1  2  f 21  f31 - формпараметр або відносна площа

одиничного термоелемента, для якого справедливо співвідношення:
Ф  A Z  f1   1 n  f1  ,

де Z - загальна кількість термоелементів в ПТП,

(3.7)
n - щільність

заповнення термоелементами.
Формула (3.6) отримана в припущенні, що всі ізотермічні поверхні в
чутливій

зоні

є

площинами,

паралельними

поверхням

ПТП

і

перпендикулярними тепловому потоку, що надходить, тобто перетоки
теплоти між гілками термоелементів і зоною, зайнятою заливальним
компаундом, відсутні. В дійсності, внаслідок значної різниці коефіцієнтів
теплопровідності матеріалів, такі перетоки існують, а ізотермічні поверхні
відрізняються від паралельних площин. На практиці це призводить до того,
що розрахунки за формулою (3.6) дають лише загальний характер залежності
наведеної чутливості від параметрів конструкції і властивостей матеріалів, а
характеристики виготовлених перетворювачів можуть помітно відрізнятися
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від розрахункових. Для вирішення цієї проблеми удосконалено метод
розрахунку чутливості перетворювачів [194] з урахуванням рекомендацій
[206] щодо дроблення елементарних комірок тіла ізотермічними і
адіабатними площинами. У запропонованому уточненому методі розрахунку
чутливості, фізична модель ПТП розглядається у вигляді гетерогенного тіла з
замкнутими включеннями з контрастною теплопровідністю. Розглянемо
математичне моделювання перетворювача у стаціонарному режимі з поелементною декомпозицією і поділом одиничного елементу за допомогою
адіабатичних і ізотермічних площин.
Елементарною коміркою

ПТП є одиничний термоелемент разом з

зонами заливного компаунда, що припадають на нього і, в загальному
випадку, з теплопровідними шунтами і теплопровідними покриттями, чи
структурними елементами калориметру. На рис. 3.15 показаний одиничний
елемент ПТП із дробленням його ізотермічними і адіабатними площинами на
ділянки, а також еквівалентні схеми з'єднання теплових опорів ділянок для
двох способів дроблення.

1 - основний термоелектрод; 2 - гальванічне покриття; 3 - заливний компаунд; 4 - тепловий шунт;
5 - температуровирівнювальне покриття або структурні елементи приладу.
Рисунок 3.15 - Схеми дроблення та еквівалентні схеми з'єднань теплових опорів ділянок
одиничного термоелементу ПТП.
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У рядку

а)

показаний переріз одиничного елементу площиною,

перпендикулярною до гілок термоелементу. Інші перерізи у рядках б) та в) є
повздовжніми до гілок термоелементів перерізами. Перший варіант
дроблення (показаний у рядку б) рис 3.15) є ізотермічним, а другий варіант є
адіабатно-ізотермічним (рядок в) рис.3.15), так як поперечні тепловому
потоку елементи з високотеплопровідних металів вирівнюють розподіл
температури і створюють ізотермічні поверхні. Стовпець А рис. 3.15
відповідає одиночному термоелементу з стрічки зі спаями на ребрах у
пласкому перетворювачі; стовпець В – такий же термоелемент у
циліндричній оболонці; стовпець С – термоелемент з стрічки зі спаями на
пласкій грані; стовпець D - еквівалентні схеми з'єднань теплових опорів
ділянок.
Для розрахунку приведеного теплового опору кожної виділеної ділянки
Rділ, j в еквівалентній схемі застосована формула:

Rділ, j 

hділ, j f од.ел hділ, j Ф



,
i
f уч, j
i3 fi1  3

(3.8)

де hділ, j , f діл, j - висота і площа перетину j-ої ділянки; f од.ел - площа
перерізу одиничного елемента,
Ф  f од.ел f1  2 f1  f 2  f3  f 4  / f1  2  f 21  f31  f 41

-

формпараметр,

i 3  i 3 - 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.
Висота ділянки hділ, j визначається наступними параметрами або їх
різницею:
hТБ - висота термобатареї, hШ - висота шунта, h5 - висота (товщина)

температуровирівнювального

покриття,

причому hПТП  hШ  h5 .
Введемо наступні позначення:

hПТП

-

висота

ПТП,
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- відносна площа перетину термоелектродів одиничного

b  2  f 21

елемента;
1,2  213  23  f 21 - відносна теплова провідність одиниці довжини

термоелектродів;
3,4  f31   43  f 41 - відносна теплова провідність одиниці довжини

пасивних ділянок одиничного елемента (компаунда і шунта).
Застосовуючи для еквівалентних схем рис. 3.15, стовпець D, закони
Кірхгофа і використовуючи введені позначення, отримуємо значення різниці
температури між спаями термоелемента при впливі на ПТП щільності
теплового потоку q:
- для ізотермічного дроблення:
Т ІЗ  q 

hТБ  Ф

3



1
,
1,2   3,4

(3.9)

- для адіабатно-ізотермічного дроблення:
Т АД  q 

hТБ  Ф

3



b
.
hТБ
1,2  (  3,4  b ) 
  3,4  ( 1,2  b )
hШ

(3.10)

Виходячи з формул (3.7), (3.9) і (3.10) знаходимо приведену чутливість
для розглянутих варіантів дроблення:
- для ізотермічного дроблення:
SV ,ІЗ 

1  2
,
3  f1  1  21 f 21   1,2  3,4 

(3.11)

- для адіабатно-ізотермічного дроблення:
SV ,АД 

( 1   2 )  b



h
3  f1  1  21 f 21   1,2  ( 3,4  b )  ТБ  3,4  ( 1,2  b )
hШ



Відзначимо,

що

формула

температуровирівнювального
формулі (3.6).

(3.11),

покриття

при

( h5  0 ,

відсутності
f 41  0 ),

.

(3.12)

шунта

і

еквівалентна
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Уточнене

результуюче

значення

приведеної

чутливості

ПТП

знаходиться як середнє значення чутливості для ізотермічного і адіабатноізотермічного дроблення:





SV ,РЕЗ  0,5  SV ,ІЗ  SV ,АД .

(3.13)

Тепловий опір термоелектричних ПТП розраховується за формулами:
RІЗ 

 h
1,2  b 
2h5
hШ  Ф
,

 1  ТБ 
5  3  3,4  b  hШ 1,2  3,4 







h
1,2  ТБ  1,2  b
2h
h Ф
hШ
RАД  5  Ш

h
5
3
1,2  (  3,4  b )  ТБ   3,4  ( 1,2  b )
hШ



RПТП  0,5  RІЗ  RАД

(3.14)



,

.

(3.15)

(3.16)

Формули (3.14) - (3.16) еквівалентні рішенням, отриманим у [195],
проте використовують інші позначення параметрів.
Для перевірки коректності отриманих співвідношень спеціально
виготовлена партія перетворювачів на базі константану (дріт-основа) з
нікелевим покриттям. Відносний переріз нікелевого покриття варіювалося
від

f 21  0,12 до

f 21  1,1 . Характеристики конструкції перетворювачів:

діаметр ПТП - 60 мм; діаметр дроту-основи d = 0,1 мм; щільність укладання
термоелементів n = 3,6 мм-2; формпараметр Ф≈35; висота термобатареї

hТБ  1,25 мм; товщина ПТП hПТП  1,4 мм. У виготовлених перетворювачах
були відсутні шунти і температуровирівнювальне покриття, тому

h5  0 ;

f 41  0 ; hПТП  hШ ; 3,4  f31  Ф - b . При формуванні ПТП використаний

компаунд на базі епоксидного полімеру УП-610 з вмістом 250% наповнювача
- порошку корунду. Чутливість перетворювачів і коефіцієнт теплопровідності
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компаунда визначені за допомогою еталонної установки УВТ-1 [207] в
діапазоні температури від 323 К до 463 К.
Результати розрахунків приведеної чутливості при ізотермічному і
адіабатно-ізотермічному дробленні, а також уточненого середнього значення
відповідно до формул (3.11)…(3.13) і експериментальних досліджень
представлені на рис. 3.16 у вигляді графіків залежностей приведеної
чутливості від відносного перетину нікелевого покриття. Всі результати
відносяться до середньої температури ПТП 323 К. Як випливає з наведених
графіків, результати експериментально виміряної приведеної чутливості
досить

добре

пропонованої

відповідають
розрахункової

значенням,
методики,

отриманим
а

саме:

відповідно

дійсна

до

чутливість

відрізняється від розрахованої за формулою (3.6) на 4…10%, а за формулами
(3.11)…(3.13) – не більше, ніж на 5%.

1

Рисунок 3.16 - Залежності приведеної чутливості від відносного перерізу
нікелевого покриття f 21 : 1 - для ізотермічного дроблення SV ,ІЗ ; 2 - для
адіабатно-ізотермічного дроблення SV , АД ; 3 - результуюче значення SV ,РЕЗ ;
4 - експериментальні дані SV ,ЕКСП .
Значення

коефіцієнтів

теплопровідності,

термоелектричних

коефіцієнтів і питомого опору матеріалів істотно залежать від температури,
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внаслідок чого наведена чутливість також має температурну залежність. На
рис. 3.17 наведені графіки температурних залежностей наведеної чутливості
ПТП для трьох значень відносного перетину нікелевого гальванічного
покриття, отримані за пропонованою уточненої методики з урахуванням
температурних залежностей властивостей матеріалів.
На рис. 3.17 показані експериментально отримані значення чутливості
відповідних перетворювачів. Дані експериментів досить добре відповідають
результатам розрахунків, а чутливість перетворювача з f 21  1,1 практично
не залежить від температури, що свідчить про можливість створення ПТП,
чутливих до теплового потоку, але інваріантних до зміни температури.
11 В/(м·Вт)
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Рисунок 3.17 - Розрахункові (суцільні лінії) і експериментальні (точки)
температурні залежності приведеної чутливості ПТП для трьох значень
відносного перерізу нікелевого гальванічного покриття: 1 – f21=0,12; 2 –
f21=0,217; 3 – f21=1,1.
На практиці помічено, що мала товщина захисного шару компаунда,
що відокремлює спаи термобатареи від поверхні ПТП, впливає на його
чутливість. Це явище може негативно позначатися на точності вимірювань в
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разі, коли калібрування і експлуатація перетворювача відбуваються при
різних умовах теплообміну, наприклад, калібрування - при кондуктивному
способі підведення теплоти, а експлуатація - при радіаційно-конвективному.
В [75] для стабілізації чутливості ПТП рекомендується виконувати захисний
шар товщиною 0,1 ... 0,5 мм. У той же час традиційна формула (3.2) не
демонструє залежність чутливості від товщини захисного шару компаунда. У
запропонованому уточненому методі розрахунку така залежність врахована
присутністю в знаменнику формули (3.8) множника, що дорівнює
відношенню висоти термобатареи і висоти шунта (або ПТП). Проведені
розрахунки

залежності

приведеної

чутливості

ПТП

без

шунтів

і

температуровирівнювальних покриттів від відношення hПТП hТБ при варіації
формпараметра

Ф

для

константан-нікелевих

і

константан-мідних

термобатарей.
На рис. 3.18 представлені графіки залежності приведеної чутливості
ПТП без шунтів і температуровиравнівающіх пластин від відношення
hПТП hТБ

при варіації формпараметра Ф для константан-нікелевих і

константан-мідних термобатарей.

Рисунок 3.18 - Залежності приведеної чутливості від відношення hПТП hТБ при
варіації формпараметра Ф для константан-мідних (суцільна лінія) і константан-нікелевих
(пунктир) термобатарей: 1 – Con-Cu, Ф=10; 2 – Con-Cu, Ф=50; 3 – Con-Cu, Ф=200; 4 –
Con-Ni, Ф=10; 5 – Con-Ni, Ф=50; 6 – Con-Ni, Ф=200.
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Результати рорахунків свідчать, що в діапазоні значень відношення
hПТП hТБ від 1,0 до 1,2 чутливість істотно залежить від товщини захисного

шару, а при hПТП hТБ  1,2 , значення приведеної чутливості стабілізується, і
подальше збільшення товщини захисного шару мало впливає на неї. Таким
чином,

дійсно,

можна

рекомендувати

для

найбільш

поширених

перетворювачів висотою hПТП  ( 1...4 ) мм, виконувати захисні шари з двох
сторін ПТП товщиною 0,1 ... 0,4 мм.
Термічний опір стінки циліндричної калориметричної оболонки, за
умови відносно малого значення відношення товщини оболонки до її
середнього радіусу

h/r сер < 0,05, відрізняється від опору відповідної за

розмірами плоскої стінки не більше ніж на 5%. Внаслідок цього,
співвідношення

(3.7)…(3.9)

застосовні

для

практичних

розрахунків

параметрів щодо тонких оболонок, але при цьому слід використовувати
значення f3, відповідне площі елемента циліндричної поверхні з середнім
радіусом rсер (див. рис. 3.15, стовпець В).
На підставі аналізу співвідношення геометричних розмірів і термічних
опорів елементів циліндричної оболонки отримана формула для розрахунку
еквівалентної

площі

поперечного

перерізу

заливного

компаунда

в

циліндричних оболонках з "товстою" стінкою (при h / rсер> 0,05):

h
f

f 3  од.ел ТБ  ln
r сер





f од.елhТБ r сер


1

f од.ел  ( 1  hТБ 2r сер )  2 f 1  f 2  


1

(3.17)

Відповідно у разі визначення густини теплового потоку, що протікає
крізь стінку циліндричної оболонки, ця визначене значення відповідає
густині на поверхні циліндру з середнім радіусом rсер.
Таким
стаціонарному

чином,
режимі

математичне
з

моделювання

по-елементною

перетворювача

декомпозицією

і

у

поділом

одиничного елементу за допомогою адіабатичних і ізотермічних площин
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дозволило провести уточнення методу розрахунку основних характеристик
перетворювача

-

чутливості

дослідження

партії

перерізами

гальванічного

та

теплового

константан-нікелевих
покриття

опору.

Експериментальні

перетворювачів
підтверджують

з

різними

достовірність

запропонованих розрахункових формул. Отримані результати теоретично
підтверджують відомий з практики факт залежності чутливості від товщини
захисного шару компаунда і дозволяють оцінити необхідне значення цієї
товщини для стабілізації характеристик перетворювача.
3.7

Методика

оцінювання

складової

похибки

вимірювання,

викликаної нерівномірністю просторової чутливості перетворювача.
Одним з джерел похибки вимірювання калориметричної системи є
просторова (зональна) нерівномірність чутливості перетворювача теплового
потоку. Існує декілька причин такої нерівномірності – неоднакова просторова
щільність

термоелементів,

нанесеного

покриття,

неоднакова

висота

неоднаковість

каркасної

відношення

стрічки

площ

та

перерізу

термоелектородів і т. і. Нерівномірність чутливості перетворювача значною
мірою залежить від досконалості технології виготовлення стрічкової батареї
термоелементів з гальванічним нанесенням парного термоелектричного
матеріалу, а також від конструкції калориметричної оболонки та технології її
виготовлення.
Просторова

неоднорідність

наявна

практично

у

всіх

типах

перетворювачів, які не розглядаються як об’єкти із зосередженими
параметрами [208].

Нерівномірність чутливості окремих елементів часто

проявляється у матричних (багатоелементних) приймачах випромінення, як
фотоелектричних, так і теплових. Для вирівнювання значень чутливості
застосовують

різноманітні

алгоритмічні [209 - 211].

методи

-

технологічні,

конструкційні,
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Зазвичай

при

калібруванні

калориметричного

приладу

експериментально визначають його коефіцієнт перетворення, який залежить
як від нерівномірності чутливості перетворювача, так і від просторового
розподілу заданої при калібруванні тестової енергії або потужності. Якщо у
подальшій роботі (експлуатації) просторовий розподіл вимірюваної енергії
або потужності співпадає з тестовим, то складова похибки, обумовлена
нерівномірністю чутливості дорівнює нулю. Якщо ж при експлуатації
калориметричного приладу просторовий розподіл вимірюваної енергії або
потужності не співпадає з тестовим, то виникає додаткова складова похибки,
яку необхідно оцінювати при визначенні метрологічних характеристик
приладу.
Е. Кальве для уникнення впливу просторової нерівномірності
чутливості особливо підкреслював необхідність рівномірного розміщення
спаїв зварних термоелементів на поверхні калориметричної комірки [12].
Вплив просторової нерівномірності теплового поля у калориметричній
комірці може викликати додаткову складову похибки навіть у випадках
використання перетворювачів із зосередженими параметрами, наприклад
одиночних термопар. При калібруванні калориметричних приладів часто
застосовують метод електричного заміщення, за яким замість енергії, що
виділяється у досліджуваному процесі, у калориметричну комірку вводять
задану електричну енергію за допомогою вбудованого або тимчасово
зануреного у комірку нагрівника. При вимірюваннях джерело енергії
просторово не співпадає з калібрувальним електричним нагрівником,
відповідно можуть різнитися просторові розподіли температурних полів, що
викликає складову похибки вимірювань. У роботах Л.А. Назаренко та його
співавторів [133, 134] розглянутий вплив розподілу температурних полів у
абсолютному порожнинному радіометрі на його похибку вимірювання.
В роботах [93, 94] проведена експериментальна оцінка нерівномірності
чутливості циліндричної оболонки кондуктивного калориметру згоряння та
експериментально-розрахунковим методом проведено оцінювання складової
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похибки, що виникає внаслідок цієї нерівномірності при досліджені різних
видів палива.
Розкид значень чутливості (коефіцієнтів перетворення) окремих
ділянок перетворювача калориметричної системи, так само як і коефіцієнтів
перетворення окремих перетворювачів, визначається точністю дотримання
розрахункових конструктивних параметрів - висоти спіралі, площі перетину
гальванічного покриття, щільності укладання термоелементів. Значний вплив
на розкид параметрів має якість нанесення захисного лаку на заготовку
спіралі, так як неповне покриття лаком одного боку спіралі, або проникнення
лаку на іншу сторону призводять до зменшення ефективної висоти спіралі і,
відповідно, - зниження чутливості. Основний спосіб зменшення розкиду
коефіцієнтів перетворення - удосконалення технології виробництва спіралі
термоелементів.

До

найбільш

ефективних

напрямків

вдосконалення

технології відносяться:
- поопераційний контроль процесів намотування спіралі, нанесення
лаку і гальванічного покриття;
- контроль і відбраковування неякісних ділянок спіралі;
- стабілізація режимів нанесення гальванічного покриття.
При виконанні цієї дисертаційної роботи запропонована узагальнена
методика апріорного розрахункового оцінювання складової похибки,
викликаної

нерівномірністю чутливості

перетворювача.

Ця

методика

включає наступну послідовність дій та операцій:
І. Експериментальним або

розрахунковим методом визначають

характеристики розподілу просторової чутливості перетворювача теплового
потоку калориметричного приладу - межі можливого розкиду значень
чутливості, закон розподілу чутливості як випадкової величини та параметри
цього розподілу. Ці характеристики суттєво залежать від застосованої
технології

виготовлення.

Важливим

параметром

є

лінійний

розмір

елементарної ділянки поверхні перетворювача, для якого визначаються
параметри розподілу чутливості та який буде застосовуватися у подальших
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розрахунках. Цей розмір з одного боку повинен бути таким, щоб у різні
елементарні ділянки поверхні перетворювача входила приблизно однакова
кількість термоелементів, а з іншого боку цей розмір повинен бути достатньо
малим, щоб відтворювати просторову нерівномірність теплового поля. За
умови виконання цих вимог, розмір елементарної ділянки повинен бути
співставним з товщиною перетворювача.
ІІ. На підставі моделювання або/та експериментальних досліджень
визначають можливі просторові розподіли температури та теплового потоку
у калориметричній комірці за калібрування та за робочих вимірювань із
різними можливими типами джерел енергії. Метою моделювання є не тільки
оцінювання складової похибки, але і вибір таких параметрів конструкції
приладу, які одночасно забезпечують необхідне значення похибки та інших
параметрів, наприклад, сталої часу. Тому моделювання може проводитися
при різних значеннях параметрів конструкції та застосованих матеріалів.
ІІІ. За результатами отриманими на попередніх етапах розраховують
складову похибки, що виникає внаслідок просторової нерівномірності
чутливості перетворювача та відмінностей у просторових розподілах
температури та теплового потоку при різних варіантах досліджуваного
процесу. Розрахунок може бути проведений різними методами, наприклад, за
методом Монте-Карло або, якщо за результатами досліджень і моделювання
можна оцінити чисельні значення дисперсії розкиду чутливості та розподілу
теплового потоку на поверхні перетворювача - із застосуванням формули
розрахунку

дисперсії

відносної

похибки,

викликаної

просторовою

нерівномірністю чутливості [93]:
D(  ПН ) 

D( S S )
Nд2

N д  Q
2 ,i

Q1,i 

2

 

,
QСР 
i 1 QСР

(3.18)

де: D(  ПН ) - дисперсія відносної похибки, викликаної просторовою
нерівномірністю чутливості;
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DS S  - дисперсія відносних відхилень чутливості ділянок поверхні

перетворювача;
N д - кількість ділянок поверхні перетворювача, для яких проводяться

розрахунки;
Q1,i Q2 ,i
,
- відносні відхилення розподілу енергії або теплового
QСР QСР

потоку на поверхні перетворювача в режимі калібрування та в режимі
вимірювання.
Розраховують також інші значущі характеристики калориметру,
наприклад сталу часу для різних значень параметрів, які варіювалася при
моделюванні.
IV.

Вибирають

такі

значення

параметрів,

які

задовольняють

встановленим вимогам до складової похибки вимірювання та іншим
вимогам. Якщо за результатами обчислень неможливо обрати такі значення
параметрів, що задовольняють усі вимоги, проводять аналіз причин цього та
визначають шляхи подолання такої ситуації.
Розглянемо застосування цієї методики на прикладі розрахунку
характеристик

спрощеної

модельної

калориметричної

структури,

представленої на рисунку 3.19.

1 - термостатована основа; 2 - перетворювач теплового потоку; 3 електричний нагрівник; 4 - стінка калориметричної комірки
Рисунок 3.19 - Модельна калориметрична структура

196

На

термостатованій

основі

1,

яка

виконує

функцію

теплорозсіювального блоку калориметричної структури, розташований
плаский

перетворювач

теплового

потоку

2.

Над

перетворювачем

розташований шар електронагрівника 3, за допомогою якого задається
нормована потужність при калібруванні. Над електричним нагрівником
розташована стінка калориметричної комірки 4 з дюралюмінію на яку
надходить вимірюваний тепловий потік з густиною q, яка може залежати від
координат X та Y. Бокові поверхні цієї тришарової структури вважаємо
адіабатичними.
Така модельна калориметрична структура є дуже спрощеною, але може
розглядатися як модель плаского приймача теплового випромінення, як одна
з двох граней моделі АЧТ у вигляді «клину», або як модель відкритої
калориметричної комірки, тепловиділення в якій може залежати від
координат.
Для моделюванні розподілу теплових полів у калориметричній
структурі встановлені такі розміри: у плані - 30×30 мм2 (Xm=Ym=0,03 м);
товщина шару перетворювача - 1,0 мм, товщина шару електричного
нагрівника - 0,5 мм, товщина стінки калориметричної комірки

з

дюралюмінію 4 варіювалася з наступними значеннями: 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 мм.
Значення теплофізичних параметрів шарів модельної структури
представлені у таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Теплофізичні
параметри
Коефіцієнт
теплопровідності, Вт/(м·К)
Густина, кг/м3
Питома теплоємність
Ср, Дж/(кг·К)

Перетворювач 2

Нагрівник 3

Стінка калориметричної
комірки 4

0,5

1,0

120

2600

3200

2770

960

780

920
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При моделюванні розглядався стаціонарний тепловий режим, причому
густина теплового потоку була змінювана за координатою Х, але не залежала
від координати Y. Розглянуті такі варіанти надходження енергії:
1. Рівномірне об’ємне тепловиділення у шарі електронагрівника, що
відповідає режиму калібрування:
qv = 2 222 222 Вт/м3.
2. Густина теплового потоку на поверхні шару 4 лінійно збільшується
за координатою Х: qк-1= 74074× Х [Вт/м2], (Х - у метрах).
3. Густина теплового потоку змінюється лінійно на половині поверхні
шару 4, а на іншій половині є сталою:
qк-2= 98667× Х [Вт/м2], 0≤Х≤0,015 м;
qк-2= 1480 [Вт/м2], Х>0,015 м.
4. Густина теплового потоку на поверхні шару 4 ступенево змінюється
при Х=0,015 м:
qк-3= 0 [Вт/м2], 0≤Х≤0,015 м;
qк-3= 2 222 [Вт/м2], Х>0,015 м.
У всіх розглянутих варіантах загальна потужність, що надходить на
модельну структуру однакова і складає 1,0 Вт.
Моделювання розподілу теплових полів у калориметричній структурі
виконано за допомогою програмного пакету ANSYS.

Автор висловлює

подяку провідному співробітнику ІТТФ НАН України к.т.н. Кобзарю С.Г. за
проведену роботу з моделювання.
Результати моделювання розподілу температури у площині X-Z для
двох значень товщини стінки калориметричної комірки hк - 0,2 та 2,0 мм
наведені у таблиці 3.2.
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Таблиця 3.2 Результати моделювання розподілу температури у площині X-Z.
Розподіл
густини
теплового
потоку по
поверхні
комірки

Розподіл температури за координатами Х та Z у перерізі модельної
структури
Товщина пластини приймальної комірки з дюралюмінію
hк = 0,2 мм

hк = 2,0 мм

qк-v(x)

qк-1(x)

qк-2(x)

qк-3(x)

При моделюванні визначений також розподіл густини теплового
потоку на поверхні перетворювача. Результати розрахунків у вигляді графіків
представлені у табл. 3.3.
Оцінювання

розподілу

просторової

чутливості

перетворювача

проведено на основі аналізу експериментальних даних по визначенню
коефіцієнтів перетворення (величина зворотна до чутливості) кількох партій
перетворювачів теплового потоку у вигляді дисків та прямокутників із
загальною площею, яка приблизно відповідає площі перетворювача
модельної структури.
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При суворому дотриманні технології виготовлення та використанні для
виготовлення

партії

перетворювачів

однієї

спіральної

стрічки

термоелементів, розкид значень коефіцієнту перетворення для декількох
десятків перетворювачів не перевищує ± 10% від середнього при
середньоквадратичному (СКВ) значенні 3%. Для оцінювання розподілу
просторової чутливості перетворювача необхідно визначити параметри
розкиду характеристик для елементів поверхні співрозмірних з товщиною
перетворювача, тобто 1 мм за координатою Х, а оскільки за координатою Y
значення потужності, що надходить є незмінним, вважаємо, що у цьому
напрямку довжина елементу поверхні дорівнює ширині перетворювача - 30
мм.
Таблиця 3.3 - Розподіл густини теплового потоку на поверхні перетворювача
при різній товщині hк і різних розподілах енергії, що надходить.
Товщина hк
1

hк= 0,2 мм

hк= 0,5 мм

Розподіл густини теплового потоку на поверхні перетворювача q(x)
2
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Подовження таблиці 3.3

hк= 1,0 мм

hк= 2,0 мм

0 - розподіл густини теплового потоку на поверхні перетворювача
при калібруванні qк-v(x); 1 - qк-1(x) ; 2 - qк-2(x) ; 3 - qк-3(x)
Таким чином, вважаємо, що площа елементу поверхні складає 30 мм2,
що відповідає кількості елементів (ділянок) поверхні N д = 30 для всього
перетворювача. Виходячи з того, що СКВ суми значень випадкової величини
менша СКВ випадкової величини у

Nд

разів, вважаємо, що СКВ

чутливості ділянки площею 30 мм2 складає 16,4 %. Таке значення СКВ
приблизно

відповідає

рівномірному

розподілу

випадкового

значення

чутливості в діапазоні ±30% від середнього. Таким чином вважаємо, що
розподіл

випадкового

значення

чутливості

елементу

поверхні

перетворювача, який має площу 30 мм2, є рівномірним у межах від 70 до
130% від середнього значення.
Розрахунок складової похибки, що виникає внаслідок просторової
нерівномірності чутливості перетворювача та відмінностей у просторових
розподілах температури та теплового потоку, проведений паралельно із
застосуванням формули (3.18) та за методом Монте-Карло [212, 213].
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Розрахунки за методом Монте-Карло проводять виходячи з наступних
співвідношень:
- у режимі калібрування: Eвихк 

Qк Nд
  qк -v ( X i )  S  i  , i= 1…Nд ;
К к i 1

- у режимі вимірювання при j-му розподілі теплового потоку:
Eвих j 

Qj
Кк

Nд





  qк - j ( X i )  S  i , i= 1…Nд , j = 1, 2, 3;
i 1

- відносна похибка визначення Q j для певного набору  i , i= 1…Nд,
тобто деякої реалізації U:

 qк - j ( X i )  qк -v ( X i ) i

Nд

Q j ( U ) 

Q j  Qк
Qк



i 1

Nд

 qк -v ( X i )  i

,

(3.19)

i 1

де Eвихк , Eвих j - вихідний сигнал перетворювача в режимі
калібрування та визначений за вимірювань при розподілі j = 1, 2, 3;
Qк , Q j - повна енергія в режимі калібрування та визначена за

вимірювань при розподілі j = 1, 2, 3;
К к - коефіцієнт перетворення, визначений в режимі калібрування;
qк -v ( X i ) , qк - j ( X i ) - густина теплового потоку на ділянці X i у режимі

калібрування та при розподілі j = 1, 2, 3;

S - середня чутливість перетворювача;

 i - значення випадкової величини, рівномірно розподіленої у межах
від 0,7 до 1,3. Набір  i при i= 1…Nд утворює реалізацію U.
За формулою (3.19) проводять розрахунки для значної кількості
реалізацій, одночасно визначаючи дисперсію або СКВ похибки для всіх
реалізацій.

Адаптивний

алгоритм

методу

Монте-Карло

передбачає

проведення розрахунків зі збільшенням кількості реалізацій до стабілізації
отриманих значень СКВ у деяких межах.
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Результати розрахунків двома методами (за формулами (3.18) та (3.19))
практично співпадають при використанні для розрахунку за методом МонтеКарло не менше 200 реалізацій. Як і можна було очікувати найменші
значення СКВ похибки отримані при найбільшій із змодельованих товщин
комірки - 2,0 мм. Але зі збільшенням товщини і теплоємності комірки
підвищується стала часу приладу. Проведена оцінка сталої часу модельної
структури шляхом розрахунку за формулою:
R  
C


   RПТП  RН  К    C К  CН  ПТП  ,
2  
2 


(3.20)

де RПТП , RН , RК - теплові опори перетворювача, нагрівника, комірки;
СПТП , СН , СК - теплоємності перетворювача, нагрівника, комірки.

Результати розрахунків СКВ

складової похибки та сталої часу

представлені у таблиці 3.4 та на рисунку 3.20 у вигляді графіків залежностей
від товщини стінки комірки.
Таблиця 3.4 - Результати розрахунків складової похибки та сталої часу
Товщина hк
hк= 0,2 мм
hк= 0,5 мм

СКВ [%] у
СКВ [%] у
СКВ [%] у
стала часу
випадку
випадку розподілу
випадку
τ, с
розподілу qк-1(Х)
qк-2(Х)
розподілу qк-3(Х)
0,87
0,59
1,39
7,5
0,65
0,45
1,02
9,4

hк= 1,0 мм

0,36

0,24

0,56

12,6

hк= 2,0 мм

0,23

0,15

0,36

19,0

Отримані результати дозволяють вибрати необхідну товщину стінки
комірки hк в залежності від заданих характеристик калориметричного
приладу. Необхідно пам’ятати, що границі похибки або невизначеності
вимірювань, визначають як добуток знайденого значення СКВ на коефіцієнт
охоплення, який для довірчої вірогідності Р=0,95 має значення К о=2, а для
Р=0,99 - значення Ко=3 [214 - 216].
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1 - розподіл qк-1(Х); 2- розподіл qк-2(Х); 3 - розподіл qк-3(Х); 4 - стала часу τ.
Рисунок 3.20 - Графіки залежності СКВ складової похибки та сталої
часу від товщини стінки комірки.
У випадку неможливості обрати за результатами обчислень значення
параметрів, що задовольняють усі вимоги, визначають шляхи подолання
такої ситуації, наприклад:
- удосконалення технології для зменшення нерівномірності чутливості;
- попередній відбір батареї термоелементів [217];
- вдосконалення конструкції приладу;
-

введення

калібрувального

сегментації
нагрівника

чутливого
і

елементу

застосування

перетворювача

та

структурно-алгоритмічних

методів корекції результатів вимірювання, тощо.

3.8 Результати та висновки за розділом 3.
1. Запропонований методу розрахунку характеристик перетворювачів
теплового потоку забезпечує зменшення похибки розрахунку їх чутливості у
2…3 рази і є базою теоретичного обґрунтування залежності чутливості від
товщини та теплофізичних властивостей поверхневих шарів перетворювачів.
2.

