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АНОТАЦІЯ 

 

Ступак О.С. Тепломасообмін в нових енергоефективних технологіях по 

циклу Майсоценка. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань  

14 електрична інженерія за 144 – Теплоенергетика. – Інститут технічної 

теплофізики НАН України, Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена теоретичному й експериментальному 

дослідженню тепло- та масообміну в каналах непрямого випарного 

охолодження, а також розробці нових енергоефективних технологій по М-

циклу, включно з системами опалення та кондиціювання, новими 

конструкціями елементарної комірки тепломасообмінного апарату з капілярно-

пористими стінками вологих каналів, а також регенеративним субатмосферним 

циклом Брайтона. 

Опалення та кондиціювання - найбільш енергоємні галузь енергетики, 

близько 55% загальних первинних енергоресурсів країни, тому проблема 

зростання вартості локального теплопостачання для населення України 

залишається гострою і являється однією з головних проблем енергетичної 

безпеки країни за рахунок постійного зростання вартості первинних 

енергоресурсів та великої кількості морально застарілих та енергозатратних 

систем опалення.  

Серед відомих систем опалення та кондиціювання немає рішення, яке б 

кардинально допомогло у вирішенні цієї проблеми. Тому пошук нових схем і 

створення більш ефективних, екологічно чистих і дешевих установок 

локального тепло- та холодопостачання являється однією з головних проблем 

теплоенергетики України. Оскільки в Україні протягом останніх років 

спостерігається надлишок виробництва електричної енергії, тому найбільш 

перспективним напрямком представляється застосування нових досягнень 

технологій, термодинаміки і комбінація термодинамічних циклів. 
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 В результаті аналізу літературних джерел, в яких наведено огляд існуючих 

систем опалення, результати експериментальних та теоретичних досліджень 

тепло- та масообміну випарного охолодження, зроблено висновок, що одним із 

перспективних напрямків розвитку термодинаміки являється цикл Майсоценка, 

який корисно використовує психрометричну енергію оточуючого середовища в 

формі різниці температур сухого і мокрого термометра. Цикл реалізується в 

тепломасообмінному апараті не прямого випарного типу охолодження з 

системою сухих і вологих каналів не великої висоти, в яких організовані 

процеси випаровування води та її конденсації. В результаті атмосферне повітря 

в апараті М-циклу розділяється на охолоджене повітря та насичене(до 100%) 

повітря з початковою температурою, але більш високою ентальпією за рахунок 

використання психометричної енергії. Так як ступінь термодинамічної 

досконалості термодинамічних процесів, що протікають в апараті не прямого 

випарного охолодження, близька до одиниці теоретичною межею охолодження 

повітря в цикле є температура точки роси. Такого результату неможливо 

досягнути за допомогою інших термодинамічних циклів. 

Цикл Майсоценка має високий потенціал впровадження у велику кількість 

технологічних процесів, насамперед в системах кондиціювання та вентиляції, 

але психрометричну енергію повітря, доцільно використати як рушійну силу в 

багатьох енергетичних і тепломасообмінних технологіях. Оскільки в пристроях 

на основі циклу Майсоценка використовується потенційна енергія 

навколишнього середовища (вологого повітря атмосфери), то вартість 

виробленої енергії істотно менша порівняно з іншими технологіями 

відновлюваної енергетики. Тому високий інтерес представляє дослідження та 

розробка нових енергоефективних технологіях по циклу Майсоценка, серед 

яких кліматичні системи для потреб опалювання та кондиціювання приміщень, 

а також субатмосферний зворотній цикл Брайтона газотурбінної установки з 

регенерацією викидної теплоти по циклу Майсоценка. 

Враховуючи складність задач дослідження комбінацій технологій з циклом 

Майсоценка, в дисертації застосовано комплексний підхід до дослідження, в 
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якому використовуються поєднання експериментального та теоретичного 

методів досліджень. 

Дослідження ймовірності використання циклу Майсоценка для потреб 

опалення теоретично підтверджувалося здатністю підвищувати питому 

ентальпії потоку повітря яке нагрівається за рахунок психрометричного енергії 

оточуючого середовища, тому було розроблено схеми систем опалення на 

основі комбінованого циклу Майсоценка та Ренкіна. Експериментальне 

дослідження було проведено в різноманітних кліматичних умовах на установці, 

яка представляє собою систему повітряного опалення на базі теплового насосу 

та тепломасообмінного апарату Майсоценка. Процес нагріву чистого повітря з 

оточуючого середовища, без бай пасування, проходить при послідовному 

підвищенню температури і вологості в апараті Майсоценка та додатковому 

догріванні конденсатором теплового насоса. В результаті аналізу та обробки 

експериментальних даних отримано рекордну термодинамічну ефективність з 

СОР на рівні 6,3…9,73 для потреб повітряного опалення приміщень і СОР на 

рівні 10,49…16,32 для потреб кондиціювання приміщень. 

Проведений аналіз субатмосферного циклу Брайтона зі змінними 

теплофізичними властивостями робочого тіла з регенерацією теплоти по М-

циклу та сонячним нагрівачем показав зростання термічного ККД 

регенеративного циклу з ростом масового вмісту вологи робочого тіла на вході 

в турбіну. Високі значення термічного ККД циклу ( 80...87 %t  ) можна досягти 

при порівняно невисоких значеннях ступеня підвищення тиску в циклі ( 5 ) та 

високих значеннях масового вмісту вологи робочого тіла на вході в турбіну. 

Збільшення температури повітря на виході із сонячного нагрівача і температури 

пароповітряної суміші перед турбіною, призводить до зростання ККД 

газотурбінної установки з 45% до 58%. Висока міра регенерації теплоти у циклі 

– понад 90%, яка досягається при температурі повітря за сонячним нагрівачем 

80°C, сприяє збільшенню термічного ККД ηtp від 65% до 74%, розглядаючи 

зміну температури робочого тіла перед турбіною від 200°C до 340°C. Але зі 

збільшенням відносної вологості атмосферного повітря, значення ККД 
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зменшується. Для температури повітря за сонячним нагрівачем 80°С при 

збільшенні відносної вологості від 20% до 100% ККД зменшується від 74% до 

69%. Це зменшення обумовлено зменшенням ступеня регенерації теплової 

енергії в апараті Майсоценка. 

Як показав аналіз, конструкції існуючих тепломасообмінних апаратів по 

циклу Майсоценка має ряд недоліків, що ускладнює його використання, а саме:  

високу витрату води на виробництво одиниці холоду, ускладнене регулювання 

параметрів вихідного повітря, відносно низькі межі робочих параметрів 

експлуатації. В зв’язку з цим створення більш досконалої конструкції 

тепломасообмінного апарата на основі циклу Майсоценка являється основним 

напрямком при розробці нових енергоефективних технологій опалення та 

кондиціювання. Тому для розробка та створення нової конструкції 

тепломасообмінного апарату М-циклу вертикального типу з капілярно-

пористими стінками вологих каналів було виконано пошук та проведено 

експериментальне дослідження статичних характеристик 9 зразків капілярно-

пористих матеріалів в адіабатних умовах і визначено висоту та швидкість 

підйому води в них при нульовій швидкості повітряного потоку, серед яких 

обрано 2 найкращі зразки та виконано експериментальне дослідження 

динамічних (підйом води) і масообмінних характеристик в каналі малого 

еквівалентного діаметра з паралельними капілярно-пористими стінками в 

адіабатних умовах при ламінарному русі повітряного потоку зі швидкостями 

0,15…2,4 м/с. В результаті аналізу та обробки експериментальних даних щодо 

масообміну в такому каналі створено експериментальну установку для 

дослідження тепломасообмiну в елементарній комірці каналу по М-циклу за 

новою схемою з сухими і вологими паралельними каналами малого 

еквівалентного діаметру та проведено експериментальне дослідження в 

широкому діапазоні числа Рейнольдса 200…1200,  в температурному проміжку 

16…30°С,  при відносній вологості повітря 30…50% та проведено розрахункове 

(з використанням модифікованого ε-NTU методу) дослідження тепло- та 

масообміну в новій елементарній комірці, що працює по М–циклу. 
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В результаті аналізу та обробки експериментальних даних щодо 

ефективності комірки по М–циклу було отримано, що термодинамічна 

ефективність комірки по М–циклу знижується із зростанням швидкості потоку. 

Причому, при Red< 500 ефективність по температурі точки роси була понад 0.8, 

а по мокрому термометру перевищувала одиницю, тобто температура вологого 

потоку знижується до величини, меншої за температуру мокрого термометра. 

Для підтвердження експериментальних даних проведено розрахункове (з 

використанням модифікованого ε-NTU методу) дослідження тепло- та 

масообміну в новій елементарній комірці, що працює по М–циклу, яке 

показало, що середня розбіжність складає ±6%. 

В заключній частині дисертації виконані розрахунки впливу різних 

факторів на термодинамічну ефективність комірки по М–циклу, а саме: 

геометрія (висота та довжина каналів), якість матеріалів (капілярні властивості, 

теплопровідність), початкові умови (температура та вологість повітря на вході в 

комірку), режимні фактори (швидкість потоку, число Рейнольдса в каналі, 

інтенсифікація теплообміну в сухому та робочому каналах). 

Ключові слова: теплопостачання, опалення і кондиціювання, цикл 

Майсоценка, цикл Ренкіна, тепловий насос, рекуперація теплоти, цикл 

Брайтона, тепломасообмінний апарат. 
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ANNOTATION 

 

Stupak O.S. Heat and mass transfer in new energy efficient technologies 

according to the Maisotsenko cycle. - Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of philosophy 

in the field of knowledge 14 electric engineering for 144 - Heat power. - Institute of 

Technical Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 

2020. 

The dissertation is devoted to theoretical and experimental research of heat and 

mass transfer in channels of indirect evaporative cooling, and also to development of 

new energy efficient technologies on M-cycle, including heating and conditioning 

systems, new designs of an elementary cell of the heat and mass exchange device 

with capillaries and porous also the regenerative subatmospheric cycle of Brighton. 

Heating and air conditioning are the most energy-intensive energy sectors, about 

55% of the country's total primary energy resources, so the problem of increasing the 

cost of local heating for the population of Ukraine remains acute and is one of the 

main problems of energy security. energy-intensive heating systems. 

Among the known heating and air conditioning systems, there is no solution that 

would dramatically help solve this problem. Therefore, the search for new schemes 

and the creation of more efficient, environmentally friendly and cheap local heat and 

cooling systems is one of the main problems of the heat industry of Ukraine. As in 

Ukraine in recent years there has been a surplus of electricity production, so the most 

promising area is the application of new advances in technology, thermodynamics 

and a combination of thermodynamic cycles. 

As a result of the analysis of literature sources, which provide an overview of 

existing heating systems, experimental and theoretical studies of heat and mass 
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transfer of evaporative cooling, it is concluded that one of the promising areas of 

thermodynamics is the Maysotsenko cycle, which makes good use of ambient 

psychrometric energy. dry and wet bulb temperatures. The cycle is implemented in a 

heat and mass transfer apparatus of non-direct evaporative type of cooling with a 

system of dry and wet channels of low height, in which the processes of water 

evaporation and condensation are organized. As a result, the atmospheric air in the 

M-cycle apparatus is divided into cooled air and saturated (up to 100%) air with an 

initial temperature, but a higher enthalpy due to the use of psychometric energy. 

Since the degree of thermodynamic perfection of thermodynamic processes occurring 

in the apparatus of indirect evaporative cooling, close to unity, the theoretical limit of 

air cooling in the cycle is the dew point temperature. This result cannot be achieved 

with other thermodynamic cycles. 

The Maisotsenko cycle has a high potential for implementation in a large 

number of technological processes, primarily in air conditioning and ventilation 

systems, but psychrometric air energy should be used as a driving force in many 

energy and heat and mass transfer technologies. Because the Maisotsen cycle-based 

devices use the potential energy of the environment (humid air of the atmosphere), 

the cost of energy produced is significantly lower compared to other renewable 

energy technologies. Therefore, of great interest is the research and development of 

new energy-efficient technologies in the Maisotsenko cycle, including air 

conditioning systems for heating and air conditioning, as well as the subatmospheric 

reverse cycle of the Brighton gas turbine with heat recovery in the Maisotsenko 

cycle. 

Given the complexity of the problems of research of combinations of 

technologies with the Maysotsenko cycle, the dissertation uses a comprehensive 

approach to research, which uses a combination of experimental and theoretical 

research methods. 
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The study of the probability of using the Maisotsenko cycle for heating purposes 

was theoretically confirmed by the ability to increase the specific enthalpy of the air 

flow heated by psychrometric energy of the environment, so schemes of heating 

systems based on the combined Maisotsenko and Rankin cycle were developed. The 

experimental study was carried out in different climatic conditions at the installation, 

which is an air heating system based on a heat pump and heat and mass transfer 

apparatus Maisotsenko. The process of heating clean air from the environment, 

without bypassing, takes place with a consistent increase in temperature and humidity 

in the device Maisotsenko and additional heating by the condenser of the heat pump. 

As a result of analysis and processing of experimental data, a record thermodynamic 

efficiency was obtained with COP at the level of 6.3… 9.73 for the needs of air 

heating of premises and COP at the level of 10.49… 16.32 for the needs of indoor air 

conditioning. 

The analysis of the Brighton subatmospheric cycle with variable thermophysical 

properties of the working fluid with M-cycle heat regeneration and solar heater 

showed an increase in thermal efficiency of the regenerative cycle with increasing 

mass content of working fluid at the turbine inlet. High values of the thermal 

efficiency of the cycle ( 80...87 %t  ) can be achieved at relatively low values of the 

degree of pressure increase in the cycle ( 5 ) and high values of the mass moisture 

content of the working fluid at the inlet to the turbine. Increasing the air temperature 

at the outlet of the solar heater and the temperature of the steam-air mixture in front 

of the turbine leads to an increase in the efficiency of the gas turbine unit from 45% 

to 58%. A high degree of heat recovery in the cycle - more than 90%, which is 

achieved at an air temperature behind a solar heater of 80 ° C, increases the thermal 

efficiency ηtp from 65% to 74%, considering the change in working temperature in 

front of the turbine from 200 ° C to 340 ° C . But with increasing relative humidity, 

the efficiency decreases. For air temperature behind a solar heater of 80 °C at 

increase in relative humidity from 20% to 100% efficiency decreases from 74% to 
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69%. This decrease is due to a decrease in the degree of regeneration of thermal 

energy in the apparatus of Maisotsenko. 

As the analysis showed, the design of existing heat and mass exchangers on the 

Maysotsenko cycle has a number of disadvantages that complicate its use, namely: 

high water consumption for the production of a unit of cold, difficult regulation of 

exhaust air parameters, relatively low operating parameters. In this regard, the 

creation of a more advanced design of the heat and mass transfer device based on the 

Maisotsenko cycle is the main direction in the development of new energy-efficient 

heating and air conditioning technologies. Therefore, to develop and create a new 

design of heat exchanger M-cycle vertical type with capillary-porous walls of wet 

channels, a search was performed and an experimental study of the static 

characteristics of 9 samples of capillary-porous materials in adiabatic conditions and 

determined the height and rate of water rise at zero air flow velocities, among which 

the 2 best samples were selected and an experimental study of dynamic (water rise) 

and mass transfer characteristics in a channel of small equivalent diameter with 

parallel capillary-porous walls in adiabatic conditions with laminar air flow with 

velocities of 0.15… 2.4 m / s. As a result of analysis and processing of experimental 

data on mass transfer in such a channel, an experimental installation for heat and 

mass transfer in the unit cell of the M-cycle channel according to a new scheme with 

dry and wet parallel channels of small equivalent diameter was created and an 

experimental study in a wide range , in the temperature range of 16… 30 ° С, at a 

relative humidity of 30… 50% and a calculated (using a modified ε-NTU method) 

study of heat and mass transfer in a new unit cell operating on the M-cycle. 

As a result of analysis and processing of experimental data on the efficiency of 

the M-cycle cell, it was obtained that the thermodynamic efficiency of the M-cycle 

cell decreases with increasing flow rate. Moreover, at Red< 500, the efficiency of the 

dew point temperature was more than 0.8, and the wet bulb thermometer exceeded 

one, ie the temperature of the wet stream decreases to a value less than the 

temperature of the wet bulb thermometer. 
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To confirm the experimental data, a calculated (using a modified ε-NTU 

method) study of heat and mass transfer in a new unit cell operating on the M-cycle 

was performed, which showed that the average discrepancy is ± 6%. 

In the final part of the dissertation calculations of influence of various factors on 

thermodynamic efficiency of a cell on M-cycle, namely: geometry (height and length 

of channels), quality of materials (capillary properties, thermal conductivity), initial 

conditions (temperature and humidity of an air in an entrance to a cell) are executed. , 

mode factors (flow rate, Reynolds number in the channel, intensification of heat 

transfer in the dry and working channels). 

Key words: heat supply, heating and conditioning, Maisotsenko cycle, Rankin 

cycle, heat pump, heat recovery, Brighton cycle, heat and mass transfer apparatus. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

Латинські символи: 

а – нахил залежності ентальпії насиченого повітря від температури, кг/(м
2
∙с) 

B – ширина каналу, м 

cp – теплоємність, кДж/(кг·К) 

d – вологовміст, г/кг; температурний коефіцієнт,  

dе – еквівалентний діаметр, м 

F – площа перетину каналу, м
2
 

f – площа поперечного перерізу каналу повітропроводу, м
2
 

G – масова витрата, кг/с 

h – питома ентальпія, кДж/кг; висота каналу, м 

H – висота тепломасообмінника, м 

k – показник адіабати, 

k* – модифікований коефіцієнт тепломасопередачі, кг/(м
2
∙с) 

L –довжина каналу, м 

N – електрична потужність, Вт 

p – абсолютний тиск, Па 

pS – тиск насиченої пари, Па 

P – тиск, Па 

Q – тепловий потік, Вт 

s – ентропія,  кДж/(кг·К) 

Т – температура, К 

t – температура, °С 
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w – швидкість потоку, м/с 

 

Грецькі символи: 

β – коефіцієнт масообміну, кг/(м
2 
∙с) 

ε – ефективність теплообміну, 

ε* – відношення реального теплового потоку до максимального 

h  – ККД тепломасообмінного апарату Майсоценка за ентальпією  

t  – ККД тепломасообмінного апарату Майсоценка за температурою, 

  – термічний ККД, 

π – ступінь підвищення тиску, 

ρ – густина, кг/м
3
 

τ – час, с 

φ – коефіцієнт зміни ізобарної теплоємності робочого тіла в циклі, 

Числа подібності: 

Nu – число Нуссельта, 

Re – число Рейнольдса,  

Pr – число Прандтля. 