Удосконалено

технологію

виготовлення

стрічкової

батареї

термоелементів з гальванічним нанесенням парного термоелектричного
матеріалу.
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3. Розглянуто конструкцію та запропоновано технологію виготовлення
батарейних перетворювачів теплового потоку у вигляді оболонок із
застосуванням спіралі термоелементів зі спаями на ребрі.
4. Розглянуто конструкцію та запропоновано технологію виготовлення
калориметричних батарейних перетворювачів теплового потоку з тепловими
шунтами.
5. 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 температури та ядерного випромінення.
6.

Запропоновано

вимірювання,

викликаної

методику

оцінювання

нерівномірністю

складової

просторової

похибки
чутливості

перетворювача та розглянуто приклад розрахунку на підставі моделювання
розподілу теплового поля.
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Розділ 4.
КАЛОРИМЕТРИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАЛИВ, МАТЕРІАЛІВ,
СИРОВИНИ
У розділі розглянуто створені із застосуванням запропонованих
методів калориметричні засоби для визначення теплофізичних властивостей
палив, матеріалів, сировини. Ці прилади призначені для експлуатації у
лабораторних умовах і мають або закриті калориметричні комірки, або
комірки відкриті у внутрішню робочу камеру з контрольованими умовами
теплообміну.
4.1 Квазідиференціальний бомбовий калориметр КТС-4 для
вимірювання теплоти згоряння різноманітних видів органічних палив
та сировини.
Ефективність роботи енергетичного обладнання значною мірою
залежить від якості використаного палива. У свою чергу, якість палива
визначають за його теплотою згоряння (теплотворною здатністю). З
розвитком біоенергетики та використанням в енергетичних цілях нових видів
палива

та

продуктів

деревообробної,

діяльності

харчової

промислових

промисловості,

підприємств

тощо)

(відходи

надважливим

стає

оперативний контроль їх характеристик.
Для визначення теплоти згоряння палив та хімічних речовин
традиційно використовують ентальпійні водяні бомбові калориметри, однак
в останні роки для

таких

вимірювань набувають розповсюдження

калориметри теплового потоку, або кондуктивні калориметри [9…12, 56…60,
86…99]. Провідні фірми світу виробляють широку гаму калориметрів
теплоти згорання, для яких характерні висока точність вимірювань
(відтворюваність на рівні 0,05 ... 0,3%) та високий рівень автоматизації
підготовки проби і вимірювань [9, 92, 97, 98, 110…112]. В ІТТФ для потреб
підприємств

України

вже

20

років

розробляють,

виготовляють

та
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обслуговують кондуктивні ізопериболічні калориметри серії КТС [56…59,
92], побудовані на базі термоелектричних перетворювачів теплового потоку.
Кондуктивні калориметри, у порівнянні з традиційними водяними,
мають декілька переваг – вони не потребують кондиціювання та точного
зважування води, легко автоматизуються, не потребують спеціальних
приміщень для експлуатації. Але такі прилади мають і недоліки неконтрольовані зміни у температурі та швидкості повітря, що обдуває
калориметричний

блок, та інші

зовнішні

неконтрольовані

призводять до змін сигналу калориметричної оболонки,

збурення

внаслідок чого

збільшується похибка вимірювань.
4.1.1 Будова квазідиференціального бомбового калориметру КТС-4
Запропоновані квазідиференціальні калориметричні методи дозволяють
створювати засоби вимірювань, яким властиві переваги диференціальних
приладів

та

помірні

масо-габаритні

характеристики.

Розроблено

квазідиференціальний бомбовий калориметр моделі КТС-4 для вимірювання
теплоти згоряння різноманітних видів органічних палив та сировини [175,
176, 218…220].
Загальна будова калориметра показана на рис.4.1.
Тепловий блок приладу має калориметричну чутливу оболонку 1, яка
вмонтована в термостатований блок 2. Система термостатування блоку 2
складається з вмонтованого у блок перетворювача 3 температури,
електронного терморегулятора 4 з задавачем 5 значення температури.
Виконавчими елементами системи термостатування

є

електричний

нагрівник 6, що розташований на зовнішній поверхні блоку 2 і який
підключений до виходу регулятора 5, та блок вентиляторів 7, який утворює
потік охолоджувального повітря в каналі 8, який сформований в корпусі 9,
що оточує блок 2. В калориметричній оболонці 1 розташована комірка 10 та
калориметрична бомба, що складається зі стакану 11
вентилями.

на кришки 12

з

Комірка закрита кришкою 13, а термостатований блок 2 –
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кришкою 14, які виконані з високотеплопровідного матеріалу. Зверху корпус
9 закритий теплоізоляційною кришкою 15. Під основною калориметричною
оболонкою 1, співвісно з нею розташована додаткова компенсаційна
оболонка 16, яка має той же самий діаметр, конструкцію та щільність
термоелементів, що й в основній оболонці, а висоту – приблизно у 10 разів
меншу. У компенсаційній оболонці 16 розміщено імітатор 17 комірки та
реакційної посудини, що має питому теплоємність на одиницю площі
поверхні оболонки таку ж саму, як і вміст основної оболонки. Імітатор
комірки і реакційної посудини виконаний складеним з двох або більшої
кількості частин, причому між цими 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’єднаний зі входом підсилювача
18, вихід якого з’єднаний з інвертувальним входом суматора 19, до
неінвертувального входу якого приєднаний вихід основної калориметричної
оболонки 1. Вихід суматора 19 з’єднаний 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 та 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
розташована порожнина

24, в якій розміщені прецизійні вимірювальні
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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

подальшої

обробки,

візуалізації графіків зміни сигналів та документування.

Рисунок 4.1 Загальна будова квазідиференційного калориметра КТС-4
4.1.2 Методика настроювання квазідиференційного калориметру
На етапі настроювання пристрою [176] розміщають реакційну
посудину в калориметричній комірці пристрою, а імітатор реакційної
посудини і комірки – в компенсаційній оболонці, закривають кришки
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пристрою та задавачем температури задають встановлене робоче значення
термостатування блоку 2. Нагрівають блок 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 відрізняється на 2…10 К та реєструють вказані сигнали у
перехідному процесі. На рис. 4.2а та 4.2б 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.

Рисунок 4.2 - Графіки змінення сигналів під час настроювання:
а – змінення температури корпуса; б – змінення сигналів до регулювання; в –
змінення сигналів після регулювання.
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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 КП коефіцієнту підсилення підсилювача, яке
визначають на підставі зареєстрованих значень сигналів калориметричних
оболонок за розрахунковою формулою:
п

 Еоо d

KП  0
п

,

(4.1)

 Екоd

0

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.4.2в, 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. 4.2б). 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 інвертувальний вхід суматора, а з
основної калориметричної оболонки – на неінвертувальний, тому на виході
суматора формується сигнал, що дорівнює різниці вхідних сигналів, тобто на
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виході суматора сигнал не повинен змінюватися. На практиці, внаслідок
неточності настроювання параметрів, зміна сигналу в перехідному процесі на
виході суматора приблизно на порядок менша ніж відповідна зміна сигналу
основної

калориметричної

оболонки.

На

рис.

4.3

представлені

експериментально отримані результати вихідних сигналів перетворювачів
комірок при близької до ступеневої зміні температури корпусу - основної 1
та компенсаційної 2, а також сигнали на виходах підсилювача 3 та суматора
4. На рис. 4.3а представлені графіки змінення сигналів, отримані до
настроювання приладу при розрахункових значеннях параметрів (сталих часу
та коефіцієнту підсилення), а на рис. 4.3б - графіки змінення сигналів після
настроювання приладу.

а

б
1 - перетворювач основної комірки; 2 - компенсаційної комірки; 3 - вихідний
сигнал підсилювача; 4 - вихідний сигнал суматора.
Рисунок 4.3 - Вихідні сигнали перетворювачів комірок при ступеневій зміні
температури корпусу
З графіків рис. 4.3 видно, що вихідний сигнал суматора 4 після

регулювання зменшився за амплітудою, а його інтегральне значення за
рахунок взаємної компенсації додатної та від’ємної складових близьке до
нуля.
4.1.3. Робота приладу в режимі вимірювань
На етапі проведення вимірювань в реакційній посудині розміщають
калориметричну бомбу зі зразком палива в атмосфері кисню, закривають
кришки пристрою та розігрівають блок до заданої температури.
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Під час вимірювань на прилад одночасно діють зовнішні збурення, які
розглядаються як завади, та енергетичні ефекти досліджуваних процесів,
реакція на які є корисною. На рис.4.4 показана зміна сигналів при одночасній
дії завад та досліджуваного процесу [218].

Рисунок 4.4 - Графіки змінення сигналів під час вимірювань при
наявності зовнішніх збурень.
Внаслідок
термостатування,

зовнішніх

збурень

спостерігаються

та

неідеальної
коливання

роботи

системи

температури

1

термостатованого корпусу. Ці коливання температури корпусу призводять
до коливань вихідного сигналу основної калориметричної оболонки 2, а
також до відповідних коливань підсиленого сигналу
оболонки

компенсаційної

на виході підсилювача 3. Оскільки внаслідок настроювання
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амплітуда та фаза зміни цих сигналів практично співпадають, їх різниця 4 на
виході суматора (до настання моменту часу А) не реагує на коливання
температури корпусу. У момент часу А ініціюється досліджуваний процес,
внаслідок чого в реакційній посудині виникає тепловий ефект 5, що
призводить до зміни сигналу основної калориметричної оболонки 2, але
внаслідок того, що між основною та компенсаційною калориметричними
оболонками розташовані тепловий екран

та шари теплоізоляції, цей

тепловий ефект не впливає на підсилений сигнал компенсаційної оболонки 3.
Сигнал основної калориметричної оболонки 2 несе як корисну
складову, що викликана досліджуваним процесом, так і складову завад, а
підсилений сигнал компенсаційної оболонки 3 має тільки складову завад.
Сигнал на виході суматора 4, що сформований як різниця вказаних вище
сигналів, несе тільки корисну складову, яка відповідає тепловому ефекту
досліджуваної реакції.
На рис. 4.5 представлено результати експериментального дослідження
зміни сигналів у часі при впливі двох типів зовнішніх збурень:

а

б

1 - перетворювач основної комірки; 2 - компенсаційної комірки; 3 - вихідний
сигнал підсилювача; 4 - вихідний сигнал суматора.
Рисунок 4.5 - Вихідні сигнали перетворювачів комірок при дії зовнішніх збурень:
а - імпульсне збурення температури корпуса на 1 К з поверненням на попередній
рівень через 90 секунд, б - коливання напруги живлення нагрівника від 40 В до
80 В з періодом 2 хвилини
Вважається,

що

в

калориметричних

приладах

застосування

диференційної схеми дозволяє зменшити вплив зовнішніх збурень приблизно
на

порядок

у

порівнянні

з

недиференційними

приладами.

При
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експериментальних дослідженнях квазідиференційного калориметра вдалося
досягнути зменшення впливу збурень у 4…5 разів, що викликано
недостатньо добрим співпадінням динамічних характеристик основної та
компенсаційної комірок.
В ІТТФ НАНУ розроблено калориметр КТС-4, який реалізує
розглянутий

вище

калориметру.

На

принцип
такий

квазідиференціального

кондуктивний

калориметр

кондуктивного
та

спосіб

його

настроювання отримано патент України [221].
В ІТТФ НАНУ виготовлено 6 зразків на замовлення підприємств
України, деякі акти впровадження калориметру КТС-4 наведені у додатках.
До складу приладу, окрім згаданих теплового та електронного блоків,
входять дві калориметричні бомби БКУ-2 та сервісне обладнання. Загальний
вигляд приладу показаний на рис.4.6.

Рисунок 4.6 Загальний вигляд калориметра КТС-4.
Всі

прилади

пройшли

метрологічну

атестацію

«Укрметртестстандарт».
Основні технічні характеристики калориметра КТС-4
- діапазон вимірювання кількості теплоти – від 10 до 35 кДж;

в

ДП
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- похибка вимірювань – не більше ± 0,1%;
- споживана потужність – не більше 1,0 кВА;
- загальна маса теплового та електронного блоків - не більше 70 кг.
4.1.4 Дослідження метрологічних характеристик
квазідифенціальної калориметричної системи
Для

визначення

найбільш

ефективних

шляхів

поліпшення

метрологічних характеристик калориметру проведені експериментальні і
розрахункові дослідження складових похибки вимірювання. У таблиці 4.1
наведені

чисельні

оцінки

мультиплікативних

складових

похибки

калориметра КТС-4. Систематичні складові похибок розглянуті як поправки,
так як можуть бути враховані в методиці визначення теплоти згорання:
мультиплікативні поправки - при визначенні коефіцієнта перетворення, тобто
при градуюванні приладу, а адитивні - в алгоритмі обробки вимірювальної
інформації.
Таблиця 4.1 - Мультиплікативні складові похибки
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Причина похибки
Температурна залежність чутливості
Просторова нерівномірність
чутливості
Кінцева тривалість інтегрування
Неконтрольовані втрати теплоти
Нестабільність коефіцієнта АЦП
Похибка вимірювання часу
інтегрування
Невідповідність стандартним
бомбовим умовам:
а) для твердих і рідких палив
б) для газів

Значення складової відносної
похибки, %
0,007
0,007
0,02
0,02
0,02
0,005

0,005
0,01

Температурна залежність чутливості перетворювача досліджена на
калориметрі КТС-4 № 01 в стаціонарному режимі шляхом завдання
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стабільного теплового потоку від електричного нагрівника, встановленого
замість калориметричної бомби.
Експерименти проведені при температурах термостатування ТБ 20°С,
25°С, і 30°С

при незмінному значенні потужності, що виділяється на

нагрівачі - 39,6 Вт. Цим експериментом встановлено, що чутливість
оболонки монотонно підвищується зі збільшенням температури, а відносний
коефіцієнт впливу температури на чутливість становить 0,015% / К.
Так як відносна похибка вимірювання, яку вносить температурної
залежністю чутливості, є функцією вимірюваної величини, то значення
мультиплікативної поправки розраховане для середньої точки діапазону
вимірювань (23 кДж), а відповідні похибки в крайніх точках діапазону
вимірювання (10 і 35 кДж) розглянуті як нескомпенсованих частина
систематичної складової похибки.
Випадкова складова цієї похибки визначається відмінністю форми
кривої перехідного процесу при вимірах від форми кривої під час
градуювання, тобто при знаходженні коефіцієнта перетворення.
Так як відмінності цих кривих в точці максимального теплового потоку
10% від систематичної складової у верхній точці діапазону вимірювань.
Випадкова складова похибки через просторової нерівномірності
чутливості визначена за результатами моделювання розподілу теплових
потоків через оболонку і з урахуванням даних з просторової нерівномірності
чутливості.
Тривалість режиму інтегрування в калориметрі КТС-4 встановлена
програмно і становить 0,5 години, але цього недостатньо для повного
завершення перехідного процесу. Систематична складова похибки через
кінцеве значення часу інтегрування визначена як середня частка теплової
енергії,

що

проходить

крізь

перетворювач

після

закінчення

часу

інтегрування. Для калориметра КТС-4 ця величина складає 0,6%. Випадкова
складова цієї похибки виникає через відхилення форми перехідного процесу
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при спалюванні проб різних видів палива і при використанні декількох
калориметричних бомб в одному калориметр. Чисельні значення цього виду
похибок визначено за результатами 20 дослідів спалювання проб різних
речовин.
Систематична складова неконтрольованих втрат теплоти через торці
калориметричної комірки визначена прямим вимірюванням за допомогою
допоміжного ПТП, встановленого на кришку калориметричної комірки і має
покриття з фольги, зі ступенем чорноти, близьким до ступеня чорноти
кришки комірки з шліфованого дюралюмінію (e ≈ 0,2).
Нестабільність

коефіцієнта

АЦП

визначається,

в

основному,

температурною нестабільністю характеристик застосовуваних електронних
компонентів.

Оцінка

випадкової

похибки,

викликаної

зазначеною

нестабільністю, отримана розрахунковим шляхом на підставі аналізу
прийнятих схемотехнічних рішень, характеристик компонентів і при
довгостроковій нестабільності температури в термостаті електронних вузлів
не більше ніж ±0,5 К.
Інтервали часу в калориметрах КТС вимірюються тактами роботи
мікропроцесора. Встановлений час одного циклу вимірювання складає 1
секунду. Так як систематична складова визначення часу однакова як в
дослідах градуювання при спалюванні зразкового речовини, так і при
вимірах, то вона автоматично компенсується. Випадкова складова похибки
вимірювання інтервалів часу визначається температурною нестабільністю
кварцового генератора, який розміщений в нетермостатованій частини
електронного блоку, де зміна температури може коливатися в межах ±15 К, і
має гранично допустиму температурну нестабільність частоти в робочому
діапазоні температур ±0,005%.
Розглянуті складові похибки є інструментальними. Є також методична
складова похибки, яка пов'язана з температурою, до якої повинна бути
віднесена виміряна теплота згоряння. Залежність теплового ефекту хімічної
реакції від температури визначається зміною внутрішньої енергії вихідних
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речовин і продуктів реакції і описується рівнянням Кірхгофа в інтегральній
формі [222]. У калориметрі КТС-4 номінальна температура термостатування
є 25°С, що відповідає температурі стандартних бомбових умов, однак на
практиці у конкретному приладі відхилення температури від стандартної
може складати до ±0,5 К. Складова похибки, викликана відхиленням
температури від стандартної залежить від властивостей досліджуваних палив
і продуктів згоряння і може складати до 0,005% для твердих і рідких палив і
до 0,1% для газів.
У таблиці 4.2 наведені чисельні оцінки адитивних складових похибки
калориметра КТС-4.
Таблиця 4.2 - Адитивні складові похибки
№
з/п

Причина похибки

1
2
3
4

Помилка визначення рівня "базової лінії"
Нестабільність зміщення нуля АЦП
Нестабільність температури масивного блоку
Електрична енергія підпалу проби

Складова
абсолютної
похибки, Дж
11
2
2
10

Помилка визначення рівня "базової лінії" викликана, в основному,
шумовими коливаннями базової лінії через нестабільність температури
теплорозсіювального корпусу. Рівень "базової лінії" визначається в кожному
досліді і відліки поточної потужності проводяться від цього рівня, за рахунок
чого компенсується вплив постійних тепловтрат калориметричної комірки та
довгострокова нестабільність нуля вимірювального тракту перетворювача. З
імовірністю 0,95 максимальна похибка визначення рівня базової лінії в два
рази перевищує експериментально отримане значення СКВ даних в режимі
підготовки і становить 6 мВт. Інтегрування цієї похибки протягом робочого
режиму (1800 с) призводить до виникнення адитивної випадкової складової
похибки в 11 Дж (див. Таблицю 4.2).
Нестабільність зміщення нуля підсилювача сигналу перетворювача
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протягом робочого режиму визначається температурною нестабільністю
параметрів підсилювача і зміною температури термостата електронних
блоків.

Розрахована

за

характеристиками

електронних

компонентів

максимально можлива похибка визначення теплоти згорання - 2 Дж.
Похибка

через

нестабільність

температури

термостатування

теплорозсіювального блоку в робочому режимі розрахована для гранично
несприятливого випадку зміни температури на 0,005 К після підпалу проби.
Для обліку електричної енергії підпалу проби в прецизійних
калориметричних

системах

використовують

спеціальні

пристрої

для

вимірювання цієї енергії [223, 224], а в калориметрах згоряння, призначених
для технічних вимірювань, ця енергія або не враховується, або вводиться в
розрахунок у вигляді постійної поправки. У калориметрі типу КТС-4 напруга
підпалу 15 В подається на мідний дріт підпалу діаметром 0,2 мм, а довжина
дроту складає 4…5 см. При зазначених параметрах ланцюга підпалу
тривалість електричного імпульсу, що подається в ланцюг, не перевищує 1,0
сек, а значення електричної енергії лежить в діапазоні від 4 до 10 Дж. При
використанні більш довгих мідних дротів підпалу (наприклад, в разі
дослідження проб легкозаймистих палив в герметичних капсулах або
пакетах) необхідно перед проведенням основного експерименту вимірювати
значення електричної енергії підпалу і використовувати його в якості
поправки.
Компенсовані
враховуються

при

систематичні

складові

є

градуюванні

калориметру

по
або

суті
при

поправками

і

опрацюванні

результатів вимірювання.
Проведена оцінка загальної похибки вимірювання теплоти згорання
проби палива на підставі розглянутих вище складових похибки і відповідно
до рекомендацій [225…227]. На нижній межі діапазону вимірювань вона
складає δ = ± 0,23% (за QВИМ= 10 кДж), а на верхній межі - δ = ± 0,092%
(QВИМ= 35 кДж).
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Аналіз складових похибки дозволяє виділити дві основні групи причин
виникнення похибок вимірювання і відповідні шляхи підвищення точності
приладу. Перша група похибок пов'язана з неідеальної характеристик
перетворювача (температурна залежність і просторова нерівномірність
чутливості), і для їх зменшення необхідно удосконалювати технологію
виготовлення оболонки. Друга група похибок пов'язана з нестабільністю
температури теплорозсіювального корпусу. Ці похибки можуть бути
зменшені шляхом вдосконалення системи терморегулювання і застосування
різних конструктивних рішень, спрямованих на зменшення впливу зовнішніх
збурень: збільшення ефективної теплоємності теплорозсіювального корпусу,
введення додаткових захисних контурів термостатування, удосконалення
настроювання квазідифереціального калориметру і т.п.
Крім розглянутих вище інструментальних похибок вимірювання
теплоти згорання проби, при визначенні питомої теплоти згорання палива
існують також методичні та інструментальні похибки відбору проби, їх
підготовки, визначення маси або обсягу проби, розрахунку поправок,
пов'язаних з теплофізичними і термохімічними властивостями проби і
продуктів згоряння.
Кожен зі зразків калориметру згоряння КТС-4 проходить метрологічну
атестацію

та

повірки

за

затвердженою

методикою

в

ДП

«Укрметртестстандарт». Атестацію проводять шляхом вимірювання теплоти
згоряння 20 проб еталонної речовини - бензойної кислоти [223, 228…230]. За
результатами

випробувань

визначають

границі

допустимої

похибки

вимірювань, яка для калориметру КТС-4 не перевищує 0,1%. У Додатках
наведені деякі з отриманих свідоцтв про метрологічну атестацію.
4.1.5 Експериментальні дослідження теплоти згоряння різних речовин
Калориметричний аналіз твердого та рідкого біопалива
Енергетична незалежність та використання відновлювальних джерел
енергії є стратегічним питанням розвитку паливно-енергетичного комплексу
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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. Із застосуванням
калориметричного комплексу КТС-4 проведено чималу кількість дослідів з
визначення теплотворної здатності зразків твердого та рідкого біопалива
[231…237].
На відміну від традиційних моторних палив, вироблених з нафти, для
численного виду рідких видів біопалива, таких як біоетанол і біодизель, а
також їх сумішей з традиційними паливами інформації щодо цієї
характеристики недостатньо.
Оскільки рідке біопаливо, що досліджувалося, мало компоненти, які
легко випаровуються та розгораються при контакті з киснем, зразки
спалювалися в упаковці з поліетилену [231, 232]. Речовини на основі
дизельного палива при згорянні киплять та виплескуються з тигля, внаслідок
чого згоряють не повністю. Для запобігання кипіння до таких зразків
додавали 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:
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qБОМБ  QП  qДР  М ДР1  М ДР2   qУП  М УП  qНАП  М НАП  М ПАЛ , (4.2)

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 [238], 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,
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  ,

(4.3)

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 ,

(4.4)

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
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визначено за нормативними документами [238…241].
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.
За результатами проведених досліджень визначено, що теплота
згоряння біодизельного палива, яке одержане з використанням етилового
спирту (ЕЕРМ), трохи вище біодизеля, отриманого з використанням
метилового

спирту

(МЕРО),

який

традиційно

використовується

у

виробництві біодизеля. Також необхідно відзначити, що виміряна теплота
згоряння зразків біодизельних палив, отриманих з використанням метилового
і етилового спиртів, менше на 13,4 і 13,3%, відповідно, ніж теплотворна
здатність традиційного дизельного палива.
За результатами проведених досліджень визначено вища і нижча
теплоти згорання рідких біопалив, нафтопродуктів і біопаливних сумішей.
Визначено, що для сумішей традиційного дизельного палива і метилових або
етилових ефірів ріпакової олії (біодизеля) діє закон адитивності, тобто
теплота згоряння сумішей відповідає теплоті згоряння компонентів в
пропорційному співвідношенні. Для сумішей ріпакової олії і біоетанолу
відзначено, що виміряна теплота згоряння суміші на 1,5...2% нижче
розрахункової теплоти згорання компонентів суміші взятих у відповідному
пропорційному співвідношенні. Це пов’язано з проходженням екзотермічної
реакції між компонентами олії та біоетанолу при змішувані речовин. Крім
того, при спалюванні зразків сумішей ріпакової олії і біоетанолу відмічено
утворення деякої кількості шлаків (1...1,5% від початкової маси проби).
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
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доцільність та економічність його виготовлення та масового використання
замість традиційних видів палива [231…237].
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

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.) [242].
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
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характеристик має бути >10%. Але головний показник якості – це
теплотворна здатність цих видів палива.
Визначення теплоти згоряння проводилось для зразків продукції
переробки відходів сільськогосподарської продукції у вигляді паливних
брикетів та пелет. У таблиці 4.4 узагальнено результати вимірювань та
розрахунків їх теплотворної здатності цих палив.
На сьогодні в Україні не існує стандартів на пелети, тому більшість
виробників орієнтуються на західні стандарти. В табл. 4.5 зведено основні
характеристики пелет, нормовані європейськими стандартами. Аналіз
результатів калориметричних досліджень (табл. 4.4) показує, що брикети і
пелети українського виробництва за основними показниками якості
відповідають європейським стандартам.
Таблиця 4.4 - Результати калориметричного аналізу паливних брикетів та
пелет
Вид палива
Сировина
Форма
Деревина
Солома
злаків
Лушпиння
соняшнику

Густина
кг/м3

Вологість,
%

Зольність,
%

Вища ТЗ,
МДж/кг

Нижча ТЗ,
МДж/кг

брикет

1167

3,3

1,19

19,52

18,16

пелети

1188

9,4

0,92

18,32

16,88

брикет

981

7,0

2,68

17,60

16,15

920

11,0

3,93

16,21

14,72

886

8,3

2,21

18,58

17,20

брикет

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 4.5 - Нормовані характеристики паливних пелет
Норми якості
Теплота
згоряння
Вологість
Зольність

Одиниці
DIN Plus
EN
вимірювання
plus–A1
МДж/кг
%
%

≥18

≥16,5

EB
plus–A2

EN–B

DIN
51731

ONorm M
7135

≥16,5

≥16,0

≥18

17,5–19,5

≤10
≤ 0,5

≤10
≤ 0,7

≤ 1,0

≤12
≤ 3,0

‒

‒
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Дослідження енергетичних характеристик біомаси [243]
Проблемі переробки біомаси з метою отримання біопалива у світі
приділяється
культивування

значна

увага.

енергетичних

Останнім
рослин,

часом

які

є

набуває
головним

поширення
абсорбентом

вуглекислого газу, зменшуючи його кількість в атмосфері, і утворюють
високі урожаї біомаси, яку можна було б використати на енергетичні цілі для
виробництва біопалива. Енергетичні культури цінні саме великим врожаєм і
непримхливістю до вирощування. Вирощування енергетичних трав на
Україні знаходиться у стадії досліджень. Для виробництва біомаси
передбачається використати різні багаторічні трави: канарський очерет,
міскантус (срібна трава, слонова трава), сорго та ін. За даними досліджень,
врожайність канарського очерету складає 5…7 тонн біомаси на гектар,
врожайність міскантусу до 10…12 тонн на гектар (приблизно еквівалентні 36
барелів нафти). Виведені гібриди міскантусу з врожайністю до 60 тонн з
гектара. Тривалість вирощування рослин на одному полі − до 20 років, період
комерційного вирощування − близько 15 років.
Спельта - один з найдавніших відомих людині їстівних злаків, а саме
наполовину дикий різновид пшениці. Незважаючи на відносно невелику
поширеність, вона дуже корисна і поживна. Відходи (солома та лушпиння)
спельти вважають перспективним джерелом біопалива.
Узагальнені результати вимірювань та розрахунків властивостей міскантусу
та спельти в аналітичному повітряно-сухому стані, у стані поставки та в
сухому стані наведені в таблиці 4.6.
Нормоване європейськими стандартами значення теплоти згоряння для
пелет з відходів агрокультур становить ≥16,0…18,0 МДж/кг. Одержане в
результаті калориметричного аналізу енергетичної рослини – міскантусу –
середнє значення теплоти згорання становить 17,0 МДж/кг (або 4100 ккал/кг)
свідчить про досить високі енергетичні показники якості цієї культури, а
зважаючи на економічну ефективність її вирощування – про перспективність
культивування міскантусу для вирішення питання забезпечення України
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відтворюваними джерелами біопалива. Енергетичні характеристики відходів
спельти дещо гірші, але враховуючи те, що це саме відходи, їх використання
також є перспективним.
Таблиця 4.6 Результати калориметричного аналізу міскантусу та
спельти
Міскантус

лушпиння
спельти

паливні гранули
зі спельти

Вологість аналітичної проби, %

10,6

10,6

7,2

Вологість у стані поставки, %

12,0

11,1

10,7

Зольність аналітичної проби, %

1,90

8,40

10,10

Зольність у сухому стані, %

2,13

9,39

10,89

Зольність у стані поставки, %

1,87

8,35

9,73

Характеристика

МДж/кг МДж/кг МДж/кг ккал/кг МДж/кг ккал/кг
Вища теплота згоряння
аналітичної проби
Вища теплота згоряння у сухому
стані
Вища теплота згоряння у стані
поставки
Нижча теплота згоряння
аналітичної проби
Нижча теплота згоряння у сухому
стані
Нижча теплота згоряння у стані
поставки

17,13

15,83

15,83

3783

16,29

3892

19,15

17,71

17,71

4230

17,55

4194

16,86

15,73

15,73

3758

15,68

3746

15,78

14,54

14,54

3474

14,78

3530

17,93

16,55

16,55

3953

16,11

3850

15,49

14,43

14,43

3448

14,13

3376

Дослідження енергетичних характеристик твердих побутових відходів
Зростання кількості відходів викликає стурбованість у багатьох країн
світу.

Накопичення

твердих

побутових

відходів

(ТПВ)

загрожує

перетворитись у глобальну проблему для України. В країні багато років
працювала спрощена система поводження з ТПВ, коли майже всі відходи
змішувались у загальному контейнері, не захищеному від атмосферних
опадів, та вивозились для захоронення на відкриті для навколишнього
середовища звалища [244].
Законодавство цивілізованих країн світу в умовах світового тренду на
скорочення споживання викопних палив і заміщення їх відновлювальними та
альтернативними

джерелами

енергії

направлено

на

використання
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матеріального

та

енергетичного

потенціалу

ТПВ

(для

виробництва

електричної та теплової енергії використано більш, ніж 20 % ТПВ цих країн)
[245].

Такий підхід закріплено у Рамковій Директиві № 2008/98/ЄС від

19.11.2008 р. «Про відходи та скасування деяких директив» [246].
Європейські принципи поводження з відходами закладені в основу
Національної стратегії управління відходами (НСУВ) в Україні до 2030 року,
схваленої КМ України [247]. Впродовж двох років після схвалення НСУВ
мають бути розроблені регіональні плани управління відходами. Вибір
системи поводження з відходами повинен ґрунтуватись на аналізі морфології
ТПВ населеного пункту та енергетичних характеристиках компонентів ТПВ.
Основними

енергетичними

характеристиками,

що

визначають

доцільність використання ТПВ як вторинного енергоресурсу, є вологість,
теплота згоряння і зольність ТПВ.
Дослідженнями цих характеристик займаються фахівці багатьох країн
світу. Аналіз публікацій, який проведено у [248], показав значну розбіжність
у класифікації морфології ТПВ та у калорійності компонентів різних країн та
України.

Класифікація

ТПВ,

відповідно

до

Рішення

комісії

щодо

Європейського переліку відходів [249] налічує 40 компонентів, а в Україні,
відповідно до Наказу МЖКГ України

– лише 11 [250], що ускладнює

дослідження характеристик компонентів [251].
Інститут технічної теплофізики НАН України проводив аналіз
енергетичних характеристик компонентів ТПВ, що були відібрані у м.
Черкаси.
Метою роботи, окрім проведення експериментальних досліджень
енергетичних характеристик ТПВ м. Черкаси, було розроблення методики
визначення енергетичних характеристик компонентів твердих побутових
відходів в Україні: вологості, теплоти згоряння та зольності.
Основною відмінністю ТПВ від традиційних твердих органічних палив,
з точки зору експериментального визначення енергетичних властивостей, є їх
суттєва неоднорідність як за складом, так і за вологістю. При дослідженні
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палив, зазвичай, готують зі зразка аналітичну пробу, подрібнюючи його до
розмірів частки 0,1…0,2 мм і витриману в лабораторному приміщенні до
досягнення повітряно-сухого стану, а потім проводять щонайменше по два
паралельних

вимірювання

вологості, зольності

та теплоти

згоряння

аналітичної проби. Відмінність результатів вимірювань у паралельних
вимірах не повинна перевищувати задані в нормативних документах границі.
При дослідженні ТПВ спочатку для кожного з компонентів була виміряна
вологість у стані поставки для всього об’єму зразка, потім компоненти
подрібнені, гомогенізовані, підсушені та доведені до повітряно-сухого стану,
вологість та зольність у аналітичному стані виміряні для всього об’єму
підготовлених зразків, а при дослідженні теплоти згоряння суттєво
неоднорідних складових ТПВ проведено щонайменше по п’ять дослідів і
результат визначений як середнє арифметичне.
На теперішній час в Україні відсутні стандарти на дослідження
вологості, теплоти згоряння та зольності твердих побутових відходів, але
діють стандарти на визначення цих характеристик для твердого органічного
палива [252…255]. В той же час, існують міжнародні стандарти та
гармонізовані з ними стандарти, що прийняті у деяких країнах СНД
[256…259]. Ці стандарти мають деякі розбіжності у методиках підготовки
зразків, вимірювань та опрацювання їх результатів. Здебільшого дослідження
проведені у відповідності до діючих в Україні стандартів, але, враховуючі
особливості ТПВ, окремі операції проведені з урахуванням цих особливостей
та вимог міжнародних стандартів. Так, наприклад, у стандартах, що діють ви
Україні нижчу теплоту згоряння традиційно розраховують за формулами:
- для робочого стану:





Qir  Qsr  24,42 W r  8,94H r , кДж/кг

- для сухого стану: Qid  Qsd  24,42  8,94H d  Qsd  218,3H d , кДж/кг

(4.5)
(4.6)

У додатках до цих стандартів надані також формули для розрахунку
теплоти згоряння при постійному об’ємі, що гармонізовані з міжнародними
стандартами, і мають дещо інші розрахункові коефіцієнти:
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- для робочого стану:
- для сухого стану:

Qir,V





Qsd,V

 206H

Qir,V  Qsd,V  206H d

d



100  Wtr
 Wtr , кДж/кг
100

(4.7)

, кДж/кг

(4.8)

У новітніх стандартах [257…259], навпаки, основним є поняття
теплоти згоряння при постійному тиску і надані такі формули:
- для робочого стану:







QiW, p  Qsd,V  212,2H d  0,8 O d  N d 1  0,01W   24,43W , кДж/кг

- для сухого стану:



Qid, p  Qsd,V  212,2H d  0,8 O d  N d



, кДж/кг

(4.9)

(4.10)

Аналіз наведених формул показує, що різниця в результатах обчислень
за різними вказаними методиками є достатньо малою, але для перевірки
цього факту проведені паралельні обчислення для сухого стану палива за
формулами (4.6), (4.8), (4.10) та обчислена відносна (у відсотках) різниця між
найбільшим та найменшим значеннями.
Проведені розрахунки нижчої теплоти згоряння для трьох станів
компонентів: аналітичного Qia , поставки Qir , сухого Qid . Результати
розрахунків представлені в табл. 4.7. В таблиці наведені також значення
нижчої теплоти згоряння при постійному об’ємі Qid,V і при сталому тиску
Qid, p , та найбільша відносна (у відсотках) різниця між значеннями для сухого

стану.
За результатами розрахунків встановлено, що різниця між значеннями
теплоти згоряння для сухого стану, розрахованими за різними методиками,
не перевищує 0,54%, а абсолютна різниця менша за 120 кДж/кг, тобто не
перевищує значення допустимої розбіжності результатів при вимірюваннях.
Таким чином, для технічних розрахунків допустиме використання кожного
зі значень, і в подальшому наводиться значення Qid ,

231

Таблиця 4.7 Результати визначення теплоти згоряння компонентів ТПВ
за різними методиками
№ Узагальнене
daf
Qia ,
Qir
з/п найменування Н ,
компонентів % МДж/кг МДж/кг
1
Папір
6,2
13,236 9,335
2
Картон
6,2
13,221 8,407
Композитні
3
7,2
27,639 20,450
матеріали
4
Текстиль
6,8
15,784 10,481
Продукти
5
6,8
25,944 2,617
гігієни
6
Пластик
9,3
38,020 33,164
Інші горючі
7
7,2
17,872 16,166
матеріали
Деревинний
остружок
8
6,1
16,721 15,952
(Зелені
відходи)

Qid, p , max Qid ,
Qid,V ,
Qid ,
МДж/кг МДж/кг МДж/кг
%
14,334 14,410 14,372
0,53
14,195 14,271 14,232
0,54

28,542

28,631

28,586

0,31

16,789

16,873

16,830

0,50

27,314

27,398

27,356

0,31

38,355

38,469

38,412

0,30

18,186

18,274

18,230

0,49

18,166

18,241

18,203

0,41

Вплив вологості компонентів на теплоту їх згоряння показано на рис.
4.7.
Дані рис. 4.7 наявно демонструють негативний вплив вологи на
енергетичні якості ТПВ. Основні результати визначення вологості, теплоти

Нижча теплота згоряння, МДж/кг

згоряння і зольності компонентів ТПВ м. Черкаси наведені в табл. 4.8.
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Стан
поставки
компонентів
Сухі
компоненти

Рисунок 4.7 Вплив вологості на нижчу теплоту згоряння компонентів ТПВ
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Результати досліджень свідчать про суттєві розбіжності досліджуваних
характеристик у різних компонентах відходів. Найбільшим вмістом вологи
характеризувались органічні рештки та продукти гігієни – 74,9…83,2 %,
найменшим – інші горючі матеріали, деревинний остружок та пластик –
10,2…13,0 %. Найнижчу калорійність мали продукти гігієни – 2,62 МДж/кг,
найвищу – пластик  33 МДж/кг.
Таблиця 4.8 - Основні результати визначення вологості, зольності, теплоти
згоряння компонентів ТПВ з м. Черкаси

1
2
3
4
5
6

Зольність
Ad, %

Зольність
A r, %

Сухий стан, W=0%
Вища
Нижча
теплота теплота
згоряння згоряння
Qsd
Qid
МДж/кг МДж/кг

Папір
Картон
Композитні
матеріали
Текстиль
Продукти
гігієни

30,2
35,1

7,8
8,3

10,95
10,09

9,33
8,41

11,2
12,8

15,69
15,55

14,33
14,19

26,4

6,2

22,17

20,45

8,5

30,11

28,54

33,3

1,3

12,18

10,48

2,0

18,27

16,79

83,2

1,9

4,83

2,62

11,3

28,80

27,31

Пластик

13,0

4,1

35,13

33,16

4,7

40,39

38,35

10,2

10,7

17,74

16,17

11,9

19,76

18,19

11,1

2,5

17,34

15,95

2,8

19,50

18,17

74,9

-

-

-

-

-

-

47,6

-

-

-

-

-

-

Інші горючі
матеріали
Деревинний
8
остружок
Органічні
9
рештки
Дрібна фракція
10
ТПВ
7

Стан поставки (робочий стан)
Вища
Нижча
теплота
теплота
згоряння згоряння
Qsr
Qir
МДж/кг
МДж/кг

Вологість
Wr, %

№
з/
п Узагальнене
найменування
компонентів

Результати експериментального дослідження вищої теплоти згоряння
та розрахунків нижчої теплоти згоряння компонентів ТПВ у сухому стані
показують суттєве підвищення калорійності відносно вологих компонентів у
стані поставки. Калорійність продуктів гігієни після сушіння підвищилась
майже в 10 разів. Калорійність картону підвищилась на 69%, текстилю – на
60%, паперу – на 54%, композитних матеріалів – на 40%.

Калорійність
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компонентів, які мають меншу гігроскопічність, підвищилась значно менше:
калорійність пластику підвищилась на 16%, інших горючих матеріалів – на
12%, деревинного остружку – на 14%.
Результати досліджень зольності компонентів ТПВ у стані поставки
показали значення в межах від 1,3 % (текстиль) до 10,7 % (інші горючі
матеріали). Зольність компонентів ТПВ у сухому стані становила від 2,0 %
(текстиль) до 12,8 % (картон).
Значення зольності виявилися дещо вищими, ніж це властиво чистим
матеріалам, що пов’язано, вірогідно, з наявним забрудненням досліджених
компонентів частинками ґрунту.
За результатами опрацювання методики вимірювань та дослідження
ТПВ м. Черкаси зроблені наступні висновки:
1. Для реалізації НСУВ необхідно затвердження стандартів визначення
енергетичних характеристик твердих побутових відходів. В рамках роботи
розроблена методика визначення вологості, теплоти згоряння та зольності
ТПВ. Апробація даної методики проведена при дослідженні енергетичних
характеристик компонентів ТПВ м. Черкаси.
2. Проведені дослідження показали, що склад ТПВ надзвичайно
різноманітний
дослідження

навіть

в

межах

характеристик

одного

компоненту.

компоненту,
Це

вказує

що
на

ускладнює
необхідність

прийняття в Україні європейських методик детальної морфології ТПВ.
3. Теплота згоряння ТПВ залежить від морфологічного складу та
вологості компонентів. В досліджуваних пробах ТПВ в стані поставки
вологість становила від 10,2 до 74,9% при зольності від 1,3 до 10,7%.
Висушування компонентів ТПВ підвищує їх теплоту згоряння від 1,1 до 10,4
разів.
Для

ефективного

використання

енергетичного

потенціалу ТПВ

доцільно оптимізувати процес збирання відходів. Згідно до європейської
практики, ТПВ збираються в закриті контейнери, які розташовані під землею
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або під навісами, задля запобігання потрапляння опадів до ТПВ. За
можливістю, подібну практику доцільно впровадити в м. Черкаси.
4. Результати дослідження використовуються для розробки комплексної
системи переробки та утилізації відходів у місті Черкаси [244].
Запропоновано
квазідиференціального

принцип

дії

калориметру

та

методика

теплового

настроювання

потоку.

Створений

калориметр для визначення теплоти згоряння КТС-4 по метрологічним
характеристикам

не

поступається

закордонним

робочим

засобам

вимірювання, а його вартість – у 1,5…2 рази нижча. Проведена низка
досліджень енергетичних характеристик різноманітних біопалив, речовин,
сировини, відходів.
4.2 Модифікований метод і багатокоміркова система УИТ-1 для
вимірювання теплоємності матеріалів.
Теплоємність матеріалу або речовини є однією з найважливіших
теплофізичних

властивостей.

Для

новостворених

матеріалів

для

енергетичної, транспортної та авіакосмічної техніки, в тому числі і
композитних, важливо знати теплоємність і її залежність від температури для
оцінки поведінки конструкційних матеріалів в умовах інтенсивного
теплового навантаження і теплообміну.
В останні роки для прямого вимірювання теплоємності набули
популярності методи сканучого теплового аналізу [17, 28],

як при

безперервному скануванні, так і при покроковому скануванні. Методи
безперервного і покрокового сканування для вимірювання теплоємності
розглянуті у міжнародному стандарті ISO [260] та гармонізованому з ним за
участі автора і введеному в Україні стандарті [261]. У класичному варіанті
застосування методу використовують прилад, який має калориметричну
комірку,

призначену для

вимірювання

енергії,

яка

підводиться

до

досліджуваного зразка. Вимірювання проводять в три етапи при однаковій
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швидкості зміни температури і однакових покрокових графіках зміни
температури: на І етапі комірка залишається порожньою (холостий етап), на
ІІ етапі в комірці розміщують еталонний зразок, а на ІІІ етапі - в комірці
розміщують досліджуваний зразок. На підставі результатів вимірювання
значень енергії, що підводиться до калориметричної в комірки на всіх трьох
етапах, обчислюють теплоємність досліджуваного зразка.
Недоліком описаного методу є те, що необхідно дуже точно
відтворювати однакову швидкість зміни і значення температури на всіх
етапах і ефективно захищати комірці від зовнішніх впливів. Крім того, такий
метод має досить низькою продуктивність, так як для дослідження одного
зразка матеріалу необхідно проводити три цикли (етапи) сканування.
4.2.1 Модифікований метод визначення теплоємності.
Запропонована модифікація методу вимірювання теплоємності шляхом
одночасного дослідження декількох зразків і порівняння їх з еталонним
зразком, а також розроблений відповідний робочий засіб вимірювання [262].
Суть модифікації відомого методу полягає в тому, що впливу
температури, що покроково змінюється, в єдиній робочій камері одночасно
піддаються і досліджувані зразки, і еталонний зразок. Вимірювальна система
для

визначення

теплоємності

матеріалів

є

багатокомірковим

диференціальним скануючим калориметром. У робочій камері установки
розташовані робочі вимірювальні калориметричні комірки, в які поміщають
зразки досліджуваних матеріалів, комірка-еталон зі зразком еталонного
(каліброваного) матеріалу і комірка-референт, яку залишають порожнею. За
методом покрокового сканування весь робочий температурний діапазон
виміру розбивають на невеликі інтервали (кроки), кожен з яких складається з
ділянки рівномірного нагріву і ділянки температурної стабілізації. При
послідовному покроковому нагріванні всіх комірок від нижньої межі
температурного діапазону до верхньої, вимірюють теплові потоки Wі, які
підводяться до комірок, а повну витрачену теплоту на нагрів кожного зразка
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Q на кожному кроці визначають інтегруванням кривої зміни теплового

потоку в часі.
При цьому для порожньої комірки-референта, в разі зміни температури
на крок T , справедливо співвідношення:
Q0
 С0 ( T )
Т

.

(4.11)

Для комірки, що містить еталонний зразок масою mЕТ з відомим
значенням питомої теплоємності сЕТ ( t ) , справедливо співвідношення:
QЕТ
 сЕТ ( Т)  mЕТ  С К  ЕТ ( Т )
Т

.

(4.12)

Для і-тої комірки, що містить досліджуваний зразок масою mі,
справедливо співвідношення:
Qі
 сі ,зр ( Т )  mі  Сі 0 ( Т )
Т

На

підставі

співвідношень

.

(4.11)...(4.13)

(4.13)
знаходимо

рівняння

вимірювання для визначення питомої теплоємності зразка досліджуваного
матеріалу при покроковій зміні температури в межах робочого діапазону за
встановлений проміжок часу від τП до τК за формулою:
сі ,зр 

1
mi


 Qі  Q0
 
 с ЕТ ( Т )  mЕТ  С К  ЕТ ( Т )  С0 ( Т ) Сi0 ( Т )  С0 ( Т ) ,
 QЕТ  Q0


(4.14)

t

де Qi  КWi ( t )  dt - кількість теплоти, яка витрачається на підвищення
tН

температури зразка в i-й вимірювальній комірці та самої комірки за
встановлений проміжок часу; Wi ( t ) - тепловий потік в i-ой вимірювальній
комірці, причому Wi ( t )  Ki ( T )  U i ( t ) ; U i ( t ) - сигнал перетворювача
теплового

потоку

i-ої

комірки;

Ki ( T ) -

коефіцієнт

перетворення

перетворювача теплового потоку i-ої комірки; W0 ( t ) - тепловий потік в
порожній комірці-референті; сЕТ ( T ) - питома теплоємність еталонного
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зразка; С К  ЕТ ( Т ) - власна теплоємність комірки зразка; С0 ( Т ) - власна
теплоємність порожньої комірки-референта.
На кожному n-му кроці сканування в межах діапазону робочої
температури обчислюється фактичне усереднене значення температури
віднесення зразків досліджуваного матеріалу Tотн, n  0,5  ( TП,n  TК,n ) , Т П,n фактичне значення температури на початку n-го кроку сканування; Т К,n фактичне значення температури по закінченню n-го кроку сканування.
Відзначимо,
Т  ( Т К,n  Т П,n )

що

значення

кроку

температурного

сканування

не входить в рівняння вимірювання (4.14), внаслідок чого

виключається прямий вплив неточності завдання температури на похибку
вимірювання.
Рекомендований в нормативних документах [260, 261] крок зміни
температури

повинен

становити 10

К. Величини

Ki ( Т ) ;

сЕТ ( Т ) ;

С К  ЕТ ( Т ) ; С0 ( Т ) є температурозалежними, причому значення питомої

теплоємності

еталонного

зразка

сЕТ ( Т )

є

характерними

для

використовуваного еталонного матеріалу (сапфір 99,9%) [3], а значення
параметрів

Ki ( Т ) ; С К  ЕТ ( Т ) ; С0 ( Т ) знаходять на етапі градуювання

калориметру і

потім

використовують при вимірюваннях. На етапі

градуювання проводять три серії дослідів при покроковому скануванні у
всьому робочому температурному діапазоні. У першій серії дослідів всі
комірки порожні; в другій серії - в комірці еталона знаходиться еталонний
зразок, а інші комірки - порожні; в третій серії - у всіх комірках знаходяться
зразки з відомою теплоємністю. У кожній серії дослідів проводять записи
зміни температури і теплових потоків в комірках, теплові потоки інтегрують
і знаходять значення теплоти, підведеної до комірок із зразками, а також
визначають середні значення температури на кожному кроці. На підставі
отриманих даних для кожної комірки і для кожного температурного кроку
складають систему рівнянь, вирішуючи які знаходять значення параметрів
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для відповідних значень температури, а потім знаходять апроксимаційні
поліноми температурних залежностей.
4.2.2 Устрій і характеристики вимірювальної системи.
Калориметрична система для визначення теплоємності [262, 263],
складається з двох основних блоків - теплового (ТБ), в якому розміщують
зразки

досліджуваного

матеріалу

і

який

забезпечує

необхідний

температурний і тепловий режими, і електронного (ЕБ), пов'язаних між
собою кабелями. ТБ (рис. 4.8) виконаний роз'ємним і складається з двох
модулів, близьких по конструкції - верхнього 1 і нижнього 2.
3

1

9
8

4

6
7

2

5

9

8

1 і 2 - верхній і нижній модулі ТБ; 3 - підйомно-поворотний пристрій; 4
- теплообмінники; 5 - калориметричні комірки; 6, 7 - напрямні стійки; 8 кожух; 9 - теплоізоляція
Рисунок 4.8 Конструкція теплового блоку калориметричної системи
У верхній циліндричній частині теплообмінника нижнього модуля
передбачена платформа для установки зразків, а в нижній частині
розташовані фрезеровані пази для нагрівального елементу і повітроводи для
відведення теплоти. Резистивний нагрівальний елемент з ніхромового дроту
в ізоляційної трубці зі скловолокна укладений в пазах теплообмінника і
залитий високотемпературним кремнійорганічним лаком.
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На циліндричної платформі нижнього теплообмінника розташовані сім
пронумерованих калориметричних комірок, п'ять з яких призначені для
розміщення досліджуваних зразків матеріалів, центральна є коміркоюреферентом і залишається порожньою, а остання є коміркою еталона, в якій,
відповідно, розміщують еталонний матеріал порівняння. Калориметричні
комірки виконані з металевої фольги у вигляді відкритих циліндричних
чашок діаметром 30 мм і висотою (4,5 ± 0,3) мм. Під дном кожної комірки
встановлений перетворювач теплового потоку.
Зовнішній вигляд системи представлений на рисунку 4.9.

Рисунок 4.9 - Зовнішній вигляд калориметричної вимірювальної
системи
Розроблено програмне забезпечення багатокоміркової системи УИТ-1,
яке побудоване за модульним принципом. Перший модуль програмного
забезпечення дозволяє оператору встановити межі та графік зміни
температури, стисло записати характеристики зразків, запустити режим
зміни температури та контролювати на екрані монітору графіки та значення
температури та теплового потоку. В процесі вимірювань створюється файл, в
який циклічно заносяться дані про змінні у часі значення температури та
теплового потоку. Другий модуль програмного забезпечення дозволяє
оператору зчитати файл даних, отриманих при вимірюваннях, ввести
результати визначення маси зразків та розрахувати значення питомої
теплоємності зразків для різних значень температури. Наприкінці роботи
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програмне забезпечення формує файл вихідного протоколу у вигляді таблиці,
яка містить значення питомої теплоємності в залежності від температури. На
рис. 4.10 представлені графіки зміни температури і теплових потоків комірок
в процесі вимірювань, які програмне забезпечення виводить на екран
монітору.

а
б
Рисунок 4.10 - Графіки зміни температури (а) і теплових потоків (б) комірок
в процесі вимірювань.
Основні технічні характеристики калориметричної системи:
- діапазон вимірювання 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 одночасно - 5 штук;
- похибка вимірювання питомої теплоємності - не більше ± 2%.

4.2.3 Методика метрологічної атестації калориметричної системи УИТ-1
Розроблена та затверджена у встановленому порядку директорами
ІТТФ НАН України та «Метхіменерготест» ДП «Укрметртестстандарт»
програма метрологічної атестації ПМА
вимірювання теплоємності матеріалів».

081/24/506-2015 «Установка для
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Експериментальні дослідження
Для атестації застосовують набір зразків градуювального матеріалу,
який має складатися з одного еталонного зразка та 15 зразків, поділених за
масою на три категорії наступним чином: 5 зразків категорії 1 – найменшої
маси для отримання значень питомої теплоємності поблизу нижньої межі
діапазону вимірювання, 5 зразків категорії 2 – середньої маси для отримання
значень питомої теплоємності поблизу середини діапазону вимірювання, 5
зразків категорії 3 – найбільшої маси для отримання значень питомої
теплоємності поблизу верхньої межі діапазону вимірювання. Кожен зразок
має бути відповідно пронумеровано двозначним числом jі, де j=1, 2, 3 –
номер категорії зразка за масою, і=1, 2, …, 5 – порядковий номер зразка в
межах категорії.
Засоби вимірювальної техніки, що застосовують при МА, повинні бути
повіреними або атестованими у встановленому порядку.
За

атестації

характеристик

експериментальні

проводять

у

два

етапи:

дослідження
на

першому

метрологічних
встановлюють

систематичну та випадкову складові похибки вимірювання питомої
теплоємності, на другому визначають похибку вимірювання температури
віднесення. За отриманими результатами та характеристиками застосованих
ЗВТ встановлюють границі діапазону вимірювання установки та границі
допустимої основної відносної похибки вимірювання питомої теплоємності.
Для проведення експерименту за першим етапом досліджень виконують
послідовно наступні дії.
а) визначають масу еталонного зразка та масу кожного jі-ого зразка
градуювального матеріалу з j-ої категорії за допомогою лабораторних ваг
ВЛР-20;
б) розміщають еталонний зразок в комірці еталону теплового блоку
установки, розміщають 5 jі-их зразків з j-ої категорії у вимірювальних
комірках теплового блоку, комірку-референт залишають порожньою,
закривають тепловий блок і вмикають установку, при цьому:
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– задають параметри роботи установки згідно з регламентом, описаним
у розділі 8 Настанови з експлуатації (НЕ): встановити початкове значення
температури сканування Т П  30С , що відповідає нижній межі діапазону
робочої температури, крок сканування Т  10К та кінцеве значення
температури Т К 180С , що відповідає верхній межі діапазону робочої
температури;
–

запустити

опитування

вимірювальних

каналів

та

програму

температурного сканування згідно з регламентом, описаним у розділі 8 НЕ;
– по закінченню програми температурного сканування записати на диск
ПК файл з первинними результатами вимірювань;
в) для отримання експериментальних значень питомої теплоємності
зразків градуювального матеріалу виконують оброблення результатів
вимірювання з файлу первинних даних згідно з регламентом, описаним у
розділі 8 НЕ, для чого виконати наступні дії:
– запустити програму «Обробка УИТ-1»;
– відкрити у відповідному вікні програми файл первинних даних, який
необхідно обробити;
– ввести у вікно програми вводу даних значення маси еталонного зразка
та кожного jі-ого зразка градуювального матеріалу з j-ої категорії;
– запустити програму оброблення даних;
г) дослідження за пунктами а), б) і в) провести послідовно для кожної з
трьох

категорій

встановлення

зразків

границь

градуювального

діапазону

матеріалу,

вимірювання

що

питомої

забезпечить
теплоємності

установки.
За другим етапом досліджень програму температурного сканування
реалізувати з витримкою в кожній k-ій точці діапазону робочої температури
(k=1, 2,…,6). Для проведення експерименту виконати послідовно наступні
дії.
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а) розмістити еталонний термометр опору із застосуванням спеціального
пристрою для його встановлення в робочій камері теплового блоку
установки, вивівши з’єднувальні проводи термометра поза тепловий блок;
б) приєднати проводи термометра опору до входів мультиметра
цифрового Fluke8846A за 4-х провідною схемою, включити мультиметр і
перевести його у режим вимірювання температури;
в) закрити тепловий блок і ввімкнути установку, при цьому:
– задати параметри роботи установки згідно з регламентом, описаним у
розділі 8 НЕ: встановити початкове значення температури сканування
Т П  30С , крок сканування Т  30К та кінцеве значення температури
Т К 180С , час виходу на встановлену температуру 12 хвилин, час витримки

– 15 хвилин;
– запустити опитування вимірювальних каналів та програму сканування
згідно розділу 8 НЕ;
– за дві хвилин до закінчення режиму витримки на кожній з
встановлених точок робочого діапазону записати не менш ніж 10 показів
мультиметра цифрового Fluke8846A;
– по закінченню програми температурного сканування записати на диск
ПК файл з первинними результатами вимірювань.
Оброблення результатів експериментальних досліджень
Для кожного із отриманих значень питомої теплоємності с jі ( Т )
jі-ого зразка з j-ої категорії, що відповідає j-ій точці діапазону вимірювання
питомої теплоємності, при кожному значенні температури Т  Т відн, n знайти
відносне відхилення від номінального значення питомої теплоємності αглинозему с p (Т ) за відповідного значення температури Т  Т відн, n , які
наведено в таблиці А.1 ДСТУ ISO 11357-4, за формулою:

 jі (Т ) 

с jі (Т )  cP (Т )
cP (Т )

 100 , %,

(4.15)
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де Т відн, n  0,5  ( Т П,n  Т К,n ) – фактичне осереднене значення температури
віднесення зразків градуювального матеріалу, що обчислюється на кожному
n -му кроці сканування в межах діапазону робочої температури; Т П,n –

фактичне значення температури на початку n -го кроку сканування; Т К,n –
фактичне значення температури по закінченню n -го кроку сканування.
Знайти

оцінку

математичного

очікування

відносної

похибки

вимірювання питомої теплоємності для кожної j-ої точки діапазону
вимірювання у діапазоні робочої температури за формулою:
1 n
~
M j    ji (Т ) .
n l 1

(4.16)

Знайти оцінку середньоквадратичного відхилення (СКВ) відносної
похибки вимірювання питомої теплоємності для кожної j-ої точки діапазону
вимірювання у діапазоні робочої температури за формулою:

~ j 





1 n
~ 2
  ji (Т )  M j .
n  1 i 1

(4.17)

За результатами вимірювання на другому етапі досліджень знайти:
а) середнє значення температури віднесення Т відн ,k нижнього модуля
теплового блоку установки, зафіксовані в останні дві хвилин витримки на
кожній k-ій точці діапазону робочої температури;
б) середнє значення температури ТТО ,k за показами мультиметра
цифрового Fluke8846A в кожній k-ій точці діапазону робочої температури;
в) абсолютну похибку вимірювання температури віднесення в кожній
k-ій точці діапазону робочої температури за формулою:
Т відн ,k  ( Т відн ,k  ТТО ,k )   F  ТО ,k ,

(4.18)

де  F – абсолютна похибка мультиметра цифрового Fluke8846A, яка в
діапазоні робочої температури установки становить 0,08К;
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ТО ,k – абсолютна похибка еталонного термоперетворювача опору Pt100,
розрахована як 0,02+0,00012∙Т, де Т – значення температури в ºС, що
відповідає k-ій точці вимірювання.
За границі абсолютної похибки вимірювання температури віднесення в
діапазоні робочої температури прийняти Т відн   max tвідн ,k .
г) складову відносної похибки вимірювання питомої теплоємності, що
виникає

внаслідок

похибки

визначення

температури

віднесення,

за

формулою:
t відн  100  (

де 100  (

1 dcE ( T )

)  Т відн , %,
сЕ
dT

(4.19)

1 dcE (T )

) – коефіцієнт впливу похибки визначення температури
сЕ
dT

віднесення на відносну похибку вимірювання питомої теплоємності, що
розраховується для кожної k-ої точки діапазону робочої температури за
апроксимаційним поліномом для функції cE ( T ) , наведеним у ДСТУ ISO
11357-4 [261]. В таблиці 4.9 наведено числові значення коефіцієнта впливу
похибки

визначення

температури

віднесення

на

відносну

похибку

вимірювання питомої теплоємності розраховані для 6 точок діапазону
робочої температури.
Таблиця 4.9
Точка діапазону
робочої
температури k
1
2
3
4
5
6

Значення
встановленої
температури
T , ºС
30
60
90
120
150
180

Числові значення коефіцієнта
1 dc (T )
) , %/К
впливу 100  (  E
сЕ
dT
0,263
0,210
0,169
0,138
0,115
0,096

Оцінити границі основної відносної похибки в j-ій точці діапазону
вимірювання питомої теплоємності за формулою:
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       t 
~
2
 j  M j  g max ~ 2j   Е   В Е    В З    відн  , %,
(4.20)
g
g
g
 min   min   min 
де  Е – СКВ похибки еталонного зразка, яка згідно ДСТУ ISO 11357-4 для α2

2

2

глинозему чистоти 99,9% або більше за температури вище ніж 300 К
становить не більше 0,02%;
 В Е ,  В З – відносна похибка лабораторних ваг ВЛР-20 при зважуванні
еталонного зразка та зразків градуювального матеріалу, відповідно;
 tвідн – відносна похибка вимірювання, що викликана похибкою
визначення температури віднесення;
g min , g max – коефіцієнти, що визначаються законом розподілу похибок. За
відсутності антимодального закону їх розподілу g min =1,7 [226], за
нормального або невідомого закону розподілу похибок приймають
g max =2 при довірчій ймовірності p =0,95 [226].
За границі допустимої основної відносної похибки вимірювання
питомої теплоємності на установці прийняти наступне значення:

   max  j , %.

(4.21)

Результати експериментальних досліджень і розрахунків
метрологічних характеристик заносять до Протоколу встановленої форми.
Метрологічні

і

експлуатаційні

характеристики

калориметричній

системи для вимірювання теплоємності підтверджені при метрологічної
атестації в ДП «Укрметртестстандарт». Система передана для експлуатації в
КБ «Південне», копії актів впровадження та свідоцтва про метрологічну
атестацію наведені у Додатках.
Запропонований метод вимірювання теплоємності при покроковому
температурному скануванні і одночасному порівнянні з еталонним зразком
дозволив створити калориметричну систему, в якій компенсується вплив
зовнішніх збурень і нестабільності відтворення графіка температурного
сканування, а також можливе одночасне дослідження декількох зразків.
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4.3 Калориметрична система КСГ для комплексного визначення
теплофізичних властивостей цементно-бетонної суміші в процесі
гідратації
Будівництво висотних споруд поширюється в Україні. Технологічні
процеси укладання фундаментів висотних споруд та опор мостів потребують
коректного

їx

проведення,

що

запобігає

можливому

виникненню

температурних напружень. Пiд час заливання об'ємних бетонних конструкцій
температурні напруження виникають лише за значних тепловиділень,
обумовлених неправильним підбором складу бетону. Саме від теплометричних показників процесу гідратації бетонів залежить остаточна
міцність

i

довговічність

будівельних

конструкцій.

За

допомогою

калориметричного аналізу визначаються тепловиділення й теплопровідність
протягом усього процесу гідратації активних частинок (в основному
цементу) в бетонах. Термокiнетичнi залежності швидкості dq/dt = f(t) та
повноти тепловиділення q=f(t) дозволяють кiлькicно оцінювати реакційну
здатність цементу, виділяти характерні періоди (індукційний, прискорений,
уповільнений) та моделювати кінетику гідратації в ізотермічних та, що
найбільш

важливо

-

у

неізотермічних

умовах.

Отримання

такої

термокінетичної інформації дозволяє як обґрунтовувати склади й режими
твердіння бетонів з урахуванням впливу технологічних факторів, так i
прогнозувати міцність й довговічність будівельних конструкцій, що
виробляються iз досліджуваних бетонів.
Визначення теплоти гідратації в'яжучих матеріалів проводять по
стандартизованим методикам [264, 265], використовуючи для цього
калориметри різних типів з різними пристосуваннями [266].
Кожен з описаних калориметрів має свої недоліки. Наприклад, для
визначення тепловиділення цементу за ГОСТ 310.5 використовують
калориметр ізотермічний теплопровідний «Цемент ТГЦ 1М» [267], принцип
дії якого засновано на вимірюванні теплового потоку за допомогою
перетворювача теплового потоку, розміщеного у нижній частині реакційної

248

комірки

з

це-ментом,

що

перебуває

у

процесі

гідратації.