Нижні індекси: 

M – М-цикл, 

ТН – тепловий насос, 

w  — стінка, 

вол – вологе повітря, 

к – цикл Карно 

м.т. – мокрий термометр, 
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п – водяна пара, 

пов – повітря, 

рег – регенеративний цикл, 

сух – сухе повітря, 

т.р. – точка роси, 

Скорочення:  

COP – коефіцієнт перетворення енергії (Coefficient of Performance), 

NTU – Number of Transfer Units 

ККД – коефіцієнт корисної дії. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Опалення - найбільш 

енергоємна галузь енергетики, близько 55% загальних первинних 

енергоресурсів країни, тому проблема зростання вартості локального 

теплопостачання для населення України залишається гострою і являється 

однією з головних проблем енергетичної безпеки країни за рахунок постійного 

зростання вартості первинних енергоресурсів та великої кількості морально 

застарілих та енергозатратних систем опалення. Більш широке використання 

місцевих видів палива (торф, біомаса) частково вирішує цю проблему, але 

призводить до значного погіршення локального екологічного становища 

внаслідок недосконалості теплогенеруючих установок. Теплові насоси, що 

працюють по циклу Ренкіна та використовують енергію навколишнього 

середовища(повітря, землі чи води), забезпечують високий коефіцієнт 

перетворення енергії на рівні 3…4, але характеризуються високою питомою 

вартістю (понад 1000 євро за 1 кВт встановленої теплової потужності) і 

високим строком повернення інвестицій (8-10 років). Відсутність вітчизняного 

виробництва компресорів фреонового типу створюють високу вартість 

теплових насосів. 

Тому пошук нових схем і створення більш ефективних, екологічно 

чистих і дешевих установок локального теплопостачання являється однією з 

головних проблем теплоенергетики України. Оскільки в Україні протягом 

останніх років спостерігається надлишок виробництва електричної енергії, 

тому найбільш перспективним напрямком представляється застосування 

нових досягнень технологій, термодинаміки і комбінація термодинамічних 

циклів з використанням електричної енергії.  

Одним із перспективніших напрямків розвитку термодинаміки являється 

цикл Майсоценка, який корисно використовує психрометричну енергію 
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оточуючого середовища в формі різниці температур сухого і мокрого 

термометра. Цикл реалізується в тепломасообмінному апараті не прямого 

випарного типу охолодження з системою сухих і вологих каналів не великої 

висоти, в яких організовані процеси випаровування води та її конденсації. В 

результаті атмосферне повітря в апараті М-циклу розділяється на 

охолоджене повітря та насичене(до 100%) повітря з початковою 

температурою, але більш високою ентальпією за рахунок використання 

психометричної енергії. Так як ступінь термодинамічної досконалості 

термодинамічних процесів, що протікають в апараті не прямого випарного 

охолодження, близька до одиниці теоретичною межею охолодження повітря 

в цикле є температура точки роси. Такого результату неможливо досягнути 

за допомогою інших термодинамічних циклів. 

Цикл Майсоценка має високий потенціал впровадження у велику 

кількість технологічних процесів, насамперед в системах кондиціювання та 

вентиляції, але також високу різницю густини охолоджуваного повітря, що 

нагрівається, доцільно використати як рушійну силу в енергетичних і тепло- 

й масообмінних технологіях. У всіх випадках через сухий і вологий робочі 

канали рухається атмосферне повітря (або використаний газ). У системах 

кондиціювання через сухий канал охолодження проходить повітря з 

атмосфери, а в енергетичних, тепло- і масообмінних технологіях – 

вихлопний газ енергетичних установок або охолоджувана робоча рідина 

(наприклад, у конденсаторі). Оскільки в пристроях на основі М-циклу 

використовується потенційна енергія навколишнього середовища (вологого 

повітря атмосфери), то вартість виробленої енергії істотно менша порівняно 

з іншими технологіями відновлюваної енергетики.  

Цикл Майсоценка відносно молодий, тому основний масив 

експериментальних та теоретичних досліджень циклу Майсоценка та сфер його 

застосування дуже обмежений і відноситься до можливості застосування його 

для потреб кондиціювання приміщень та перспектив його розвитку у різних 
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галузях без реалізації на практиці. Значний внесок в дослідження та 

систематизацію даних по даній проблемі зробили такі ведучі вчені, як В.С. 

Майсоценко, В.І.Терехов, А.А. Халатов, A.Hasan, М.В. Горбачев,  К. Кхафаджи 

та багато інших. 

Особливий інтерес представляє дослідження тепло- та масообмінних 

процесів циклу Майсоценка та реалізація схем на основі його комбінації з 

іншими термодинамічними циклами, наприклад тепловим насосом для потреб 

опалення та кондиціювання приміщень, комбінації циклу Майсоценка з циклом 

Брайтона для утилізації теплоти, а також розробка нового тепломасообмінного 

апарату по М-циклу на базі нових технологій матеріалознавства і 

термодинаміки. Отримані на даний час результати показують, що цикл 

Майсоценка має високі перспективи застосування, але ґрунтовно дослідження 

по можливості застосування його для потреб опалення приміщень, отримання 

додаткової теплоти з оточуючого середовища та підвищення ентальпії газів без 

додаткових енергозатрат не проводилися. 

Проведені попередні дослідження показали перспективність застосування 

циклу Майсоценка в сфері кондиціювання. Однак наявні результати досліджень 

на даний час носять фрагментарний характер, і не дозволяють отримати надійні 

розрахункові співвідношення. Це не дає можливості використовувати ці дані 

при розробці та проектуванні обладнання на базі циклу Майсоценка та його 

комбінацій. 

Таким чином, подальше дослідження тепломасообміну циклу Майсоценка 

та застосування його для створення нових енергоефективних технологіях 

представляє значний науковий та практичний інтерес. Вельми актуальним є 

дослідження тепло та масообмінних процесів у комплексній триканальній 

структурі тепломасообмінного апарату на базі циклу Майсоценка, яке дозволяє 

перейти від теоретичного аналізу різноманітних комбінованих схем до 

практичної реалізації. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

відповідає переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень та 

науково-технічних розробок за напрямом «Теплофізичні дослідження процесів 

у теплоенергетичному устаткуванні  та розробка методів підвищення його 

ефективності, надійності та екологічної безпеки» Код  виду науково-технічної 

діяльності за Державним класифікатором України: 1.2.13.14.06 «Технічна 

теплофізика». Наукові результати, представлені в дисертації, отримані при 

виконанні держбюджетних НДР: №: 1.7.1.864 «Дослідження тепло– і 

масообміну в каналах із закруткою потоку та створення нових вихрових 

технологій для енергомашинобудування» (ІТТФ НАНУ, № д/р 0115U002254), 

№: 1.7.1.880 «Розробка та дослідження надефективного теплового насоса на 

основі циклів Ренкіна і Майсоценко для теплопостачання і кондиціювання 

будівель» (ІТТФ НАНУ, № д/р 0117U002606); міжнародного договору Zhejiang 

Golden Egg Science and Technology Co.,LTD. (Китай, м. Ханчжоу), ІТТФ НАНУ 

(Україна, м. Київ) та АТ «БРОТЕП-ЕКО» (Україна, м. Бровари) № 1/1/01 на 

виконання науково-дослідних робіт з розробки,  виготовлення та проведення 

експериментального дослідження установки для визначення масообмінних 

характеристик гідрофільного  матеріалу у динамічній адіабатній системі та 

тепломасообмінного апарату непрямого випарного типу від «11» лютого 2019 

р. 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – теоретичне 

та експериментальне дослідження тепло- та масообміну в каналах з непрямим 

випарним охолодженням  і розробка нових енергоефективних технологій по М-

циклу, включно з системами опалення та кондиціювання, новими 

конструкціями елементарної комірки тепломасообмінного апарату з капілярно-

пористими стінками вологих каналів, а також регенеративним субатмосферним 

циклом Брайтона. 
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Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

- Розробити і дослідити нові схеми систем опалення та кондиціювання на 

основі комбінованого циклу Майсоценка та Ренкіна, виконати їх 

експериментальне дослідження в різноманітних кліматичних умовах, та 

визначити термодинамічну ефективність. 

- Визначити термодинамічні властивості регенеративного циклу Брайтона 

зі сталими та змінними теплофізичними властивостями робочого тіла, і 

порівняти його з ідеальним циклом Карно. 

- Виконати подальше дослідження субатмосферного зворотного циклу 

Брайтона газотурбінної установки з регенерацією викидної теплоти по циклу 

Майсоценка та визначити її основні параметри. 

- Виконати експериментальне дослідження статичних характеристик 9 

зразків капілярно-пористих матеріалів в адіабатних умовах і визначити висоту 

та швидкість підйому води в них при нульовій швидкості повітряного потоку. 

- Виконати експериментальне дослідження динамічних (швидкість 

підйому води) і масообмінних характеристик в каналі малого еквівалентного 

діаметра з паралельними капілярно-пористими стінками в адіабатних умовах 

при ламінарному русі повітряного потоку. 

- Визначити закономірності тепло- та масообміну, термодинамічну 

ефективність елементарної комірки нового тепломасообмінного апарата по 

циклу Майсоценко з сухими і вологими паралельними каналами малого 

еквівалентного діаметру при ламінарному русі повітряного потоку. 

– За допомогою ε-NTU метода виконати аналіз елементарної комірки 

нового тепломасообмінного апарату по М-циклу та визначити вплив різних 

факторів на його термодинамічну ефективність.  

 

Методи дослідження. При вирішенні сформульованих вище задач 

використовувалось  поєднання експериментального та теоретичного методів 
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досліджень. В експериментальній частині виконано дослідження 

термодинамічної ефективності розроблених нових схем систем опалення та 

кондиціювання приміщень на основі комбінованого циклу Майсоценка та 

Ренкіна в різних кліматичних умовах. В експериментах вимірювалася витрата, 

температура та відносна вологість повітря, за рахунок чого розрахунково були 

отримані теплові потоки отримані повітрям і затрачені потужності з яких 

отримано показник термодинамічної ефективності СОР. Також в 

експериментальній частині виконано дослідження статичних характеристик 9 

зразків капілярно-пористих матеріалів в адіабатних умовах і визначено висоту 

та швидкість підйому води в них при нульовій швидкості повітряного потоку та 

виконано експериментальне дослідження динамічних (підйом води) і 

масообмінних характеристик в каналі малого еквівалентного діаметра з 

паралельними капілярно-пористими стінками в адіабатних умовах при 

ламінарному русі повітряного потоку зі швидкостями 0,15…2,4 м/с та 

дослідження нового тепломасообмінного апарата по циклу Майсоценко з 

сухими і вологими паралельними каналами малого еквівалентного діаметру в 

широкому діапазоні числа Рейнольдса 200…1200,  в температурному проміжку 

16…30°С,  при відносній вологості повітря 30…50%. В теоретичній частині на 

базі створеної раніше комп’ютерної програми розрахунку циклу Брайтона 

виконано аналіз ККД субатмосферного циклу Брайтона з регенерацією теплоти 

по М-циклу та зі змінними теплофізичними властивостями робочого тіла, а 

також проведено розрахункове (з використанням модифікованого ε-NTU 

методу) дослідження тепло- та масообміну в новій елементарній комірці, що 

працює по М–циклу.. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень та висновків, які 

сформульовані в дисертаційній роботі. Достовірність отриманих наукових 

положень та висновків сформульованих в дисертації обґрунтовано 

застосуванням основних положень термодинаміки циклів і теорії одно- та 
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двофазних потоків, порівнянням результатів тестових експериментальних 

досліджень з відомими та перевіреними закономірностями, використанням 

апробованих методик проведення експериментів та методів узагальнення      

експериментальних даних на основі теорії подібності, аналізом похибок 

вимірювань, порівнянням отриманих результатів з наявними літературними 

даними. 

 

Наукова новизна отриманих результатів: 

- Вперше розроблено схеми опалення та кондиціювання на основі 

комбінованого циклу Майсоценка та Ренкіна, проведено їх експериментальне 

дослідження в різноманітних кліматичних умовах, отримано рекордну 

термодинамічну ефективність з СОР на рівні 6,3…9,73 для потреб повітряного 

опалення приміщень і СОР на рівні 10,49…16,32 для потреб кондиціювання 

приміщень. 

- Вперше проведено аналіз субатмосферного циклу Брайтона з 

регенерацією теплоти по М-циклу та змінними теплофізичними властивостями 

робочого тіла і виконано його порівняння з ідеальним циклом Карно.  

- Вперше показано, що збільшення температури повітря на виході із 

сонячного нагрівача і температури пароповітряної суміші перед турбіною в 

субатмосферному циклу Брайтона, призводить до зростання ККД газотурбінної 

установки з 45% до 58% та отримано основні параметри циклу. 

- Вперше виконано експериментальне дослідження статичних 

характеристик 9 зразків капілярно-пористих матеріалів в адіабатних умовах і 

визначено висоту та швидкість підйому води в них при нульовій швидкості 

повітряного потоку. 

- Вперше виконано експериментальне дослідження динамічних (підйом 

води) і масообмінних характеристик в каналі малого еквівалентного діаметра з 

паралельними капілярно-пористими стінками в адіабатних умовах при 
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ламінарному русі повітряного потоку зі швидкостями 0,15…2,4 м/с (числа 

Рейнольдса від 100 до 1600). 

– Вперше визначено вплив фактору інтенсифікації теплообміну в сухому і 

робочому каналах, довжини елементарної комірки по М-циклу, та відносної 

вологості вхідного повітря на термодинамічну ефективність та показано, що в 

діапазоні зміни термодинамічної ефективності 86…94% при підвищенні 

ефективності на 1% призводить до збільшення довжини комірки на 7%.   

– Вперше на основі модифікованого ε-NTU методу проведено 

розрахункове дослідження тепло- та масообміну в новій елементарній комірці, 

що працює по М–циклу, яке показало середню розбіжність ±6%. 

 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані в дисертаційній 

роботі результати можуть використовуватися при розрахунках та оптимізації 

технологічних процесів холодо- та теплопостачання, а також при розробці 

устаткування та термодинамічних систем на основі субатмосферного циклу 

Брайтона з регенерацією теплоти.  

Результати, отримані в дисертації, були використані при розробці 

прототипу комбінованого повітряного теплового насоса по циклу 

Майсоценко-Ренкіна потужністю 28 кВт на АТ «БРОТЕП–ЕКО» (акт 

впровадження від 21.12.2016р. результатів договору №303 від 17.04.2008р.), 

при розробці системи повітряного опалення з високоефективним 

рекуператором повітря на основі циклу Майсоценка на АТ «БРОТЕП–ЕКО» 

(акт впровадження від 22.12.2017р. результатів договору №303 від 

17.04.2008р.), при створенні системи опалення на основі циклу Майсоценка 

складських приміщень та кондиціювання офісного приміщення на АТ 

«БРОТЕП–ЕКО» (акт впровадження від 05.12.2018р. результатів договору 

№310 від 05.03.2018р.), при розробці методики розрахунку тепло- та 

масообміну в каналах з новими гідрофільними матеріалами випарного 
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тепломасообмінного апарату для виготовлення тепломасообмінного апарату 

непрямого випарного типу на АТ «БРОТЕП–ЕКО» (акт впровадження від 

09.12.2019р. результатів договору №1/1/01 від 11.02.2019р.) 

 

 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем взято участь у створенні 

експериментального стенду для дослідження тепло- та масообміну схем 

систем опалення та кондиціювання на основі комбінованого циклу Майсоценка 

та Ренкіна, експериментального стенду для дослідження статичних 

характеристик висоти та швидкості підйому води 9 зразків капілярно-пористих 

матеріалів в адіабатних умовах, експериментального стенду для дослідження 

масообмінних характеристик в каналі малого еквівалентного діаметра з 

паралельними капілярно-пористими стінками в адіабатних умовах при 

ламінарному русі повітряного потоку та експериментального стенду для 

дослідження масообміну нового тепломасообмінного апарата по циклу 

Майсоценко з сухими і вологими паралельними каналами малого 

еквівалентного діаметру. 

Проведено експериментальні дослідження тепло- та масообміну систем 

опалення та кондиціювання на основі комбінованого циклу Майсоценка та 

Ренкіна, експериментальні дослідження статичних характеристик 9 зразків 

капілярно-пористих матеріалів в адіабатних умовах і визначено висоту та 

швидкість підйому води в них при нульовій швидкості повітряного потоку та 

виконано експериментальне дослідження динамічних (підйом води) і 

масообмінних характеристик в каналі малого еквівалентного діаметра з 

паралельними капілярно-пористими стінками в адіабатних умовах при 

ламінарному русі повітряного потоку зі швидкостями 0,15…2,4 м/с, та 

проведено експериментальне дослідження нового тепломасообмінного апарата 

по циклу Майсоценко з сухими і вологими паралельними каналами малого 

еквівалентного діаметру в широкому діапазоні числа Рейнольдса 200…1200,  в 
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температурному проміжку 16…30°С,  при відносній вологості повітря 

30…50%.  

Виконано аналіз результатів, отримані узагальнюючі співвідношення, 

зроблено порівняння отриманих результатів з результатами розрахункового 

дослідження з використанням модифікованого ε-NTU методу. Отримані дані 

щодо впливу довжини комірки на термодинамічну ефективність і впливу на 

термодинамічну ефективність відносної вологості повітря та фактору 

інтенсифікації теплообміну в сухому і робочому каналах. 

Підготовка доповідей та статей. 

 

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи 

обговорювались та отримали схвалення на  XIV Всеукраїнській науково-

практичній конференції студентів, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичні i 

прикладні проблеми фізики, математики та інформатики» (Київ, 2016), виставці 

енергоефективних технологій та проектів (Київ, 2016), конкурсі інноваційних 

проектів «Sikorsky challenge» (Київ, 2016),  ІV Міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку енергетики, 

електротехнологій та автоматики в АПК» (Київ, 2016), на Міжнародному 

форумі «INNOVATION MARKET» (Київ, 2016), на IV Міжнародній науково-

технічній конференції «Теплові насоси в будівлях та містах України» (Київ, 

2016), на виставці інноваційних проектів та стартапів науковців і студентів КПІ 

імені Ігоря Сікорського з проблем енергозабезпечення, енергоефективності та 

енергозбереження (Київ, 2018), на засіданні кафедри ТПТ ТЕФ КПІ імені Ігоря 

Сікорського (Київ, 2018), на виставці інноваційних проектів науковців і 

студентів КПІ імені Ігоря Сікорського для співпраці з інвестиційним фондом 

―Zhejiang Golden Egg Science and Technology‖ (Київ, 2018), на презентації-

захисті проектів на фінансування від ЄБРР в рамках ІІI етапу «Програми 

Кліматичних Ваучерів» (Київ, 2018), на «2019 Hangzhou International Human 

Resources Exchanges and Cooperation Conference» (Ханджоу, 2019), на «2019 
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Future Forum» (Ханджоу, 2019), на «Project Expert Review Meeting at China-

Ukraine Aerospace Technology Research Institute» (Ханджоу, 2019). 

Публікації. Основні положення та наукові результати викладено у 12 

публікаціях наукових робіт, у тому числі: 5 статей у наукових спеціалізованих 

виданнях України, перелік яких затверджено МОН України; з опублікованих 

статей 1 стаття представлені у виданнях, які включено до міжнародних 

наукометричних баз даних Web of Science; опубліковано 2 тези доповідей у 

збірниках матеріалів конференцій. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний об’єм роботи складає 189 сторінки, у тому числі всього 92 

ілюстрації, 6 таблиць, список літератури, що включає 109 найменувань,  5 

додатків на 17 сторінках. Об’єм основного тексту дисертації – 172 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД І АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

1.1 Сучасні системи теплопостачання і кондиціювання 

1.1.1 Теплові насоси 

В сучасних реаліях розвитку теплофікації, зважаючи на постійно 

зростаючу вартість відпускного тепла систем централізованого опалення, 

все більшу конкуренцію створюють системи місцевого теплопостачання, а 

надто кліматичні системи тепло і холодопостачання [1].  

Парокомпресійні теплові насоси - найбільш економічна система опалення 

- нагрівають будинок, використовуючи різноманітні низькопотенційні 

джерела теплоти, такі як повітря, землі або води. При експлуатації 

повітряних систем опалення тепле повітря поступає до кожного окремого 

приміщення по повітропроводах, для водяних систем опалення вода 

циркулює трубопроводами до радіаторів розташованих в опалюваних 

приміщеннях. У літній час така система працює як кондиціонер, тобто 

допомагає охолоджувати будинок, повертаючи надлишкове тепло землі [2-

4].  

Парокомпресійні теплові насоси найрозповсюдженіші та мають найвищу 

термодинамічну ефективність. Основою можливості існування таких 

установок (рис 1.1) є використання робочих тіл, що киплять при високих 

тисках і низьких температурах, наприклад фреони, аміак, пропан та інші, а 

також робота за термодинамічним циклом Ренкіна (рис 1.2) [5].  

 

    
       

       
 

| |

| |
    (1.1) 

 

Ефективність експлуатації теплонасосних установок в системах опалення, 

вентиляції та кондиціювання залежить від розрахункової температури 

теплоносія в конкретній системі теплопостачання та температури 
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низькопотенційного джерела теплоти. Ефективність теплових насосів 

характеризується коефіцієнтом перетворення енергії COP (coefficient of 

performance – англ.), який показує відношення отриманої теплоти, для 

нагріву чи опалення, або видаленої теплоти при кондиціюванні до затраченої 

енергії на роботу компресора та інших вузлів теплового насосу [5-7]. 

 

 

Рис. 1.1 Принципова схема   Рис. 1.2 Термодинамічний цикл 

парокомпресійного ТН [5]  парокомпресійного ТН [5] 

1 – конденсатор; 2 – компресор;  

3 – переохолоджувач конденсату;  

4 – випарник; 5 – дросель. 

 

Це екологічно чистий вид опалення, при якому використовуються 

поновлювані ресурси. Тому не дивно спостерігати постійно зростаючу 

тенденцію модернізації старих систем опалення або створення нових на 

основі тепло насосного обладнання. Якщо порівнювати витрати на обігрів 

тепловими насосами з газовими котлами, то можна відзначити помітну 

економію: близько 15% [5,8]. Однак альтернативні системи опалення цього 

типу зустрічаються рідко, оскільки витрати на їх створення залишаються 
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дуже високими. При виборі цього типу опалення необхідно пам’ятати, що 

для роботи теплового насоса потрібно постійне надходження електроенергії, 

що може бути як і перевагою з врахуванням нічного тарифу[9], так і 

недоліком, тому не варто монтувати таку систему в місцевості, де електрика 

часто відключають. Вирішити цю проблему можна за допомогою власного 

генератора або сонячних акумуляторів. Нині застосування теплових насосів 

розповсюдилося на дуже велику кількість сфер промисловості та енергетики, 

тому дуже актуальним питанням залишається дослідження та розробка 

нових схем і конструкцій[10-13]. 

 

1.1.2 Котли 

 Індукційні електричні котли опалення являють собою трубу з 

діелектрика, в яку поміщений нагрівач - монолітний сердечник з будь-якого 

феромагнітного металу (рис 1.3а). Навколо труби намотана індукційна 

котушка, що збуджує в матеріалі сердечника вихрові струми.  

У результаті протікання струму сердечник розігрівається і віддає тепло 

воді або іншому теплоносію. Переваги конструкції - висока потужність при 

мінімальному розмірі і висока надійність[14-17]. Конструкція пристрою не 

містить рухомих елементів або деталей, що з часом зношуються (рис 1.3б) 
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а)     б) 

Рис1.3 Схематичний переріз (а) та фото (б) індукційного котла[15,16]  

    

 

  

 

 Електродний котел теж украй компактний.  

Для нагріву води використовуються поміщені в неї два електроди (рис 1.4). 

Вода завдяки розчиненим у ній солям є електролітом, і протікаючий через неї 

струм розігріває рідину. Ця конструкція цікава, перш за все, абсолютною 

безпекою: при витоку води нагрів припиниться не завдяки спрацюванню 

автоматики, а через принцип роботи самого приладу[1,14,18]. 
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Рис1.4 Схематичний переріз електродного котла 

1- ТЕН, 2 – Теплообмінник, 3 – Теплоізоляція[18] 

 

 Газогенераторний котел (рис 1.5)  

розбиває процес горіння твердого палива на два етапи. Спочатку вони згорають 

при дефіциті кисню, утворюючи золу і горючий піролізний газ[19-27]. Потім 

газ спалюється в окремій топці. [1,14] Така схема роботи дозволяє збільшити в 

кілька разів проміжок часу між завантаженнями; крім того, котел може більш 

гнучко підстроювати поточну теплову потужність під потреби будинку. 
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Рис1.5 Схематичний переріз електродного котла[26] 

 

1 – камера газифікації; 2 - паливо; 3 – камера згоряння; 4 -  камера спалювання; 

5- водяний контур; 6 - димосос. 

 

 Конденсаційні котли - це газові нагрівачі, що використовують вищу  теплоту 

згоряння газу. Після повного згоряння його продукти конденсуються на 

додатковому теплообміннику, нагріваючи його. Використання теплоти і 

згоряння газу, і конденсації дозволяє досягти ККД вище 100 відсотків. 

Зрозуміло, що за 100% береться все тепло, що виділяється при нижчій теплоті 

згорянні палива[28-31].  

Звичайно великий обсяг будівель охоплюють газові котли, але в нинішніх 

реаліях вигідним чи новим це джерело теплової енергії назвати складно і тому 

прогресивнішим являється один з вище перелічених типів[32-34]. 
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1.1.3 Інфрачервоне опалення 

Цей тип опалення отримує все більш широке поширення. Такі альтернативні 

джерела опалення будинку коштують відносно недорого і дуже прості в 

монтажі. Компактні інфрачервоні обігрівачі ефективно обігрівають кімнати, 

крім того, можуть прикрасити інтер'єр. 

На рисунку 1.6 зображено два основні типи інфрачервоних обігрівачів - 

високотемпературні, з вольфрамовою спіраллю в трубці з кварцового скла, і 

низькотемпературні панелі. В останньому випадку джерелом тепла може 

служити і та ж спіраль, тільки розігріта до температури не вище 90 градусів, і 

цільна керамічна панель з нанесеним на неї провідником, і прихований за 

екраном плівковий нагрівальний елемент[4,35]. 

 

Рис 1.6 Зовнішній вигляд інфрачервоних обігрівачів[37] 

 

Нагріта інфрачервоним випромінюванням поверхня підлоги, меблів і стін 

прогріває повітря. При цьому розподіл температури в кімнаті аналогічно тому, 

що ми можемо спостерігати у випадку систем теплої підлоги: даремний нагрів 

повітря під стелею зводиться до мінімуму. Крім цього, людина в поле дії 

інфрачервоного обігрівача теж відчуває тепло. Його шкіра, як і будь-яка інша 

поверхня, нагрівається. В результаті при збереженні суб'єктивного комфорту 

фактична температура в приміщенні може бути знижена до 16-18 градусів. Як 
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наслідок, менша температура повітря приміщень знижує теплові втрати всією 

будівлею[36-39]. 

Недоліками такої систему опалення є локальність обігріву, тобто тепло 

надходить виключно в зону напрямленості променів лампи, а також ефект 

екранування. 

1.1.4 Мікротурбіни 

Джерелом децентралізованого енергопостачання індивідуальних 

будинків, виробничих приміщень і офісів, автономних і віддалених об'єктів 

набуває поширення використання мікротурбін в якості міні-ТЕЦ для електро- і 

теплопостачання. Відсутність мережевих втрат і можливість використання 

місцевих видів палива дозволяють досягти високої економічної ефективності 

використання малих установок децентралізованого енергопостачання. 

Як установок децентралізованого енерго-постачання сьогодні 

використовуються паливні елементи (понад 1,0 кВт), двигуни Стірлінга (0,3 ... 

25кВт), мікротурбіни (30 ... 250кВт), двигуни внутрішнього згоряння (до 3 ... 5 

МВт). Особливий інтерес представляють мікротурбіни, підвищена увага до 

яких внаслідок їх високої надійності з'явилося на початку 90-х років минулого 

століття[40]. 

Мікротурбіни можуть працювати на різних видах палива. Перші 

установки використовували тільки природний газ, потім були розроблені 

модифікації для рідких палив, а дещо пізніше з'явилися мікротурбіни, 

адаптовані для роботи на біогазі, звалищного газі, попутному газі нафтових 

родовищ. 

Основні переваги мікротурбін - надійність, простота експлуатації 

(мінімум обслуговуючого персоналу; заміна паливних фільтрів всього лише два 

рази на рік), мала кількість рухомих частин, низька вартість вироблюваної 

електроенергії, можливість відносно простий утилізації теплоти вихлопних 

газів, мала площа, низька вага і висока компактність установки. 
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Електричний ККД мікротурбін з рекуператором з металевих матеріалів, 

що не перевищує 30 ... 33%, а в разі використання когенераційної схеми 

сумарна теплова ефективність установки збільшується до 80%. Важливо 

відзначити, що з усіх відомих установок децентралізованого енергопостачання 

мікротурбіни характеризуються дуже низьким рівнем емісії оксидів азоту (5 ... 

10 ppmV) і оксидів вуглецю (5 ... 20 ppmV) в навколишнє середовище, а також 

низьким рівнем шуму (менше 70 dBA ). 

 Можна виділити кілька технологічних схем мікротурбінних установок. 

Установки простого циклу (без рекуператора) мають низьку вартість і високу 

надійність, але їх електричний ККД не перевищує 12 ... 15%. Це обумовлено 

тим, що малі одноступінчасті радіальні компресори та газові турбіни мають 

недостатньо висока аеродинамічна досконалість. У рекуперативної схемою 

(рис.1.7) теплообмінник-рекуператор передає частину теплової енергії 

вихлопних газів стисненого повітря, що подається з компресора в камеру 

згоряння (в даному випадку використовується термін «рекуператор»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7  Схема мікротурбінної установки[40] 

КЗ – камера згоряння. 

 

Мікротурбіни з рекуперацією забезпечують більш високий (30 ... 33%) 

електричний ККД. У когенераційних установках після рекуператора 

встановлюється ще один теплообмінник, Утилітарист залишкову теплоту 

вихлопних газів для подальшого її використання в системі тепло- та 
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холодопостачання. В окремих випадках, коли більш важливим є отримання 

тільки теплової енергії, більш кращою є Мікротурбіни без рекуператора. 

Існують також схеми з двоступінчастим компресором і проміжним 

охолодженням повітря, а також схеми з попереднім охолодженням подається в 

компресор повітря. Такі варіанти актуальні для районів з жарким кліматом, 

оскільки ефективність Мікротурбіни установки значно зменшується зі 

збільшенням температури навколишнього середовища. Однак рішення, що 

базуються на дуже складних термодинамічних циклах, поки не знаходять 

широкого практичного застосування. 

Основними елементами Мікротурбіни установки є компресор, турбіна, 

електрогенератор і рекуператор. Електрична енергія в мікротурбінних 

установках генерується обертовим постійним магнітом. Ротор генератора 

встановлений на двох підшипниках, запуск установки здійснюється 

електростартером. Генератор, як правило, працює з примусовим охолодженням. 

Практично всі існуючі мікротурбіни є одноступінчастими, вони 

працюють при частоті обертання ротора від 40000 до 120000 оборотів в 

хвилину. Найбільш поширеною є одновальна конструкція - вона більш надійна 

і дешевше у виготовленні. Разом з тим, деякі розробники ( «Ingersoll-Rand 

Energy Systems», США) використовують конструкцію з розрізним валом, в якій 

один вал обертає компресор, а інший - електрогенератор (через передавальний 

механізм). В цьому випадку не потрібно використання складних силових блоків 

для зниження частоти напруги до промислового значення. 

У мікротурбінних установках застосовуються, в основному, відцентрові 

радіальні компресори з числом обертів вала від 40000 до 120000 оборотів в 

хвилину, а також доцентрові неохолоджувані мікротурбіни, изготов-лені з 

металу. Максимальна робоча температура газу на вході в турбіну при 

електричному ККД близько 30% (з рекуператором) не перевищує 950 ° С. 

Підвищення ККД до 35% потребує збільшення температури газу до 1100 ° С, 

але для цього необхідно використовувати дорогі жароміцні сплави при 
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виготовленні ротора і рекуператора. Досягнення ефективної-ності 40% і вище 

можливе лише при температурі газу на вході в турбіну, що істотно перевищує 

межу стійкості металів, тобто за рахунок використання керамічних матеріалів. 

У камерах згоряння сучасних мікротурбінних установок 

використовується принцип спалювання збідненої суміші з її попереднім 

змішуванням, що дозволяє уникнути формування локальних зон високої 

температури ( «гарячих плям»), де формуються оксиди азоту. Втрати тиску в 

камері згоряння зазвичай не перевищують 6% від тиску повітря на виході з 

компресора. В останні роки проводяться дослідження в області каталітичних 

(безполуменевий) камер згоряння з практично повним згорянням палива. 

Основна область використання мікротурбінних установок пов'язана з 

децентралізованим енергопостачанням (офіси, навчальні заклади, студентські 

містечка, ВНЗ, готелі, мотелі та ін.). Одним з перспективних напрямків в 

області мікротурбінних технологій є використання біопалива. Оскільки таке 

паливо має більш низьку теплотворну здатність в порівнянні з природним 

газом, то електрична потужність мікротурбіни в цьому випадку знижується на 5 

... 10%. Крім того, через наявність в біопаливі водню виникає необхідність 

використання спеціального компресора, яке споживає до 10% електроенергії, 

що виробляється, що підвищує капітальні витрати. З урахуванням всіх інших 

факторів капітальні витрати для Мікротурбіни установки на біопаливі 

підвищуються на 30% в порівнянні з установкою на природному газі. 
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1.2 Випарне охолодження 

З кожним роком все яскравіше в світі спостерігається зростання 

споживання електроенергії для потреб кондиціювання в основній масі 

компресійним тепло насосним обладнанням, скоріше як виняток зустрічається 

випарне охолодження повітря в особливо сухих теплих регіонах планети, а 

також не пряме випарне охолодження[41,42]. 

Цікаво, що в окремихтеплих і сухих районах планетипсихрометричний 

різниця температур в літній період може досягати 25° С, і її доцільно 

використовувати в установках кондиціювання повітря для виробництва 

холоду[43,44]. Використання в літній період традиційних холодильних машин 

призводить до значних витрат електроенергії і, отже, паливних ресурсів, в свою 

чергу охолодження за рахунок випаровування рідини за таких умов являється 

надзвичайно простим і ефективним способом. 

 

Рис 1.8 Пряме випарне охолодження[48] 

 

Адіабатичне випарне охолодження повітря при безпосередньому контакті 

з водою є одним з найпростіших способів охолодження, такі процеси можна 

зустріти як безпосередньо в природі, так і в багатьох галюзях промисловості. 

Зниження температури відбувається при прямому контакті потоку повітря та 

плівки рідини (рис. 1.8) за рахунок зміни фазового стану рідини. Також існують 

більш специфічні та ускладнені схеми випарного охолодження, які показують 

своєрідні температурні картини [45-48]. 
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Максимальною межею зниження температури потоку повітря що 

контактує з плівкою рідини являється температура мокрого термометра, при 

досягнені повітрям стану насичення.Дослідженням прямого випарного 

охолодження займалися велика кількість авторів [49-54], при цьому до сих пір 

залишається не до кінця вивченими питання подібності тепло- та масообмінних 

процесів, а також оптимізація параметрів випарних чарунок та їх тепло 

гідравлічних характеристик. 