Мале

співвідношення поверхні контакту перетворювача теплового потоку та
загальної поверхні вимірювальної комірки у такому калориметрі не
забезпечує належної точності визначення тепловиділення.
За ГОСТ 24316 [265] визначення тепловиділення у процесі твердіння
бетонів проводиться за допомогою адіабатичного калориметра, в якому
важко забезпечити адіабатичність процесу протягом тривалого часу, що
призводить до значного підвищення похибки вже на другу й третю добу
випробування.
4.3.1 Метод комплексного визначення теплофізичних властивостей
цементно-бетонної суміші в процесі гідратації
Запропоновано досліджувати процес гідратації цементів і бетонів у
пласкому шарі речовини із застосуванням симетричної схеми розташування
перетворювачів теплового потоку, аналогічній симетричній схемі визначення
коефіцієнту теплопровідності відповідно до стандартів ДСТУ Б В.2.7-1052000 (ГОСТ 7076-99) [268], ISO 8301:1991 [269].
На рис. 4.11 представлено схему вимірювальної комірки, призначеної
для досліджень властивостей зразка в процесі гідратації [270…274]. Зразок
розміщують у вимірювальній комірці, утвореній верхнім i нижнім
тепловимірювальними блоками, що складаються з плит нагрівника (або
холодильника), оснащених перетворювачами теплового потоку ПТП1 і ПТП2
iз вмонтованими перетворювачами температури (ПТ1, ПТ2). Бічну поверхню
комірки захищено теплоізоляцією.
Значення об'ємного тепловиділення qv (у Вт/м3) при гідратації
в'яжучих матеріалів обчислюється за формулою:
qv 

q1  q2
,
h

(4.22)

де h – товщина зразка у комірці; q1 , q2 - густина теплового потоку, виміряна
ПТП1 і ПТП2 з врахуванням знаку.
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Рисунок 4.11 - Вимірювальна комірка, призначена для визначення
тепловиділення та коефіцієнта теплопровідності бетонів у процесі гідратації
Перехід від об'ємного тепловиділення до питомого (на одиницю маси)
проводиться за співвідношенням:
qm 

qv



,

(4.23)

де qm - питоме тепловиділення, Вт/кг;



- густина матеріалу, кг/м3, яка визначається після завершення

експерименту за результатами стандартних операцій зважування та
обмірювання дослідженого зразка, в якому завершилася гідратація.
Співвідношення між щільністю теплового потоку, температурою
поверхонь і властивостями досліджуваного матеріалу по товщині зразка при
граничних умовах 1 роду для необмеженої плоскої стінки при наявності
об'ємного тепловиділення має вигляд [275]:
q

  T1  T2  
h

qv  h 2
 1 x 
1


   ,





T

T

1
2  2 h 

(4.24)

де T1 , T2 - температура зразка, відповідно, на нижній і верхній поверхнях,
x - координата поточної точки вздовж вертикальної осі координат (x = 0 нижня поверхня зразка, x = h - верхня поверхня зразка).

 - коефіцієнт теплопровідності зразка.
З (4.24) витікає, що у випадку підтримання різних значень температури
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T1 і T2 на нагрівнику і холодильнику, теплові потоки крізь ПТП1 та ПТП2
будуть описуватися співвідношеннями:
q1 

- верхня поверхня (x = h)

- нижня поверхня (x = 0)

q2 

  T1  T2  
h


qv  h 2
1


 ;


2



T

T

1
2 

  T1  T2  
h


qv  h 2
1


 ;


2



T

T

1
2 

(4.25)

(4.26)

З системи рівнянь (4.25), (4.26) знаходимо значення коефіцієнту
теплопровідності зразка:



q1  q2   h
T1  T2

.

(4.27)

Таким чином, за умови підтримання невеликої різниці температури між
верхньою та нижньою поверхнями зразка (до 10 К) можливе одночасне
визначення питомого об’ємного та масового тепловиділення від гідратації та
коефіцієнту теплопровідності зразка.
Експериментальне

визначення

тепловиділення

бетону

можна

проводити двома методами. Для першого методу досліджуваний зразок
готується з усіх компонентів бетону згідно з його заданим складом, а при
використанні другого - тільки з компонентів активної частини, яка бере
участь в гідратації, і води, необхідної для їх змочування, тобто за винятком
твердих наповнювачів (щебню і піску). Для досліджень за першим методом
необхідно використовувати комірку висотою (120 - 150) мм, яка забезпечує
репрезентативність експериментального складу бетону. Однак, при такій
висоті комірки час, необхідний на попередній прогрів зразка, може досягати
10 - 15 годин, що значно затягне проведення експерименту. У зв'язку з цим,
більш зручним є другий метод визначення теплоти гідратації бетону, при
якому висота комірки може бути рівною (10 - 50) мм. Крім виграшу в часі
проведення

експерименту,

також

збільшується

точність

вимірювань.

Оскільки обсяг активної частини бетону зазвичай становить не більше однієї
третини, то, відповідно, тепловиділення зразка при цьому буде приблизно в
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три рази більше тепловиділення зразка такого ж обсягу повного складу
бетону.
Тепловиділення бетону повного складу при проведенні досліджень за
другим методом можна перерахувати по тепловиділенню його активної
частини по залежності:
q БЕТ  q А 

VА
k ,
VБЕТ

(4.28)

де qБЕТ - об'ємне тепловиділення бетону повного складу; q А - об'ємне
тепловиділення активної частини бетону, q А  qv ; VБЕТ - об'єм бетону
повного складу; V А - об'єм активної частини бетону; k - коефіцієнт, що
враховує підсос повітря.
4.3.2 Калориметрична система КСГ та приклади визначення
теплофізичних властивостей зразків у процесі гідратації
Створений калориметричний прилад, устрій якого враховує специфіка
досліджуваних матеріалів – сипучих, та тих, в яких проходить гідратація або
фазове перетворення.
По-перше, в зразках, наприклад, сипучого або напіврідкого матеріалу,
через потрапляння в нього повітря на етапі підготовки до дослідження,
можливо погіршення або навіть порушення надійного теплового контакту
між частинками зразка, що приводить до збільшення похибки вимірювання.
По-друге, на похибку вимірювання властивостей таких зразків також впливає
фактор наявності прошарку повітря між перетворювачем та зразком.
Для виключення таких причин зменшення точності вимірювання
характеристик сипучих матеріалів або матеріалів, які при випробуванні
можуть поглинати або виділяти теплоту, розроблений універсальний прилад
КСГ, зовнішній вигляд якого представлений на рис.4.12.
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1 - тепловий блок; 2 - електронний блок; 3 - комп'ютер
Рисунок 4.12 - Зовнішній вигляд універсального приладу КСГ
Тепловий

блок

1

універсального

приладу

містить

два

блоки

термостатування, в яких розміщені теплометричні пластини з вмонтованими
перетворювачами теплового потоку і температури, а між ними встановлюють
теплоізоляційну вкладку з комірками для зразків досліджуваного матеріалу.
Блоки термостатування оснащені поворотним пристроєм, що дозволяє
повертати їх разом з теплометричними пластинами та розміщеними між
ними зразками досліджуваного матеріалу на 90º. Це дає можливість добитися
однорідності досліджуваного зразка в середній частині, наприклад, за
рахунок вичавлювання в верхню частину вимірювальних комірок повітря, що
потрапило в зразок сипучого матеріалу або зразок бетонної суміші в процесі
підготовки. Таке рішення забезпечує необхідну точність вимірювання
теплового потоку і температури протягом всього процесу випробування.
Новизна розробленого приладу для визначенні-ня ТФХ матеріалів і теплових
ефектів підтверджена патентом України [274].
На рисунку 4.13 показані конструкція теплового блоку (а),
теплометричної

пластини

(б)

і

вкладишів

(в,

калориметричні комірки універсального приладу КСГ.

г),

що

схеми

утворюють
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а)

б)

в)

г)

1 - блоки термостатування; 2 - теплометричні пластини; 3 - вкладиш;
4 - притискний пристрій; 5 - стійки; 6 - фіксатор; 7 -вентилятори;
8, 9 - досліджувані зразки; 10, 11 - центральний і кутові ПТП; 12 - ПТ;
13 - охоронні зони ПТП; 14 - висновки ПТП і ПТ
Рисунок 4.13 Конструкція теплового блоку (а), схеми теплометричної
пластини (б) і вкладишів (в, г), що утворюють калориметричні комірки
універсального приладу КСГ.
Основними елементами теплового блоку є верхній і нижній блоки
термостатування

1,

ідентичні

по

конструкції,

які

складаються

з

електронагрівника і радіатора у вигляді набору плит з профільованими
ребрами. Відведення теплоти виконується конвективно за рахунок обдування
повітрям за допомогою вентиляторів 7, встановлених в загальному корпусі.
Блоки термостатування 1 оснащені теплометричними пластинами 2, кожна з
яких має розмір в плані 300 × 300 мм і містить п'ять ПТП Ø100 мм з
вмонтованими ПТ (див. Рис. 4.13б). Температура опорних спаїв термопар
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стабілізується в термостаті опорних спаїв, розміщеному в електронному
блоці.
Між пластинами 2 встановлюється теплоізоляційний вкладиш 3, який
утворює комірки, призначені для розміщення досліджуваних зразків.
Вкладиш, виготовлений з теплоізоляційного матеріалу для виключення
впливу зовнішніх факторів на теплове поле зразків, за формою і розмірами
повторює теплометричні пластини 2 і містить один квадратний отвір 250 ×
250 мм або чотири круглих отвори Ø 100 мм. (Див. Рис. 4.13 в, г)
У зібраному стані між верхнім і нижнім блоками термостатування
утворюються одна або чотири

вимірювальні калориметричні комірки,

призначені для розміщення зразків досліджуваного матеріалу і забезпечення
необхідних теплових і температурних режимів. Використання чотирьох
вимірювальних комірок дозволяє проводити синхронний порівняльний аналіз
вихідної суміші і суміші з трьома різними домішками. Проведення
дослідження кінцевого складу бетону, тобто бетонної суміші з твердими
наповнювачами (гравієм і піском), здійснюють в одній вимірювальній
комірці розміром 250 × 250 мм і висотою 100 - 120 мм, щоб випробуваний
зразок був репрезентативним.
Блоки термостатування 1 з встановленим між ними вкладишем 3 з
досліджуваними зразками розміщені в притискному пристрої 4. Він являє
собою рамну конструкцію на напрямних стійках 5 і призначений для фіксації
зразків і мінімізації контактного опору між їх поверхнями і теплометричними
пластинами в вимірювальних комірках. Зусилля задається за допомогою
гвинтового механізму із силовою пружиною. Конструкцію можна повертати
на 90º і встановлювати в робоче вертикальне положення (див. Рис. 4.12),
закріплюючи фіксатором 6.
Проведення досліджень процесу гідратації бетонів на даному приладі
починають з виготовлення бетонної суміші досліджуваного складу в
кількості на 10% більше ніж необхідно. При одночасному дослідженні
чотирьох видів матеріалу, виготовлення та заливка всіх зразків у комірках
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теплоізоляційного вкладиша 3 повинна займати не більше 10 хвилин, після
чого виконують віброущільнення всіх зразків у комірках по черзі в
послідовності їх виготовлення.
Теплоізоляційний вкладиш із зразками в осередках накривають верхнім
блоком термостатування і затискають всю конструкцію притискним
пристроєм. Знімають фіксатор, повертають всю конструкцію на 90º в робоче
положення, після чого її знову затискають фіксатором. При температурних
режимах досліджень, близьких до кімнатних, тепловідвід активізують за
допомогою вентиляторів. Вимірювання при температурі нижче кімнатної
проводять при розміщенні теплового блоку в кліматичній камері або
холодильній шафі. Кліматичну камеру включають і виводять на режим, при
якому температура повітря в камері на 15 - 20 K нижче необхідної середньої
температури зразка. При проведенні дослідів по гідратації в'яжучих
матеріалів температура нагрівника і холодильника задається в діапазоні
значень від 10 ºС до 60 ºС з різницею між ними на рівні ΔT = (0 - 10) К. При
проведенні

досліджень

лише

для

визначення

величини

об'ємного

тепловиділення qv встановлюється ΔT = 0. При проведенні досліджень для
одночасного визначення потужності об'ємного тепловиділення qv
коефіцієнта

теплопровідності

λ

при

гідратації

в'яжучих

і

матеріалів

встановлюється ΔT = (5 - 10) К.
Як приклад нижче представлені дані дослідження зразка бетону на основі
портландцементу і золи. До його складу входять (на 1 м3): цемент - 370 кг,
зола - 50 кг, добавка-пластифікатор Stm - 4,44 кг, щебінь і пісок - 1800 кг,
вода – 180 кг. Дослідження проведені тільки для активної частини бетону,
без наповнювачів.
Отримані графіки часової залежності поверхневої густини теплового
потоку q1 і q2, зареєстровані верхнім і нижнім ПТП відповідно, в процесі
гідратації активної частини експериментального бетону при середній
температурі 20 ºС представлені на рис.4.14, а графік зміни коефіцієнта
теплопровідності активної частини бетону - на рис.4.15.
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Рисунок 4.14 – Графік поверхневої густини теплового потоку при гідратації активної
частини бетону при температурі 20 ºС.

Рисунок 4.15 – Коефіцієнт теплопровідності активної частини бетону в процесі
гідратації при температурі 20 ºС.

Прилад КСГ забезпечує вимірювання поточних значень потужності
тепловиділення протягом 72 годин, як це вимагається у відповідних
стандартах. При необхідності, коли тепловиділення після 72 годин
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вимірювань має значення, що перевищує 20% від максимального значення,
часовий діапазон може бути розширений.
Результати розрахунків об'ємного тепловиділення активної частини
бетону при проведенні дослідів при різних значеннях температури робочого
діапазону

наведені

у

вигляді

графіків

на

рисунку

4.16.

На

них

проілюстрована залежність тепловиділення активної частини бетону від
температури гідратації: зі збільшенням температури різко зростають
значення

тепловиділення.

При

порівнянні

максимальних

значень

тепловиділення активної частини бетону при температурі 10 ºС і 48 ºС видно,
що вони відрізняються на порядок. З отриманого графіка фахівці роблять
висновок, що при укладанні фундаменту на даному бетоні не можна
допускати перевищення температури гідратації бетону вище (28 - 30) ºС.

Рисунок 4.16 - Об'ємне тепловиділення активної частини бетону в процесі
гідратації при різних значеннях температури.
Значення інтегрального тепловиділення отримуємо, використовуючи
формулу:
tк

Qt   qv ( t )  dt ,
tн

(4.29)
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де t - поточне значення часу; tп , tк - значення часу початку та кінця
визначення тепловиділення; Qt - інтегральне тепловиділення за час від tп до
tк , Дж/м3.
Отримані графіки інтегрального тепловиділення активної частини
експериментального бетону при різних значеннях температури представлені
на рис.4.17.

Рисунок 4.17 – Інтегральне тепловиділення активної частини бетону в
процесі гідратації при різних значеннях температури.
Загальне значення тепловиділення Q за який-небудь проміжок часу
можна отримати екстраполяцією експериментальних даних за 72 години
вимірювань за методикою, викладеною в [264].
Запропонований метод не тільки не поступається по точності методів
визначення теплоти гідратації, які регламентовані відповідними стандартами
[264, 265], а й в більшості випадків перевищує їх по точності. Результатом
проведення калориметричного аналізу на калориметричному приладі КСГ є
отримання термокінетичної інформації, яка дозволяє давати рекомендації
щодо складу бетону, робити висновок про необхідність коригування складу в
певну сторону, про сприятливих режимах твердіння бетонів з урахуванням
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впливу технологічних факторів. Сукупність отриманої інформації дає
можливість прогнозувати міцність і довговічність будівельних конструкцій,
які виготовляються з досліджених бетонів.
Крім порівняльного аналізу кількох варіантів зразків досліджуваного
матеріалу на універсальному приладі КСГ були досліджені коефіцієнти
теплопровідності

різноманітних

матеріалів,

у

тому

числі

сипучих.

Проведення випробування одночасно на чотирьох зразках з використанням
всіх комірок дозволяє значно скоротити час експерименту і отримати
репрезентативні дані по характеристикам досліджуваних матеріалів.
З

використанням

спеціальної

комірки,

яка

дозволяє

приводити

дослідження властивостей як твердих, так і рідких матеріалів з видаленням
надлишкової

рідини

при

її

температурному

розширенні,

проведені

дослідження матеріалів, призначених для використання у акумуляторах
теплоти [276].
4.4 Система синхронного теплового аналізу ДМКИ-1 для
вимірювання теплоти випаровування рідин з розчинів та різноманітних
матеріалів.
4.4.1 Принцип роботи та будова система синхронного теплового
аналізу
Питома теплота випаровування характеризує розчинники, зв’язки
розчинників з матеріалами, енергозатрати на розчинення та зневоднення
розчинів, тому значення цієї характеристики використовують при розробці
режимів та розрахунку енерговитрат на процес сушіння матеріалу у багатьох
галузях промисловості, серед яких харчова, хімічна, енергетична, будівельна,
фармацевтична та інші. Тенденція до створення нових матеріалів, разом зі
зростанням вимог до якості готової продукції та раціонального використання
енергоресурсів у процесі сушіння вимагає отримання точних даних про
питому теплоту випаровування в залежності від температури та вологості
матеріалу.
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Для оптимізації процесу сушіння сировини необхідно розглядати
рівняння кінетики сушіння, важливими параметрами якого є значення
відомих критеріїв Косовича Ko і Ребіндера Rb . За фізичним змістом Ko і Rb
є саме критеріями оптимізації, а не критеріями подібності [277, 278], і
використання відповідних значень цих критеріїв для конкретних матеріалів
дає можливість детально поставити задачу оптимізації сушіння.
Критерій Косовича характеризує співвідношення між значенням теплоти,
яка витрачається на процес випаровування вологи QВИП , і теплотою, яка
витрачається на нагрівання матеріалу QНАГР , за весь процес сушіння:
Ko 

Qвип r  W
,

Qнаг р c  T

(4.30)

де: r - питома теплота випаровування рідини; ∆W - зміна вологості
матеріалу протягом сушіння; c - питома теплоємність матеріалу; ∆T - зміна
температури матеріалу протягом сушіння.
Критерій Ребіндера є відношенням теплоти, яка витрачається на нагрів
матеріалу, до теплоти, витраченої на випаровування вологи, за нескінченно
малий проміжок часу ( Rb  ( Ko )1t 0 ):
Rb 

c  dT
,
r  dW

(4.31)

де: dT - зміна температури матеріалу за нескінченно малий проміжок
часу; dW - зміна вологості матеріалу за нескінченно малий проміжок часу.
Для отримання числових значень даних критеріїв для кожного режиму
сушіння необхідно знати питому теплоємність матеріалу c та питому теплоту
випаровування рідини з матеріалу r для конкретної температури та
вологовмісту зразка. Якщо для визначення теплоємності матеріалів існує
достатня кількість як методів, так і засобів вимірювання, то визначення
теплоти випаровування рідин з матеріалів пов’язане з низкою ускладнень.
Існуючі методи вимірювання питомої теплоти випаровування, як
теоретичні [279, 280], так і експериментальні [281], не задовольняють сучасні
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потреби в точності та простоті отримання результату, особливо коли мова
йде про дослідження неоднорідних термолабільних матеріалів, наприклад
рослинної сировини, харчової продукції, чи складових біопалива рослинного
походження. Випаровування вологи, або органічних рідин в таких матеріалах
може супроводжуватись значною кількістю додаткових процесів, серед яких
зміна концентрації та співвідношення компонентів органічних рідин в
матеріалі, фазові переходи другого роду, кристалізація, та ін. Врахування
всіх факторів впливу на процес сушіння таких матеріалів при аналітичному
розрахунку майже неможливе, тому для визначення теплоти випаровування
перевагу необхідно надавати експериментальним методам дослідження на
спеціалізованих

засобах

вимірювання,

які

враховують

особливості

дослідження конкретних матеріалів.
Створенням засобів експериментального визначення питомої теплоти
випаровування займалася низка дослідників [282…290], проте, зручного та
ефективного засобу вимірювання питомої теплоти випаровування вологи в
області дослідження неоднорідних термолабільних матеріалів і досі не
створено.
Для вирішення даної проблеми в Інституті технічної теплофізики НАН
України

створено

прилад

синхронного

теплового

аналізу

для

експериментального визначення теплоємності та теплоти випаровування
рідин

з

матеріалів,

що

поєднує

мікрокалориметричний

та

термогравіметричний методи дослідження [291…293].
Прилад [294…300] побудований за блочною структурою (рис. 4.18а).
Корпус 1 і кришка 2 теплового блоку утворюють робочу камеру 3 (рис. 4.18б)
в якій розташована змінна калориметрична платформа 4 з двома комірками,
одна з яких (робоча) 5 призначена для розміщення досліджуваного зразка, а
друга комірка (референт) 6 служить для розміщення речовини порівняння з
відомими теплофізичними характеристиками. Кожна комірка обладнана
ідентичними перетворювачами теплового потоку (ПТП) 7, 8, які підключені
за диференціальною схемою. Калориметрична платформа встановлена на
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аналітичних вагах за допомогою коаксіальної стійки 9, що має можливість
вертикального переміщення без тертя, а електричні ланцюги платформи
під'єднані до ланцюгів нерухомого корпусу за допомогою кількох радіально
розташованих петлеподібних провідників діаметром 0,03 мм, що практично
виключає вплив провідників на показання ваг.

а)

б)

Рисунок 4.18 - Функціональна структура приладу ДМКИ-1 (а) і схема
робочої камери теплового блоку (б).
У

платформі, корпусі

і

кришці приладу змонтовані

спеціальні

електронагрівники 10, 11 і 12, які разом з відповідними регуляторами,
розміщеними в електронному блоці, забезпечують незалежне регулювання
температури, завдяки чому в робочій камері можна встановити умови,
близькі до ізотермічних. Вологе повітря евакуюється з робочої камери
компресором, та проходить через ресивер, де відбувається відділення
надлишку вологи. Вологість повітря в робочій камері контролюється
перетворювачем відносної вологості, а витрата повітря визначається
витратоміром та може регулюватися компресором.
В електронному блоці розміщені регулятори температури та система
збору

вимірювальної

перетворювачів

інформації.

температури

(ПТ),

На

нього

теплового

надходять
потоку

сигнали
(ПТП)

і

від
ваг,

конвертуються з аналогової у цифрову форму і виводяться на комп’ютер
(ПК) для подальшого опрацювання.
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Конструкція схема теплового блоку приладу ДМКИ-1 показана на рис.
4.19, а зовнішній вигляд приладу - на рис. 4.20.
Для розширення номенклатури досліджуваних речовин розроблено
кілька моделей калориметричних платформ з комірками різної конфігурації
(рис. 4.21), які дозволяють отримати коректні дані про теплофізичні
характеристики різних зразків, які мають певні особливості структури і
властивостей.

1 - робоча камера; 2 - калориметрична платформа; 3 - аналітичні ваги;
4,5 - верхній і нижній термостатовані блоки; 6 - ізольоване кільце; 7 радіальні канавки; 8 - теплоізоляція; 9 - коаксіальна стійка; 10 - аретир; 11 підстава; 12 - кожух; 13 - регульовані опори; 14 - отвору для уведення проби
рідкої речовини в осередок; 15 - центральний отвір для відведення
випаруваної вологи; 16 - штуцер; 17 - сепаратор; 18 - трубка ПХВ; 19 ресивер; 20 - компресор
Рисунок 4.19 - Конструкція схема теплового блоку приладу ДМКИ-1
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Рисунок 4.20 - Зовнішній вигляд приладу ДМКИ-1.
Платформа з відкритими комірками (рис.4.21а) обладнана пласкими ПТП
під дном комірок та служить для визначення теплоти випаровування
розчинників з розчинів, пастоподібних зразків, а також для визначення
теплоємності твердих матеріалів з підготовленою поверхнею, яка забезпечує
сталий тепловий контакт зразка і плоскої поверхні калориметричної комірки.
Платформа з глибокими циліндричними комірками (рис. 4.21б) оснащена
ПТП у формі циліндра, які охоплюють калориметричні комірки вздовж
стінок за принципом циліндричного перетворювача калориметра Кальве [12],
та дозволяє отримувати дані про теплоту випаровування вологи з
великодисперсних неоднорідних матеріалів, які характеризуються високим
тепловим опором між частинками, таких як зерно, рослинні компоненти
біопалива, харчові продукти, тощо. Також, в силу конструктивних
особливостей комірок, платформа дозволяє досліджувати теплоємність
широкого кола матеріалів (в тому числі вологих). Платформа з пласкими
комірками (рис. 4.21в) оснащена гнучкою стрічкою для забезпечення
постійного теплового контакту зразка з поверхнею калориметричної комірки,
та розроблена для визначення теплоти випаровування рідини зі зразків, які
схильні до деформації в процесі сушіння (термолабільні харчові продукти,
листя лікарських рослин, функціональна тваринна сировина, тощо).
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а)

б)

в)

Рисунок 4.21 - Зображення змінних калориметричних платформ з
відкритими (а), глибокими (б) і плоскими (в) комірками.
Новизна

технічних

рішень

у

реалізації

розробленого

приладу

підтверджена патентами України [299, 300].
4.4.2 Методи проведення експерименту та опрацювання результатів
при дослідженні питомої теплоти випаровування.
Для визначення питомої теплоти випаровування, яка залежить від
температури сушіння і вологості матеріалу в конкретний момент часу, в
ДМКИ-1 застосовується метод синхронного теплового аналізу [295…297].
Метод полягає у безперервному одночасному вимірюванні кількості теплоти,
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що

витрачається на випаровування

вологи

з матеріалу в процесі

ізотермічного сушіння, і відповідному вимірюванні втрати маси зразка.
Поточні значення теплоти випаровування визначаються за формулою:
ti 1

 Q( t )  dt

ri 

ti

m( ti )  m( ti 1 )

,

(4.32)

де ri – питомі витрати теплоти на випаровування за час від ti до ti 1 ,
кДж/кг; ti та ti 1 – поточні моменти часу процесу сушіння, с; Q( t ) –
диференціальний тепловий потік у вигляді функції часу, Вт; m( ti ) і m( ti 1 ) –
маса зразка в моменти часу ti та ti 1 , кг.
Диференціальний метод є зручним інструментом для дослідження
теплофізичних характеристик матеріалів, проте при експериментальному
визначенні теплоти випаровування його використання пов’язане з певними
ускладненнями. Внаслідок випаровування вологи зі зразка в робочій комірці
приладу, температура його поверхні знижується, що призводить до
утворення неідентичних умов теплообміну робочої комірки та коміркиреферента. Таке явище є джерелом додаткової похибки, яка позначається на
точності кінцевого результату вимірювання.
Для

врахування

впливу

неідентичності

умов

теплообміну

в

диференціальних комірках необхідно розглядати систему рівнянь теплового
балансу для комірок. Теплопідвід до комірок приладу здійснюється
кондуктивно. В процесі експерименту теплообмін відкритої поверхні робочої
комірки приладу з навколишнім середовищем представлений трьома
складовими: конвективною складовою теплообміну зразка з газовим
середовищем робочої камери, радіаційною складовою теплообміну зразка з
верхнім

термостатованим

елементом

кришки

приладу

і

складовою

тепломасопереносу внаслідок зневоднення зразка. Для комірки-референта
теплообмін

відкритої

поверхні

з

середовищем

конвективною і радіаційною складовими теплообміну.

обмежений

тільки
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Для малого проміжку часу t , для якого можна вважати сталими теплові
потоки Q1 і Q2 справедливою буде наступна система рівнянь теплового
балансу на поверхнях пласких комірок:
Q1  r  m / t    TСЕР  TПОВ1  FПТП ;
Q2    TСЕР  TПОВ2  FПТП

,

(4.33)

де FПТП – площа ПТП;  – сумарний коефіцієнт теплообміну внаслідок
конвекції та випромінювання; TСЕР – температура газового середовища;
TПОВ1 – температура

температура

поверхні

поверхні

зразка

у

робочій

комірки-референта;

комірці;

r – питома

TПОВ2 –

теплота

випаровування.
Справедливою також є система рівнянь, які описують кондуктивний
теплопідвід від платформи до поверхні зразка і поверхні комірки-референта:
Q1  TПЛ  TПОВ1  RПТП1  RЗР  ;

Q2  TПЛ  TПОВ2  RПТП2

,

(4.34)

де TПЛ – температура платформи; RПТП1 – тепловий опір ПТП робочої
комірки; RПТП2 – тепловий опір ПТП комірки–референта; RЗР – тепловий
опір зразка.
Розв’язавши рівняння 4.33 і 4.34 відносно r, та ввівши величину
R  1   FПТП  – сумарний опір теплообміну від конвективної і

радіаційної

складової, отримуємо

формулу для

визначення

теплоти

випаровування:




r

Q1  Q2  1  RПТП1   Q1  RЗР  Q2  RПТП


R


m t

R

R

,

(4.35)

де RПТП  RПТП2  RПТП1.
Даний метод враховує неідентичність умов теплообміну в комірках за
рахунок непрямого визначення температури поверхонь зразка і коміркиреферента через значення теплового опору зразка RЗР і сумарного теплового
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опору Rα, а також не потребує внесення змін у конструкцію існуючого
приладу

синхронного

теплового

аналізу.

Проте,

використовувати

в

розрахунках величину RЗР складно, з огляду на те, що ця величина часто не
тільки невідома, але і змінюється зі зміною вологості зразка.
Альтернативою попередньому методу може стати розрахунок теплоти
випаровування, в якому замість непрямого визначення температури
поверхонь зразка і комірки-референта використовувати пряме вимірювання
величин TПОВ1 і TПОВ2 . Для реалізації такого методу була запропонована
нова конструкція приладу, схема робочої камери якого представлена на рис.
4.22.
Для прямого вимірювання температури газового середовища, яке
циркулює в робочій камері, в експериментальний прилад вмонтовано
спеціальний перетворювач температури, а для реєстрації температури
поверхонь зразка та комірки-референта в кришці приладу безпосередньо над
комірками розміщено безконтактні інфрачервоні перетворювачі температури.

1 – калориметрична платформа; 2 – робоча комірка; 3 – коміркареферент; 4 – ПТ для газового середовища; 5 – безконтактний інфрачервоний
ПТ робочої комірки; 6 – безконтактний інфрачервоний ПТ коміркиреферента
Рисунок 4.22 - Робоча камера теплового блоку експериментального
приладу синхронного теплового аналізу для визначення теплоти
випаровування:
Крім того, в комірці-референті розміщують змінну пластину з термічно
інертного матеріалу, на поверхню якої нанесене покриття з відомими
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терморадіаційними

характеристиками,

які

близькі

до

характеристик

досліджуваного зразка.
Маючи можливість безпосередньо вимірювати температури газового
середовища, поверхонь зразка і комірки-референта, розв’яжемо систему
рівнянь (4.33) відносно r та отримаємо формулу для визначення питомої
теплоти випаровування, яка спирається на прямі вимірювання температури
газового середовища і температури поверхонь комірок:
T
 TПОВ1
Q1  Q2  СЕР
TСЕР  TПОВ2
r
m t

(4.36)

Цей вираз для випадку перетворюється на розрахункову формулу для
визначення середнього значення питомої теплоти випаровування за
обмежений інтервал часу в якому проведена серія вимірювань з номерами
від і до j:
j



 Q1,k  Q2 ,k  Q2 ,k 

rij 

k i 

TПОВ1,k  TПОВ 2 ,k 

TСЕР ,k  TПОВ 2 ,k 

mi  m j



(4.37)

де  – інтервал часу між вимірюваннями значень теплового потоку та
маси, k – номер вимірювання, i  k  j .
Даний метод обробки інформації відрізняється тим, що величина
теплового потоку комірки-референту Q2 коригується за рахунок внесення
поправки на основі даних про температуру газового середовища і
температуру поверхонь диференціальних комірок, які отримані за допомогою
прямих безперервних вимірювань. Така поправка є унікальною для кожного
значення t . Також, даний метод не потребує використання таких складних
для вимірювання величин, як сумарний опір теплообміну Rα і опір зразка RЗР.
Новизна способу врахування неідентичності умов теплообміну комірок
підтверджена патентом України [300].
4.4.3 Метод проведення експерименту та опрацювання результатів
при дослідженні питомої теплоємності.
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Дослідження питомої теплоємності на даному приладі проходить з
використанням методу покрокового сканування [260, 261], аналогічного
розглянутому вище для системи УИТ-1. Згідно цього методу зразок відомої
маси розміщується в робочій комірці приладу і герметично закривається
мембраною для запобігання втрати маси зразком в процесі дослідження. У
мембрані є невеликий отвір, завдяки якому вирівнюється тиск в комірці та
робочій камері, але вологість повітря в комірці зберігається на рівні 100%.
Весь

діапазон

температури

в

якому

буде

проходити

дослідження

розбивається на невеликі інтервали (кроки), протягом яких рівноважна
температура у робочій камері приладу збільшується від попереднього
значення

та

встановлюється

на

новому

значенні.

При

підвищенні

температури в робочій камері на заданий крок (рис. 4.23а) ПТП реєструють
кількість теплоти, яка підводиться до комірок (рис. 4.23б).