 

а       б 

Рис 1.9 Вплив додаткового теплового потоку на зміну 

температури (а) і ступеня охолодження повітря (б) 

в каналі: t0 = 30ºC, θ0 = 0, Re = 200 [55] 

 

В роботах Кхафаджи Х. [  ] досліджено процеси випарного охолодження 

в одиночному каналі показані умови досягнення оптимальних режимів в 

адіабатичних умовах та при наявності теплового потоку на поверхні (рис. 1.9) 

[55]. 

Основним недоліком прямого випарного охолодження являється висока 

вологість робочого тіла в кінці процесу, тому отримання холоду за рахунок 

використання психрометричні різниці температур простішим чином 

реалізується в установках не прямого  випарного охолодження (рис 1.10) 
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повітря, де повітря охолоджуєтьсячерез стінку, яка з протилежного боку 

покрита водяною плівкою, яка випаровується.  

 

Рис 1.10 Не пряме випарне охолодження [56] 

 

Для здійснення процесів перенесення тепла і вологи при не прямому 

випарному охолодженні повітря необхідним є наявність двох потоків повітря: 

• робочого основного потоку, тепло від якого відводиться конвективним 

шляхом через стінку теплообмінника без контакту з водою. Це повітря 

охолоджується зі зниженням його ентальпії і подається в приміщення; 

• допоміжного потоку, в якому відбувається випаровування води, що 

захолоджує стінку і основний потік. Процес у допоміжному потоці протікає зі 

збільшенням вмісту вологи і зростанням ентальпії повітря, тому це повітря не 

придатне для цілей охолодження приміщень і викидається в оточуюче 

середовище. Температура води, що випаровується в установках не прямого 

випарного охолодження повітря вища за температуру точки роси початкової 

температури охолоджуваного повітря. Саме тому процес його охолодження 

протікає при постійному вологовмісту [56-58]. 

В існуючих повітроохолоджувачах не прямого випарного типу 

теоретичним межею охолодження є температура мокрого термометра 

охолоджуваного повітря. Разом з тим, існує каскадна схема, коли частина 

охолодженого по лінії постійного вологовмісту d = const повітря 
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використовується після його адіабатичного зволоження для подальшого сухого 

охолодження решти повітря [58,59]. 

При досить великому числі ступенів і значних поверхнях тепло і 

масообміну кінцева температура охолоджуваного повітря може наблизиться до 

його температурі точки роси. Отже, теоретично межею охолодження при 

побічно - випарному охолодженні є температура точки роси охолоджуваного 

повітря[60].  

Циммерман А.Б. та Майсоценко В.С. досліджували нову схему 

тепломасообмінного апарату непрямого випарного охолодження (рис. 1.11), де 

повітря після проходження вздовж сухого каналу розділялося на два потоки, 

основний потік охолоджений видалявся, допоміжний потік поступав до 

вологого каналу. При цьому повітря на виході з вологою боку набуває 

температуру мокрого термометра, тобто в цілому відбувається адіабатичне 

зволоження повітря. Різниця температур по обидва боки пластини зумовлює 

виникнення теплового потоку спрямованого від повітря, що рухається уздовж 

сухій поверхні пластини до потоку повітря яке зволожується[61-64]. 

 

 

Рис 1.11 Схема Циммермана та Майсоценко непрямого випарного 

охолодження[56] 

Наступним кроком розвитку непрямого випарного охолодження 

являється цикл Майсоценко, який базується подібному способі охолодження, 

але з розділеними потоками.Відмінною характеристикою такого способу є 

розділення основного потоку на два незалежні потоки повітря і дискретним 
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подаванням повітря показано на рис. 1.12а. Зовнішній потік, потрапляючи в 

сухий канал, охолоджується внаслідок контакту із внутрішньою поверхнею 

вологого робочого каналу, де відбувається випаровування води. В ідеальних 

умовах на вході у вологий канал повітря досягає насиченого стану, а його 

температура – температури точки роси (рис. 1.12б, точка 3). Під час 

випаровування води у вологому робочому каналі температура повітря, що 

контактує з вологою стінкою, поступово знижується, оскільки на 

випаровування витрачається власна енергія повітря, що відповідає прихованій 

теплоті випаровування[65-67]. 

 

Рисунок 1.12а Схема елементарної   Рисунок 1.12б Цикл Майсоценко на 

комірки тепломасообмінного   на психрометричній діаграмі [65] 

апарату Майсоценка [65]  

 

Принцип роботи циклу Майсоценка полягає у використанні 

психрометричної різниці температур, тобто різниці температур атмосферного 

повітря і повітря, що контактує з водяною плівкою, яка випаровується [65]. 

Тепломасообмінні процеси такого апарату близькі до термодинамічно 

оборотних процесів, що дозволяє отримати максимальний ефект охолодження 

повітря при мінімальних витратах енергії. 

Ефективність непрямого випарного охолодження можна оцінювати за 

температурами до яких охолоджується повітря, тобто: ефективність 

охолодження до температури мокрого термометра (2), температура що 
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досягається на практиці, та ефективність охолодження до температури точки 

роси (3), теоретично досяжна температура.  

      
     

        
      (1.2) 

      
     

        
      (1.3) 

В роботі Кхафаджи Х. [55] досліджено ефективність процесу не прямого 

випарного охолодження в одиночному каналі (рис. 1.10) за температурою 

мокрого термометра при прямоточної та протитечійної схем течій (рис 1.13), а 

також порівняння ефективності охолодження повітря циклу Майсоценка за 

температурою мокрого термометра і точкою роси при випаровуванні води і 

етанолу(рис 1.14) [55]. 

 

а        б 

Рис 1.13Вплив параметрів на вході на термодинамічні характеристики не 

прямого випарного охолодження прямоточної та протитечійної схем течій[55] 
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Рис 1.14 Порівняння теплової ефективності циклу Майсоценка при 

випаровуванні води і етанолу  

(суцільні лінії - мокрий термометр, пунктир - точка роси) [55] 

 

1.3 Енергоефективні технології по М-циклу 

Цикл Майсоценка має високий потенціал впровадження у велику 

кількість технологічних процесів (Рис 1.15), насамперед в системах 

кондиціювання та вентиляції, алетакож високу різницю густини 

охолоджуваного повітря, що нагрівається, доцільно використати як рушійну 

силу в енергетичних і тепло- й масообмінних технологіях. У всіх випадках 

через сухий і вологий робочі канали рухається атмосферне повітря (або 

використаний газ). У системах кондиціювання через сухий канал охолодження 

проходить повітря з атмосфери, а в енергетичних, тепло- і масообмінних 

технологіях – вихлопний газ енергетичних установок або охолоджувана робоча 

рідина (наприклад, у конденсаторі). Оскільки в пристроях на основі М-циклу 

використовується потенційна енергія навколишнього середовища (вологого 

повітря атмосфери), то вартість виробленої енергії істотно менша порівняно з 
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іншими технологіями відновлюваної енергетики[65-69].

 

Рис. 1.15. Галузі використання циклу Майсоценка[65] 

Основними перевагами установок на основі М-циклу є екологічна 

безпека, висока економічність, низька питома вартість, конструкція не містить 

складних вузлів, невеликі експлуатаційні витрати. Оскільки всі процеси 

відбуваються за атмосферних умов, то не виникає проблеми герметизації 

установки. Важливим фактором є також відсутність високовартісного 

компресора і холодильного агента. 

1.3.1 Системи кондиціювання 

 Уперше цикл Майсоценка на практиці було використано компанією 

«Coolerado Corporation» (Денвер, США) для кондиціонерів нового покоління, 

які сьогодні випускають у США, Європі, Індії, Китаї, Австралії, Південній 

Америці, Сінгапурі. Акт Національної лабораторії джерел відновлюваної 
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енергії США (NREL) підтверджує, що кондиціонери на основі М-циклу 

споживають майже в 10 разів менше електричної енергії, ніж традиційні 

кондиціонери компресійного циклу. Дуже важливо, що вони на 100% 

використовують чисте повітря навколишнього середовища, тоді як традиційні 

кондиціонери на 85% працюють на вже використаному повітрі, що 

рециркулюється в приміщенні. Результати досліджень  показали, що 

максимальна (19,14%) ексергетична ефективність циклу Майсоценка відповідає 

температурі навколишнього середовища (23,88°С). Значного поширення в 

Україні можуть набути сонячні кондиціонери за М-циклом, які використовують 

сонячні батареї для живлення вентилятора атмосферного повітря. 

Серійний сонячний кондиціонер «Coolerado Cooler R600» має 4 сонячні 

батареї електричною потужністю 200 Вт кожна для живлення вентилятора 

кондиціонера, що охолоджує приміщення площею 225 м 2 . Традиційний 

компресійний кондиціонер потребує для цього 20–30 батарей, або 4–6 кВт 

потужності. Охолодження сонячних батарей вихлопним повітрям високої 

вологості використовують у сонячних кондиціонерах компанії 

«CooleradoCorporation», внаслідок чого ефективність установки зростає з 12,15 

до 30,32%. Великий інтерес для України становлять гібридні кондиціонери 

Hybrid H80, що поєднують кондиціонер за М-циклом (область високих 

температур) з традиційним компресійним кондиціонером (область низьких 

температур). Це дає можливість отримати нижчу температуру охолоджуваного 

повітря і на 80% знизити енергоспоживання компресійного 

кондиціонера[70,71].  

1.3.2 Градирні 

У багатьох енергетичних і технологічних процесах основним 

обмежувальним чинником є температура води, для охолодження якої широко 

застосовують градирні. Чим холодніша вода, тим інтенсивніше відведення 

теплоти в конденсаторі, який є складовою частиною багатьох технічних 
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пристроїв. Недостатньо низький вакуум у конденсаторі електростанції 

внаслідок неефективного охолодження води в градирні призводить до 

зниження ККД електростанції і підвищення витрати пального на виробництво 

енергії. 

Дослідження, виконані Electric Power Research Institute (США), довели, 

що 65% градирень в енергетиці Сполучених Штатів працюють в умовах, які не 

відповідають оптимальним за експлуатаційними та кліматичними параметрами, 

що коштує американській електроенергетиці понад 100 млн дол. США на рік 

через втрати потужності або зниження виробництва електроенергії [71]. 

Сьогодні у світі налічується понад мільйон градирень контактного типу, тільки 

у США їх встановлено кілька сотень тисяч. Теоретично за температури 

навколишнього середовища 30°С і відносної вологості повітря 35% 

температура води в такій градирні може бути знижена на 10°С – від 32 до 22°С. 

Проте через низку обставин реальний ефект охолодження води не перевищує 6–

7°С. Оскільки температура охолодження води обмежується температурою 

повітря навколишнього середовища за мокрим термометром, то градирні такої 

конструкції ефективніші в зонах з низькою вологістю повітря (10–20%).  

Проте ці установки широко використовують в Україні, де в літній період 

вологість помірна (30–50%). За температури навколишнього повітря 30°С та 

його відносної вологості 35% температура води в градирні контактного типу 

теплової електростанції потужністю 500 МВт, що працює за циклом Ренкіна, 

може бути знижена на 14°С – від 38 до 24°С. Використання градирні за М-

циклом (рис. 1.16) потребує незначних змін у конструкції насадки (рис. 1.16в), 

але дасть змогу охолоджувати воду від 38 до 13°С. При цьому витрата води 

через градирню знизиться на 44%, а витрата води на підживлення градирні 

внаслідок втрат на випаровування – на 20%. Загалом у районах з низькою і 

помірною вологістю повітря (20–50%) завдяки використанню циклу 

Майсоценка потрібна витрата води в градирні енергоблока потужністю 500 

МВт може бути знижена на 38–50%, і лише за вологості повітря понад 60% її 
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можна порівняти з традиційною градирнею. Зазначимо, що проблема зниження 

споживання води найближчим часом стане особливо актуальною для теплової й 

атомної енергетики України, де широко використовують парові турбіни. 

Енергоблоки потужністю 300 МВт становлять близько 44% потужності всіх 

енергоблоків України.  

 

   а.      б. 

 

в. 

 Рисунок 1.16 - Цикл Майсоценка в градирні відкритого типу: а – схема течії; б 

– психрометрична діаграма; в – насадки за традиційним і М-циклом [65] 
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Розрахунки свідчать, що додаткове зниження температури охолоджуваної 

води в градирні за М-циклом може досягати 11°С [72]. Це дозволяє отримати на 

одному енергоблоці економію понад 400 тис. дол. США завдяки зростанню 

ККД і супутній економії пального. Потрібна витрата оборотної води при цьому 

знизиться на 25–30%. У масштабі України використання градирні за М-циклом 

у складі енергоблоків потужністю 200 і 300 МВт дасть можливість одержати 

річну економію понад 25 млн дол. США. 

Якщо ж розглядати збільшення виробництва електричної енергії при 

збереженні витрати води через градирню (продажна ціна 0,036 дол. США за 1 

кВт·год), то зекономити можна вже більш як 500 тис. дол. за рік на один 

енергоблок. Великий інтерес становить використання градирні за М-циклом під 

час роботи енергоблока в маневреному режимі. У цьому разі в денний час 

градирня працює для охолодження оборотної води, а в нічний – для вироблення 

води. 

Враховуючи незначну вартість модернізації градирні за циклом 

Майсоценка, повернення інвестицій можна очікувати впродовж двох років. 

Використання градирень за М-циклом може принести значні економічні вигоди 

і в інших галузях економіки України. Зменшення температури води для 

охолодження промислового компресора на 1°С забезпечує зниження 

електричної потужності на його привід на 4,5%. Зменшення температури 

охолоджуваної води у процесі виробництва монофосфату на 1,7°С (від 25,6 до 

23,9°С) сприяє підвищенню продуктивності підприємства на 12 т/год, або на 

7,7%. Великий хімічний комбінат втрачає понад 25 млн дол. США за рік через 

зниження продуктивності лише тому, що температура води на виході з градирні 

на 3°С вища за її проектне значення[65]. 
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1.3.3 Опріснювачі води 

Великий інтерес для України становлять установки для виробництва 

прісної води з морської або засоленої, промислових стоків, а також 

екстрагування вологи з атмосферного повітря. В опріснювачах на основі М-

циклу (рис. 1.17) підігріте повітря подається в сухий робочий канал апарата 

Майсоценка, проходить через вологий канал, де досягає насиченого стану з 

високим рівнем вологості й охолоджується. Насичене повітря частково 

подається в сухий канал, де відбувається його охолодження (теоретично до 

точки роси) і конденсація вологи. Розрахунки показують , що вартість 

виробництва 1 т прісної води становить близько 0,25 дол. США, що значно 

дешевше, ніж у разі використання технології зворотного осмосу. 

Такі установки можна широко застосовувати в різних галузях 

промисловості для утилізації низькопотенційної теплової енергії, яка у великій 

кількості викидається в атмосферу (промислові гази, системи кондиціювання, 

теплові насоси тощо). Цікаві для України й водогрійні установки і котли з 

екологічно чистим пальником, який використовує повітря високої вологості 

(30% і більше). У цьому разі в тепломасообмінному апараті Майсоценка 

утилізується теплота і волога з продуктів згоряння, а відпрацьоване повітря 

високої вологості використовується в пальнику при спалюванні природного 

газу. Пристрої на основі М-циклу можна ефективно застосовувати в теплових 

насосах. Установлення тепломасообмінного апарата Майсоценка замість 

традиційного конденсатора дасть змогу збільшити тепловий потік у процесі 

конденсації. Перспективним може стати використання М-циклу для 

охолодження потужного електронного устаткування, що характеризується 

значним тепловиділенням[65,69].  
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Рисунок 1.17 - Схема установки за М-циклом для отримання прісної води з 

морської і засоленої, а також із промислових стоків [65] 

 

1.3.4 Ексергетична башта  

Інтерес для нетрадиційної енергетики України становить також 

ексергетична башта Майсоценка, яку можна використовувати для вироблення 

електроенергії, холодного повітря і холодної води. Схему такої башти 

зображено на рис. 1.18 Вона складається з двох вертикальних концентричних 

циліндрів, при чому зовнішня частина внутрішнього циліндра покрита 

капілярно-пористим матеріалом і зрошується водою. В центральному каналі 

башти потік у результаті охолодження рухається згори донизу, а при нагріванні 

в кільцевому каналі – знизу догори зі збільшенням вологості.  
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Рисунок 1.18 -  Ексергетична башта за циклом Майсоценка [65] 

 

Велика психрометрична різниця температур як рушійна сила тепло- і 

масообміну принципово відрізняє ексергетичну башту Майсоценка від «сухих» 

енергетичних башт значної висоти[9]. За відповідної висоти башти й достатньо 

великої швидкості потоку можливо встановити в її нижній частині вітрову 

установку, що дає змогу виробляти електричну енергію. Така установка працює 

цілодобово незалежно від швидкості вітру в навколишній атмосфері. Як 

показують розрахунки, ексергетична башта заввишки 10 м здатна виробляти до 

25 кВт·год електроенергії щодоби. Фактично будь-яку індустріальну трубу, 

забезпечену пристроєм на основі М-циклу, можна використати для вироблення 

електроенергії, холодного повітря (якщо відбирати частину повітря в нижній 

частині градирні) й охолодженої води[65,69]. 
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1.4 Тепломасообмінний апарат по циклу Майсоценко 

Цикл Майсоценко реалізується на базі протитечійного 

тепломасообмінного апарата не прямого випарного охолодження з трьома 

каналами (сухим, вологим та робочим) та двома незалежними потоками повітря 

(Рис. 1.12а). Для потреб кондиціювання повітря з оточуючого середовища 

надходить в сухий та робочий канали, де охолоджується внаслідок передачі 

тепла через стінку водяній плівці на поверхні вологого каналу, де відбувається 

випаровування води за рахунок підводу тепла з сухого та робочого каналів. В 

ідеальних умовах на повороті з сухого в вологий канал повітря досягає 

насиченого стану, а його температура – температури точки роси, точно з 

такими ж параметрами повітря у робочому каналі надходить до споживача. Під 

час випаровування води у вологому робочому каналі температура повітря, що 

контактує з вологою стінкою, поступово знижується, оскільки на 

випаровування витрачається власна енергія повітря, що відповідає прихованій 

теплоті випаровування [65,73]. 