а)

б)

Рисунок 4.23 - Залежності зміни температури (а) і теплового потоку (б) в
часі при визначенні теплоємності методом покрокового сканування
Знаючи масу зразка, температуру і кількість підведеної до зразка теплоти,
теплоємність матеріалу визначають за формулою:
t

1 2
c     Q( t )  dt T  Cк  Сб 
m t

1

,

(4.38)

де m – маса досліджуваного зразка; Q – різниця теплових потоків, що
реєструються робочою коміркою та коміркою-референтом за час від t1 до t2
(тривалість інтервалу); T – різниця значень температури між інтервалами;
Сб – параметр, який враховує неідентичність теплофізичних параметрів

робочої комірки і комірки-референта; Теплоємність контейнера

Cк

враховується, якщо комірка-референт порожня; якщо ж на цю комірку
помістити порожній контейнер, що ідентичний контейнеру зразка, то вплив
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його

теплоємності

автоматично

враховується,

а

з

формули

(2.19)

виключається параметр Cк .
4.4.4 Визначення метрологічних характеристик системи синхронного
теплового аналізу
Визначення метрологічних характеристик є невід’ємною складовою для
будь-якого засобу вимірювання. Відповідно до розрахункових формул
(4.35)…(4.37) для визначення результату вимірювання необхідно провести
вимірювання декількох величин – теплового потоку, температури, маси,
часових інтервалів. Засоби і методики передавання одиниці вимірювання для
більшості з цих величин добре відомі, а відповідні перетворювачі можуть
бути достатньо легко повірені. Однак передавання одиниці вимірювання
перетворювачам теплового потоку не є очевидним, оскільки вони нероз’ємно
вбудовані у прилад. Для калібрування (градуювання) цих перетворювачів
розроблена спеціальна методика. Градуювання ПТП проводиться окремо для
кожної калориметричної платформи методом порівняння з використанням
еталонного ПТП, характеристики якого визначені на приладі вищої точності
УВТ-1 [301, 302]. На рис. 4.24 зображено реалізацію такого методу для ПТП
калориметричних платформ приладу синхронного теплового аналізу з
комірками різної конфігурації.
У комірці платформи, ПТП якої необхідно градуювати, розміщують
градуювальник блок, який складається з еталонного ПТП, та теплового
колектору, оснащеного термопарами, які реєструють різницю значень
температури на поверхнях еталонного ПТП і ПТП комірки, яка градуюється.
Градуювальний блок для кожного типу платформи виконаний таким чином,
щоб забезпечити надійний тепловий контакт з поверхнею комірки.
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а)

б)

в)

Рисунок 4.24 - Визначення метрологічних характеристик ПТП платформ
з відкритими комірками (а), глибокими комірками (б) і плоскими комірками
(в) за сигналом еталонного ПТП:
1 – платформа з відкритими комірками; 2 – ПТП робочої комірки; 3 –
ПТП комірки-референта; 4 – еталонний ПТП; 5 – тепловий колектор; 6 –
металевий колектор-референт; 7 – платформа з глибокими циліндричними
комірками; 8 – платформа з плоскими комірками
Для платформи з відкритими комірками градуювальник блок виконано у
формі циліндра з направляючими проточками для фіксації в комірці (рис.
4.24а).Для платформи

з глибокими циліндричними комірками

блок

градуювання має видовжену циліндричну форму та складається з кількох
елементів (рис. 4.24б), що дозволяє проводити градуювання в залежності від
наповненості комірки зразком.
Блок для градуювання плоских комірок має прямокутну форму та
розміри, які відповідають розмірам ПТП комірки (рис. 4.24в). Для зменшення
теплового опору між поверхнями градуювального блоку та коміркою
контактуючі поверхні вкриваються високотеплопровідною змазкою. В другій
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комірці розташовується металевий колектор-референт, геометричні та
теплофізичні

характеристики

якого

близькі

до

характеристик

градуювального блоку. Між платформою та кришкою приладу задається
відомий перепад температури таким чином, щоб температура кришки
приладу була нижчою за температуру платформи. Це забезпечує такий же
напрямок теплового потоку, як і при реальному дослідженні теплоти
випаровування вологи. Після встановлення стаціонарного стану в робочій
камері, одночасно знімаються покази з еталонного ПТП та ПТП комірки і,
шляхом їх порівняння, отримується коефіцієнт перетворення ПТП комірки
для температури, яка визначається як середнє арифметичне значення
температури кришки та платформи. Градуювання проводять у всьому
температурному діапазоні приладу, результатом

якого

є залежність

коефіцієнту перетворення ПТП кожної комірки від температури.
Періодична повірка приладу реалізується шляхом експериментального
дослідження

матеріалів

з

попередньо

відомими

теплофізичними

характеристиками. Його проводять за двома напрямками: за теплоємністю та
питомою теплотою випаровування вологи. При дослідженні теплоємності в
якості еталонного матеріалу використовуються зразки лейкосапфіру (Al2O3)
чистотою не менше 99,99% [260, 261] у формі таблеток діаметром 15 мм і
товщиною 5 мм. Періодичне підтвердження метрологічних характеристик
приладу за теплотою випаровування проводиться на зразках дистильованої
води та пропанолу. Отримані дані порівнюються з табличними або
паспортними даними про теплофізичні властивості матеріалу порівняння, на
основі чого робиться висновок про придатність приладу до дослідження
теплоємності або теплоти випаровування рідин з матеріалів. Встановлено, що
прилад дозволяє визначати теплоту випаровування з відносною похибкою не
більшою за 2,5 %.

4.4.5 Приклад дослідження рослинної сировини
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Розроблений експериментальний прилад синхронного теплового аналізу
використовувався

для

дослідження

теплофізичних

характеристик

різноманітних матеріалів, серед яких паренхімні тканини яблука та картоплі,
овочеві суміші, природні розчини солі, лоза верби і тополі, зразки торфу,
будівельної цегли, зразки тіста на основі різних типів борошна, листя
лікарських рослин, білкові розчини, тканини грибів, тощо, що дозволило
отримати нову інформацію про властивості окремих матеріалів та про процес
сушіння рослинної сировини в цілому [303…305].
На рис. 4.25 показані результати дослідження теплоємності та теплоти
випаровування вологи зі зразків паренхімних тканин картоплі [306].

а)

б)

Рисунок 4.25 - Результати експериментального дослідження теплоємності
(а) та теплоти випаровування вологи (б) з паренхімних тканин картоплі
На залежностях теплоємності тканин картоплі різної вологості від
температури (рис. 4.25а) можна спостерігати пікове збільшення теплоємності
для зразків з вологістю вище 50%. Такий ефект пов'язаний з клейстеризацією
крохмалю в тканинах картоплі при температурах вище 60˚C, причому,
температура піку такого ефекту зростає зі зниженням вологості зразка, що
дозволяє підібрати такий режим сушіння, при якому можна запобігти
руйнуванню природної структури картопляного крохмалю.Результати
дослідження теплоти випаровування вологи з паренхімних тканин картоплі
(рис. 4.25б) показали, що перевищення експериментально отриманих значень
теплоти випаровування над табличними значеннями теплоти випаровування
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чистої води з вільної поверхні починається вже на ранніх етапах сушіння, і до
моменту видалення гігроскопічної вологи може досягати 9%.
Це свідчить про те, що видалення вільної та зв’язаної вологи при сушінні
рослинних тканин відбувається одночасно, що відрізняється від традиційних
уявлень про теорію сушіння, згідно яких, кількість зв’язаної вологи не
змінюється на протязі всього часу видалення вільної вологи зі зразка, а
істотне зростання енерговитрат на випаровування відбувається на
заключному етапі сушіння рослинної сировини і обумовлене початком
видалення гігроскопічної вологи.
4.5 Результати та висновки за розділом 4.
1. Запропоновано принцип дії та методика настроювання
квазідиференціального калориметру теплового потоку. Створений
калориметр для визначення теплоти згоряння КТС-4 по метрологічним
характеристикам не поступається закордонним робочим засобам
вимірювання, а його вартість – у 1,5…2 рази нижча. Проведена низка
досліджень енергетичних характеристик різноманітних біопалив, речовин,
сировини, відходів.
2. Запропонований метод досліджень бетонних та цементних сумішей в
процесі гідратації дозволяє в одному досліді одночасно виміряти різнорідні
теплофізичні властивості, а створений вимірювальний засіб дозволяє
визначати тепловиділення з відносною похибкою в межах ± 3% і
теплопровідність – з похибкою ± 5%.
3. Метод багатокоміркової калориметрії забезпечує підвищення
продуктивності вимірювань пропорційно кількості робочих комірок, а у
поєднанні з методом покрокового сканування та неперервним порівнянням з
еталонним зразком дає можливість зменшити вплив зовнішніх збурень та
виключає необхідність точного відтворення графіку зміни температури.
4. Запропонований метод визначення теплоти випаровування рідин
відрізняється врахуванням поправок на неідентичність умов теплообміну
робочої комірки та комірки-референта, а створена вимірювальна система
дозволяє досліджувати неоднорідні зразки складної структури і визначати
теплоту випаровування з відносною похибкою не більшою за 2,5 %.
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Розділ 5.
КАЛОРИМЕТРИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ
ПРОЦЕСІВ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ДОСЛІДЖУВАНИХ ОБ’ЄКТІВ
У розділі розглянуто створені із застосуванням запропонованих
методів калориметричні засоби для визначення параметрів досліджуваних
процесів при теплообміні випроміненням та за передавання теплової енергії у
тепломережах. Ці прилади призначені для експлуатації у натурних умовах і
мають або відкриті калориметричні комірки у вигляді моделі абсолютно
чорного тіла (АЧТ), або відкриті комірки, які сприймають енергію, що
надходить із зовнішнього середовища або контрольованого об’єкту.
Розглянуті також методики вимірювань параметрів процесів та властивостей
досліджуваних об’єктів.
5.1 Порожнинні радіометри (приймачі) теплового потоку
Теплообмін випромінюванням обумовлений перетворенням внутрішньої
енергії речовини в енергію випромінювання, поширенням її в просторі, і
поглинанням тілом або середовищем, з якими воно контактує.
Теплообмін випромінюванням має широке застосування в багатьох
галузях науки й техніки, і області його застосування безперервно
розширюється. Характерною особливістю такого теплообміну є те, що в
ньому можуть брати участь тіла, які не контактують між собою
безпосередньо. Завдяки цій властивості теплообміну випромінюванням Земля
отримує теплоту від Сонця [307, 308].
На сьогодні не існує універсального приладу для вимірювання густини
теплового випромінювання у широкому діапазоні частоти та потужності. В
залежності від умов дослідження, характеру випромінювання, інтегральної
потужності, необхідно використовувати один із спеціалізованих засобів
вимірювання. Такі засоби вимірювання називають приймачами теплового
випромінювання.
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Приймачі теплового випромінювання реагують на енергію, яку поглинув
чутливий елемент приймача. Поглинена енергія призводить до нагрівання
чутливого елемента і підвищення його температури, яку можна виміряти.
Також можливе реєстрування викликаних нагріванням змін інших фізичних
параметрів чутливого елемента, які однозначно пов’язані з підвищенням
температури, наприклад, електропровідність, тиск газу, тощо [130, 309].
Калориметричні прилади та системи для вимірювання радіаційного
теплового

потоку

відрізняються

геометричними

та

структурними

особливостями. Порожнинні радіометри (приймачі) теплового потоку мають
відкриті калориметричні комірки у вигляді порожнини зі вхідним отвором,
що має відносно невелику площу. Така порожнина з отвором є моделлю
абсолютно чорного тіла (АЧТ).
Калориметричні прилади для вимірювання радіаційних теплових потоків
застосовують у різних галузях науки і техніки, наприклад, у енергетиці,
аерокосмічній галузі, при пожежних випробуваннях, дослідженнях енергії
сонячного випромінення і т.п. В Інституті технічної теплофізики НАН
України проводяться роботи зі створення вимірювальних засобів для
експериментальних досліджень радіаційного теплообміну та інсоляції
[310…313].
Для вирішення завдань вимірювання потоку теплового випромінювання
розроблено приймачі серії РАП-12. У цих приладах чутливий елемент
виконаний у вигляді циліндричної оболонки зі спіралі термоелементів.
Вимірювальна комірка у вигляді порожнини з каліброваним вхідним отвором
малого діаметру дозволяє забезпечити високе і стабільне значення
коефіцієнту поглинання та знизити питоме навантаження на чутливий
елемент, і, відповідно, підвищити лінійність перетворення у широкому
діапазоні значень вхідного потоку. Відмінною особливістю приймачів серії
РАП є наявність вбудованого градуювального нагрівника, що розташовано
між термобатареєю і тепловим колектором, які утворюють порожнину
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приймача. Підтримання робочої температури приймача забезпечується
шляхом застосування рідинного охолодження.
Абсолютний радіометр з рідинним охолодженням моделі РАП-12СР,
при конструюванні якого використана диференціальна схема вимірювання
застосовується для прецизійного вимірювання теплового випромінювання.
Така схема забезпечує компенсацію зовнішніх неінформативних впливів,
оскільки вихідний сигнал формується як різниця сигналу робочого
перетворювача, на який діє і вимірювана величина і зовнішні впливи, та
сигналу перетворювача-референту, на який діють тільки зовнішні впливи.
Даний радіометр експлуатується разом зі стандартним засобом вимірювання
напруги

постійного

використовується

струму

для

та

вимірювання

циркуляційним
інтегрального

термостатом,

і

(неселективного)

теплового випромінювання, в тому числі сонячного. Конструкцію та
зовнішній вигляд радіометра РАП 12СР представлено на рис. 5.1 [312].

а)

б)
Рисунок 5.1 - Конструкція а) та зовнішній вигляд б) радіометра моделі РАП-12СР.

Реалізація диференціальної схеми вимірювання забезпечується шляхом
оснащення радіометра двома теплометричними комірками, ідентичними за
геометричними

та

теплофізичними

параметрами.

Комірки

оточені

високотеплопровідним металевим колектором з каналами для циркуляції
рідини. Стала температура і циркуляція рідини в радіометрі забезпечується
термостатом.
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Обидві комірки радіометра закриті діафрагмою. Одна з комірок
(робоча) оснащена діафрагмою з каліброваним отвором, та виконує функції
моделі абсолютно чорного тіла. Друга комірка (референтна) закрита
допоміжною

діафрагмою

без

отвору,

та

служить

для

формування

диференціального сигналу при вимірюванні. Кожна комірка оснащена
власним перетворювачем теплового потоку виду допоміжної стінки, який
виконано у формі циліндра, що охоплює кожну комірку по всій глибині.
Значення густини радіаційного теплового потоку q, який надходить на
поверхню діафрагми радіометру, визначають за формулою:
q  K  Eвих  K  E1  E2 

,

(5.1)

де Eвих – вихідний сигнал радіометру, мВ; E1 , E2 – вихідні сигнали
чутливих елементів робочої комірки та комірки-референту, мВ; K

–

коефіцієнт перетворення, який визначається при калібруванні, Вт/(м2·мВ).
Похибка

вимірювання

густини

теплового

випромінювання

із

застосуванням радіометра РАП-12СР в діапазоні від 20 до 2000 Вт/м2
становить ± 4%. Спектральний діапазон випромінювання – 0,3…24 мкм;
діаметр вхідного отвору діафрагми – 10 мм; коефіцієнт поглинання – не
менше ніж 0,99.
Диференціальний радіометр РАП-12Д [310, 311, 313, 314] розроблено
для проведення сертифікаційних вогневих випробувань різних речовин,
матеріалів

і

нормативними

виробів

на

документами

вогнестійкість.
[315…318]

При

таких

регламентовано

випробуваннях
вимірювання

радіаційного теплового потоку, що впливає на контрольований виріб.
Радіометр РАП-12Д за принципом дії та устроєм подібний до розглянутого
вище радіометра РАП-12СР, але оскільки тепловий потік, що вимірюється за
вогневих випробувань значно вищій ніж при вимірюваннях сонячного
випромінення, діаметр відного отвору діафрагми менший – 6 мм, а вся
поверхня

радіометра

полірована

для

кращого

відбивання

потоку

випромінення. Діапазон вимірювання радіометра РАП-12Д складає 1…100
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кВт/м2, причому при вимірюванні теплового потоку до 20 кВт/м 2 похибка
становить ± 6%, а в піддіапазоні 20…100 кВт/м2 – ± 3%.
Застосування диференціального радіометра як складової частини
багатопараметричних вимірювальних систем, що вбудовані у випробувальне
обладнання, часто є незручним, оскільки в таких випадках існують жорсткі
обмеження на габаритні розміри та геометрію радіометра. З урахуванням
таких вимог створено квазідиференціальний

приймач радіаційного

теплового потоку РАП-12КД, зовнішній вигляд та структуру якого
показано на рис. 5.2 [173, 174, 313].

а)

б)

Рисунок 5.2 - Зовнішній вигляд а) та
квазідиференціального радіометра моделі РАП 12КД

конструкція

б)

Особливістю квазідиференціального радіометра є наявність двох
комірок, параметри яких суттєво відрізняються. Одна з комірок є робочою і
має на одному торці діафрагму з каліброваним вхідним отвором, а на
протилежному торці – поглинальний конус з високотеплопровідного
матеріалу. Співвідношення довжини робочої комірки, її діаметру та діаметру
вхідного отвору діафрагми вибрані так, щоб забезпечити коефіцієнт
поглинання випромінення порожнини не менше ніж 0,99. Друга комірка є
референтною. Вона має такий же діаметр, як і робоча комірка, але її довжина
в 4 рази менша. Також, комірка-референт не має діафрагми з отвором,
питома чутливість перетворювача та питомі теплоємності на одиницю площі
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поверхні її структурних елементів (теплового колектору, поглинального
конусу та нагрівника) такі ж як робочої комірки, а загальна чутливість та
теплоємності елементів комірки-референту приблизно у 4 рази менші ніж у
відповідних елементів робочої комірки. Для забезпечення ідентичності
реакції комірок на зовнішні динамічні впливи, до виходу перетворювача
комірки-референту підключений широкосмуговий підсилювач, вихідний
сигнал якого віднімається від сигналу перетворювача робочої комірки.
Коефіцієнт підсилення, що дорівнює відношенню статичних коефіцієнтів
перетворення чутливих елементів, визначається на етапі градуювання
радіометра. Для квазідиференціального радіометру значення

густини

радіаційного теплового потоку q, який надходить на поверхню діафрагми
радіометру, визначають за формулою:

q  K рад  E1  K п  E2 

,

(5.2)

де E1 , E2 – вихідні сигнали чутливих елементів робочої комірки та
комірки-референту, мВ; K рад – коефіцієнт перетворення радіометру, який
визначається при калібруванні, Вт/(м2·мВ); K п – коефіцієнт підсилення
сигналу комірки-референту.
Похибка вимірювання теплового випромінення з використанням
квазідиференціального радіометра РАП-12КД в діапазоні 1…20 кВт/м2
становить ± 6%, а в діапазоні 20…100 кВт/м2 – ± 3%.
Засоби вимірювання серії РАП-12 впроваджені для діагностики та
контролю теплового навантаження на об’єкти при випробуваннях матеріалів
на вогнестійкість і швидкість поширення полум'я. Деякі акти впровадження
наведені у Додатках до дисертації.
5.2 Багатоканальні піранометри серії СР.
Окреме
випромінення

місце

серед

займають

засобів
прилади

визначення
для

величини

дослідження

теплового
інсоляції.

Експериментальні та розрахункові дані про інсоляцію використовують в
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будівельній галузі, промисловості, енергетиці, сільському господарстві,
тощо. Починаючи з 19 століття проведено багато досліджень інсоляції,
результати яких оприлюднені та увійшли у стандарти з кліматології, але у
зв’язку зі змінами клімату на сьогоднішній день дані про інтенсивність
сонячного випромінювання потребують уточнення, тому актуальним є
визначення фактичного обсягу надходження сонячної радіації на поверхні
будівель, геліоколекторів та інших об’єктів.
Для вирішення подібних завдань розроблено піранометри серії СР у
двох варіаціях в залежності від способу застосування: СР-У1 (КУТ) та СР-М1
(КУБ) [173, 312, 313].
Піранометр СР-У1 (КУТ) призначений для визначення інсоляції в
залежності від кута нахилу до горизонту. Зовнішній вигляд та конструкцію
піранометра СР-У1 (КУТ) представлено на рис. 5.3.

а)

б)

1 – прозорий купол; 2 - багатосекційний ПТП; 3 – теплопровідний
корпус-основа; 4 – вентилятор системи конвективного охолодження;
5 – комірка-референт
Рисунок 5.3 - Зовнішній вигляд а) та конструкція б) піранометра моделі
СР-У1 (КУТ).
На поверхні

з високотеплопровідного матеріалу корпусу-основи

(теплового колектору) розташовані 10 перетворювачів теплового потоку з
різним кутом нахилом до горизонту – від 0° до 90° з кроком у 10°. Зазвичай
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піранометр розміщають оберненим на південь і вимірюють потужність
випромінювання від Сонця. Додатково піранометр СР-У1 (КУТ) оснащений
одинадцятим перетворювачем, який розташований на зворотній стороні
корпусу-основи і вимірює потужність відбитого оточуючими об’єктами
випромінювання, яке потрапляє на прилад зі зворотної сторони.
Примусове конвективне охолодження корпусу-основи здійснюється
оточуючим повітрям за допомогою вбудованого вентилятору. Температура
повітря і піранометра може змінюватися під час довготривалих вимірювань,
що призводить до виникнення дрейфу у показах приладу. Дрейф
пропорційний швидкості зміни температури корпусу протягом вимірювання
та ефективній теплоємності перетворювача: qдр  Сп.еф dT . Запропоновані
dt

метод врахування впливу нагрівання приладу протягом вимірювання і
компенсація такого впливу на кінцевий результат вимірювання. Це
досягається шляхом використання комірки-референта, яка реалізована у
вигляді ізольованої від сонячного випромінювання порожнини у колекторі
піранометра з власним перетворювачем теплового потоку. Вихідний сигнал
такої комірки також піддається впливу зміни температури піранометра, проте
вона захищена від сонячного випромінювання, що дозволяє використовувати
сигнал референта для компенсації складової температурного дрейфу сигналів
робочих перетворювачів.
Піранометр

СР-М1

(КУБ)

призначений

для

довгострокового

моніторингу інтенсивності сонячного випромінювання, яке потрапляє на
будівлі та споруди та накопичення бібліотеки даних по інсоляції зовнішніх
елементів фасадів досліджуваних об’єктів або поверхонь, орієнтованих за
сторонами світу. Зовнішній вигляд та конструкцію піранометра СР-М1 (КУБ)
представлено на рис. 5.4.
Загальна структура піранометра СР-М1 (КУБ) подібна до структури
розглянутого вище піранометра СР-У1 (КУТ), але верхня частина його
теплового колектора виконана у вигляді куба, на п’яти гранях якого
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розміщені пласкі перетворювачі теплового потоку. Це дозволяє, при
встановленні піранометру на місце дослідження, орієнтувати його грані, в
залежності від поставлених завдань, як за сторонами світу, так і паралельно
фасадам будівлі.

а)

б)

1 – прозорий купол; 2 - багатосекційний ПТП; 3 - теплопровідний
корпус-основа; 4 – система конвективного охолодження; 5 - коміркареферент.
Рисунок 5.4 - Зовнішній вигляд а) та будова б) піранометра моделі СР
(КУБ).
Обидва розглянуті піранометри мають захисні прозорі куполи, які
захищають перетворювачі від дії атмосферних осадів та конвективної
складової теплообміну, однак потребують регулярного і делікатного догляду
та очистки. Скло, з якого виготовлені куполи, частково відбиває та поглинає
сонячне випромінення, що надходить на прилад. Відносна частка цих втрат
враховується індивідуально для кожного з перетворювачів при калібруванні
приладів.
Значення густини радіаційного теплового потоку qi , який надходить на
кожну і-ту пласку поверхню піранометрів СР-У1 (КУТ) та СР-М1 (КУБ),
визначають за формулою:

qi  Ki kor  Ki  Ei  K реф  E2

,

(5.3)
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де Eі , E2 - вихідні сигнали робочого ПТП на поверхні і та ПТП референту; K реф - коефіцієнт перетворення ПТП - референту;

Ki -

коефіцієнт перетворення робочого ПТП поверхні і ; K i kor - корегувальний
коефіцієнт для поверхні і, який враховує коефіцієнти поглинання сонячного
випромінення поверхнею ПТП та коефіцієнт пропускання скляного
захисного куполу.
Для проведення калібрування багатоканальних піранометрів створена
спеціалізована установка, яка дозволяє змінювати кути нахилу приладу до
горизонту і забезпечувати заданий кут падіння сонячного випромінення на
кожен з перетворювачів. Структура установки та методика калібрування
ілюструються рис. 5.5.

а

б

1 – напрямок надходження прямого сонячного випромінення qs; 2 –
піранометр СР-У1; 3,4 – поворотні платформи; 5 – радіометр РАП-12СР; 6 –
пересувні затінювальні диски.
Рисунок 5.5 - Структура установки для калібрування піранометрів сонячним
випроміненням методом почергової зміни опромінення та тіні.
На початковому етапі визначається калібрувальний коефіцієнт кожного
робочого перетворювача K i та референта K реф за допомогою радіаційного
компаратора [319, 320]. Після встановлення ПТП на корпусі піранометра,
проводиться

калібрування

випромінювання

для

приладу

визначення

в

повному

калібрувальних

спектрі

сонячного

коефіцієнтів,

що

враховують коефіцієнт поглинання сонячного випромінювання покриттям,
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нанесеним на ПТП та затінення скляного куполу K i kor . Калібрування
проводиться згідно з методом почергової зміни сонячного опромінення і тіні
відповідно до ДСТУ ISO 9846 [321]. Суть цього методу полягає в тому, що
сигнал відповідного перетворювача піранометра порівнюють з сигналом
радіометра РАП-12СР, вимірюючи поверхневу густину потоку прямого
сонячного випромінювання. Значення поверхневої густини потоку прямого
сонячного випромінювання, одержують як різницю між виміряними
значеннями поверхневої густини потоку напівсферичного (рис. 5.5а) і
розсіяного сонячного випромінення (рис. 5.5б).
Верхня межа діапазону вимірювання представлених піранометрів серії
СР складає 1500 Вт/м2, а основна приведена похибка вимірювань - ±2%.
З метою довгострокового накопичення даних про інтенсивність сонячної
радіації, розроблені піранометри встановлено на даху другого корпусу ІТТФ
НАН України, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Булаховського, 2.
5.3 Методики визначення терморадіаційних коефіцієнтів поверхонь
матеріалів та виробів
5.3.1

Прикладні

завдання

створення

методик

визначення

терморадіаційних коефіцієнтів поверхонь.
Визначення

ступеню

чорноти

(коефіцієнту

емісії)

поверхні

є

актуальним завданням у таких галузях вимірювань як пірометрія та
тепловізійна техніка. Створені методи та апаратура, які дозволяють
визначати

ступень

чорноти

безпосередньо

в

процесі

радіаційного

вимірювання температури. Зазвичай ці методи засновані на порівнянні
результатів вимірювань у різних спектральних діапазонах [322…333].
Іншім

актуальним

завданням,

яке

потребує

визначення

терморадіаційних характеристик, є розрахунок теплообміну та забезпечення
теплового

режиму

конструкцій

шляхом

оптимізація

радіаційного

теплообміну поверхні з навколишнім середовищем. Дуже часто для
виконання своїх функцій поверхні обладнання, будівельної конструкції або
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літального апарату повинні мати істотно різні значення терморадіаційних
характеристик в різних діапазонах спектру випромінювання. Так, наприклад,
енергозберігаюче віконне скло повинне, з одного боку, мати високий
коефіцієнт пропускання у видимій частині спектру, а з іншого боку, мати
мінімальне

значення

випромінювальної

здатності

(ступеня

чорноти,

коефіцієнта емісії) в інфрачервоній області спектра, характерній для
теплообміну випромінюванням при температурі, близької до кімнатної. Для
вирішення таких завдань в останні десятиліття інтенсивно створюються нові
матеріали і покриття з спектрально-селективними характеристиками, а також
методи та засоби визначення їх терморадіаційних характеристик (ТРХ).
Скло з енергоефективними покриттями зазвичай характеризують
інтегральним напівсферичним коефіцієнтом емісії, який для звичайного
віконного скла становить 0,837, а для і-скла з низькоемісійним покриттям менше 0,08, для k-скла – близько 0,2. Методи розрахунку теплозахисних
властивостей багатошарових світлопрозорих конструкцій досить добре
розроблені, діють відповідні стандарти [334…337], на основі яких розроблені
програмні пакети, що дозволяють розраховувати опір теплопередачі (або
зворотний величину – коефіцієнт теплопередавання) на основі даних про
властивості

застосовуваних

матеріалів.

В

Україні

застосовують

низькоемісійне скло як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва,
причому на даний момент відсутня єдина методики визначення ТРХ
енергоефективного скла і покриттів, що призводить до розбіжностей у
визначенні їх властивостей, а іноді і до цілеспрямованого декларування
занадто високих якісних показників з метою реклами в суто комерційних
цілях. Відомі методи і прилади для вимірювання ТРХ призначені, як правило,
для роботи в видимому і ближньому ІЧ-діапазоні, що обмежує їх широке
застосування

для

вимірювання

теплозахисних

характеристик

енергоефективних стекол і покриттів.
Активно

розвиваються

технології

створення

спектрально-

селективних покриттів для аерокосмічної апаратури. Такі покриття
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використовуються для підтримки необхідного теплового режиму і відповідно
називаються терморегулюючими покриттями. Як правило, для космічної
техніки актуальною є можливість високої тепловіддачі з поверхні апарату
теплоти, що виділяється при роботі вбудованого обладнання, тобто покриття
повинне мати високе (близьке до 1,0) значення випромінювальної здатності і,
у той же час, як можна більш мале значення коефіцієнта поглинання
сонячного випромінювання As. У випадку пасивного терморегулювання
металевої оболонкової конструкції необхідно дотримуватися певного
діапазону співвідношень терморадіаційних характеристик.
У більшості випадків, використання пасивного терморегулювання для
забезпечення теплового режиму конструкцій космічної техніки зводиться до
теплової ізоляції їх поверхонь (багатошарова ізоляція, піни) або до нанесення
на них покриттів різних типів [338, 339]. У класі конструкцій, що
розкриваються, теплоізолювальні матеріали можуть бути основою для
побудови необхідної поверхні, зокрема, у рефлекторі для надувний антени
IAE [340] був використаний алюмінізований майлар, в оболонці Optical
Calibration Sphere [341] - алюмінізований каптон. Проте, в нових типах
конструкцій на основі тонких металевих оболонок, які екстремально
деформуються - конструкціях з перетворюваним об’ємом (КПО) [342],
використання теплової ізоляції, як і використання більшості відомих
контактних, пігментних і конверсійних терморегулювальних покриттів
неприйнятно через значні геометричні спотворення поверхонь в процесі їх
перетворення. В даному випадку покриття повинні мати достатню адгезію до
поверхні конструкції, стійкість до деградації при тривалому впливі факторів
космічного простору і здатність витримувати багаторазові неруйнівні
згинання зі збереженням необхідних функціональних властивостей.
Температура TS поверхні оболонки КПО з нержавіючої сталі, що має
високий коефіцієнт теплового розширення, в основному визначає її
напружено-деформований стан в умовах відсутності конвективної складової
теплообміну. Стосовно до металевої КПО встановлений допустимий діапазон
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температур TS

поверхні конструкції 230 К ≤ TS

≤ 336 К, який

регламентований як можливий для нетривалого контакту оператора в
скафандрі з зовнішньою поверхнею міжнародної космічної станції [343].
Значення TS в стаціонарних умовах в вакуумі космічного простору
може визначатися за відомою залежністю [344]:

TS  4

AS  qS  sin 
,
 

(5.4)

де: AS – коефіцієнт поглинання сонячної радіації; qS

– сумарна

потужність потоку сонячного випромінювання, Вт/м2; ε – коефіцієнт
випромінювання (емісії) поверхні; θ – кут падіння потоку сонячної радіації,
[град];  – стала Стефана-Больцмана, σ ≈ 5,6704×10-8 Вт× м-2× K-4
Величина TS в стаціонарних умовах в вакуумі космічного простору
при інших рівних умовах визначається тільки відношенням коефіцієнта
поглинання сонячної радіації до коефіцієнта випромінювання (емісії)
поверхні AS  [344].
Рис.5.6 ілюструє величини максимальної (TS.SUN) і мінімальної (TS.SHAD)
температури поверхні деякої довільної металевої оболонки відповідно на
освітленій і тіньовій стороні орбіти при одному з характерних варіантів її
застосування - жорсткому закріпленні на зовнішній поверхні базової МКС.

Рисунок 5.6 - Залежності
максимальної і
мінімальної температури
поверхні металевої
оболонки від
співвідношення AS 
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З урахуванням зазначених вище вимог до забезпечення інтервалу зміни
температури поверхні конструкції, співвідношення AS  має перебувати в
інтервалі значень від 0,7 до 1,5. Прийнятний результат може бути отриманий
при використанні багатошарових покриттів з металевих матеріалів з
товщиною верхнього шару, достатньою для пропускання радіаційного потоку
енергії. Як матеріали для шарів покриття можна використовувати, наприклад,
алюміній, широко використовуваний в системах забезпечення теплового
режиму аерокосмічної техніки завдяки низьким значенням коефіцієнта емісії,
і діоксид титану (IV) TiO2, що поєднує прийнятні терморадіаційні
характеристики з високою стійкістю до деградації під дією факторів
космічного простору. Ефективність використання TiO2 в якості компонента
терморегулювальних покриттів описана, зокрема, в [345]. Алюмінієвий
прошарок виконує також функцію демпфера, запобігаючи відшарування
зовнішнього покриття при згинанні оболонки.
5.3.2 Методи і апаратура контролю ТРХ.
При розробці і виробництві нових енергоефективних конструкцій і
технологій нанесення покриттів необхідний постійний або вибірковий
контроль терморадіаційних характеристик. Широке поширення отримали як
спектрометричні [334, 346, 347], так і теплові (калориметричні) методи
контролю ТРХ. Спектрометричні методи контролю вимагають застосування
складних і дорогих спектрофотометрів, що працюють в широкому
спектральному діапазоні - від далекого інфрачервоного до ультрафіолетового
випромінювання. Згідно [334] вимірювання проводять в 30 точках
спектрального діапазону при нормальному впливі випромінювання, а
інтегральний напівсферичний коефіцієнт емісії визначають розрахунковим
способом із застосуванням розрахунково-емпіричних вагових коефіцієнтів,
що враховують спектральний розподіл інтенсивності випромінювання і
взаємозв'язок між нормальною і напівсферичною характеристикою.
Калориметричні

(теплові,

теплометричні)

методи

дослідження

дозволяють визначати ТРХ при використанні відносно простих і недорогих
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засобів вимірювання [348, 349]. Калориметричні методи, як правило,
передбачають створення певних умов радіаційного теплообміну зразка з
досліджуваним покриттям і навколишніми об'єктами; вимірювання теплового
потоку

крізь

зразок

і

температури

його

поверхні;

розрахунок

терморадіаційних характеристик на підставі отриманих даних і відомих
законів теплообміну. У більшості випадків робочий об'єм вимірювальної
камери необхідно вакуумувати для виключення впливу кондуктивноконвективного теплообміну крізь повітря, що призводить до ускладнення
калориметричних засобів вимірювання.
Показана

перспективність

калориметричних

вимірювань

терморадіаційних характеристик без вакуумування об’єму вимірювальної
камери, обґрунтована структура і характеристики обладнання для цих
досліджень, проведена експериментальна перевірка методу і устаткування на
реальних зразках матеріалів для космічної техніки, а також на зразках
енергоефективного скла і плівок для склопакетів.
Вимірювальна система для вимірювання ТРХ в інфрачервоному
спектрі.
Розроблено вимірювальну систему, призначену для визначення
інтегральних

напівсферичних

ТРХ

(коефіцієнтів

випромінювання,

поглинання і відбиття) в довгохвильовій області спектра інфрачервоного
випромінювання різних матеріалів і покриттів [350…356]. У системі
реалізований
отримання

калориметричний
первинної

метод

вимірювальної

вимірювання, який передбачає
інформації

з

застосуванням

термоелектричних перетворювачів теплового потоку. Точність вимірювання
в приладах такого типу залежить як від ступеня полусферичності падаючого
випромінювання, так і від однорідності вимірюваної густини теплового
потоку. Для мінімізації методичної складової похибки вимірювання
необхідно щоб чутливий елемент ПТП знаходився в зоні одномірності
теплового потоку, внаслідок чого виміряна густина теплового потоку буде
дорівнювати густині теплового потоку, що входить у зразок.
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На рисунку 5.7 наведена спрощена структура теплового блоку системи,
який складається з випромінювача 1, термостатованної основи 2, пластини
перетворювачів теплового потоку 3 і досліджуваного зразка 4. Випромінювач
і основа утворюють порожнину, яка має форму кругового циліндра, на
зовнішніх поверхнях її верхнього торця і бічний циліндричної поверхні
підтримується постійна температура T1 , а на поверхні нижнього торця (на
снові) підтримується температура T2 . Внутрішня поверхня випромінювача,
що має форму перевернутого стакану служить джерелом теплового
випромінювання (ДТВ). На внутрішній стороні нижнього торця порожнини
поміщений досліджуваний зразок матеріалу з нанесеним на нього покриттям.
Заданий за допомогою ДТВ потік теплового випромінювання, в загальному
випадку, частково відбивається від поверхні зразка в бік джерела, а частково,
пронизуючи досліджуваний зразок, реєструється перетворювачем теплового
потоку. Співвідношення складових теплового потоку, що поглинається і
відбивається характеризує якість енергоефективного покриття.

T1 , T2 , T3 , T4 - температури випромінювача, основи, поверхні пластини
перетворювачів,

поверхні

зразка,

відповідно;

Н ЗР ,

HП

-

висота

досліджуваного зразка і порожнини, м.
Рисунок 5.7 - Структура теплового блоку системи для визначення
інтегральних напівсферичних ТРХ в інфрачервоній області спектра
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В тепловому блоці наведеної конструкції існує кілька факторів, що
впливають на значення виміряного теплового потоку. До них відносяться
ступінь чорноти нанесеного покриття, геометричні розміри досліджуваного
зразка, порожнини і ДТВ, термічний опір ПТП. Теплопередача від ДТВ до
досліджуваного зразка, в загальному випадку, має конвективну, кондуктивну
і радіаційну складові. Причому, саме радіаційна складова теплообміну є
інформативним параметром, що визначає коефіцієнт поглинання. Радіаційна
складова залежить також від значень температури ДТВ і поверхні
досліджуваного зразка, а також кутових коефіцієнтів випромінювання
порожнинного випромінювача і впливу на них геометричних розмірів ДТВ,
тобто висоти і радіусу циліндричного «стакану». Розрахункова оцінка умов
виникнення конвективної складової і експериментальна перевірка показали,
що конвективною теплопередачею через повітря в порожнині практично
можна знехтувати, оскільки ДТВ розташований над досліджуваним зразком і
має в робочому режимі температуру вищу, ніж у поверхні зразка. Однак,
кондуктивна теплопередача через повітря порожнини призводить до
крайових спотворень теплового поля на поверхні зразка.
Докладний теоретичний аналіз факторів, що впливають на просторовий
розподіл радіаційної і кондуктивної складових теплообміну розглянуті в
[357].
З отриманих результатів випливає, що при відносній висоті повітряної
порожнини hП 

HП
R
 0,7 ,
 0 ,2 в зоні, обмеженій відносним радіусом  
RП
RП

тепловий потік за рахунок кондуктивного теплопередавання через повітря
можна розглядати як теплопередавання крізь нескінченну пластину з
теплопровідністю повітря:

qКОНД  T1  T4  

ПОВ

H П  Н ЗР

,

де ПОВ - коефіцієнт теплопровідності повітря.

(5.5)
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Визначення значення радіаційної складової теплообміну базується на
відомих [358] закономірностях радіаційного теплообміну. В [357] показано,
що локальний сумарний кутовий коефіцієнт радіаційного теплообміну
поверхні зразка з торцевою і бічною поверхнями ДТВ не залежить від місця
розташування на основі дорівнює одиниці. При цьому радіаційна складова
теплообміну на поверхні зразка в замкнутому просторі, утвореному двома
поверхнями з різною температурою, які дифузно відбивають світло, згідно
[358], може бути визначена за формулою:
qРАД 

 ( T14  T44 )


1
F  1
 1 
 1
 ЗР F2   ДТВ 

.

(5.6)

При цьому виміряна густина теплового потоку через зразок і ПТП
дорівнює сумі складових теплообміну:
qПТП  qРАД  qКОНД .

(5.7)

У розробленому тепловому блоці випромінювач ДТВ 1 і основа 2
виконані з високотеплопровідного металу (дюралюмінію Д16Т) і утворюють
замкнутий простір. Внутрішня поверхня випромінювача (циліндр і дно),
звернена до основи, вкрита дрібними V-подібними канавками і має чорне
покриття, що забезпечує коефіцієнт емісії (ступінь чорноти)  ДТВ не менше
0,95. Основа і випромінювач мають вбудовані елементи, що дозволяють
підтримувати задані значення температури цих вузлів - нагрівачі, канали для
теплоносія, перетворювачі температури і т.п. (На рис. 5.7 ці елементи не
показані). На поверхні основи 2, зверненої до випромінювача 1, розташована
пластина термоперетворювачів 3, в центральній зоні якої розташовані
декілька ПТП і перетворювачів температури поверхні, так, щоб можна було
над ними розташувати одночасно кілька досліджуваних зразків. У
випромінювачі

ДТВ

розташований

температури поверхні випромінювача.

термоелектричний

перетворювач
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Режими

виміру

терморадіаційних

характеристик

поверхонь

досліджуваних зразків реалізуються при малих значеннях різниці температур
ДТВ і досліджуваного зразка: T1  T4   15К . У цьому випадку коефіцієнт
випромінювання поверхні досліджуваного зразка можна вважати рівним
коефіцієнту поглинання [358]. Оскільки металеві підкладки напилених
зразків терморегулювальних покриттів в довгохвильовій області спектра є
непрозорими для інфрачервоного випромінювання, коефіцієнт відбиття
поверхні визначається зі співвідношення: r  1 -  .
Температуру безпосередньо на поверхні досліджуваного зразка
незручно вимірювати контактним способом, так як це може призвести до
спотворення

радіаційної

складової

теплообміну.

Тому

вимірюють

температуру за допомогою спаю термопари, розташованого на поверхні
ПТП, а температуру поверхні досліджуваного зразка розраховують з
урахуванням теплопровідності зразка 4 за формулою:

Н 
T4  T3  qПТП   RT  ЗР  ,
4 


(5.8)

де RT - додатковий тепловий опір між спаєм термопари і зразком.
При вимірюваннях попередньо визначають теплопровідність і товщину
зразка досліджуваного матеріалу 4, а потім встановлюють зразки на
поверхню пластини термоперетворювачів 3 за допомогою тонкого шару
теплопровідних мастила. Встановлюють теплові режими ДТВ та основи і
після їх стабілізації вимірюють середні значення температури і теплового
потоку. Значення температури поверхні зразка визначають за формулою
(5.8), значення радіаційної складової теплового потоку знаходять на підставі
(5.5) і (5.7):

qРАД  qПТП  T1  T4  

ПОВ

H П  Н ЗР

.

(5.9)
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Значення

коефіцієнта

емісії

поверхні

зразка

розраховують

за

формулою, отриманій з (5.6):

 ЗР 

qРАД





 T14  T44  qРАД
де


F  1
 1 
 1

F2   ДТВ


,

(5.10)

F1
- відношення площ поверхні випромінювача і приймальні
F2

поверхні основи.
Середні значення qПТП , T1 і

T3 визначають безпосередньо за

результатами вимірювань під час експерименту. Значення

F1 / F2 ,  ДТВ

і

RТ , визначають при проектуванні і калібрування приладу. Відстань між
поверхнями випромінювача 2 і пластиною термоперетворювачів 3 задано
конструкцією приладу.
Оскільки прилад дозволяє одночасно встановлювати кілька зразків, то
проводять визначення густини теплового потоку і температури поверхні для
кожного зразка, а розрахунок коефіцієнтів емісії проводять окремо для
кожного зразка за формулами аналогічним (5.10). Одночасне дослідження
декількох зразків дозволяє швидко порівнювати між собою зразки при
відпрацюванні технології нанесення покриттів. У разі наявності еталонних
зразків з відомими терморадіаційними характеристиками можливо звірення з
ними

досліджуваних

зразків.

Застосування

методики

вимірювань

з

використанням двох еталонних зразків з контрастними значеннями їх
коефіцієнтів випромінювання (перший зразок - з покриттям з полірованого
металу εе1≈0,1, а другий - з діелектрика з матовою поверхнею εе2≈0,9)
дозволяє компенсувати кондуктивну і конвективну складові теплообміну
через повітряний зазор, в зв'язку з чим відпадає необхідність врахування
кондуктивного теплопередавання через повітря.
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Система і калориметрична методика визначення коефіцієнта
поглинання сонячного випромінювання AS .
Розроблено методику і випробувальний стенд [353, 353, 356] на базі
термоелектричних біметалевих перетворювачів теплового потоку виду
допоміжної стінки

і абсолютного порожнинного приймача сонячного

випромінювання, наприклад, радіометра РАП-12СР [312]. Схема розміщення
приладів представлена на рисунку 5.8.

Рисунок 5.8. Схема розміщення приладів при вимірюванні коефіцієнта
поглинання сонячного випромінювання AS
1 – термостатована основа; 2, 3 - перетворювачі теплового потоку
(ПТП); 4 - зразок з досліджуваним покриттям; 5 - зразок із покриттям з
відомим коефіцієнтом поглинання сонячного випромінювання; 6 абсолютний порожнинний приймач випромінювання; 7 - джерело
випромінювання, яке за спектром відповідає випромінюванню Сонця; 8 рухливий екран з відбиваючим покриттям.
На пласку підкладку з листового матеріалу (металу або діелектрика)
наносять

шар

досліджуваного

покриття

з

невідомим

коефіцієнтом

поглинання ASХ .
При

вимірах

методом

компарування

з

еталонним

зразком,

встановлюють досліджуваний зразок з покриттям на поверхні плоского ПТП
на шар високотеплопровідного мастила. На другий ідентичний ПТП
встановлюють еталонний зразок, який має покриття з відомим коефіцієнтом
поглинання сонячного випромінювання

ASо і коефіцієнтом емісії εо,
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наприклад, чорну плівку «Oracal». Оскільки теплофізичні характеристики
ПТП і підкладок зразків відомі, нескладно вирахувати сумарний тепловий
опір досліджуваного зразка з ПТП R і еталонного зразка з ПТП Rо. Також
необхідно заздалегідь визначити коефіцієнт емісії досліджуваного покриття
ε. Досліджуваний і еталонний зразки разом з ПТП розміщують на масивному
термостатованій основі, яка виготовлена з високотеплопровідного матеріалу
(рис.5.8).
У разі відсутності покриття з відомими параметрами додатково може
бути застосований радіометр РАП-12СР з відомим коефіцієнтом поглинання

AР ,

що

дозволяє

провести

прямі

вимірювання

густини

потоку

випромінювання. Радіометр встановлюють таким чином, щоб його вхідна
діафрагма розташовувалася в тій же площині, що й досліджуване покриття.
Джерелом

випромінювання

в

даному

дослідженні

може

бути

або

безпосередньо Сонце, або імітатор сонячного випромінювання, наприклад, на
базі ксенонових ламп з температурою близько 6000 К. Використання для
експозиції Сонця можливо тільки при ясній безхмарній погоді з обов'язковою
корекцією положення приймачів випромінювання - ПТП і радіометра по
відношенню до руху Сонця по небосхилу. Вимірювання проводять методом
почергової зміни сонячного опромінення і затінення за допомогою рухомого
екрану, реєструють в кожному випадку вихідні сигнали ПТП і радіометра і
розраховують

значення

густини

теплового

потоку

сонячного

випромінювання при експозиції qЕКС , qЕКСо , qР ЕКС і затіненні qТ , qТо ,
qР Т . Розрахунок коефіцієнта поглинання сонячного випромінювання

досліджуваного зразка ASX здійснюють за такими співвідношеннями:
- в разі вимірювання методом компарування і використання еталонного
покриття:

ASX







qЕКС  qT   1  R   К  4ТT3 
 ASo
3

qЕКСо  qTо   1  Ro   К  4oТTo

,

(5.11)
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- в разі використання радіометра для вимірювання сонячного
випромінювання:

ASX






qЕКС  qT   1  R   К  4ТT3 
 AР
qР  ЕКС  qР T 

,

(5.12)

де:  К  3 Вт/(К ·м2) - коефіцієнт тепловіддачі при конвективному
теплообміні [358]; TТ  TСТ  R  qТ ,

TTo  TСТ  Ro  qТo - температура

поверхні досліджуваного і еталонного покриття при затіненні;

TСТ -

температура термостатованої основи.
Слід зазначити, що використання радіометра, в якому виключена
конвективна

складова

теплообміну,

значно

полегшує

проведення

експерименту і наступні розрахунки. Крім того, в такому випадку можливе
проведення одночасного дослідження двох зразків покриття.
5.3.3 Результати вимірювань терморадіаційних характеристик.
Терморадіаційні характеристики зразків скла та плівок для
енергоефективних склопакетів.
Випробування системи для вимірювання ТРХ в інфрачервоному
спектрі проведені з використанням стандартного зразка - кварцового скла
марки КВ, для якого півсферичний інтегральний коефіцієнт випромінювання
(поглинання)

відомий

і

нормований

відповідно

до

ГСССД

[359].

Дослідження похибки поблизу крайніх точок діапазону вимірювання
виконані за допомогою зразків з віконного скла без покриття та з нанесеним
напиленням непрозорим шаром нікелю, для яких є рекомендовані довідкові
дані [360]. Встановлена при випробуваннях гранично допустима абсолютна
похибка вимірювання інтегрального напівсферичного коефіцієнта емісії ±
0,02. У табл. 5.1 наведені отримані результати вимірювання ТРХ деяких
матеріалів, що застосовуються для виготовлення віконних конструкцій.
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Таблиця 5.1 - Інтегральні напівсферичні ТРХ деяких матеріалів,
виміряні калориметричним методом.
Матеріал

коефіцієнт емісії ε

коефіцієнт відбиття r

Скло:
віконне
матове
k - скло
i – скло

0,90…0,92
0,93…0,95
0,23
0,11…0,12

0,08…0,10
0,05…0,07
0,77
0,88…0,89

Плівки:
“Solis-85”
“Solar-guard 35”
“Solar-guard 50”
“Heat mirror 77”
“HPR

0,38
0,31
0,35
0,071
0,045

0,62
0,69
0,65
0,929
0,955

Терморадіаційні

характеристики

зразків

з

багатошаровими

покриттями для космічних апаратів
Багатошарові
електрозварювання

покриття
ім.

для

Патона

КПО

НАН

були
України

отримані
методом

в

Інституті

електронно-

променевого випаровування в вакуумі мішеней на основі алюмінію Al і
двоокису титану TiO2. В якості підкладок були використані пластини
нержавіючої сталі марки AISI 321 товщиною 175 мкм і розміром 100 × 40 мм,
поверхню яких перед вакуумним осадженням знежирювали [361].
Дослідження проведені на зразках зі сталі без покриття, сталі з
алюмінієвим покриттям (Al), сталі з покриттям з двоокису титану (TiO2) і
сталі з двошаровим покриттям - на сталі шар Al, а на ньому шар TiO2. У
Таблиці 5.2 представлені структурні характеристики покриттів ( hTiO 2 , hAl , hS товщини шарів покриттів TiO2, Al і зразка, нм), а також значення їх
терморадіаційних характеристик.
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Таблиця 5.2 - Експериментально-розрахункові значення ε і
досліджуваних покриттів
Матеріал

AISI 321+Al
(hAl )

AISI 321+ TiO2
(hTiO2 )

Товщина

Сталь
AISI 321
(hs)
175 μm

1300 nm

800 nm

ε
AS
AS/ε

0,18
0,65
3,6

0,110
0,331
3,01

0,281
0,6905
2,46

AS

AISI 321+Al+TiO2
( hAl+ hTiO2)
900+700 nm

300+500 nm

0,332
0,5827
1,76

0,337
0,4804
1,42

З результатів видно, що співвідношення AS  нержавіючої сталі і
одношарових покриттів з Al і TiO2 знаходяться в інтервалі значень від 2,46
(для TiO2) до 3,6 (сталь AISI 321), що не задовольняє необхідним умовам.
У разі двошарових покриттів (AISI 321 + Al + TiO2) коефіцієнт
поглинання AS нижче, ніж у покриття TiO2. Змінюючи співвідношення
товщини шарів Al і TiO2, можна забезпечити зниження значення AS

 для

двошарового покриття AISI 321 + Al + TiO2 до верхнього рівня діапазону
допустимих значень 0,7 ... 1,5; значення ε, при цьому, зберігається практично
незмінним, при одночасному зниженні величини AS .
Розширена невизначеність вимірювань коефіцієнта емісії знаходиться в
діапазоні 0,041 ... 0,045, а розширена невизначеність вимірювань коефіцієнта
поглинання сонячного випромінювання - в діапазоні 0,030 ... 0,049.
Таким чином, з літературних даних встановлено, що величиною, яка
характеризує ефективність терморегулюючого покриття, є відношення
коефіцієнта поглинання сонячного випромінювання до коефіцієнта емісії

AS  . Проведено вимірювання терморадіаційних характеристик покриттів
Al + TiO2 на нержавіючій сталі і показано, що значення відношення AS



для двошарового покриття істотно нижче аналогічного відношення,
отриманого

для

його

окремих

компонентів.

Показано,

що

зміною

співвідношення товщини шарів Al і TiO2 двошарового покриття можна
забезпечити зниження значення AS

 при незмінності коефіцієнта емісії ε.

302

Розроблено та апробовано методики вимірювання терморадіаційних
характеристик

виробів

і

покриттів

калориметричним

методом

за

результатами прямих вимірювань значень густини теплового потоку і
температури без вакуумування об’єму робочої камери, що дозволяє
відмовитися

від

застосування

дорогого

імпортного

обладнання

та

перерахунку результатів вимірювань за емпіричними коефіцієнтами.
5.3.4 Методика визначення коефіцієнту затінення світлопрозорої
конструкції
З метою енергозбереження при проектуванні і будівництві будівель
необхідно коректно визначати енергетичний баланс приміщень. В сучасних
громадських і житлових будинках значну частку площ фасадів займають
світлопрозорі конструкції, через які в приміщення надходить сонячне
випромінювання.

Видиме

випромінювання

забезпечує

освітленість

приміщень у світлий час доби, а енергетичну складову сонячного
випромінювання, що припадає, в основному, на ближню інфрачервону
область спектра, необхідно враховувати в енергетичному балансі будівель.
Для будівель, південні фасади яких мають значну площу скління, літні
витрати на кондиціонування порівнянні з витратами на опалення в зимовий
період. Теплообмін через світлопрозорі конструкції зазвичай розглядають як
суму двох складових - по-перше, теплообміну, викликаного різницею значень
температури повітря всередині приміщення і зовні, а по-друге, енергії
сонячного випромінювання, що пройшла через конструкцію.
Густина теплового потоку, що відповідна першій із зазначених
складових, пропорційна різниці температури і обернено пропорційна опору
теплопередавання.
Другу складову теплообміну характеризують так званим коефіцієнтом
затінення SC (Shading Coefficient). Даний коефіцієнт характеризує здатність
конструкції

пропускати

пряме

сонячне

випромінювання.

Коефіцієнт

затінення визначається як відношення теплового потоку що проходить через
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дану конструкцію внаслідок прямого сонячного випромінювання в діапазоні
довжин хвиль 0,3 - 2,5 мкм до теплового потоку, що проходить в тих же
умовах через скло товщиною 3 мм. Коефіцієнт затінення показує частку
проходження не тільки прямого потоку енергії сонячного випромінювання
(ближня інфрачервона область спектру), але і випромінювання скла
внаслідок розігріву через поглинання в ньому енергії (далека інфрачервона
область спектру).
Методи розрахунку енергії сонячного випромінювання, яке проходить
через вікна, а також відбитої і поглинутої енергії, засновані на застосуванні
даних про спектр випромінювання, спектральні характеристики скла і
конструкцію вікна, нормовані в ISO 9050: 2003 [334]. Експериментальний
метод визначення зазначених характеристик в даний час не нормований і ряд
досліджень присвячений створенню калориметричних засобів вимірювання
як в натурних умовах, так і з застосуванням імітатора сонячного
випромінювання [362, 363].
Методика

вимірювань

для

визначення

складових

радіаційного

теплообміну крізь світлопрозорі конструкції в натурних умовах при прямому
впливі сонячного випромінювання базується на застосуванні розглянутого
вище радіометра РАП-12СР і проілюстрована на рис.5.9 [364].

а

б

в

Рисунок 5.9 - Ілюстрація до методики вимірювань складових радіаційного
теплообміну крізь світлопрозорі конструкції в натурних умовах.
При

визначенні

всіх

складових

випромінювання

радіометр

розташовують так, щоб вісь приймальної комірки була нормальна до
поверхні контрольованого скління. Дослідження проводять влітку в ясну
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сонячну погоду, але зв'язку з тим, що потік падаючого сонячного
випромінювання нестабільний, всі складові необхідно визначати одночасно,
проводячи серію вимірювань і усереднюючи результати. Енергію, відбиту від
стін, підлоги і стелі приміщення в сторону вікна зазвичай не вимірюють,
вважаючи, що для досить великого приміщення ця енергія незначна і нею
можна знехтувати. Енергію, поглинену склінням визначають віднімаючи з
енергії падаючого випромінювання енергію потоків, які пройшли та були
відбиті склінням.
Експериментально
світлопрозорих

визначені

конструкцій

енергетичні

використовують

для

характеристики
аналізу

значення

радіаційного теплового потоку, який надходить в приміщення влітку і
взимку. Чим нижче коефіцієнт затінення, тим краще сонцезахисні
властивості скління. При проектуванні будинків і виборі типів скла
необхідно визначити, що важливіше - отримання додаткового сонячного
підігріву приміщення взимку або зниження витрат на кондиціонування
влітку.
5.4 Гармонізовані в Україні міжнародні стандарти з
теплофізичних вимірювань.
Створені і розглянуті у розділах дисертації 4 і 5 прилади і системи є
апаратурним забезпеченням гармонізованих за участю автора міжнародних
стандартів

у

галузі

геліоенергетики,

контролю

якості

скла

з

енергоефективним покриттям та визначення теплоємності, перелік яких
наведено у табл. 5.3.
Стандарти [321, 365…367] відносяться до групи міжнародних стандартів
«Енергія сонячна» і регламентують методи калібрування та застосування
вимірювальних засобів для визначення сонячного випромінення, яке
надходить на системи та установки геліоенергетики.
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Таблиця 5.3 – Перелік гармонізованих міжнародних стандартів
Позначення і дата
введення в дію
ДСТУ ISO 9059:2006
(ІSO 9059:1990, ІDT), 01.01.2008

Назва

Енергія сонячна. Калібрування польових
піргеліометрів порівнянням з еталонним
піргеліометром.
ДСТУ ISO 9846:2006
Енергія
сонячна.
Калібрування
(ISO 9846:1993, IDT), 01.01.2008
піранометра
із
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Для вимірювання енергії сонячного випромінення використовують такі
спеціалізовані прилади: піргеліометр – радіометр для вимірювання
поверхневої густини потоку випромінення, яка створена потоком сонячного
випромінення

у

чітко

визначеному

тілесному

перпендикулярною до поверхні приймача;

куті,

вісь

якого

є

піранометр – прилад для

вимірювання сумарної та розсіяної сонячної радіації, яка потрапляє на
горизонтальну або похилу поверхню.
Стандарт ДСТУ ISO 9059 [365] описує калібрування польових
піргеліометрів із застосовуванням еталонного піргеліометра і встановлює
процедури калібрування і повіркову схему для передавання одиниці
величини. Цей стандарт призначено, переважно, для застосовування
метрологічними службами і випробувальними лабораторіями під час
визначання калібрувальних коефіцієнтів. У стандарті [365] надані визначення
понять

«пряме

сонячне

випромінення»,

«піргеліометри»,

«польові
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піргеліометри», та визначені піргеліометри, які виконують пені метрологічні
функції у ієрархічній схемі: «еталонні», «первинні еталонні», «вторинні
еталонні», «першого та другого розрядів». Наведений порядок калібрування
піргеліометрів, а саме: вимоги до умов калібрування, джерела випромінення,
вимірювального обладнання, процедури калібрування, збирання даних та їх
математичного

оброблення,

визначення

похибок

та

документування

результатів.
Метою стандарту ДСТУ ISO 9846 [321]

є сприяння однаковому

застосовуванню надійних методів калібрування піранометрів, оскільки
коефіцієнт калібрування є основою точності даних напівсферичного
сонячного випромінення, які необхідні під час застосовування або імітації
випробовувань сонячної енергії. Стандарт застосовний для усіх піранометрів
як у горизонтальному так і у нахиленому положенні. Його застосовування є
обов’язковим для калібрування вторинних еталонних піранометрів і
рекомендованим для калібрування піранометрів, які застосовують як
еталонні прилади для порівняння. У стандарті надано терміни та визначення
понять: «калібрування радіометра», «еталонний піранометр», «кут поля зору
піргеліометра», «пристрій стеження за сонцем», «пристрій з затінювальним
диском»,

«пряме

сонячне

випромінення»,

«напівсферичне

сонячне

випромінення», «загальне випромінення», «розсіяне сонячне випромінення».
Наведені рекомендації з вибору методів калібрування, описані метод
почергової зміни сонця та тіні, а також неперервний метод сонця та тіні.
Надані вимоги до свідоцтва про калібрування.
Стандарт ДСТУ ISO 9847 [366] встановлює два методи калібрування
польових піранометрів із застосуванням еталонного піранометра. У першому
методі

калібрування

зовні

приміщення

використовується

сонячне

випромінення, тоді як у другому методі калібрування у приміщенні
використовується штучне джерело випромінення. У стандарті наведені
терміни та визначення понять: «альтазимутна установка»,

«загальна
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поверхнева густина потоку сонячного випромінення», «інтегрувальна сфера
[півсфера]», «піранометр», «польовий піранометр» «еталонний піранометр»
«випробний піранометр» «кут нахилу» «коефіцієнт калібрування». Стандарт
встановлює вимоги до калібрувальної апаратури, процедури калібрування,
сертифікату калібрування, збіжності і точності.
Стандарт ДСТУ ISO/TR 9901 [367] установлює рекомендації щодо
застосування польових піранометрів під час вимірювання сонячної енергії
(наприклад, під час випробування сонячних колекторів або інших пристроїв і
моніторингу систем, що використовують енергію сонця). Цей стандарт
регламентує застосування піранометрів під час вимірювання загального і
відбитого сонячного випромінення або випромінення від імітатора сонця як у
приміщенні, так і зовні приміщення. Вимірювання можна проводити або на
горизонтальній, або на похилій поверхні, і піранометр може бути поєднано з
затінювальним пристроєм для вимірювання розсіяного випромінення.
Наведені рекомендації з вибору піранометру, щодо застосування для
вимірювання загального випромінення на горизонтальній або похилій
поверхні, щодо застосування для вимірювання розсіяного сонячного та
відбитого загального випромінення.
Стандарт
низькоемісійним

ДСТУ

Б

м'яким

В.2.7-228
покриттям,

[337]

поширюється

призначене

для

на

скло

з

виготовлення

склопакетів для скління світлопрозорих конструкцій, застосовуваних у
будинках і спорудах різного призначення й інших галузях з метою зниження
втрат тепла.

У стандарті надані терміни та визначення: «низькоемісійне

покриття», «м'яке покриття», «крайова зона», «клас енергозбереження скла»,
«коефіцієнт емісії (коефіцієнт випромінення) (відкоректований коефіцієнт
емісії)», «нормальна випромінювальна здатність (нормальний коефіцієнт
емісії)». Стандарт нормує основні параметри і розміри листового скла,
технічні вимоги до нього, вимоги безпеки та охорони довкілля, правила
приймання

і

методи

контролювання

параметрів.