Потік повітря у вологому каналі, де протікає квазістаціонарний процес, 

знаходиться у насиченому стані, а його абсолютна вологість та температура 

зростає. В окремих випадках можливе використання схеми з безперервним 

подаванням охолодженого повітря у вологий канал (рис. 1.12б). 

Основою цих кондиціонерів являється тепломасообмінний апарат (Рис 

1.19), що складається з комплекту пластин із пропилена, які утворюють систему 

сухих та вологих каналів, де за рахунок психрометричної різниці температур 

проходить нагрів та зволоження одного потоку та охолодження іншого, при 

затратах енергії всього лише на транспортування об’єму повітря одним 

вентилятором [65,77,78]. 

Існуючий протитечій ний тепломасообмінний апарат не прямого 

випарного охолодження на базі циклу Майсоценко створено компанією 

«Coolerado Corporation» (США) [74-76] (Рис 1.20) для безкомпресорних 
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кондиціонерів нового покоління. Акт Національної лабораторії джерел 

відновлюваної енергії США (NREL) підтверджує, що кондиціонери на основі 

М-циклу споживають майже в 10 разів менше електричної енергії, ніж 

традиційні кондиціонери компресійного циклу. Важливо, що вони на 100% 

використовують чисте повітря навколишнього середовища, тоді як традиційні 

кондиціонери на 85% працюють на вже використаному повітрі, що рециркулює 

в приміщенні.  

   

Рисунок 1.19–Тепломасообмінний Рисунок 1.20 -Кондиціонер  

апарат Майсоценка [65] Coolerado [77] 

 

 

Рисунок 1.21 - Вигляд пластин та системи каналів у тепло-масообмінному 

апараті HMX [77] 
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Для підвищення ефективності будь-якого теплообмінного апарату 

необхідно якомога більшу теплообмінну поверхню, а у випадку коли ми маємо 

теплообмінник у якому робоче тіло проходить у каналах, то вони мають бути 

нескінченно довгі. Тому для досягнення вищої ефективності в HMX вся 

теплообмінна поверхня складається з пластин двох типів (рис.1.21): для сухих 

каналів, повздовжніх довгих та вузьких, та для мокрих каналів, у яких в центрі 

проходить жолоб у який постійно подається вода з надлишком, а поперек 

проходить повітря, де і відбувається зволоження повітря для приміщення. 

Рівномірне зволоження мокрих каналів реалізується завдяки  постійному рівню 

води у водяних жолобах [79 - 86]. 

Проте такаконструкція підведення та розподілу води несе в собі ряд 

недоліків, яких без зміну конструктиву тепломасообмінного апарату уникнути 

неможливо, а саме: товщина водяної плівки на поверхні вологих каналів, що 

зашкоджує передачі тепла від повітря у сухому та робочому каналах до водяної 

плівки та її випаровуванню; в існуючій конструкції водяна плівка утворюється 

на поверхні за рахунок проточної течії води через вологі канали та подальшим 

видаленням в каналізацію, що веде до надлишком та невиправданих затрат на 

воду. В існуючій конструкції тепломасообмінний апаратів на базі циклу 

Майсоценко ефективно використовується води до 5%, решта викидається.  

1.5 Мета та завдання дослідження 

Аналіз сучасного стану проблеми показує, що опалення та кондиціювання 

грають важливу роль в промисловій теплотехніці, як найбільш енергоємна 

галузь, на яку затрачається близько 55% первинних енергоресурсів України. 

Враховуюче обмежений ресурс і постійне зростання вартості первинних 

енергоресурсів, моральне застарівання та енергозатратність існуючих систем 

опалення сьогодні вкрай важливим напрямом для України являєтся створення 

нових енергоефективних технологій, основаних на останніх досягненнях 

термодинаміки, тепло- і масообміну, та матеріалознавтства. 
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Одним із перспективних напрямків зниження енергозатрат в опаленні та 

кондиціюванні являється використання термодинамічного цикла Майсоценка, 

розробленого в Україні, але вперше реалізованого на практиці в США. 

Принцип циклу Майсоценка полягає у використанні психрометричної енергії 

оточуючого середовища. Психрометрична енергія у вигляді різниці температур 

сухого та мокрого термометра існує практично в усіх регіонах Земної кулі та 

являється нескінченним джерелом відновлюваної енергії. Процеси тепло- і 

масопередачі в тепломасообмінному апараті близькі до термодинамічно 

досконалих, що знижує в ньому необоротності. 

Цикл Майсоценка має високий потенціал впровадження у велику 

кількість технологічних процесів [65], однак сьогодні на практиці він 

застосовується поки тільки в кондиціонері високої енергоефективності [77]. 

Важливою властивістю кондиціонера являється те, що він не потребує 

використання компресора та фреона, що дозволяє споживати майже в 10 разів 

менше електричної енергії, ніж традиційні кондиціонери компресійного циклу 

по циклу Ренкіна, що засвідчено актом Національної лабораторії джерел 

відновлюваної енергії США (NREL) [87]. Дуже важливо, що такі кондиціонери 

на 100% використовують чисте повітря навколишнього середовища.  

Технічно цикл Майсоценка реалізовано в тепломасообмінному апараті 

спеціальної конструкції з великою кількістю сухих і вологих каналів малого 

еквівалентного розміру з тонкою водяною плівкою на поверхні вологих каналів 

[77]. Пропускаючи атмосферне повітря, такий тепломасообмінний апарат,  

генерує два потоки - холодне з температурою теоретично близькою до 

температури точки роси та повітря з температурою оточуючого середовища і 

100% вологості. При підвищенні вологості атмосферного повітря 

термодинамічна ефективність циклу Майсоценка знижується, але цього можна 

легко уникнути за рахунок видалення вологи із повітря на вході в 

тепломассообмінний апарат за допомоги сучасних технологій осушки повітря 

[88]. 
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Як показав аналіз, конструкція тепломасообмінного апарата 

COOLERADO, розробленого в США [77] має ряд недоліків, що ускладнює його 

використання, а саме:  1. Високу витрату води на виробництво одиниці холоду. 

2. Ускладнене регулювання параметрів вихідного повітря; 3. Відносно низькі 

межі робочих параметрів експлуатації. В зв’язку з цим створення більш 

досконалої конструкції тепломасообмінного апарата на основі циклу 

Майсоценка являється основним напрямком при розробці нових 

енергоефективних технологій опалення та кондиціювання. 

Утилізація та передача теплоти є невід’ємною складовою багатьох 

галузей енергетики, яка в основному реалізується за допомогою теплообмінних 

апаратів. Сьогодні найкращі теплообмінні апарати «сухого типу» мають високу 

металоємність і ККД не вище 0.7…0.75. Використання тепломасообмінних 

апаратів «мокрого типу» по циклу Майсоценко дозволить підвищити їх 

енергоефективність і ККД багатьох типів теплових енергетичних установок. 

В зв’язку з цим, метою дисертаційної роботи є теоретичне та 

експериментальне дослідження тепло- та масообміну в каналах з непрямим 

випарним охолодженням  і розробка нових енергоефективних технологій по М-

циклу, включно з системами опалення та кондиціювання, новими 

конструкціями елементарної комірки тепломасообмінного апарату з капілярно-

пористими стінками вологих каналів, а також регенеративним субатмосферним 

циклом Брайтона. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

- Розробити і дослідити нові схеми систем опалення та кондиціювання на 

основі комбінованого циклу Майсоценка та Ренкіна, виконати їх 

експериментальне дослідження в різноманітних кліматичних умовах, та 

визначити термодинамічну ефективність. 
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- Визначити термодинамічні властивості регенеративного циклу Брайтона 

зі сталими та змінними теплофізичними властивостями робочого тіла, і 

порівняти його з ідеальним циклом Карно. 

- Виконати подальше дослідження субатмосферного зворотного циклу 

Брайтона газотурбінної установки з регенерацією викидної теплоти по циклу 

Майсоценка та визначити її основні параметри. 

- Виконати експериментальне дослідження статичних характеристик 9 

зразків капілярно-пористих матеріалів в адіабатних умовах і визначити висоту 

та швидкість підйому води в них при нульовій швидкості повітряного потоку. 

- Виконати експериментальне дослідження динамічних (швидкість 

підйому води) і масообмінних характеристик в каналі малого еквівалентного 

діаметра з паралельними капілярно-пористими стінками в адіабатних умовах 

при ламінарному русі повітряного потоку. 

- Визначити закономірності тепло- та масообміну, термодинамічну 

ефективність елементарної комірки нового тепломасообмінного апарата по 

циклу Майсоценко з сухими і вологими паралельними каналами малого 

еквівалентного діаметру при ламінарному русі повітряного потоку. 

– За допомогою ε-NTU метода виконати аналіз елементарної комірки 

нового тепломасообмінного апарату по М-циклу та визначити вплив різних 

факторів на його термодинамічну ефективність.  
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РОЗДІЛ 2 

 

НОВІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПО М-ЦИКЛУ 

 

В розділі представлено аналіз двох нових схеми комбінованого 

повітряного опалення та холодопостачання на основі комбінованого циклу 

Майсоценка-Ренкіна. Проведено аналіз циклу Брайтона з регенерацією теплоти 

та змінними теплофізичними властивостями робочого тіла, аналізується 

субатмосферній цикл Брайтона з регенерацією вихідної теплоти по М-циклу. 

 

2.1  Комбінований цикл Майсоценка-Ренкіна 

 

2.1.1 Комбінований цикл для потреб теплопостачання 

Схеми комбінованого циклу Майсоценка-Ренкіна для потреб 

теплопостачання представлені на рис. 2.1.а, б, які включають в себе 

тепломасообмінний апарат за циклом Майсоценка 1 та повітряний тепловий 

насос за циклом Ренкіна 2 [89-92] 

Схема №1. Установка працює наступним чином: повітря з параметрами 

навколишнього середовища (точка А, рис. 2.1) надходить до 

тепломасообмінного апарату по М-циклу 1, який зображено схематично. В 

сухих каналах 6 відбувається охолодження повітря, після чого повітря 

потрапляє у вологі канали 7, де насичується вологою (теоретично до 100%) з 

підвищенням ентальпії за рахунок використання психрометричної енергії 

оточуючого середовища та рекуперації теплоти з каналу 8. Після апарату М-

циклу (точка В, рис. 2.1) насичене повітря направляється до конденсатора 

теплового насосу Ренкіна 3, де за рахунок його підігріву досягаються 

параметри повітря, які відповідають санітарним умовам [94] системи 

теплопостачання (точка С, рис. 2.1). Повітря з приміщення (точка D, рис. 2.1, а) 

по витяжному повітропроводу надходить в робочий канал 8 

тепломасообмінного апарата М-циклу, де воно охолоджується теоретично до 

точки роси на виході з каналу та направляється далі до випарника теплового 
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насосу 4 (точка F, рис. 2.1, а). Після охолодження в випарнику (точка Е, рис. 

2.1, а) повітря видаляється в навколишнє середовище. 

 

а б 

Рис. 2.1 – Схема повітряного теплопостачання за комбінованим 

термодинамічним циклом а- з рекуперацією теплоти[93],  

б- з попереднім охолодженням повітря та рекуперацією теплоти[90] 

1 – тепломасообмінний апарат по М-циклу, 2 – тепловий насос по циклу 

Ренкіна, 3 – конденсатор теплового насосу, 4 – випарник теплового насосу, 5 – 

приміщення, 6 – сухий канал, 7 – вологий канал, 8 – робочий канал. 

 

Схема №2. Ця схема [91] була раніше використана при концептуальному 

дослідженню комбінованого циклу [95]. По даній схемі вологеповітря після 

апарата М-циклу також направляється в конденсатор теплового насосу Ренкіна 

3, але після циркуляції та нагріву в приміщенні (точка D, рис. 2.1, б) воно 

надходить до випарника теплового насосу 4, де повітря попередньо 

охолоджується (точка F, рис. 2.1, б) і надходить далі в робочий канал 8 апарату 

М-циклу. Після охолодження потоку в каналі 8 до точки роси (теоретично) 
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починається конденсація вологи з виділенням теплоти, яке через стінку каналу 

надходить до вологого каналу і використовується для випаровування води та 

отримання насиченого повітря. Далі охолоджене повітря (точка Е, рис. 2.1, б) 

виводиться в атмосферу. Ця схема повинна забезпечити більш високий рівень 

виділення теплоти в каналі 8 та її регенерації за рахунок конденсації вологи в 

проміжному перерізі робочого каналу 8.  

Термодинамічні процеси, що відбуваються в установках, представлені в 

психрометричній діаграмі вологого повітря (рис. 2.2). Точка А відповідає 

параметрам вхідного атмосферного повітря, яке спочатку охолоджується в 

сухому каналі 6 апарату М-циклу до температури точки роси, потім поступає у 

вологий канал 7, де насичується вологою та нагрівається по лінії насичення 

(точка В) за рахунок підводу теплоти з сухого та робочого каналів. 

Теплопередача з холоднішого сухого каналу відбувається за рахунок 

психрометричної різниці температур між повітрям в сухому каналі 6 та 

водяною плівкою на поверхні стінки вологого каналу 8, теплопередача з 

робочого каналу 8 до вологого каналу 7 відбувається за тим же принципом 

психрометричної різниці температур, внаслідок охолодження витяжного 

повітря та конденсації водяних парів. За рахунок зволоження у 

тепломасообмінному апараті Майсоценка та підігріву повітря після 

конденсатора теплового насосу Ренкіна (процес В-С) досягаються параметри 

повітря, що відповідають санітарним умовам. Тепле повітря поступає в 

приміщення та змішується з кімнатним повітрям (процес С-D).  

Для схеми №1 (рис. 2.2, а) процес D-F характеризується охолодженням 

повітря з приміщення в робочому сухому каналі та конденсацією вологи з 

подальшим охолодженням повітря у випарнику теплового насосу (процес F-E). 

Тоді як, для схеми №2 (рис. 2.2, б) процес С-D – охолодження повітря в 

приміщенні, а процес D-F-E – охолодження вологого повітря випарника 

теплового насосу Ренкіна (частина процесу D-F), охолодження повітря до 

температури точки роси (точка F) в сухому каналі 8 і подальша конденсація 



75 

 

вологи в ньому (процес F-E). Таким чином, процес D-F-E (за виключенням 

частини процесу D-F) визначає теплоту рекуперації (повернення теплоти) в 

апараті М-циклу. 

 

 
Температура сухого термометра, oС 

 

а 

 

 
Температура сухого термометра, oС 

 

б 

Рис. 2.2 – Психрометричні діаграми комбінованого термодинамічного циклу.  

а, б: схема №1 і №2. 
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Теоретична температура повітря, яке видаляється з приміщення (точка Е), 

може відповідати температурі мокрого термометра навколишнього середовища, 

а в окремих випадках може бути навіть нижче її. Це означає, що за рахунок 

низького ступеню необоротності і високого ступеню регенерації циклу 

ефективність апарату М-циклу може наближатися до одиниці. Як відомо, 

ефективність кращих промислових теплообмінних «сухих» апаратів складає не 

більш ніж 0,7 – 0,75. 

2.1.2 Комбінований цикл для потреб холодопостачання 

В літній та теплий весняний період обидві схеми (рис. 2.1) можуть бути 

використані для холодопостачання (кондиціюванні повітря). В цьому випадку 

тепловий насос Ренкіна вимикається, а застосовується тільки 

тепломасообмінний апарат за М-циклом (рис. 2.3). 

 

 
Рис. 2.3. Схема установки повітряного холодопостачання за М-циклом: 

1 – тепломасообмінний апарат за М-циклом, 2 – робочий канал, 3 – вологий 

канал, 4 – сухий канал, 5 – приміщення. 

 

 

При холодопостачанні атмосферне повітря двома розділеними потоками 

надходить з оточуючого середовища в апарат М-циклу 1 (рис. 2.1), при чому 
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один з потоків проходить через робочий канал 2 тепломасообмінного апарату, 

де охолоджується та поступає в приміщення, а інший потік, проходячи через 

сухий канал 4 та вологий канал 3, насичується вологою, відбирає теплоту з 

сухого та робочого каналу та виводиться в атмосферу. При необхідності 

повітря з каналу 2 перемішується з атмосферним повітрям для отримання 

необхідної за санітарними умовами температури. Теоретично повітря на виході 

з каналу 2 може досягати температури точки роси за рахунок достотно великої 

довжини каналу, але доцільніше створювати апарати які охолоджують повітря 

трохи нижче температури мокрого термометра.  

 

2.1.3 Результати експериментального дослідження 

– Комбінований цикл для потреб теплопостачання 

Для експериментального дослідження обох схем розроблений та 

побудований експериментальний стенд комбінованого циклу теплової 

потужності 28 кВт. Теплова потужність теплового насосу за циклом Ренкіна 

складає 2 кВт. В конструкції стенда використаний серійний тепломасообмінний 

апарат за М-циклом, виготовлений компанією «Coolerado Corporation» (рис. 1. 

20) 

Система вимірювань включала визначення всіх параметрів, які необхідні 

для визначення ефективності апарату М-циклу і загальної ефективності 

установки (підготовки повітря до санітарних норм). Вони включають 

температуру, відносну вологість та масову витрату повітря, для цього у 

повітропроводах у контрольних точках (A, B, C, D, E, F) встановлено 

стандартні термоперетворювачі опору (мідні) та гігрометри (стандартні 

перетворювачі вологості ємнісного типу). На вході в апарат М-циклу 

встановлено термоанемометр для вимірювання поля швидкостей та визначення 

масової витрати повітря (точки A, Е, рис. 2.1). 

Експериментальні дослідження були проведені в зимовий період 2017-

2019 р.р. при різній температурі і вологості атмосферного повітря. Результати 
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досліджень представлені в таблиці 2.1, де: t – температура,  – відносна 

вологість, h - ентальпія повітря. 