Серед

методів
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контролювання наведений метод визначення коефіцієнта емісії, суть якого
полягає у визначенні за допомогою спектрофотометра спектральної кривої
дзеркального відбиття, обмірюваної у діапазоні довжини хвиль 5 мкм – 50
мкм при куті падіння пучка випромінення близькому до нормального, і
обчисленні нормальної випромінювальної здатності поверхні εn. Коефіцієнт
емісії ε визначають множенням нормальної випромінювальної здатності εn на
емпіричний коефіцієнт, зазначений у наведеній таблиці. У національному
додатоку НБ наведений опис калориметричного методу визначення
коефіцієнта емісії та апаратури, необхідної для його реалізації [5,6]. Метод
та апаратура відповідають таким, що наведені вище у п.5.3.2.
Стандарт ДСТУ ISO 11357 [368] установлює методи визначення
питомої теплоємності пластмас засобами диференціальної сканувальної
калориметрії (ДСК). Для проведення вимірювань рекомендовані метод
безперервного сканування та метод покрокового сканування. Наведені
вимоги для устаткування ДСК, зразків для випробувань, встановлена
методика випробувань, розрахунку питомої теплоємності, вказані необхідна
інформація, яка повинна бути вказана у протоколі випробувань.
5.5 Методи і засоби контролю теплових втрат на ділянках теплових
мереж
У

системах

централізованого

теплопостачання

значна

частка

тепловтрат (за деякими даними до 20…30%) припадає на теплові мережі. Це
пов’язано з тим, що третина всіх теплових магістралей зношена і знаходиться
в аварійному стані. Оскільки ремонт і перекладка теплотрас дуже дорогі,
визначення необхідності і черговості таких робіт набувають першорядного
значення. Виробники труб для теплотрас та будівельно-монтажні організації
зацікавлені в нарощуванні обсягу робіт, не завжди враховуючи реальний стан
замінних теплотрас і економічну ефективність проведених робіт. Правильне
визначення

черговості

перекладки

теплотрас

дозволить

заощадити
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енергоресурси і мінімізувати витрати. Тривалість експлуатації теплотраси не
є

основним

критерієм

необхідності

перекладки,

оскільки

на

стан

трубопроводу і теплоізоляції впливає безліч факторів, починаючи від
конструкції траси, типу ґрунту і рівня ґрунтових вод і закінчуючи якістю
монтажу, нанесення ізоляції і режимом експлуатації. Досить достовірним
критерієм стану теплотраси є реальні питомі (на 1 м довжини) тепловтрати на
ділянці мережі. Допустимі питомі тепловтрати для трубопроводів різних
діаметрів нормовані, однак, оскільки ці норми розроблені кілька десятиліть
тому [369], не враховують можливостей сучасних теплоізоляційних
матеріалів і цін на енергоносії, вони навряд чи можуть бути єдиним і
об’єктивним критерієм необхідності перекладки теплотраси.
На магістральних ділянках теплотрас при великих значеннях енергії,
що передається, відносні тепловтрати значно менше похибки вимірювань
сучасних промислових теплолічильників. Тому проводять дорогі періодичні
випробування тепломереж, при яких окремі ділянки з’єднують в кільце і при
малій витраті теплоносія (води) вимірюють перепади температури на кожній
з ділянок. У зв’язку з цим досить актуальною є розробка методів вимірювань
і апаратури, що дозволяють проводити контроль тепловтрат на ділянках
теплотрас в режимах, близьких до експлуатаційних.
5.5.1 Метод визначення інтегральних теплових втрат на ділянці
теплотраси
Потужність інтегральних тепловтрат QТВ на ділянці теплотраси може
бути розрахована як відношення різниці повних енергій теплоносія, що
пройшов початок і кінець контрольованої ділянки, до тривалості вимірювань:
 2   2
 2

QТВ    T M 1  g M 1  CV  d   T M 2  g M 2  cv  d
 1

1  1

2  1 

(5.13)

де 1 і  2 – початковий і кінцевий моменти проведення вимірювань на
початку ділянки;
1

і

 2

–

тривалість

проходження

ділянки

теплотраси
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елементарним об’ємом води, що надійшли на ділянку, відповідно, в
початковий і кінцевий моменти вимірювання;
TM1 і TM2 – миттєві значення температури води на початку і кінці

ділянки;
g M1 і g M2 – миттєві значення об’ємної витрати води на початку і кінці

ділянки;
cv – об’ємна теплоємність води.

У загальному випадку змінними величинами є не тільки температури
TM1 і TM2 , але і витрати g M1 і g M2 , внаслідок чого 1 і  2 не однакові.

Теплоємність cv є функцією температури і тиску. Таким чином, для точного
визначення потужності тепловтрат необхідно проводити вимірювання не
тільки температур, але і витрат теплоносія на початку і кінці ділянки і
визначати час проходження ділянки теплоносієм.
При відносно невеликій зміні температури, характерній для теплотрас,
теплоємність cv можна вважати постійною. При постійній витраті теплоносія
g M1  g M2  g тривалості проходження ділянки є рівними: 1  1   .

У цьому простому випадку обчислення тепловтрат може бути виконано за
формулами:
- потужність інтегральних тепловтрат на ділянці:
QТВ  ( T1  T2 )  g  cv ,

(5.14)

- питомі тепловтрати (на одиницю довжини трубопроводу):
QПИТ  QТВ L ,

(5.15)

де L – довжина ділянки;
T1 – середня температура теплоносія на початку ділянки за час від  1 до

2 ;
T2 – середня температура теплоносія в кінці ділянки за час від
(  1   ) до (  2   ) .

Співвідношення (5.14) дозволяє достовірно визначати тепловтрати
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тільки в разі прецизійних вимірювань різниць середньої температури
теплоносія на початку і кінці ділянки. Для проведення таких вимірювань
необхідне створення відповідної апаратури, яка дозволяє

з необхідною

точністю проводити вимірювання під час експлуатації теплотраси.
5.5.2 Апаратура для визначення різниці температури теплоносія на
базі занурюваних перетворювачів.
Розроблена прецизійна апаратура ІМРТ-1 і відповідна методика
вимірювань, призначені для визначення перепаду температури теплоносія,
що виникає внаслідок тепловтрат через теплоізоляцію на ділянці теплової
мережі [370…372]. Створений комплекс приладів «Траса», що дозволяє крім
температури теплоносія на початку і кінці ділянки, додатково вимірювати
температуру повітря і ґрунту [373]. У комплекси апаратури ІМРТ-1 і «Траса»
входять по дві ідентичні вимірювальні станції, калібрувальний термостат з
набором еталонних ртутних термометрів і програмне забезпечення для ПК.
Кожна вимірювальна станція містить перетворювачі температури (ПТ) і
спеціалізований

вимірювальний

пристрій

(ВП).

Зовнішній

вигляд

вимірювальної станції комплексу «Траса» представлено на рис. 5.10.

Рисунок 5.10 - Зовнішній вигляд
вимірювальної станції
комплексу «Траса»
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Конструкція ПТ обумовлена тим, що він призначений для установки в
спеціальні гільзи, уварені в трубопровід теплотраси. ПТ є термометром
опору, який виконаний у вигляді тонкостінної трубки з нержавіючої сталі
діаметром 6,2 мм і довжиною 240 мм. Всередині трубки поміщено чутливий
елемент, виконаний у вигляді спіралі з мідного лакованого дроту діаметром
0,05 мм з електричним опором 1000 Ом при 0 С. Для стабілізації
характеристик перетворювач зістарений протягом 500 годин при температурі
160 С. Мікропроцесорний вимірювальний пристрій забезпечує вимірювання
і обробку сигналів ПТ, індикацію і запам’ятовування температури в
незалежній флеш-пам’яті. Обсяг пам’яті дозволяє зберігати дані про
вимірювання температури, проведених протягом 10 діб з періодичністю 30
секунд. Вимірювання електричного опору термометра опору проводяться за
схемою несиметричного мосту з живленням стабільним струмом [374, 375].
Елементи мостової схеми, відібрані з однієї партії прецизійних резисторів за
мінімальними відхиленнями від номіналу, мають малі однакові значення
температурного коефіцієнта опору та конструктивно розташовані в тому ж
кожусі, що і чутливий елемент, що виключає вплив підвідних проводів на
точність вимірювання. Стабілізатор струму, що живить вимірювальний міст,
виконаний за схемою зі зворотним зв’язком по струму через термометр
опору, а напруга в діагоналі моста підсилюється за допомогою прецизійного
підсилювача з малими значеннями напруг і струмів зміщення. Всі
функціональні електронні вузли, що забезпечують точність вимірювань,
поміщені в спеціальний термостат, вбудований в вимірювальне пристрій, і
незалежно від умов експлуатації працюють при температурі (60 ± 0,5) °С, що
забезпечує стабільність їх характеристик. Для компенсації нелінійності
функції перетворення ПТ, перерахунок значень опору чутливого елемента в
значення температури здійснює мікропроцесорний пристрій за допомогою
апроксимуючого полінома, коефіцієнти якого визначено експериментально
для кожного екземпляра ПТ при налаштуванні приладу. Вбудований таймер з
автономним батарейним

живленням дозволяє

здійснювати

прив’язку
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проведених вимірювань за часом. Вимірювальний пристрій має конструкцію,
що забезпечує захист від пилу і бризок води, всі елементи управління і
індикації розміщені під герметичною прозорою кришкою. Електроживлення
в умовах експлуатації здійснюється або від автомобільного акумулятора
напругою 12 В, або через зовнішній блок живлення від мережі 220 В, 50 Гц.
Калібрувальний термостат, призначений для звірення чутливих
елементів ПТ та визначення поправок до їх показань, використовується при
метрологічній атестації та періодичних перевірках приладів. Термостат,
виконаний у вигляді масивного дюралюмінієвого циліндра з електричним
нагрівачем і теплоізоляцією на поверхні, має установчі гнізда для робітників
ПТ і еталонних ртутних термометрів і підтримує задану стабільну
температуру в діапазоні від 30 до 130 С.
Програмне забезпечення, що постачається з комплексом, дозволяє
перезаписувати накопичені у вимірювальному пристрої дані на жорсткий
диск ПК, обчислювати середні значення температури за будь-який заданий
оператором проміжок часу, розраховувати поправки за результатами звірення
ПТ з еталонними термометрами і вносити їх в результати вимірювань.
Проведено аналіз додаткової похибки вимірювання, що виникає
внаслідок теплообміну по настановній арматурі і з’єднувальному кабелю при
установці термометра в гільзі на трубопроводі. Ця похибка залежить від
глибини занурення термометра в теплоносій, від геометричних розмірів і
теплопровідності арматури і ПТ, від коефіцієнта теплообміну між
теплоносієм і гільзою термометра, від різниці температур теплоносія і
навколишнього

повітря.

За результатами

розрахунків для

найбільш

несприятливих умов експлуатації і конструкцій настановної арматури
визначено, що при зануренні чутливого елемента ПТ на глибину більше 25
см додаткова похибка становить приблизно 0,005 К і може бути зменшена в
3…5 разів шляхом ретельної теплоізоляції місця установки термометра.
У відповідності до методики проведення випробувань встановлюють
по одній вимірювальній станції в оглядових колодязях або павільйонах
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теплотраси на кінцях контрольованої ділянки, а ПТ поміщають в штатні
трубки-гільзи, уварені в поверхні виходу та повернення води (див. рис. 5.11).
Включають

вимірювальні

пристрої

(ВП),

які

обробляють

сигнали

перетворювачів температури, видають на індикацію результати вимірювань і
накопичують інформацію для подальшої передачі в ПК. Вимірювання
температури теплоносія проводять протягом декількох діб.

Рисунок 5.11 - Схема розміщення і з’єднання елементів апаратури
«Траса» на ділянці теплотраси: ВП1, ВП2 – вимірювальні пристрої; ДЖ1,
ДЖ2 – джерела живлення; ПК – персональний комп’ютер; ПЗ – програмне
забезпечення; Т – перетворювачі температури, що вимірюють температуру,
відповідно, пт – прямого трубопроводу, зт – зворотного трубопроводу, в –
повітря, гр – ґрунту
Після закінчення вимірювань прилади знімають з теплотраси,
підключають до ПК та переписують накопичену інформацію через
послідовний інтерфейс. За допомогою каліброваного термостата проводять
звірення ПТ з еталонними термометрами у вузькому робочому діапазоні
температур і визначають поправки до накопичених даних. ПК розраховує
середні значення температури на кінцях випробуваної ділянки теплотраси, за
якими, за наявності додаткової інформації про витрату теплоносія під час
випробувань, визначають значення інтегральних та питомих тепловтрат.
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Експлуатаційні випробування комплексу апаратури проведені на
діючій магістральній теплотрасі між київською ТЕЦ-6 і котельнею РТС-6.
Початкова точка контрольованої ділянки – 1П1 павільйон, кінцева точка –
насосна РТС-6.
Загальна довжина ділянки – 2970,7 м, в тому числі довжина надземної
прокладки – 146,5 м, підземної – 2824,2 м; діаметр трубопроводу DУ = 1200
мм. Випробування проведені при режимі роботи тепломережі з витратою
близько 7000 т / год, а також при експериментальному режимі зі зниженою
витратою теплоносія близько 3000 т / год. Результати записів температури
протягом доби наведені у вигляді графіків на рис. 5.12.
Як видно з представлених графіків, за допомогою створеної апаратури
з високою роздільною здатністю записані зміни температури теплоносія в
трубопроводі. Це дозволяє спостерігати динаміку витрачання енергії
споживачем і характерні особливості підтримки температури і витрати
теплоносія на ТЕЦ.
Порівняння ходу температури на початку і в кінці ділянки дозволяє
використовувати створену апаратуру як своєрідний тепловий міточний
витратомір

[376],

в

якому

як

мітки

використовуються

флуктуації

температури, створювані теплогенеруючим обладнанням, а за часом
проходження міток через ділянку теплотраси визначаються швидкість руху і
витрата теплоносія. Можливим також є визначення витрати теплоносія для
розрахунків за формулою (5.14) з використанням штатного витратоміра, який
зазвичай встановлений на кожній теплотрасі, або з використанням накладних
витратомірів різних типів, наприклад, ультразвукового або теплометричного
[376, 377].
Середній

перепад

температури

в

прямому

трубопроводі

на

досліджуваній ділянці склав приблизно 0,05 К при випробуваннях з витратою
близько 7000 т/год

і

0,105 К при зниженій витраті теплоносія. З

урахуванням похибок і розкиду результатів вимірювань, питомі тепловтрати
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на ділянці не перевищували Qуд = 176 Вт / м.

Рисунок 5.12 - Результати запису температури протягом доби: а – в
трубопроводі, що подає; б – в зворотному трубопроводі; в – фрагмент графіка
в збільшеному масштабі.
Значення тепловтрат на верхній межі інтервалу достовірності менше
гранично допустимих тепловтрат, за методикою встановлених ОРГРЕС [369]
для досліджуваного типу теплотрас при середньорічній різниці температури
теплоносія і повітря 65 С.
Були проведені також обчислення значень середньої температури і
перепаду температури на ділянці зворотного трубопроводу. У різні інтервали
часу перепад температури на ділянці зворотного трубопроводу становив від
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декількох тисячних до 0,02 К. Оскільки отримані значення фактично не
перевищують похибок вимірювання, вони лише якісно свідчать про малі
тепловтрати в зворотному трубопроводі, які не роблять істотного впливу на
значення загальних втрат енергії.
5.5.3 Апаратура для визначення різниці температури теплоносія на
базі накладних перетворювачів.
Розглянута вище апаратура може застосовуватися для визначення
тепловтрат на ділянках теплотрас, обладнаних штатними гільзами в
трубопроводах. Однак більша частина трубопроводів такими гільзами не
обладнана. Спроби використовувати термометри різних конструкцій для
визначення температури теплоносія шляхом вимірювання температури
зовнішньої поверхні труби виявилися безуспішними в зв’язку з тим, що
похибки таких вимірювань сумірні або перевищують зниження температури
теплоносія

на

ділянці

теплотраси,

викликане

тепловтратами.

Тому

запропоновано створити спеціалізовані прилади, що дозволяють точно
вимірювати

температуру

теплоносія

на

підставі

спільних

вимірів

температури і теплового потоку на поверхні трубопроводу.
Пропонується використовувати накладний комбінований перетворювач
(НКП) теплового потоку і температури, який виконаний у вигляді еластичної
(гнучкої) намагніченої пластини, товщиною приблизно 2…3 мм. Така
конструкція дозволить легко встановлювати перетворювач на металеву
поверхню трубопроводу (рис. 5.13).
НКП повинен містити два чутливих елемента: ПТ у вигляді
малогабаритного

високоомного

платинового

термометра

опору

і

перетворювач теплового потоку (ПТП) типу допоміжної стінки з біметалічної
гальванічної спіралі термоелементів.
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Рисунок 5.13 - Перетворювач НКП на металевій поверхні труби
Результати спільних вимірів температури і теплового потоку на
поверхні трубопроводу дозволяють визначати температуру теплоносія Tтн за
формулою:
Tтн  TВИМ  q  (RК  RТР  RКОНВ )

(5.16)

де TВИМ – виміряна температура поверхні труби;

q – виміряна густина теплового потоку від поверхні труби;
RК – тепловий опір контакту між ПТ та поверхнею труби;

RТР – тепловий опір металевої стінки труби;
RКОНВ – тепловий опір конвективного теплообміну між теплоносієм і

трубою.
Тепловий опір контакту між ПТ та поверхнею труби RК може бути
зменшено і стабілізовано за рахунок застосування теплопровідних мастил.
Тепловий опір металевої стінки труби RТР залежить від товщини і матеріалу
стінки

і

може

бути

легко

розрахований

для

всієї

номенклатури

використовуваних труб. Тепловий опір конвективного теплообміну між
теплоносієм і трубою

RКОНВ

є величиною, зворотною коефіцієнту

теплообміну , який може бути розрахований за відомими формулами [358,
378] в залежності від швидкості руху теплоносія і його властивостей. Таким

319

чином, значення всіх теплових опорів, що використовуються для розрахунку
температури теплоносія в трубі, можна легко визначити за інформацією про
тип труби, її температуру і швидкість руху теплоносія. Розрахунки
показують, що значення поправок, зумовлених відмінністю виміряної
температури поверхні труби і температури теплоносія, лежать в діапазоні від
0,05 до 0,5 К.
У комплект апаратури, крім накладних комбінованих перетворювачів
НКП, повинні входити не менше двох електронних блоків, що дозволяють
протягом

10

діб

записувати

сигнали

первинних

вимірювальних

перетворювачів; калібрувальний термостат для звірення ПТ та визначення
поправок до їх показаннями; персональний комп’ютер і відповідне
програмне забезпечення.
Методика проведення випробувань полягає в наступному:
- встановлюють перетворювачі НКП з використанням теплопровідних
мастил на очищену металеву поверхню труби виходу та повернення води на
початку і кінці ділянки. Установку проводять на бічну поверхню труби для
виключення впливу на результати вимірювання донних відкладень і
бульбашок повітря. Поверх НКП встановлюють теплову ізоляцію (див. рис.
5.13);
- підключають вихідні ланцюги НКП до електронних блоків (рис. 5.14)
і протягом декількох діб проводять запис сигналів ПТ та ПТП;
-

після

закінчення

випробувань

проводять

перезапис

файлів

накопиченої інформації з електронних блоків в персональний комп’ютер;
- проводять звірення перетворювачів температури НКП, для чого
встановлюють їх в калібрувальний термостат з температурою, значення якої
лежить в діапазоні проведених вимірювань, і визначають поправки до
показань ПТ (рис. 5.15);
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Рисунок 5.14 - Схема розміщення і з’єднання елементів апаратури
ТРАССА-2 при проведенні випробувань ділянки теплотраси: ПТ, ЗТ –
прямий і зворотний трубопроводи, відповідно; НКП – накладний
комбінований перетворювач теплового потоку і температури; ЕБ1, ЕБ2 –
електронні блоки; АК1, АК2 – акумулятори.

Рисунок 5.15 - Схеми розміщення та з’єднання елементів апаратури
ТРАССА-2 при виконанні звірення робочих НКП з еталонним термометром:
НКП1 ... НКП4 – накладні комбіновані перетворювачі теплового потоку і
температури; ЕБ1, ЕБ2 – електронні блоки; ТК – термостат калібрувальний,
Тк – температура калібрування, ПК – персональний комп’ютер.
- вводять в комп’ютер значення поправок, а також інформацію про тип
труби на випробуваній ділянці. З використанням наявного програмного
забезпечення за тепловими мітками розраховують швидкість руху (витрату)
теплоносія, розраховують значення теплових опорів, визначають значення
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температури теплоносія за (5.15) з урахуванням поправок, визначених при
звірянні НКП;
- визначають різниці температури на початку і кінці випробуваної
ділянки для теплоносія, що йде до споживача, та теплоносія, що йде від
споживача, розраховують інтегральні і питомі тепловтрати на випробуваній
ділянці.
Метод двох вимірювань для визначення теплового опору стінки
трубопроводу.
Значення теплового опору стінки труби, яке входить у розрахункову
формулу (5.15), може змінюватися у процесі експлуатації трубопроводу –
збільшуватися внаслідок відкладення вапна, або зменшуватися внаслідок дії
абразивних частинок у теплоносії на стінку. Використання для розрахунків
неточного значення теплового опору призводить до збільшення похибки
визначення температури теплоносія.
Для визначення сумарного теплового опору запропоновано метод двох
вимірювань, який полягає у тому, що перед випробуваннями на початку та в
кінці досліджуваної ділянки встановлюють на трубопровід по два комплекти
поверхневих перетворювачів температури і теплового потоку (рис. 5.16).

Рисунок 5.16 - Ілюстрація до методу двох вимірювань для визначення
сумарного теплового опору
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Проводять попередні вимірювання у двох режимах з суттєво різними
значеннями теплового потоку через поверхневі накладні комбіновані
перетворювачі, наприклад за наявності теплоізоляції на перетворювачі та за її
відсутності.
За результатами вимірювань у двох режимах складають систему
лінійних рівнянь теплопередавання крізь стінку трубопроводу:

TТН 1  Т11  q11  R1ТР ,
TТН 1  Т 21  q21  R2ТР ,
TТН 2  Т12  q12  R1ТР ,

(5.16)

TТН 2  Т 22  q22  R2ТР ,
де TТН 1 , TТН 2 - значення температури теплоносія при вимірюваннях у
першому та другому режимах теплообміну перетворювачів;
Т11 , Т12 - значення температури, визначені першим перетворювачем у
першому та другому режимах;
Т 21 , Т 22 - значення температури, визначені другим перетворювачем у
першому та другому режимах;
q11 , q12 - значення

теплового

потоку,

перетворювачем у першому та другому режимах;
q21 , q22 - значення теплового потоку,

визначені
визначені

першим
другим

перетворювачем у першому та другому режимах;
R1ТР , R2ТР - тепловий опір стінки труби у місцях встановлення
першого та другого перетворювачів.
Вирішення системи рівнянь (5.16) дозволяє визначити значення
сумарного теплового опору у місцях встановлення перетворювачів.
R1ТР 

q2 ,2 Т1,1  Т 2 ,1   q2 ,1 Т 2 ,2  Т1,2 
q1,2  q2 ,1  q1,1  q2 ,2

R 2ТР 

q1,1 Т 2 ,2  Т1,2   q1,2 Т 2 ,1  Т1,1 
.
q1,2  q2 ,1  q1,1  q2 ,2

(5.17)

У подальшому в ході випробувань знайдені значення застосовуються
для визначення температури теплоносія відповідно до (5.15).
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Розглянуті методики та засоби дозволяють при режимі роботи
теплотраси, близькому до експлуатаційного, визначати інтегральні і питомі
тепловтрати на ділянках теплотрас, як обладнаних гільзами для термометрів,
так і не обладнаних гільзами, при цьому не потрібно відключати споживачів
теплоти.
Розглянутий метод визначення тепловтрат за результатами вимірювання
зміни температури теплоносія та його витрати, по суті, відтворює принцип
дії теплообмінного калориметра або теплолічильника. Особливістю цього
калориметру є те, що його елементи можуть бути на відстані між собою у
декілька кілометрів, а визначається не передана споживачу корисна енергія, а
втрачена. Застосування перетворювачів теплового потоку у системах з
накладним

комбінованим

перетворювачем

демонструє

можливість

підвищення точності вимірювання теплообмінним калориметром за рахунок
введення поправок на теплообмін.
5.6 Ефективність застосування запропонованих методів та основні
тенденції розвитку калориметрії.
Розроблені та вдосконалені методи калориметрії дозволяють зменшити
вплив зовнішніх завад, зменшити масо-габаритні характеристики приладів,
підвищити швидкодію та продуктивність вимірювань. У таблиці 5.4 наведені
чисельні характеристики ефективності застосування запропонованих методів.
Таблиця 5.4 – Ефективність застосування запропонованих методів
Метод,
технічне рішення
Метод квазідифереціальних
вимірювань

Метод мультиреферентної
компенсації
Багатокоміркова
калориметрія
Активна адіабатна торцева
теплоізоляція

Ефект від використання
Зменшення впливу зовнішніх завад у 3…7 разів у
порівнянні з однокомірковими засобами. Зменшення масогабаритних характеристик приладів у 1,5…2 рази у
порівнянні з диференціальними засобами
Зменшення впливу зовнішніх завад приблизно на порядок
у порівнянні з однокомірковими засобами
Зменшення впливу зовнішніх завад за рахунок
неперервного порівняння з еталонним зразком та
підвищення продуктивності вимірювань у N разів, де N –
кількість робочих комірок
Зменшення неконтрольованих торцевих тепловтрат з
0,5…3% до 0,05…0,3% в залежності від конструкції та
співвідношення розмірів.
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Подовження таблиці 5.4
Динамічний режим
вимірювання імпульсного
тепловиділення
Удосконалення методу
розрахунку чутливості
перетворювачів теплового
потоку
Методи контролю
теплових втрат на ділянках
теплових мереж

Зменшення тривалості підготовки і вимірювання
імпульсного тепловиділення у 2…2,5 рази у порівнянні з
інтегральним методом
Зменшення похибки розрахунку чутливості у 2…3 рази і
можливість врахування впливу захисного шару на
чутливість
Можливість визначення інтегральних тепловтрат на
ділянці теплотраси без відключення споживачів за
рахунок прецизійного вимірювання температури
теплоносія з абсолютною похибкою вимірювання різниці
температури ±0,03 К і роздільною здатністю 0,001 К.

Наукові та практичні результати дисертаційної роботи доцільно
використовувати для створення новітніх апаратних засобів та удосконалення
програмного

забезпечення

калориметричних

систем

з

розширеним

діапазоном вимірювання, зменшення впливу зовнішніх збурень на результати
вимірювань, підвищення швидкодії приладів та номенклатури завдань
калориметричних досліджень.
На сьогоднішній день калориметрія розвивається швидкими темпами,
з’являються нові методи, принципи побудови калориметричних приладів та
нові типи вимірювальних засобів. Можна виділити декілька основних
тенденцій розвитку сучасної калориметрії.
І. Розширення предметних областей та номенклатури завдань і
відповідне розширення функціональних можливостей калориметрії. Якщо
калориметрія історично виникла як напрямок досліджень у фізиці та хімії, то
на сьогодні з її застосуванням проводиться широкий спектр досліджень у
біології та біотехнологіях, матеріалознавстві, геології і т. ін., а також у
багатьох галузях промислового виробництва та сільського господарства.
ІІ. Розширення діапазону вимірюваної енергії та діапазону температури,
в якому проводяться вимірювання. Розширення меж діапазону вимірюваної
енергії йде одночасно у двох напрямках – з одного боку активно
розвиваються методи і засоби нанокалориметрії, а з іншого боку, йде і
розвиток засобів вимірювання високих і надвисоких енергій. Температурний
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діапазон вимірювань також розширюється як у сторону кріогенних, так і у
сторону високих температур.
ІІІ. Розвиток калориметричних систем на основі комбінації різних
методів калориметрії, поєднання у системах різних типів сенсорів, які дають
можливість враховувати різноманітні фактори впливу. До цього напрямку
слід віднести також застосування при калориметричних дослідженнях інших
видів вимірювань. Визначення часу, маси та об’єму речовин, їх хімічний
аналіз на сьогодні вже є важливою складовою калориметричних вимірювань,
але можна передбачити сумісне застосування при дослідженнях калориметрії
та оптичних, фотоелектричних, електромагнітних, акустичних та інших
вимірювань.
ІV. Стрімко розвивається сканувальна калориметрія з лінійною,
ступінчатою

та

коливальною

зміною

температури

зразків.

Можна

передбачити створення калориметричних методів та вимірювальних систем
із гнучкою індивідуально програмованою зміною температури та інших
параметрів (тиску, вологості, освітленості і т.п.), що надасть можливість
проводити дослідження складних об’єктів у змінних умовах, характерних для
природних та технологічних процесів.
V. Всебічна автоматизація процесу калориметричних вимірювань,
включаючи відбір та підготовку зразків матеріалів, завантаження проб та
реакційних посудин у калориметричну систему, проведення досліду та
реєстрацію і опрацювання інформації, на сьогоднішній день фактично вже є
нормою сучасних досліджень. Розвиток цього напрямку пов'язаний з
поглибленням
проведення

процесу автоматизації, автоматичним контролем умов
калориметричного

експерименту

та

їх

відповідності

встановленим нормативам, передаванням даних як між різними приладами
однієї системи так і у спеціалізованих мережах для віддалених користувачів.
VІ.

Удосконалення

алгоритмічно-програмного

забезпечення

калориметричних систем, розвиток їх інформаційного забезпечення на основі
нових

моделей

та

методів

опрацювання

даних,

гнучке

поєднання
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експериментальних

калориметричних

вимірювань

з

моделюванням

досліджуваних процесів.
5.7 Основні результати та висновки за розділом 5.
1. Розроблені порожнинні радіометри теплового потоку серії РАП-12
дозволяють

вимірювати радіаційний тепловий потік від різноманітних

потужних джерел, у тому числі при пожежних випробуваннях, а в радіометрі
РАП-12КД реалізована квазідиференціальна схема побудови, що дозволяє
застосовувати його в умовах обмеженого об’єму випробувальних установок.
Спеціалізований радіометр РАП-12СР є, по суті, піргеліометром, який разом
багатоканальними піранометрами серії СР складає приладову базу для
дослідження сонячного опромінення в геліоенергетиці та будівництві.
2. Розроблено та апробовано методики визначення терморадіаційних
коефіцієнтів поверхонь матеріалів та виробів, а також методику визначення
коефіцієнту затінення світлопрозорої конструкції.
3. Гармонізована та впроваджена в Україні низка міжнародних
стандартів з теплофізичних вимірювань, а саме: у галузі геліоенергетики,
контролю якості скла з енергоефективним покриттям,

визначення

теплоємності, причому створені калориметричні прилади і системи є
апаратурним забезпеченням цих стандартів.
4. Запропоновані методики та створені вимірювальні засоби для
визначення інтегральних і питомих тепловтрат на ділянках теплотрас, які
дозволяють проводити вимірювання при режимі роботи теплотраси,
близькому до експлуатаційного. Застосування перетворювачів теплового
потоку у системі визначення тепловтрат з накладним комбінованим
перетворювачем демонструє можливість підвищення точності вимірювання
теплообмінним калориметром за рахунок введення поправок на теплообмін.
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ВИСНОВКИ
Отримані в дисертаційній роботі результати є вирішенням актуальної
науково-технічної

проблеми

розвитку

теоретичних

засад

побудови,

розроблення та практичного застосування кондуктивних калориметричних
систем та засобів, які забезпечують покращення експлуатаційних та
метрологічних

характеристик

засобів

визначення

теплофізичних

властивостей речовин та параметрів процесів.
1. Запропоновано метод квазідиференціальної калориметрії, відповідно
до якого застосовують дві комірки: основну робочу з необхідними розмірами
і компенсаційну комірку значно меншого розміру з імітатором реакційної
посудини,

а

також

ланку

корекції

сигналу

чутливого

елемента

компенсаційної комірки із заданою передавальною функцією і суматор
сигналів. Метод забезпечує зменшення впливу зовнішніх завад у 3…7 разів у
порівнянні з однокомірковими засобами, або дає змогу зменшити масогабаритні характеристики у 1,5…2 рази у порівнянні з диференціальними
засобами калориметрії.
2.

Обґрунтовано

та

розроблено

метод

мультиреферентної

диференціальної калориметрії, згідно з яким імітатор в компенсаційній
комірці виконують складеним з кількох незалежно регульованих референтів,
які мають передавальну функцію простої інерційної ланки. Це дає
можливість компенсації динамічних збурень в калориметрах теплового
потоку зі складною конфігурацією комірок та реакційних посудин приблизно
на порядок у порівнянні з однокомірковими засобами.
3.