Результати розрахунків включали в себе визначення ККД 

тепломасообмінного апарату Майсоценка за температурою: 

 

 

  (2.1) 

 

та ККД за ентальпією повітря, оскільки апарат безпосередньо залежить 

від зміни фазового стану водяних парів у повітрі: 

 

 

(2.2) 

 

Загальна ефективність установки комбінованого циклу визначалася за 

допомогою коефіцієнта перетворення енергії СОР: 

 

(2.3) 

 

 

де      (     )- тепловий потік, який надходить до потоку повітря в 

сухому та вологому каналах апарату по М-циклу, Вт;       (     ) - 

тепловий потік, який надходить до потоку повітря від конденсатора теплового 

насосу, Вт; 
МN  - потужність вентилятора для прокачки повітря через 

тепломасообмінний апарат по М-циклу, Вт; 
ТНN - потужність теплового насосу, 

Вт;         – масова витрата потоку повітря, кг/с; ρ – густина повітря, 

кг/м
3
;   – середня швидкість потоку повітря в каналі повітропроводу, м/с; f – 

площа поперечного перерізу каналу повітропроводу, м
2
.  
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Таблиця 2.1 Вхідні експериментальні дані та результати розрахунків 

 

№ Параметри 
Схема установки 

№1 №2 №1 №2 №1 №2 №1 №2 №1 №2 

1 

Властивості 

навколишньо

го повітря (т. 

А) 

t,⁰

С 
-6 -5 -3 -0,8 0 0,9 -10 1,5 -9 4 

,

% 
50 80 65 65 60 63,5 63 60 58 70 

2 

Властивості 

повітря після 

вологих 

каналів 

апарату М-

циклу (т. В) 

t,⁰

С 
4 3,5 7,3 6 8 11,4 4 8,7 4 8,7 

,

% 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 

Вентиляційні 

викиди з 

приміщення 

(т. D) 

t,⁰

С 
16 18 19 18,4 18 21,2 16 18,8 15 16,4 

,

% 
40 45 35 36 42 42,7 35 43 40 52 

4 

Властивості 

повітря після 

апарату М-

циклу(т. F) 

t,⁰

С 
1 7,3 4 7 5 10 0 9 1 8 

,

% 
100 90 100 77 100 87 100 82 100 84 

5 

Властивості 

повітря, що 

видаляється 

після апарату 

М-циклу в 

атмосферу (т. 

Е) 

t,⁰

С 
-6 -0,2 0 0,7 2 3,9 -3,5 4,2 -2,5 5,2 

,

% 
100 100 100 98 100 100 100 100 100 100 
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Для всіх експериментів масова витрата повітря складала 0,33 кг/с. 

Результати експериментального дослідження розрахунків представлені в 

таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2 Вхідні експериментальні дані та результати розрахунків 

 

№ Параметри 
Схеми установок 

№1 №2 №1 №2 №1 №2 №1 №2 №1 №2 

1 

ККД апарату по 

М-циклу за 

температурою, % 

68,0 79,1 68,1 92,2 72,0 85,2 62,3 84,4 58,1 90,3 

2 

ККД апарату по 

М-циклу за 

ентальпією, % 

52,1 71,9 48,0 77,6 50,3 70,2 49,2 61,1 44,4 66,7 

3 СОР 7,03 7,44 6,84 7,46 6,3 9,73 7,21 8,39 7,03 8,74 

 

 

Як видно з отриманих результатів ККД апарату по М-циклу за 

температурою для схеми №1 складає від 58,1 до 72,0%, а для схеми №2 – від 

79,1 до 92,2%. Більш низький ККД для схеми №1 пов’язано з недосягненням 

конденсації водяних парів у каналі 8. Оскільки температура й ентальпія повітря 

на виході з апарата М-циклу у всіх випадках вище атмосферних умов, то 

вимоги повного охолодження потоку в сухих каналах апарату М-циклу не були 

досягнуті. Коефіцієнт перетворення енергії СОР для схеми №1 складає 6,3 – 

7,21, а в схемі №2 – 7,44 - 9,73. Це пов’язано з тим, що для схеми №2 

отримується додаткова теплота в робочому каналі 8 за рахунок попереднього 

охолодження витяжного повітря випарником теплового насосу 4 та конденсації 

вологи в каналі 8. 

– Комбінований цикл для потреб холодопостачання 
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Затрати енергії при кондиціюванні повітря йдуть виключно на 

вентилятори для транспортування повітря, тому ефективність установки при 

роботі для потреб холодопостачання визначається за допомогою коефіцієнта 

перетворення енергії СОР за рівнянням: 

 

    
    

    
 

(     )  

    
     (2.4) 

 

В експериментальному дослідженні в літній період 2018 року витрата 

повітря складала 0,816 кг/с або 2300 м
3
/год. Експерименти показали (табл.2.3), 

що величина СОР тепломасообмінного апарату по М-циклу змінюється від 

10,49 до 16,32 при відносній вологості атмосферного повітря від 19,6 до 38,8%. 

Деяка різниця температур в точках А і С обумовлена неідеальним характером 

циклу Майсоценка. 

Експериментальні дослідження проведені при кондиціюванні приміщень 

без рециркуляції повітря, тобто при постачанні повністю свіжого повітря з 

навколишнього середовища, на відміну від традиційних систем кондиціювання 

повітря, ступінь рециркуляції яких не менше 80%. При рециркуляції повітря 

СОР циклу значно зросте. Ще вищу ефективність роботи можна отримати якщо 

охолоджувати приміщення по закритому контуру повітря такі, як в сервісних 

або дата-центрах. 
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Таблиця. 2.3 Результати експериментальних досліджень в літній період 

 

 

2.2 Цикл Брайтона з регенерацією теплоти та зі змінними 

теплофізичними властивостями робочого тіла  

 Цикл Брайтона з регенерацією теплоти та сталими теплофізичними 

властивостями робочого тіла розглянуто в Додатку 1, там же приведені основні 

формули для ККД і роботи циклу. 

Розглянемо ідеальний регенеративний цикл Брайтона зі змінними 

теплофізичними властивостями робочого тіла [96, 97]. Зміна теплофізичних 

властивостей робочого тіла може здійснюватися, зокрема, шляхом зволоження 

повітря на вході в турбіну. Принципова схема регенеративної газотурбінної 

установки представлена на рис 2.4. 

№ 

Властивості 

навколишнього 

повітря 

Властивості свіжого 

повітря після 

робочого канала 

апарату М-циклу (до 

входу в приміщення) 

Властивості вологого 

повітря після 

аппарату М-цикла 

(викиди в оточуюче 

середовище) 

COP 

т. А т. В т. С 

 t,⁰ С 
θ,% 

h, 

кДж/

кг 

t,⁰
С 

θ,% h, кДж/кг 
t,⁰
С 

θ,% h, кДж/кг 

1. 26,9 38,8 49 18 63,6 39 23 100 64 11,66 

2. 29 30 48 21 46 39 22,5 100 66 10,49 

3. 32,2 19,6 48 17,6 44,8 34 25 100 76 16,32 

4. 27 35 49 19 60 40 23,5 100 67 10,49 
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Рис. 2.4 Схема ГТУ з регенерацією теплоти і зволоженням робочого тіла перед 

турбіною: ЖН – живильний насос; ПГ – парогенератор; КЗ – камера згоряння; 

К – конденсатор. 

 

 Основні допущення. Будемо вважати, що теплоємності в точках 1 і 2, а 

також в точках 3 і 4 (рис. 2.4) не рівні між собою. Тобто, не розглядаючи 

детально самі процеси зволоження і осушення повітря в циклі, будемо вважати, 

що адіабатний процес стиснення робочого тіла в компресорі (1-2) протікає з 

постійною теплоємністю        , рівній питомої теплоємності сухого повітря, 

а адіабатний процес розширення (3-4) протікає з постійною теплоємністю 

3 4p pC C , відповідно рівною теплоємності вологого повітря з вологовмістом d. 

Тоді теплоємність вологого повітря в точках 3 і 4 буде визначатися виразом: 

            
      

,     (2.5) 

де 
pсух

C  і 
pп

C  - питомі ізобарна теплоємності сухого повітря і водяної пари 

відповідно. 



84 

 

З урахуванням прийнятих припущень, вираз для термічного ККД 

ідеального регенеративного циклу Брайтона зі змінними теплофізичними 

властивостями робочого тіла буде мати наступний вигляд: 

1

1 2 1
,

2 3 4

1

1

1 1

1
1

k

k

p
t рег

p

k

k

C T T

C T T



  







 
 
 
   

     
  

 
 

  
 

,    (2.6) 

де 1 2/p pC C   - коефіцієнт зміни ізобарної теплоємності робочого тіла в циклі. 

 Оскільки водяна пара не є ідеальним газом, то його ізобарна теплоємність 

в загальному випадку залежить від тиску і температури. Для спрощення 

аналізу, вважатимемо водяна пара, що входить до складу вологого повітря є 

насиченим. Для визначення питомої теплоємності сухого насиченої пари в 

залежності від тиску пари Севериним С.Д.(ІТТФ НАНУ) була отримана 

наступна кореляційна залежність: 

 

1
12.86577

3 3
2.8657710 6,86348 0,85609 10 6,86348 0,85609pнп

H

P
C

P


 
        

 
, (2.7) 

де HP  атмосферний тиск (1 бар), π - ступінь підвищення тиску в циклі (щодо 

атмосферного тиску при стандартних умовах). 

 Показник адіабати процесу розширення робочого тіла в турбіні для 

вологого повітря можна визначити з виразу: 

   
         

   
,      (2.8) 

де      і 
пk  - показники адіабати для сухого повітря і водяної пари. 
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Як відомо, умовний показник адіабати водяної пари так само є функцією 

тиску і температури, отже, його значення є змінною величиною. Значення 

показника адіабати насиченої пари при температурі рівній температурі 

насичення можна визначити з наступного кореляційної залежності: 

1.28308 0.03257 exp 0.00787 exp
14.83694 1.61594

нпk
    

         
   

.  (2.9) 

 Оскільки вираз (Д1.10) для термічного ККД циклу Карно отримано для 

ідеального циклу, що складається з рівноважних процесів з постійною 

теплоємністю робочого тіла, то порівняння термічного ККД регенеративного 

циклу зі змінною теплоємністю робочого тіла в циклі з величиною ККД 

ідеального циклу Карно не є коректним.  

Припустимо, що ізобарна теплоємність робочого тіла в тепловій машині, 

що працює за циклом Карно, також є змінною величиною. Тобто будемо 

вважати, що так само, як і в розглянутому регенеративної циклі Брайтона, в 

циклі Карно до робочого тіла перед розширенням в турбіні підводиться деяку 

кількість пара змінюючи при цьому склад робочого тіла і його теплофізичні 

властивості, а розширення в турбіні така ж кількість пара конденсується і 

віддаляється з циклу. Тоді крилату фразу (2.6) можна отримати наступну 

залежність для термічного ККД циклу Карно зі змінними теплофізичними 

властивостями робочого тіла: 

   
    

  

  
     .   (2.10) 

 На рис.2.5а, б наведено залежності термічного ККД регенеративного 

циклу Брайтона зі змінними теплофізичними властивостями робочого тіла від 

ступеня підвищення тиску в циклі для різних значень температурного 

коефіцієнта і різних значень масового вмісту вологи робочого тіла на вході в 

турбіну. На графіки нанесені також залежно термічного ККД для циклів Карно 

з constCp   і varpC .  
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З аналізу наведених залежностей випливає, що зміна теплофізичних 

властивостей робочого тіла в циклі призводить до значного зростання 

термічного ККД регенеративного циклу Брайтона. Причому значення 

термічного ККД такого циклу може перевищувати величину термічного ККД 

циклу Карно з постійною теплоємністю робочого тіла ( constCp  ), 

розрахованого за виразом (2.4). Умова, при якому термічний ККД 

регенеративного циклу Брайтона зі змінними теплофізичними властивостями 

робочого тіла дорівнює термічного ККД циклу Карно з constCp  , знайдемо, 

прирівнявши між собою вирази (2.4) і (2.6): 

t tрег к
  , 

Звідки отримаємо наступне рівняння: 

1
11

1

11

1

1
1

k
k

k
k

k

k


 









 

.    (2.11) 

 Як випливає з рівняння (2.11), значення ступеня підвищення тиску, при 

якому ККД регенеративного циклу Брайтона зі змінними теплофізичними  
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а) 

 

б) 

Рис. 2.5 Залежно термічного ККД регенеративного циклу Брайтона зі 

змінними теплофізичними властивостями робочого тіла від ступеня 

підвищення тиску в циклі для різних значень температурного коефіцієнта:  

а) d = 0,25; б) d = 0,5  
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властивостями робочого тіла дорівнює термічного ККД циклу Карно з 

постійною теплоємністю робочого тіла, не залежить від значення 

температурного коефіцієнта циклу і визначається тільки величиною масового 

вмісту вологи робочого тіла в процесі 3-4. Залежність )(df , отримана з 

рішення рівняння (2.11) представлена на рис. 2.6. Наведена залежність (рис. 2.5) 

показує, що чим вище значення вологовмісту робочого тіла на вході в турбіну, 

тим більше граничне значення ступеня підвищення тиску в циклі, при якому 

термічний ККД регенеративного циклу з varpC  більше термічного ККД циклу 

Карно з pC const . 

Таким чином, аналіз залежностей наведених на рис. 2.5 показує, що 

регенеративний цикл Брайтона зі змінними теплофізичними властивостями 

робочого тіла може мати термічний ККД вище, ніж термічний ККД циклу 

Карно з постійною теплоємністю робочого тіла, але менше, ніж термічний ККД 

циклу Карно зі змінною теплоємністю робочого тіла. Очевидно, що в першому 

випадку отримані результати суперечать другим законом термодинаміки. 

Однак у другому випадку це протиріччя відсутня і отримані результати 

повністю узгоджуються з другим початком термодинаміки.  
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Рис. 2.6 Залежність ступеня підвищення тиску регенеративного циклу 

Брайтона зі змінними теплофізичними властивостями робочого тіла від 

масового вмісту вологи повітря, при якому виконується умова 
Крег tt   . 

  

а б 

  

в г 

Рис. 2.7 Діаграми регенеративного циклу Брайтона; а) T-s діаграма 

регенеративного циклу Брайтона з pC const ; б) T-s діаграма регенеративного 

циклу Брайтона з varpC  ; в) P-v діаграма регенеративного циклу Брайтона з 

varpC  ; г) h-s діаграма регенеративного циклу Брайтона з varpC  . 
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Розглянемо фізичне пояснення цього факту. Для цього розглянемо цикл 

Брайтона з регенерацією теплоти і еквівалентний йому цикл Карно з постійною 

теплоємністю робочого тіла в T-s координатах (рис. 2.7 а). Регенеративний цикл 

Брайтона 1-2-3-4 знаходиться всередині еквівалентного циклу Карно (1-2 * -3-4 

*).  

Отже, його термічний ККД буде завжди менше, ніж термічний ККД 

циклу Карно. Зволоження робочого тіла в точці 3 призведе до значного 

зростання його ентальпії (
3 33ph C T  ). При цьому, при постійному тиску в точці 

3 фактичне значення ентальпії робочого тіла буде відповідати значенню 

ентальпії в умовній точці 3 '(рис. 2.7 г), яку можна визначити з виразу: 

 3` 3 33` 2p p pп
h C T T C d C     .    (2.12) 

Із умови 
3'3 32

TCTC pp  , отримаємо: 

3'
3' 3 3 3

2 2

1
1

p pп

p p

C C
T T T T d

C C

 
     

 
 

.   (2.13) 

із виразу (19) також витікає, що  1 1
pп

pв

C
d

C


 
   

 
 

. 

При цьому, станом робочого тіла в точці 3 'буде відповідати більше 

значення питомої обсягу (рис. 2.7 в), а умовного процесу 2-3' велика величина 

зміни ентропії. Тобто, в даному випадку, робоче тіло в точці 3 'буде перебувати 

в термодинамічній стані з більш високою здатністю до скоєння корисної 

роботи, ніж в точці 3. 

З виразу (2.13) знайдемо відношення умовної температури 
'3T до дійсної 

максимальній температурі циклу (
3T ) 

3'

3

1
1

pп

pв

CT
d

T C
    .      (2.14) 
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 На рис. 2.8 наведено залежності відносини температур 3' 3T T від ступеня 

підвищення тиску в циклі для різних значень масового вмісту вологи робочого 

тіла. Відношення 3' 3T T росте зі збільшенням ступеня підвищення тиску, а також 

при збільшенні масового вмісту вологи робочого тіла і умовна максимальна 

температура циклу ( 3' 3T T ) може в 1,2 ... 2,5 рази перевищувати дійсну 

максимальну температуру циклу ( 3T ). 

 Площа 3-3'-4'-4-3 (рис. 2.6 б) являє собою умовну додаткову теплоту, 

отриману робочим тілом за рахунок зміни його теплофізичних властивостей, 

яка не враховується в натуральному вираженні (Д1.10) для термічного ККД 

ідеального циклу Карно, отже такий цикл не може розглядатися в якості 

еквівалентного для розглянутого циклу з varpC  . У той же час цикл Карно з 

зволоженням робочого тіла перед початком процесу розширення і умовної 

максимальною температурою циклу 
3T площею 1-2 ** - 3'-4 ** - 1 ( рис. 2.6 б) є 

еквівалентним умовному цикл у 1-2-3'-4'-1. Як видно з рис. 2.6 б умовний  
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Рис. 2.8 Залежність відносини температур 3' 3T T  від ступеня підвищення тиску в 

циклі для різних значень масового вмісту вологи робочого тіла. 
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регенеративний цикл Брайтона 1-2-3'-4'-1 знаходиться всередині умовного 

циклу Карно 1-2**- 3'-4** - 1, отже, його термічний ККД буде завжди менше 

циклу Карно зі змінною теплоємністю робочого тіла, що ні суперечить другому 

закону термодинаміки.  

Знайдемо зміна ентропії в умовному процесі 2-3 '. Зміна ентропії в 

довільному термодинамічній процесі 0-1 визначається по одному з наступних 

виразів: 

1 1
1 0

0 0

( , ) ln ln
T

s T R c
T







   
     

   
;   (2.15) 

1 1
1 0
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.   (2.17) 

Скориставшись виразом (Д1.2) стосовно ізобарного процесу 2-3 'знайдемо зміна 

ентропії в ньому 

3 3`
2 3` 2 3 3 3` 2 3

2 3

3 3` 3

2 2
2 3 2
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1 1 1
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p p

p p
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 (2.18) 

Враховуючи, що 

1

2 1

k

k
T T 



  , отримуємо 

2 3` 12

1 1 1
ln ln

kp

k

s c
 



 

  
    

      
     

  

.   (2.19) 

 Знайдемо так само відношення зміни ентропії в процесах 2-3 'і 2-3. З 

виразів (2.18) і (2.19) можна отримати: 
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.    (2.20) 

 З виразу (2.18) випливає, що відносне збільшення ентропії в циклі з 

зволоженням робочого тіла перед турбіною залежить від ступеня підвищення 

тиску, температурного коефіцієнта циклу і від коефіцієнта, що характеризує 

зміну ізобарно теплоємності робочого тіла за рахунок його зволоження на вході 

в турбіну. 