Запропоновано

метод

динамічного

вимірювання

імпульсного

тепловиділення, який передбачає застосування багаторазових вимірювань
теплового потоку в регулярному режимі з подальшою екстраполяцією
отриманих результатів, що дає можливість зменшити тривалість підготовки
та вимірювання у 2…2,5 рази у порівнянні з інтегральним методом.
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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 зменшення похибки розрахунку
чутливості у 2…3 рази і є базою теоретичного обґрунтування залежності
чутливості від товщини та теплофізичних властивостей поверхневих 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 різнорідні теплофізичні властивості, а створений
вимірювальний засіб дозволяє визначати тепловиділення з відносною
похибкою в межах ± 3% і теплопровідність – з похибкою ± 5%.
6. Для підвищення продуктивності вимірювань пропорційно кількості
робочих комірок розвинуто метод багатокоміркової калориметрії, який у
поєднанні з методом 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 комірки-референта, а створена вимірювальна система
дозволяє досліджувати неоднорідні зразки складної структури і визначати
теплоту випаровування з відносною похибкою не більшою за ±2,5 %.
8. Запропоновано метод і розроблено систему вимірювання температури
теплоносія, які забезпечують компенсацію похибок, викликаних тепловим
потоком крізь стінку трубопроводу. Метод і система забезпечують
можливість

прецизійного

вимірювання

температури

теплоносія

з

абсолютною похибкою вимірювання різниці температури ±0,03 К і
роздільною

здатністю

0,001

К

та надають

можливість

визначення
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інтегральних тепловтрат на ділянці теплотраси за допомогою накладних
перетворювачів.
9. В цілому розроблено та вдосконалено методи калориметрії, методику
розрахунку перетворювачів теплового потоку, низку вимірювальних засобів,
гармонізовано міжнародні стандарти та опубліковано монографії, що, по
суті, являється методологією кондуктивної калориметрії.
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Дослідження проведені сумісно співробітниками відділу теплометрії та лабораторії
гігротермічних процесів відділу тепломасообміну в дисперсних системах.
1. Об’єкт досліджень: Зразки рідких біопалив та нафтопродуктів, що надані лабораторією
ГТП ІТТФ НАНУ. В таблиці 1 надано склад досліджуваних палив.
Таблиця 1 – Склад досліджуваних палив
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Позначення палива
СЕ
ОР
МЕРО
ЕЕРО
БП-10
БП-30
БП-40
БП-50
БП-60
БП-80
М 100
AHD
AHD гель
ДП
Б2е
Б5е
Б20е
Б2м
Б5м
Б20м

Склад
Спирт етиловий абсолютний (біоетанол)
Олія ріпакова
Метилові ефіри ріпакової олії
Етилові ефіри ріпакової олії
суміш 90% ріпакової олії та 10% спирту етилового
суміш 70% ріпакової олії та 30% спирту етилового
суміш 60% ріпакової олії та 40% спирту етилового
суміш 50% ріпакової олії та 50% спирту етилового
суміш 40% ріпакової олії та 60% спирту етилового
суміш 20% ріпакової олії та 80% спирту етилового
Мазут марки М 100
дизельне паливо
суміш ДП 98% та
суміш ДП 95% та
суміш ДП 80% та
суміш ДП 98% та
суміш ДП 95% та
суміш ДП 80% та

ЕЕРО 2%
ЕЕРО 5%
ЕЕРО 20%
МЕРО 2%
МЕРО 5%
МЕРО 20%

2. Застосовані прилади
Теплоту згоряння зразків досліджено за допомогою калориметра для вимірювання теплоти
згоряння палива моделі КТС-4 зав. №01, до складу якого входить калориметрична бомба: БКУ-2 № 11.
Прилад КТС-4 є бомбовим анероїдним ізопериболічним калориметром теплового потоку. Діапазон
вимірювань від 10 до 40 кДж з похибкою ± 0,2%. Теплота згоряння визначається шляхом
спалювання зразка речовини в калориметричній бомбі, заповненій киснем при тиску 2,5 – 3,0
МПа.
Масу зразків, упаковки з поліетилену, запального дроту та бавовняного наповнювача
визначено за допомогою ваг ВЛР-20 зав. №727.
2.1 Устрій калориметра
Калориметр представляє собою установку, що складається з функціонально зв’язаних
теплового та електронного блоків, калориметричної бомби (далі – бомба), персонального
комп’ютера та сервісного обладнання.
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4. Результати вимірювань та розрахунків.
Результати вимірювань та розрахунків теплоти згоряння в бомбі наведені в таблиці 2.
Слід відзначити, що при спалюванні у бомбі зразків палив №5...№10, тобто сумішей ріпакової олії
з етиловим спиртом, в тиглі утворювалася незначна кількість шлаків (приблизно 1...1,5% від
початкової маси проби), що може бути пов’язано з недостатньою очисткою вихідних компонентів.
Це питання потребує додаткового дослідження.
Таблиця 2 - Розрахунок теплоти згоряння в бомбі зразків палив
№
з/п

Позначення
палива

1

СЕ

2

ОР

3

МЕРО

4

ЕЕРО

5

БП-10

6

БП-30

7

БП-40

8

БП-50

9

БП-60

10

БП-80

11

М 100

12

AHD 2000

13

AHD 2000гель

14

ДП

15

Б2е

16

Б5е

17

Б20е

18

Б2м

19

Б5м

20

Б20м

Муп
(мг)
64,925
57,83
62,26
64,015
57,8
61,2
67,745
54,735
59,745
58,51
72,215
60,81
56,84
58,32
55,965
66,21
65,265
55,2
66,54
57,395
46,645
57,98
42,2
41,965
36,745
34,78
50,08
41,765
34,25
41,085
40,345
40,805
36,225
35,84
49,54
39,67
35,025
52,155
41,025
42,62

Мнап
(мг)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42,62
46,86
40,985
47,3
62,4
52,285
46,63
47,37
53,59
49,035
51,47
50,805
42,785
63,92

Мпал
(мг)
327,55
471,045
448,32
310,19
387,145
499,23
378,77
464,72
450,12
398,76
415,76
405,295
410,03
426,62
437,875
408,5
437,775
440,72
390,67
425,82
353,59
387,15
393,13
399,875
428,27
358,61
388,4
324,165
335,23
300,145
331,36
312,59
339,9
268,68
325,68
289,2
329,585
268,055
305,465
332,195

Мдр1
(мг)
11,65
12,5
12,71
11,105
13,07
11,57
12,86
12,46
13,5
13,47
13,79
12,7
13,04
15,4
15,13
13,05
12,36
13,155
12,53
12,585
15,23
16,91
15,84
15,47
16,83
17,175
15,65
14,345
14,21
15,26
14,175
15,47
13,835
15,55
15,28
15,37
15,39
16,515
16,74
16,1

Мдр2
(мг)
4,58
4,61
4,6
4,55
4,6
5,03
4,53
3,92
4,63
5,675
4,285
4,055
6,66
6,82
6,1
5,76
5,01
4,49
4,33
4,935
5,975
7,06
5,1
5,545
7,27
7,47
6,41
6,235
5,135
5,84
6,075
5,9
5,705
6,565
5,185
6,21
5,06
7,23
6,205
4,6

Qп
(Дж)
12559
16352
20668
15234
18143
22732
18304
21144
19914
17853
18,240
17363
16951
17631
17398
16876
17384
16977
15053
15680
16527
18400
11324
11456
11184
9556
20916
17620
17659
16443
18049
17047
17772
14568
18119
15897
17515
15474
16326
17937

qбомб і

qбомб

(кДж/кг)

(кДж/кг)

29094
28978
39614
39474
39884
39815
39974
39989
38036
37917
35758
35828
34868
34936
33753
33750
32753
32662
30579
30526
40556
40517
23757
23719
22079
22081
45979
45902
45829
45724
45616
45610
44992
45005
45753
45696
45527
45450
44791
44744

29036
36544
39850
39982
37977
35793
34902
33752
32708
30553
40536
23738
22080
45941
45776
45613
44999
45724
45489
44768
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Для розрахунку вищої теплоти згоряння необхідна інформація про вміст сірки у паливі, а для
розрахунку нижчої теплоти згоряння – про вміст водню та води.
За даними літературних джерел вміст сірки у дизельному паливі не перевищує 0,2% [2], а у
біодизелі (МЕРО і ЕЕРО) та олії – 0,02% [3], вміст сірки у мазуті М100 класу IV не перевищує
2,0% [4].
Вміст водню у етиловому спирті, олії ріпаковій, метилових та етилових ефірах розрахований на
підставі відомого хімічного (елементарного) складу. Масова доля (%) водню у дизельному паливі
та мазуті М100 розрахована за вищою теплотою згоряння за емпіричними формулами,
наведеними в стандарті [1]:
H = (0,001195·qв – 41,4) – для дизельного палива;
H = (0,001121·qв – 37,6) – для котельних палив (мазутів).
За даними виробника етилового спирту масова доля води в ньому складає 0,3%. У дизельному
паливі вологи не повинно бути [2], вміст вологи у ефірах (МЕРО і ЕЕРО) також прийнятий рівним
0%. Вміст вологи у ріпаковій олії та мазуті визначено експериментально сушінням проб цих
речовин при температурі 105ºС. За результатами вимірювань вміст вологи у ріпаковій олії 0%, а у
мазуті – 3,55%.
Для речовин №12 AHD 2000 та №13 AHD 2000-гель вища теплота згоряння визначена виходячи з
того, що масова доля сірки в них дорівнює нулю. Нижча теплота згоряння для цих речовин не
розраховувались у зв’язку з відсутністю необхідних даних про вміст водню та води. У разі
уточнення цих даних відповідні розрахунки можуть бути проведені з використанням визначеної
вищої теплоти згоряння за формулою (3).
Результати розрахунків вмісту сірки, водню та вологи у досліджуваних паливах надані в таблиці
3.
Таблиця 3 - Розрахунок вмісту сірки, водню та вологи у зразках палив
№
Позначення
Вміст сірки S,%
Вміст водню H, %
Вміст вологи W, %
з/п
палива
0
0,30
1
СЕ
13,13
0,02
0,00
2
ОР
11,43
0,02
0,00
3
МЕРО
11,83
0,02
0,00
4
ЕЕРО
11,94
0,018
0,03
5
БП-10
11,60
0,014
0,09
6
БП-30
11,94
0,012
0,12
7
БП-40
12,11
0,01
0,15
8
БП-50
12,28
0,008
0,18
9
БП-60
12,45
0,004
0,24
10
БП-80
12,79
2
3,55
11
М 100
7,53
0
12
AHD
0
13
AHD гель
0,2
0,00
14
ДП
13,37
0,1964
0,00
15
Б2е
13,34
0,191
0,00
16
Б5е
13,30
0,164
0,00
17
Б20е
13,09
0,1964
0,00
18
Б2м
13,34
0,191
0,00
19
Б5м
13,29
0,164
0,00
20
Б20м
13,06
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Розрахунки вищої та нижчої теплоти згоряння палив проведені згідно з формулами (2) та (3), а
результати наведені в таблиці 4.

Таблиця 4 - Розрахунок вищої та нижчої теплоти згоряння палив
№
з/п

Позначення
палива

1
СЕ
2
ОР
3
МЕРО
4
ЕЕРО
5
БП-10
6
БП-30
7
БП-40
8
БП-50
9
БП-60
10
БП-80
11
М 100
12
AHD
13
AHD гель
14
ДП
15
Б2е
16
Б5е
17
Б20е
18
Б2м
19
Б5м
20
Б20м
5. Висновки

Вища теплота
згоряння, кДж/кг

Нижча теплота
згорання, кДж/кг

28948
39460
39753
39892
37887
35703
34813
33663
32618
30464
40260
23650
21992
45834
45669
45507
44895
45617
45383
44664

26074
36966
37171
37285
35355
33095
32167
30979
29896
27667
38529
42915
42756
42603
42039
42705
42480
41813

Нижча теплота
згоряння (округлена),
кДж/кг
26070
36970
37170
37290
35360
33100
32170
30980
29900
27670
38530
42920
42760
42600
42040
42700
42480
41810

За результатами проведених досліджень визначено вищу та нижчу теплоту згорання рідких
біопалив, нафтопродуктів та біопаливних сумішей. Визначено, що для сумішей традиційного
дизельного палива та метилових або етилових ефірів ріпакової олії (біодизелю) діє закон
адитивності, тобто теплота згорання сумішей відповідає теплоті згорання компонентів у
пропорційному співвідношенні. Для сумішей ріпакової олії та біоетанолу (зразки №5…№10
табл.1) відмічено, що виміряна теплота згорання суміші на 1,5...2% нижче розрахункової теплоти
згорання компонентів суміші взятих у відповідному пропорційному співвідношенні. Крім того,
при спалюванні зразків сумішей ріпакової олії та біоетанолу відмічено утворення деякої кількості
шлаків (близько 1…1,5% від початкової маси проби), причина чого потребує проведення
подальших досліджень.
6. Перелік посилань
1. ГОСТ 21261-91 Нефтепродукты. Метод определения высшей теплоты сгорания и вычисления
низшей теплоты сгорания.- М.: Из-во стандартов, 1992.- 23 с.
2. ГОСТ 305-82 Топливо дизельное. Технические условия.
3. http://biodiesel.com.ua/news/050429-1.html
4. ГОСТ 10585-99 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия.
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Методика визначення теплоти згоряння загалом відповідає стандартним методикам для
твердих видів палива ГОСТ 147-95 (ИСО 1928-76) «Межгосударственный стандарт. Топливо
твердое минеральное. Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты
сгорания». Значення вмісту сірки та водню для визначення поправок при обробці
експериментальних даних використовувалися такі, що надані фірмою Incolab Services в
сертифікатах якості на вугілля, а поправка, що враховує теплоту утворення та розчинення в воді
азотної кислоти, визначена як рекомендовано ГОСТ 147-95.
При всіх випробуваннях проводять щонайменше два досліди і якщо розбіжність результатів
дослідів перевищує заданий рівень, проводять третій дослід, а за результат приймають середнє по
двом найближчим вимірюванням.
4 Прилади та апаратура.
Теплоту згоряння зразків досліджено за допомогою калориметра для вимірювання теплоти
згоряння палива моделі КТС-4 зав. №01 (свідоцтво про МА ДП Укрметртестстандарт №24.651.2010
від 28.12.2010 р.), до складу якого входить калориметрична бомба БКУ-2 №11 (атестат №24-2/5461).
Масу зразків, запального дроту та паперової упаковки визначено за допомогою ваг
ВЛР-20 зав. №727.
При визначені зольності та вологості зразків використовувалися ваги A500 фірми AXIS,
зав. № 6902, шафа сушильна лабораторна СНОЛ-3,5 та піч муфельна.
5 Результати вимірювань.
5.1 4.1 Результати визначення вологості палива у стані поставки та вологості аналітичних
проб наведені в таблиці 1.
Таблиця 1.
№ зразка
Зразок 1 Зразок 2
стан зразка
Х5
Х6
Вологість у стані поставки Wп, %
3,9
2,8
Вологість аналітичної проби Wа, %
2,1
1,6
5.2 Результати вимірювання зольності аналітичної проби та сухого палива представлені в
таблиці 2.
Таблиця 2
№ зразка
Зразок 1
Зразок 2
стан зразка
Х5
Х6
Зольність аналітичної проби Zа, %
19,0
33,3
Зольність в сухому стані Zc, %
19,4
33,8
5.3 При визначенні теплоти згоряння проби спалювалися в упаковці з паперу з відомою
теплотою згоряння. Проведено по два досліди спалювання аналітичних проб кожного зразка
вугілля.
Результати вимірювань та розрахунків наведені в таблиці 3.
Питома теплота згоряння палива в бомбі розраховується за формулою:
q б =[ Q п – qпапір ·mпапір – qдр (m1 – m2)] / mз ,
(1)
де qдр = 2510 Дж/г - питома теплота згоряння запального дроту;
qпапір= 15044 Дж/г - питома теплота згоряння паперової упаковки.
Середнє значення теплоти згоряння аналітичних проб вугілля у бомбі для кожного зразка
розраховано як середнє за результатами двох вимірювань.
Таблиця 3
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Результати обчислень

Результати вимірювань

Зразок

Визначення маси
Проби палива Паперової
Дроту до
упаковки
згоряння
mз, г
mпапір, мг
m1, мг

Зразок 1 Х5
Зразок 2 Х6

0,994485
0,985585
1,25924
1,10182

136,67
136,56
133,53
137,51

Залишку дроту,
що не згорів,
m2, мг

16,215
14,285
16,93
18,04

1,93
1,87
4,48
5,32

Показання
приладу,
Qп, Дж

28826
28633
31480
27891

Виміряна
Середнє
теплота значення qб ,
згоряння в
кДж/кг
бомбі, qбі ,
кДж/кг

26882
26936
23379
23407

26909
23393

5.4 Розрахунок вищої та нижчої теплоти згоряння
Вища теплота згоряння аналітичної проби з врахуванням поправок на створення та
розчинення кислот розраховано за формулою:
qаВ = qб – (94S+qб)
(2)
де 94 – коефіцієнт, що враховує теплоту утворення сірчаної кислоти з діоксиду сірки та
розчинення сірчаної кислоти у воді на 1% сірки, що перейшла при згорянні палива в сірчану
кислоту, кДж/кг;
S – масова доля сірки в паливі, %;
qб - поправка, що враховує теплоту утворення та розчинення в воді азотної кислоти,
згідно з ГОСТ 147-95 прийнято = 0,001.
Нижча теплота згоряння аналітичної проби складає:
qaН = qВ – 24,42(8,94Hа+Wа) , кДж/кг

(3)

В сухому стані вища теплота згоряння складає:
q CВ  q aВ 

100
100  Wa

(4)

В сухому стані нижча теплота згоряння складає:
qСН = qСВ – 24,428,94Hс , кДж/кг

(5)

Результати розрахунків теплоти згоряння аналітичних проб за формулами (2), (3) наведені
у таблиці 4.
Таблиця 4 – Результати визначення теплоти згоряння аналітичних проб.
Зразок
qб,
S, %
H, %
Wа, % qавища,
qанижча, qавища,
qанижча,
кДж/кг
кДж/кг кДж/кг ккал/кг ккал/кг
Зразок 1 Х5
Зразок 2 Х6

26909
23393

1,8
0,66

2,51
2,64

2,1
1,6

26713
23308

26113
22692

6382
5568

6238
5421

Результати розрахунків теплоти згоряння зразків у сухому стані за формулами (4) та (5)
наведені у таблиці 5.
Таблиця 5 – Результати визначення теплоти згоряння зразків у сухому стані.
Зразок
qсвища,
qснижча,
qсвища,
qснижча,
Зразок 1 Х5
Зразок 2 Х6

кДж/кг

кДж/кг

ккал/кг

ккал/кг

27292
23691

26744
23114

6520
5659

6389
5522
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Додаток до протоколу № 13/2015
випробувань по визначенню теплоти згоряння зразка дизельного біопалива
Д1. Прилади та апаратура.
Теплоту згоряння зразків досліджено за допомогою калориметра для вимірювання теплоти
згоряння палива моделі КТС-4 зав. №01 (свідоцтво про МА ДП Укрметртестстандарт
№24.651.2010 від 28.12.2010р.), до складу якого входить калориметрична бомба БКУ-2 №11
(атестат №24-2/5461).
Масу зразків для калориметричних вимірювань теплоти згоряння, маси упаковки та
запального дроту визначено за допомогою ваг ВЛР-20 зав. №727.
Д2. Методики випробувань.
Методика визначення теплоти згоряння загалом відповідає стандартним методикам для
рідких видів палива ГОСТ 21261-91 «НЕФТЕПРОДУКТЫ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСШЕЙ
ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ И ВЫЧИСЛЕНИЕ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ». Згідно цього
стандарту проводять щонайменше два досліди вимірювання теплоти згоряння і якщо розбіжність
результатів дослідів перевищує заданий рівень (130 кДж/кг), проводять третій дослід, а за
результат приймають середнє по двом найближчим вимірюванням.
Порядок роботи з калориметром КТС-4 відповідає вимогам його експлуатаційної
документації. Оскільки досліджуваний зразок має масляні компоненти, що легко розгораються
при контакті з киснем, зразки спалювалися в упаковці з поліетилену. Теплоту згоряння
поліетилену визначено попередньо за допомогою цього ж калориметра та враховано при обробці
результатів дослідів.
При підготовці проби вимірюється маса проби палива М пал, поліетиленової упаковки Муп,
мідного запального дроту Мдр1. 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 або упаковки, що не згоріли,
дослід вважається недійсним.
Питома теплота згоряння палива в бомбі розраховується за формулою:
q бомб =[ Q п – q др (Мдр1– Мдр2) – q уп Муп] / Мпал ,
(1)
де q бомб – питома теплота згоряння палива в бомбі калориметра;
Qп – виміряна теплота згоряння проби палива;
q др = 2510 Дж/г – питома теплота згоряння запального дроту;
Мдр1 – маса запального дроту; Мдр2 – маса залишку запального дроту;
q уп = 46382 Дж/г – питома теплота згоряння упаковки з поліетилену;
Муп – маса поліетиленової упаковки; Мпал – маса проби палива.
Результати вимірювань та розрахунків згідно (1) теплоти згоряння в бомбі наведені в таблиці Д1.
Оскільки результати першого та другого дослідів відрізнялися між собою більше
допустимого рівня, проведений третій дослід, а за результатами другого та третього дослідів
розраховане середнє значення теплоти згоряння зразка.
Таблиця Д1 – Результати вимірювань та розрахунків теплоти згоряння в бомбі
Позначення
qбомб і
qбомб
Муп
Мпал
Мдр1
Мдр2
Qп
палива
(г)
(г)
(г)
(г)
(Дж)
(кДж/кг)
(кДж/кг)
0,04466 0,25098 0,01422 0,00555
12081
39795
Дизельне
39603
0,04373 0,25624 0,01512 0,00508
12205
39617
біопаливо
НУБІП
0,05886 0,22396 0,01458 0,00308
11625
39588
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Додаток до протоколу № 9/2016
досліджень терморадіаційних характеристик селективного покриття
жовтень-листопад 2016р.

Свідоцтво про атестацію випробувальної лабораторії ІТТФ НАНУ № ПТ-458/13 від 26.12.2013 р.

Д1 Застосовані прилади та обладнання
Д1.1 Основні засоби вимірювальної техніки:
– радіометр абсолютний водоохолоджуваний РАП-12УМ з діапазоном вимірювання до
20 кВт/м2 і похибкою вимірювання ±2%;
– радіометр абсолютний диференціальний РАП-12СР з діапазоном вимірювання до 2 кВт/м2 і
похибкою вимірювання ±2%;
– 8 перетворювачів теплового потоку (ПТП) у вигляді пластин 2х40х80 мм з похибкою
вимірювань ±4%;
– мультиметр цифровий Fluke 8846 A у режимі вимірювання електричної напруги постійного
струму з похибкою 0,01/0,004 ;
– багатоканальний вимірювальний комплекс «Ресурс-32» з приведеною похибкою
вимірювань 0,1% у піддіапазоні 50 мВ.
Д1.2 Засоби вимірювальної техніки для визначення умов проведення досліджень:
– термометр лабораторний типу ТЛ-4 з межами допустимої похибки ± 0,4 ° С;
– психрометр аспіраційний типу М-34 з межами допустимої похибки ± 5%;
– барограф метеорологічний з межами абсолютної похибки не більше 110 Па.
Д1.3 Допоміжне обладнання для створення необхідних умов теплообміну досліджуваних
зразків:
– радіаційна градуювальна установка РГУ-2;
– переносний поворотний стенд для досліджень при експозиції приладів і зразків від Сонця;
– ультратермостат U2С з похибкою стабілізації температури в заданій температурній точці
±0,2 К.
Д2 Методики вимірювань.
Д2.1 Коефіцієнти перетворення восьми ПТП попередньо визначені шляхом компарування з
перетворювачем – робочим еталоном. Чотири зразки покриттів, що нанесені на сталеву фольгу і
мають позначення НР975, НР976, НР977, НР978 наклеєні на 4 перетворювачі теплового потоку, на
інші 4 перетворювача наклеєні зразки з покриттями, характеристики яких відомі – алюмінієва
фольга у стані поставки, алюмінієва фольга оксидована та плівка “Oracal 641” – на двох
перетворювачах. На зразках з відомими терморадіаційними характеристиками проводять
паралельні вимірювання для порівняння з результатами, отриманими на досліджуваних зразках.
Вихідні сигнали всіх ПТП при дослідженнях вимірюються за допомогою вимірювального
комплексу «Ресурс-32», програмне забезпечення якого автоматично обчислює значення густини
теплового потоку, що проходить крізь досліджуваний зразок та перетворювач теплового потоку.
Д2.2 Методика вимірювань ступеню чорноти  полягає в опромінені досліджуваних зразків
від випромінювача, що має температуру на кілька десятків градусів вищу, ніж досліджувані
зразки, та у визначенні відношення потужності частки інфрачервоного випромінення, яка
поглинається поверхнею зразка, до потужності падаючого випромінення.
Вимірювання проводять за допомогою радіаційної градуювальної установки РГУ-2.
Основними складовими вузлами радіаційної градуювальної установки РГУ-2 є випромінювач,
виконаний у вигляді моделі абсолютно чорного тіла, плаский водоохолоджуваний холодильник та
водоохолоджуваний порожнинний світловод, виконаний у вигляді труби, розташованої між
випромінювачем та холодильником. Температура випромінювача при дослідженнях задається та
підтримується спеціальним електронним регулятором, а температура холодильника та відбивних
стінок світловоду підтримується за допомогою термостата U2С у режимі циркуляції. Завдяки
конструкції установки у області на поверхні холодильника, яка розташована навпроти
випромінювача та охоплена трубою світловода, утворюється робоча зона рівномірного розподілу
густини падаючого теплового потоку. Саме у цій зоні при вимірюваннях розташовують ПТП з
наклеєними зразками досліджуваних селективних покриттів. Випромінювач розташований зверху,
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холодильник – знизу, а з боків робоча зона закрита стінками світловоду, що практично повністю
виключає конвективний теплообмін в робочій зоні, тому правомірно вважати, що на розташовані
там зразки діє тільки радіаційний тепловий потік. При відносно невеликій різниці температур між
випромінювачем і поверхнею досліджуваного зразка їх спектри випромінювання близькі одне до
одного, а коефіцієнт поглинання покриття зразка дорівнює ступеню чорноти (коефіцієнту емісії)
тобто a=ε.
Порядок виконання вимірювань наступний:
 Задають за допомогою регулятора та термостата значення температури
випромінювача 348К (75°С) та холодильника 298К (25°С); витримують установку протягом
інтервалу часу, необхідного для стабілізації температури.
 Розташовують у робочій зоні радіометр РАП-12УМ та вимірюють за допомогою
мультиметра Fluke вихідного сигналу радіометра, за яким розраховують значення густини
падаючого теплового потоку QПАД.
 Послідовно розташовують у робочій зоні установки ПТП з наклеєними зразками
покриттів і після стабілізації сигналів проводять за допомогою комплексу «Ресурс-32»
серію вимірювань (не менше 30), за якими визначають середнє значення густини теплового
потоку, що відповідає поглинутій покриттям і-го зразка складовій радіаційного потоку
QПОГЛ, і.
 Після проведення вимірювань на всіх зразках, знову перевіряють за допомогою
радіометру РАП-12УМ значення густини падаючого теплового потоку.
 Розраховують значення напівсферичного ступеню чорноти для і-го зразка і за
формулою:
i   i 

QПОГЛ ,і
QПАД



K ПТП ,і  ЕПТП ,і
K РАП 12УМ  ЕРАП

,

(1)

де K ПТП ,і , K РАП 12УМ – коефіцієнти перетворення і-того ПТП та радіометру РАП-12УМ;
ЕПТП ,і , ЕРАП – усереднені вихідні сигнали і-того ПТП та радіометру РАП-12УМ.
Для зменшення випадкової складової похибки вимірювань проводять не менше 5 циклів
вимірювань і результат вимірювань для кожного зразка визначають як середнє значення i .
Д2.3 Методика вимірювань коефіцієнта поглинання сонячного випромінення А S полягає в
опромінені досліджуваних зразків від Сонця та у визначенні відношення потужності частки
інфрачервоного випромінення, яка поглинається поверхнею зразка, до потужності падаючого
випромінення.
Нормальний коефіцієнт поглинання сонячного випромінення АS визначають при
використанні у якості джерела випромінення Сонця у ясну погоду. При цьому застосовують
переносний поворотний стенд для досліджень при експозиції приладів і зразків від Сонця у якості
допоміжного обладнання, а радіометр абсолютний диференціальний РАП-12СР разом з
мультиметром Fluke 8846A у якості робочих еталонів. ПТП з наклеєними зразками досліджуваних
селективних покриттів при випробуваннях розміщають на єдиному профільованому колекторірадіаторі, який обдувають з боку ребер радіатора потоком оточуючого повітря від вентилятора. На
сторону колектора-радіатора, на якій розташовані ПТП зі зразками, встановлюють бленду у
вигляді коробу з відкритою стінкою у сторону джерела випромінення, але закритою з боків для
захисту від неконтрольованих потоків повітря і конвективного теплообміну. Така система
охолодження дозволяє зменшити теплообмін зразків і ПТП з оточуючим середовищем.
Вимірювання проводять за методом «Сонця і тіні», тобто зразки і радіометр піддають почергово
опроміненню від Сонця та при затіненому Сонці опроміненню від оточуючого середовища
(небесної сфери, будівель, тощо). У якості інформативного параметру використовують різницю
сигналів ПТП і радіометра, що дозволяє зменшити вплив оточуючих завад – джерел теплового
випромінення.
Порядок виконання вимірювань наступний:
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 Встановлюють радіометр РАП-12СР і колектор-радіатор разом з ПТП і наклеєними
зразками на переносний поворотний стенд. Поворотний стенд та його вузли розвертають за
азимутом і за кутом до горизонту так, щоб забезпечити нормальне до площини зразків
надходження сонячного випромінення. Включають охолоджуючий вентилятор.
 За допомогою комплексу «Ресурс-32» контролюють сигнали ПТП і, після їх
стабілізації протягом приблизно 3 хвилин, проводять серію вимірювань (не менше 30), за
якими визначають середнє значення густини теплового потоку при опроміненні від Сонця,
С
що відповідає поглинутій покриттям і-го зразка складовій радіаційного потоку QПОГЛ
,і .
Одночасно за допомогою радіометра РАП-12СР та мультиметра Fluke визначають значення
С
густини падаючого нормального теплового потоку при опроміненні від Сонця QПАД
.
 Перекривають заслінкою видимий з місця розташування ПТП та радіометру диск
Сонця. За допомогою комплексу «Ресурс-32» контролюють сигнали ПТП і, після їх
стабілізації протягом приблизно 3 хвилин, проводять серію вимірювань (не менше 30), за
Т
якими визначають середнє значення густини теплового потоку в умовах затінення, QПОГЛ
,і .
Одночасно за допомогою радіометра РАП-12СР та мультиметра Fluke визначають значення
Т
густини теплового потоку в умовах затінення QПАД
.
 Розраховують значення нормального коефіцієнту
випромінення для і-го зразка АS,і за наступною формулою:
AS ,i 

С
Т
QПОГЛ
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поглинання
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сонячного

(2)

 Перед кожним наступним циклом вимірювань за методом «Сонця і тіні»
перевіряють та за необхідності змінюють орієнтацію стенду та його вузлів так, щоб
забезпечити нормальне до площини зразків надходження сонячного випромінення. В
умовах безхмарного неба вдалося провести лише 3 цикли вимірювань і результат
вимірювань для кожного зразка визначений як середнє значення AS ,i .
Д2.4 Оцінювання невизначеності вимірювань виконано у відповідності з РМГ 43-2001.
Розрахунок стандартних невизначеностей типу А для багатократно виміряних вхідних
величин – сигналів ПТП та радіометрів, проводять за формулою:

u A( x ) 

n
1
x  xj

n(n  1) j 1





2

,

(3)

де n – кількість багатократних вимірювань;
x – усереднене значення вхідної величини;
x j – значення вхідної величини при j-му вимірювані.
Розрахунок стандартних невизначеностей типу В здійснюють на підставі відомих значень
границь похибки вимірювань ±δ, вважаючи, що похибка вимірювань вхідної величини має
рівномірний розподіл. При цьому стандартна невизначеність типу В розраховується за формулою:

u В( x ) 

( х )

,

3

де (х ) границі абсолютної похибки вимірювань величини х .
Відносна похибка вимірювання ПТП складає ±4%, радіометрів ±2%. Для комплексу «Ресурс32» приведена відносна похибка складає ±0,1% на піддіапазоні 50 мВ. Для мультиметру Fluke
8846A
відносна похибка на піддіапазоні 100 мВ визначається за формулою

 100   . Похибки вимірювання первинних перетворювачів (ПТП і радіометрів)
 0, 01  0, 004 
 1  %
 Е



та вторинних приладів (комплексу «Ресурс-32» та мультиметру) є незалежними випадковими
величинами. На підставі наведеної інформації отримані наступні розрахункові формули:
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Визначення коефіцієнтів впливу при вимірювані ступеню чорноти :
cQПОГЛ ,і 

i
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Визначення коефіцієнтів впливу при вимірювані коефіцієнту поглинання сонячного
випромінення АS:
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Враховуючи відсутність кореляції між вхідними величинами сумарну невизначеність
вихідної величини Y (ε або AS) визначають на підставі розрахованих значень uA, uB з урахуванням
коефіцієнтів впливу cm за формулою:
2
2
u С (Y)   cm u A,m  uB,m  .
m

Зразки порівняння

Досліджувані
зразки

За нормального закону розподілу можливих значень вимірюваної величини коефіцієнт
охоплення дорівнює 2 при довірчій ймовірності 0,95, отже розширена невизначеність визначається
за формулою: U  2  uC (Y ) .
3. Результати вимірювань.
Результати вимірювань напівсферичного ступеню чорноти ε наведені у таблиці Д1, а
нормального коефіцієнту поглинання сонячного випромінення As – у таблиці Д2. В таблицях
також наведені значення розширеної невизначеності вимірювань, а для зразків порівняння з
відомими терморадіаційними характеристиками – значення характеристик за літературними
даними.
Таблиця Д1. Результати вимірювання напівсферичного ступеню чорноти 
Виміряне
Розширена
значення  за
Зразок
невизначеність
значення 
літературними даними
НР 975
0,337
0,045
НР 976

0,332

0,045

-

НР 977

0,110

0,041

-

НР 978
алюмінієва фольга у
стані поставки
алюмінієва фольга
оксидована
плівка “Oracal 641”
зразок 1
плівка “Oracal 641”
зразок 2

0,281

0,043

-

0,096

0,031

0,1…0,2

0,810

0,063

0,4…0,8 у залежності від
товщини оксидного шару

0,90

0,067

0,9

0,871

0,066

0,9

410

411

412

413