 

2.3 Субатмосферний цикл Брайтона з регенерацією теплоти по М-

циклу 

2.3.1 Схема газотурбінної установки  

Головним напрямком підвищення економічності газових турбін є 

зростання температури на вході, що обмежується жароміцністю металів. Тому 

необхідні принципово нові газотурбінні технології з відносно невисокою 

температурою потоку, але високим ККД. Одним із таких напрямів є 

використання регенерації викидної теплоти по циклу Майсоценка в прямому та 

зворотному циклі Брайтона, тобто таким чином використати енергію 

навколишнього середовища і дозволяє використовувати більш просту камеру 

згоряння атмосферного типу. Наступним етапом розвитком цього циклу є 

підігрів повітря перед турбіною за рахунок сонячного нагрівача.  
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Рис. 2.9 – Схема ГТУ на основі 

зворотного циклу Брайтона із 

тепломасообмінним апаратом 

Майсоценка та сонячним нагрівачем 

Рис. 2.10– h–s діаграма зворотного 

циклу Брайтона із 

тепломасообмінним апаратом 

Майсоценка та сонячним 

нагрівачем [98]   

Схема ГТУ ГТУ на основі зворотного циклу Брайтона із 

тепломасообмінним апаратом Майсоценка та сонячним нагрівачем (рис. 2.9) 

вперше була розглянута в роботі [98]. Термодинамічний цикл в     діаграмі 

представлен на рис. 2.10 Установка працює наступним чином, повітря із 

атмосфери нагрівається у сонячному нагрівачу (процес 1-2 з підводом теплоти 

qc ), далі охолоджується в сухих каналах апарату Майсоценка (процес 2–2’ з 

відведенням теплоти q2–2’), а потім збільшує вологість та ентальпію насиченого 

повітря у вологих каналах апарату Майсоценка (процес 2’–3, підвід теплоти 

q2′−3). Високоентальпійна насичена пароповітряна суміш після апарату 

Майсоценка надходить до камери згоряння атмосферного типу (процес 3-4, 

підвід теплоти qкз), після чого вона подається на турбіну, розширюючись та 

виконуючи при цьому роботу  (процес 4-5). Після турбіні робоче тіло володіє 

ще значним невикористаним енергетичним потенціалом, потрапляє у канали 

конденсації апарату Майсоценка, де охолоджується до насиченого стану 

(процес 5-6, відведення теплоти q5−6), і далі, продовжуючи рух у каналах 

конденсації апарата Майсоценка, де протікає процес подальшого охолодження 
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до повної конденсації вологи (процес 6–7, відведення теплоти qрег). Повітряна 

суміш після виходу із апарата Майсоценка потрапляє у низькотемпературний 

теплообмінник, де здійснюється додаткове відведення теплоти qто (процес 7-8). 

Після низькотемпературного теплообмінника сухе повітря потрапляє у 

компресор, стискаючись до тиску, який є близьким до атмосферного  (процес 8-

9),  та повертається на початок циклу. 

У даному циклі застовуються два робочих тіла – насичена 

високоентальпійна пароповітряна суміш у турбіні і сухе холодне повітря у 

компресорі, що істотно зменшує витрати енергії на його роботу. За рахунок 

використання енергії довкілля (психрометричної різниці температур), та 

високого ступеня регенерації в М–циклі відбувається значне зростання 

ентальпії потоку, тому термічний ККД ГТУ досягає більших значень. 

Однією з особливостей апарата Майсоценка є те, що при зниженні в 

робочих каналах апарату М–циклу тиску нижче атмосферного при  конденсації 

води і одночасному зменшенні температури потоку, волога із пароповітряної 

суміші може випадати у формі рідини і твердої фази. Тому конденсована волога 

може «блокувати» поверхню конденсації апарату М–циклу. Для відловлювання 

дрібних часток твердої фази і отримання із них рідкої фракції, яка далі буде 

використовуватися у вологих каналах апарату М–циклу, між 

низькотемпературним теплообмінником і компресором встановлюється 

уловлювач (не показаний на рис. 2.9). Наступна особливість M–циклу полягає в 

тому, що теплота, що виділяється в каналах конденсації, витрачається на 

фазовий перехід – нагрів і випаровування води у вологих каналах апарату М–

циклу. Використання камери згоряння атмосферного типу значно спрощує 

конструкцію установки, а спалювання палива у вологому потоці суттєво знижує 

формування оксидів азоту. 

Первинні розрахунки, приведені в роботі [98], показали високу  

ефективність такої схеми, однак повного аналізу факторів, які впливають на 

ефективність термодинамічного циклу, виконано не було. Тому нижче 
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приводяться результати подальшого аналізу зворотного термодинамічного 

циклу Брайтона з регенерацією теплоти за циклом Майсоценка та підігрівом 

повітря перед турбіною сонячним нагрівачем.  

2.3.2 Термодинамічний аналіз циклу[97] 

Вихідні дані. Для термодинамічного аналізу субатмосферного зворотного 

циклу Брайтона з регенерацією теплоти по М-циклу створена математична 

модель і алгоритм розрахунку ГТУ, реалізовані у вигляді комп’ютерної 

програми що включає послідовний розрахунок параметрів циклу.. Основні 

параметри цикла аналізувалися за залежностями наведеними у Додатку 2. 

Вихідними даними, які були використані при аналізі параметрів ГТУ є: 

газова стала сухого повітря (287 Дж/(кг·K)); газова стала повітря на виході із 

камери згоряння: 289 Дж/(кг·K); газова стала водяного пару: 461,5 Дж/(кг·K); 

питома ізобарна теплоємність водяного пару: 1875,69 Дж/(кг·K); питома 

теплота випаровування водяного пару: 12501 Дж/(кг·K); атмосферний тиск: 

101,325 кПа; температура повітря на вході у сонячний нагрівач: 20
0
С 

(варіюється); відносна вологість атмосферного повітря: 20% (варіюється); 

вологовміст атмосферного повітря визначається за психрометричною 

діаграмою (варіюється); температура повітря на виході із сонячного нагрівача: 

40…90
0
С (варіюється). 

Термодинамічний аналіз проводилися для 1 кг робочого повітря, він не 

враховують гідравлічні втрати на всіх функціональних елементах установки, 

вважається, що ККД компресора та турбіни дорівнюють одиниці. Температура 

повітря на вході у сонячний нагрівач T1 становить 20
0
C, а на виході із нього T2. 

Температура пароповітряної суміші перед турбіною T4 варіюється у діапазоні 

140
0
C…340

0
C.  

Результати розрахунку. На рис. 3, 4 наведено P – v та T – ∆s діаграми 

термодинамічного циклу ГТУ для температури повітря на виході із сонячного 

нагрівача 50
0
C та температури пароповітряної суміші перед турбіною 180

0
C. Як 

показують розрахунки, теплота отримана робочим тілом у вологих каналах 

апарата М–циклу менша, ніж теплота, яка відведена в навколишнє середовище 
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в процеси 5…8 (q5−6−7−8  >q2−3). 

 

  

Рис. 2.11 – P – v діаграма ГТУ 

зворотного циклу Брайтона із 

тепломасообмінним апаратом 

Майсоценка та сонячним нагрівачем 

Рис. 2.12 – T – ∆s діаграма ГТУ 

зворотного циклу Брайтона із 

тепломасообмінним апаратом 

Майсоценка та сонячним 

нагрівачем 

 

Рис. 2.13 – Залежність термічного ККД 

ГТУ ηtp з урахуванням регенерації 

теплоти від температури повітря на 

виході із сонячного нагрівача T2 та 

температури пароповітряної суміші 

 

 

Рис. 2.14 – Залежність 

термічного ККД ГТУ ηt від 

температури повітря на виході із 

сонячного нагрівача T2 та 
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перед турбіною T4 температури пароповітряної 

суміші перед турбіною T4 

 

 

Рис. 2.15 – Залежність електричного 

ККД ГТУ ηeлвід температури повітря 

на виході із сонячного нагрівача T2 та 

температури пароповітряної суміші 

перед турбіною T4 

 

 

Рис. 2.16 – Ступінь регенерації 

теплоти в апараті Майсоценка від 

температури повітря за сонячним 

нагрівачем та температури T4 

пароповітряної суміші перед 

турбіною 

 

Отже, на виході з вологих каналів апарату для охолодження повітря до 

мінімальної температури циклу потрібен додатковий низькотемпературний 

теплообмінник, лінія 7-8, для відведення надлишкової теплоти q7−8 = q5−6−7−8 − 

q2−3.  

На рис. 2.13, 2.14 та 2.15 представлена відповідно залежності таких 

енергоефективних показників ГТУ: залежність термічного ККД ηtp з 

урахуванням регенерації теплоти, термічного ККД ηt та електричного ККД ηел 

від температури повітря на виході із сонячного нагрівача T2 та температури 

пароповітряної суміші перед турбіною T4 
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З цих залежностей видно, що збільшення як температури повітря на 

виході із сонячного нагрівача так і температури пароповітряної суміші перед 

турбіною, призводить до зростання відповідних значень ККД. Наприклад, для 

термічного ККД ηtp, який враховує регенерацію теплоти у циклі, зміна 

температури T4 у діапазоні від 160°C до 340°C, призводить до зростання ηtp від 

45% до 58%, фіксуючи температуру за сонячним нагрівачем рівною 40
0
C.  

Розглядаючи такий діапазон температур робочого тіла перед турбіною T4: 

200°C – 340°C, але фіксуючи вже більшу температуру повітря за сонячним 

нагрівачем, яка дорівнює 90
0
C, видно, що величина ηtp зростає від 75% до 83%, 

величина ηt зростає від 77% до 82,5%, а ηел– від 67,5% до 79%. Як показують 

отримані результати термодинамічного аналізу, важливою особливість даного 

циклу є можливість досягнення високих техніко-економічних показників, при 

досить низьких значеннях температур робочого тіла перед турбіною: 160°C − 

340°C. 

 

Рис. 2.17 – Залежність теплової 

потужності сонячного нагрівача від 

температури повітря за сонячним 

нагрівачем T2 та температури 

пароповітряної суміші перед турбіною 

T4 

 

Рис. 2.18 – Залежність теплової 

потужності камери згорання від 

температури повітря за сонячним 

нагрівачем T2 та температури 

пароповітряної суміші перед 

турбіною T4 
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Рис. 2.19 – Залежність теплової 

потужності додаткового 

теплообмінника від температури 

повітря за сонячним нагрівачем T2 та 

температури пароповітряної суміші 

перед турбіною T4 

Рис. 2.20 – Залежність масових 

витрат повітря G від температури 

повітря за сонячним нагрівачем 

T2 та температури пароповітряної 

суміші перед турбіною T4 

 

На рис.2.16 наведено залежність ступеня регенерації теплоти в апараті 

Майсоценка ζ від температури повітря за сонячним нагрівачем T2 та 

температури пароповітряної суміші перед турбіною T4. Як видно із цієї 

залежності, для всіх фіксованих значень температури робочого тіла перед 

турбіною, збільшення температури повітря за сонячним нагрівачем призводить 

до різкого зростання міри регенерації циклу. Це обумовлено конструктивними 

особливостями апарата Майсоценка, теплова потужність якого визначається за 

абсолютною температурою T2. 

Розглядаючи протилежний випадок: фіксуємо значення температури за 

сонячним нагрівачем T2 і починаємо збільшувати температуру робочого тіла 

перед турбіною T4 – залежність на рис. 2.16 у цьому випадку демонструє 

незначне зменшення міри регенерації циклу. Висока міра регенерації теплоти у 

циклі – 90% і більше, яка досягається при температурі повітря за сонячним 
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нагрівачем 80°C, сприяє збільшенню термічного ККД ηtp від 65% до 74%, 

розглядаючи зміну температури робочого тіла перед турбіною від 200°C до 

340°C.  

На рис. 2.17 показане збільшення теплової потужності апарату М–циклу 

за рахунок зростання температури повітря на виході із сонячного нагрівача. 

Розглядаючи вплив температури пароповітряної суміші перед турбіною, видно, 

що її зростання призводить до зворотного ефекту – теплова потужність апарату 

М–циклу знижується.  

На рис.2.18 наведена залежність теплової потужності камери згорання від 

температури повітря на виході із сонячного нагрівача та температури 

пароповітряної суміші перед турбіною. При цьому, необхідні теплові 

потужності сонячного нагрівача, камери згоряння, додаткового теплообмінника 

визначаються для електричної потужності ГТУ потужністю 10 кВт з метою 

визначення впливу температури повітря за сонячним нагрівачем і температури 

робочого тіла перед турбіною на теплові потужності вище зазначених 

конструктивних елементів ГТУ. 

З рис. 2.17 видно, що теплова потужність сонячного нагрівача, 

попередній підігрів повітря, поступово зростає як при збільшенні температури 

повітря за сонячним нагрівачем, так і при збільшенні температури 

пароповітряної суміші перед турбіною. Максимум цієї функції досягається при 

температурі повітря за сонячним нагрівачем T2 = 65°C. Подальше збільшення 

температури T2, призводить лише до зниження теплової потужності сонячного 

нагрівача для всіх значень температури пароповітряної суміші перед турбіною. 

Чим вищою температура пароповітряної суміші перед турбіною T4, тим менше 

необхідна теплова потужність сонячного нагрівача для випаровування води в 

апараті Майсоценка. 

Результати термодинамічного аналізу для випадку, коли температура 

повітря за сонячним нагрівачем досягає 80
0
C, а температура робочого тіла 

перед турбіною – 200°C показали, що теплова потужність сонячного нагрівача, 
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апарату М–циклу, камери згоряння і додаткового теплообмінника складають 

відповідно 2,5; 71; 12,7 і 7,0 кВт. Для цього випадку міра регенерації М–циклу 

складає 0,95; термічний ККД ηtp циклу – 65%, а електричний ККД – 55%. 

Подальше зростання температури робочого тіла перед турбіною до 300°C, 

призводить до збільшення термічного ККД циклу ηtp до 72,5%, а електричного 

– до 66%. Таке збільшення ефективності ГТУ відбувається, головним чином, за 

рахунок збільшення ступеня розширення робочого тіла до 9.3. Внаслідок цього, 

теплова потужність сонячного нагрівача зменшується до 1,4 кВт, апарату М–

циклу – до 40 кВт, додаткового теплообмінника (рис. 11) – до 45 кВт. Теплова 

потужність камери згоряння при цьому практично не змінюється і складає 12 

кВт (рис. 10). 

На рис. 12 представлена залежність споживчих витрат повітря від 

температури за сонячним нагрівачем T2 та температури робочого газу перед 

турбіною T4. Із цієї залежності можна побачити, що споживчі масові витрати 

повітря зменшуються і зі зростанням температур T2 і T4. Це забезпечується за 

рахунок збільшення ККД циклу газотурбінної установки. 

Таким чином, газотурбінна установка зворотного субатмосферного циклу 

Брайтона з регенерацією теплоти по М-циклу та сонячним нагрівачем повітря 

перед турбіною може застосовуватися для ефективного вироблення 

електроенергії. Важливою перевагою даної схеми є можливість 

використовувати камери згоряння атмосферного типу та низький рівень окислів 

азоту при спалюванні палива в повітрі високої вологості.  

Аналізуючи отримані результати, можна зробити висновок, що цикл є 

найбільш перспективним для газотурбінних установок малої потужності (10-15 

кВт), таких як мікротурбіни в якості міні-ТЕЦ. Це обумовлено швидким ростом 

затратної потужності апарата М-циклу і його об’єму зі зростанням потужності 

ГТУ.  
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2.4 Висновки по розділу 2:  

 

В результаті виконаних досліджень можна зробити наступні висновки 

 Комбінований цикл Майсоценка-Ренкіна для теплопостачання та 

кондиціювання: 

1. Для потреб теплопостачання розроблено комбінований цикл 

Майсоценко-Ренкіна на базі якого розглянуто дві нові схеми опалення 

приміщень, захищені патентами України на корисну модель і  патентами 

України на винахід [89-92] 

2. Експериментальні дослідження підтвердили високу теплову ефективність 

комбінованого циклу; в експериментальному дослідженні для схеми №1 

величина СОР склала 6,3…7,21, а для схеми №2 - 7,44…9,73.  

3. Більш високі показники СОР за схемою №2 обумовлені охолодженням 

повітря у випарнику теплового насосу перед рекуперацією в 

тепломасообмінному апараті за М-циклом та конденсацією вологи в робочому 

каналі.  

4. В цілому, високий СОР обох схем пояснюється використанням 

психрометричної енергії навколишнього середовища та високим ступенем 

регенерації теплоти в тепломасообмінному апараті по М-циклу. 

5. Схема для потреб кондиціювання працює на основі М-циклу без 

використання теплового насосу Ренкіна, тому затрати енергії необхідні тільки 

на роботу вентилятора для прокачування повітря через тепломасообмінний 

апарат по М-циклу.  

6. Експериментальні дослідження тепломасообмінного апарату за циклом 

Майсоценка в режимі кондиціювання показали значення СОР на рівні 

10,49…16,32. Цей показник є значно вищим ніж у традиційних кондиціонерів, 

на базі компресійних теплових насосів, СОР яких складає 2…5.  
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 Ідеальній регенеративний цикл Брайтона зі змінними теплофізичними 

властивостями робочого тіла: 

1. З ростом масового вмісту вологи робочого тіла на вході в турбіну 

термічний ККД регенеративного циклу зростає, і зменшується зі збільшенням 

ступеня підвищення тиску в циклі. 

2. Високі значення термічного ККД циклу ( %87...80t ) можна досягти 

при порівняно невисоких значеннях ступеня підвищення тиску в циклі ( 5 ) і 

високих (до d = 0,5) значеннях масового вмісту вологи робочого тіла на вході в 

турбіну. 

3. Показано, що при певних умовах термічний ККД регенеративного 

циклу з зволоженням робочого тіла на вході в турбіну може бути більше, ніж 

термічний ККД еквівалентного ідеального циклу Карно, що не суперечить 

другому закону термодинаміки, оскільки умовою реалізації циклу Карно є 

незмінність теплофізичних властивостей робочого тіла в циклі. У зв'язку з цим, 

використання виразу для термічного ККД ідеального циклу Карно не може 

застосовуватися в якості критерію оцінки ефективності циклів енергетичних 

установок з сильно мінливими теплофізичними властивостями робочого тіла. 

4. Термічний ККД регенеративного циклу з зволоженням робочого тіла на 

вході в турбіну завжди нижче, ніж термічний ККД еквівалентного 

нерівноважного циклу Карно зі змінною питомою теплоємністю робочого тіла, 

що відповідає другому закону термодинаміки. 

5. Регенеративний цикл Брайтона з зволоженням робочого тіла перед 

турбіною можна представити у вигляді умовного циклу з більш високою 

максимальною температурою циклу, яка в залежності від величини масового 

вмісту вологи робочого тіла може в 1,2 ... 2,5 рази перевищувати дійсну 

максимальну температуру циклу, що і зумовлює високі значення його 

термічного ККД. 

 Субатмосферний цикл Брайтона з регенерацією теплоти по М-циклу: 
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1. Збільшення температури повітря на виході із сонячного нагрівача і 

температури пароповітряної суміші перед турбіною, призводить до зростання 

ККД газотурбінної установки з 45% до 58%.  

2. Для фіксованих значень температури робочого тіла перед турбіною 

збільшення температури повітря за сонячним нагрівачем призводить до 

зростання ступеня регенерації циклу, що обумовлено конструктивними 

особливостями апарата Майсоценка.  

3. Зростання температури пароповітряної суміші перед турбіною 

призводить до спадання теплової потужності апарату М–циклу. 

4. Зі збільшенням відносної вологості атмосферного повітря, значення 

ККД зменшується. Для температури повітря за сонячним нагрівачем 80
°
С при 

збільшенні відносної вологості від 20% до 100% ККД зменшується від 74% до 

69%. Це зменшення обумовлено зменшенням ступеня регенерації теплової 

енергії в апараті Майсоценка. 

5. Збільшення відносної вологості атмосферного повітря призводить до 

збільшення споживчих витрат повітря газотурбінною установкою, зі 

збільшенням температури повітря за сонячним нагрівачем, споживчі витрати 

зменшуються.  

6. Збільшення температури навколишнього середовища призводить до 

падіння ККД ГТУ. 

7. Застосування субатмосфеного циклу Брайтона з регенерацією по М-

циклу являється перспективним напрямом для локальної когенерації на основі 

мікротурбін потужністю 10-15 кВт.  
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РОЗДІЛ 3 

НОВИЙ ТЕПЛОМАСООБМІННИЙ АПАРАТ ПО М-ЦИКЛУ 

 

В розділі представлена схема та принцип роботи нового теплообмінного 

апарату по М–циклу з капілярно-пористими стінками у вологих каналах, 

досліджено статичні та динамічні характеристики 9 зразків капілярно-пористих 

матеріалів, дано опис експериментальних установок і робочих ділянок для 

дослідження тепло- та масообміну в прямому адіабатному каналі, 

проаналізовано результати досліджень та наведено оцінку похибок вимірювань.  

 

3.1 Схема нового тепломасообмінного апарату 

Елементарна комірка тепломасообмінного апарату по М–циклу показана 

на рис. 3.1. Вона складається з сухого, вологого та робочого каналів. Принцип 

роботи такого апарату викладено в [99]. Він полягає у використанні 

психрометричної різниці температур для охолодження повітря у робочому 

каналі. Рушійною силою процесів тепло- та масообміну є передача теплоти 

через стінку та випаровування води у потік повітря у вологому каналі. 

 

 
 

Рис. 3.1 Елементарна комірка тепломасообмінного апарата Майсоценка 

1 – сухий канал; 2 – вологий канал; 3 – робочий канал. 
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В [101] запропоновано застосувати тонкі капілярно-пористі покриття на 

стінці вологого каналу. Ці покриття акумулюють воду на всій поверхні, і з них 

відбувається випаровування води в повітряний потік.   

В дисертації запропоновано нові конструктивні ідеї побудови 

тепломасообмінного апарату по М-циклу. Основною відмінністю, як описано в 

патенті [101], є вертикальне розташування стінок щілинних каналів, з 

нанесеними на стінках вологих каналів капілярних покриттів. Вода за рахунок 

дії капілярних сил поступає знизу з піддону. Дані покриття дозволяють 

організовувати транспорт води в зону випаровування рівно в тій кількості, яка  

необхідна при конкретних параметрах потоків, тобто така схема є 

самоузгодженою. Це оптимізує та мінімізує витрату води в апараті, так як її 

витрата відповідає тільки витраті воді на випаровування. Єдиний 

обмежувальний фактор – це своєчасне постачання вологи на всю висоту каналу, 

швидкість цього постачання залежить від капілярних властивостей 

гідрофільного матеріалу та коефіцієнту масообміну між рідинною та газовою 

фазами.  

Запропоновану схему тепломасообміну між сухим і вологим каналами 

показано на рис. 3.2. Теплота передається від повітря у сухому каналі до 

повітря у вологому каналі через водонепроникну стінку та плівку води на стінці 

вологого каналу. Плівка води утворюється на капілярному покриті на стороні 

вологого каналу. Для схеми, що розглядається, теплообмін уздовж каналу є 

небажаним, тому матеріал капілярної плівки має бути з низькою 

теплопровідністю та якомога більш тонким. Поверхня зі сторони сухого каналу 

бажано має бути гідрофобною, для уникнення утворення конденсаційної 

плівки. 
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Рис. 3.2 Схема тепло- та масообміну між сухим і вологим каналами 

 

Для дослідження нової схеми тепломасообмінного апарату будуть 

вирішуватись три основні задачі: 

– випробування та визначення  найбільш прийнятних гігроскопічних 

матеріалів для поверхні випаровування; 

– дослідження тепломасообміну в щілинному каналі в адіабатних умовах, 

для визначення ступеню насичення поверхні в умовах вимушеної конвекції; 

– дослідження тепло- та масообміну в елементарній комірці каналу по М–

циклу за новою схемою. 

 

3.2 Статичні та динамічні характеристики гігроскопічних матеріалів для 

поверхні випаровування  

В запропонованій концепції тепломасообмінного апарата, працюючого по 

М–циклу, гігроскопічні матеріали є ключовими елементами. Вони повинні 
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забезпечувати ефективне підведення води на поверхні вологих каналів за 

рахунок капілярних сил з урахуванням випаровування води в потік повітря. 

Шар гідрофільного матеріалу повинен бути достатньо тонким, щоби не бути 

суттєвою перепоною для теплообміну між суміжними вологими та сухими 

каналами. 

Для порівняння гідрофільних властивостей було обрано 9 зразків 

матеріалів (табл. 3.1), які було випробувано з метою пошуку найкращих для 

застосування в подальших експериментальних дослідженнях. Гідрофільні 

матеріали термічним способом поєднувались з поліетиленовою плівкою 

товщиною 0,2 мм, яка слугувала основою. 

 

Таблиця 3.1 Перелік випробуваних гідрофільних матеріалів 

№ 

зразка 
Опис 

δ, 

мм 

Заявлена висота 

підйому води  

1 

Технологічний  матеріал (поліестер), 

що застосовується у промисловості 

для охолодження та швидкого 

висихання тканини 

– 30 см 

2 Абсорбуючий папір 0,45 100 см, 23см/13хв 

3 
Поліетиленова плівка з двома шарами 

абсорбуючого паперу.  
– 30 см 

4 Зразок 3 без зовнішнього паперу  12 см 

5 Абсорбуючий папір 0,35 50 см, 23см/22хв 

6 

Фільтрувальний папір для 

хроматографічного аналізу (чиста 

целюлоза) 

0,34 20 см 

7 Поліетиленова плівка з  одним шаром – 30см 
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абсорбуючого паперу 

8 Фільтр вініловий 0,13 
17см 

16см/30хв 

9 Хроматографічний папір  0,34 15 см 

 

 

 

 

Рис. 3.3 Фото випробування гігроскопічності матеріалів (порядок розташування 

зліва направо відповідає порядковим номерам в таблиці 2.1)  

 

При випробуваннях визначались висота та швидкість підйому води в 

кімнатних умовах, без вимушеної конвекції. Зразки матеріалів довжиною 

350 мм прикріплювались до плоскої стінки (рис. 3.3), нижня частина зразків 

поміщалась у піддон з водою, і вимірювались висота та час підйому. Для 

індикації висоти підйому на зразки нанесені риски через кожні 50 мм. 

Експеримент проводився з відеофіксацією. 
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Діаграму висоти підйому води у часі наведено на рис. 3.4.Як видно із 

рисунків, найкращі результати по висоті та швидкості підйому води показав 

зразок №2. Зразки №1 та №5 показали близькі характеристики по висоті 

підйому, але зразок №5 поступається зразку №1 по швидкості підйому у 

початковій фазі змочування (рис. 3.5). Тому у подальших експериментах 

використовувались тільки зразки №1 та №2. 

 

 

 

Рис.3.4 Висота підйому води в капілярно-пористих матеріалах у часі.  

Лінії побудовані сплайн-апроксимацією експериментальних точок. 
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Рис.3.5 Швидкість підйому води в капілярно-пористих матеріалах по висоті 

зразків. Лінії побудовані сплайн-апроксимацією експериментальних точок. 

 

 

3.3 Експериментальні установки для дослідження тепло- та масообміну 

Основною направленістю досліджень, результати яких викладено в 

розділах 2 та 3, є застосування тепломасообмінних апаратів для кондиціювання 

та опалення приміщень. Тому експериментальні установки проектувались для 

режимних параметрів потоків, які мають місце в реальному устаткуванні, що 

працює по М–циклу. Діапазон швидкостей потоку повітря в щілинному каналі 

складав 0,3…2,4 м/с. Відповідний  діапазон числа Рейнольдса дорівнює 

150…1500 (число Рейнольдса базується на еквівалентному діаметрі щілинного 

каналу, de ≈ 2h, де h – висота каналу). 

В рамках даного дослідження було розроблено дві експериментальні 

установки. Одна з них призначалась для дослідження масообміну в щілинному 

каналі в адіабатних умовах. Основною метою цього дослідження було 
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визначення насичення водою всієї висоти каналу в умовах вимушеної течії 

повітря та визначення закономірностей масообміну. Друга установка  

призначена для експериментального дослідження тепло- і масообміну в 

елементарній комірці, з якої складається апарат, що працює по М-циклу. Вона 

проектувалась таким чином, щоби діапазон режимних параметрів повітря 

(швидкість потоку, його температура та відносна вологість) в каналах 

відповідав діапазону, який має місце при роботі реальних апаратів Майсоценка. 

 

3.3.1 Масообмін в прямому щілинному адіабатному каналі 

Схема та фото експериментальної установки для дослідження масообміну в 

щілинному каналі в адіабатних умовах наведено на рис. 3.6 та 3.7. 

Вона представляє собою газодинамічний контур відкритого типу, який 

працює за допомогою витяжного вентилятора ВН-1Е 80 з регулятором 

швидкості РС-1-400. Повітряний потік поступав у вхідний канал 1 (рис. 3.6)  

квадратного перерізу 200х200 мм
2
 та довжиною 200 мм, потім надходив до 

робочої ділянки 2 довжиною 1000 мм з тим ж поперечними розмірами. Після 

цього потік через конфузор 3 з відношенням площ входу та виходу 14:1  
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Рис. 3.6 Схема експериментальної установки для дослідження адіабатного 

випаровування води у щілинному каналі. 1 – вхідний канал; 2 – робоча ділянка; 

3 – конфузор;  4 – вихідний канал; 5 – витяжний вентилятор; 6 – піддон з водою 

 

 

Рис. 3.7 Фото експериментальної установки для дослідження адіабатного 

випаровування води у щілинному каналі 

 

поступав через прямий канал 4 діаметром 60 мм
2
, в якому було розташовано 

термоанемометр testo 405i та крильчатий анемометр testo 410i для вимірювання 

швидкості потоку, до вхідного патрубку вентилятора 5. 

 

3.3.2 Тепло- та масообмiн в елементарній комірці каналу по М-циклу 

Схема та фото експериментальної установки для дослідження масообміну в 

щілинному каналі в адіабатних умовах наведено на рис. 3.8 та 3.9. Вона 

представляє собою газодинамічний контур відкритого типу. 

Рух потоків здійснюється за допомогою витяжних вентиляторів. Повітря 

поступає в робочу ділянку прямокутного перерізу 60х200 мм
2
 із атмосфери 
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(рис. 3.8), і потім розділяється на потоки в робочому та сухому каналах (дивись 

схему на рис. 3.1). Одна частина потоку, яка протікає в робочих каналах, через 

вимірювальну секцію 2 і вихідний канал 3 поступає у витяжний вентилятор 5 і 

викидається в атмосферу. Друга частина потоку після виходу із вологого каналу 

через  вихідний канал 4 поступає у  витяжний вентилятор 6 і також викидається 

в атмосферу. Поперечні розміри вихідних каналів і вимірювальної секції 

відповідають поперечним розмірам робочої ділянки (60х200 мм
2
). 

3.4 Масообмін в прямому адіабатному каналі 

3.4.1 Робоча ділянка і система вимірювань 

Об’єктом дослідження є одиночний щілинний канал, в якому протікає 

потік повітря, зі стінками із насиченого водою гідрофільного матеріалу.  Схему 

робочої  ділянки для дослідження масообміну в адіабатних умовах показано на 

рис. 3.10. Робоча ділянка представляє собою пакет плоских щілинних каналів, 

довжиною L = 1 м, висотою h = 5 мм і шириною B = 0,2 м, розташованих 

вертикально, і занурених нижньою частиною у піддон з водою. Стінками 

каналу слугували пластини поліетилену, товщиною 1 мм, до яких 

прикріплялись випробувані матеріали. З однієї бокової сторони адіабатні умови 

забезпечувалась пінопластом, з іншої – серією аналогічних вологих каналів. 
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Рис. 3.8 Схема експериментальної установки для дослідження тепло- та 

масообмiну в елементарній комірці каналів по М-циклу за новою схемою: 

1 – робоча ділянка; 2 – вимірювальна секція; 3 – вихідний канал 

охолодженого повітря; 4 – вихідний канал вологого повітря; 5, 6 – витяжні 

вентилятори. 
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Рис. 3.9 Фото експериментальної установки для дослідження тепло- та 

масообмiну в елементарній комірці каналу по М-циклу 
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Рис. 3.10 Схема робочої ділянки для дослідження масообміну 

 в щілинному каналі з капілярно-пористими стінками в адіабатних умовах 

Схему вимірювань показано на рис. 3.11. В експериментах вимірювались: 

температури та відносна вологість повітряного потоку термогігрометрами 

DVТ RST-16на вході в канал та всередині каналу в 12 точках: при  х = 0,04 м, 

х = 0,35 м, х = 0,65 м та х = 0,96 м, при кожному значенні «х» в трьох точках по 

вертикальній координаті – в центрі та по краях. Вимірювання швидкості потоку 

повітря проводилося у вихідному каналі після виходу із дифузора за допомогою 

двох приладів – термоанемометру testo 405i  та крильчатого анемометру  testo 

410i. Витрата потоку окремо в кожному каналі визначалась діленням сумарної 

витрати на кількість каналів.  

Всього було проведено 3 серії експериментів, в яких змінювалися 

параметри повітря на вході, швидкість потоку повітря та схема подачі повітря 

вентилятором (всмоктування та нагнітання). 

 

 

 

Рис. 3.11 Схема вимірювань при дослідженні масообміну в щілинному каналі з 

вологими  стінками в адіабатних умовах. 

Вказані на рисунку точки відповідають позначенням в таблицях, наведених в 

Додатку 3. 
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Швидкість повітряного потоку в каналі змінювалась в діапазоні 

0,15…2,4 м/с, його температура складала 15…20°С, число Рейнольдса Red,, яке 

визначається по еквівалентному діаметру каналу (de ≈ 2h, де h – висота каналу), 

змінювалось в інтервалі 100…1600. Значення відносної вологості повітря в 

експериментах складало 42…48%. Обробка результатів експериментів 

проводилась наступним чином. 

 Вологовміст повітря визначається по формулі: 

 

        · 
    

      
     (3.1) 

де р – абсолютний тиск, Па;  pS – тиск насиченої пари, Па. 

 Ентальпія вологого повітря визначається по співвідношенню: 

 

                         (3.2) 

 

де h – ентальпія потоку, кДж/кг; t – температура, °С; сP пов ≈ 1,0 кДж/(кг∙град) – 

теплоємність повітря; сP п ≈ 1,93 кДж/(кг∙град)– теплоємність водяної пари; d – 

вологовміст, кг/кг сухого повітря; r≈ 2501 кДж/кг – питома теплота 

пароутворення. 

 Питома витрата пари (на одиницю поверхні випаровування) визначалась 

по балансовому співвідношенню: 

 

   
 ̅    

         
      (3.3) 

де ̅  – середнє по вертикальній координаті y значення вологовмісту для 

поздовжньої координати  хi;  d0 – значення вологовмісту на вході в канал; Gair – 
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масова витрата повітря, кг/с; Si-0 – поверхня випаровування між точками xi та x 

= 0. 

 Тепловий потік в стінки каналу визначався балансовим співвідношенням: 

 

              (     )    (3.4) 

 

де t0 і ti – температура потоку в точках х = 0 та хi. 

 Число Рейнольдса визначається співвідношенням: 

 

   
    

 
      (3.5) 

 

де de ≈ 2h – еквівалентний діаметр щілинного каналу. 

Розрахунки коефіцієнтів масообміну та теплообміну не проводились, 

оскільки внаслідок малої різниці значень вологовмісту та температури повітря 

на стінці та в потоці при застосованих засобах вимірювання визначення мають 

місце великі похибки (на початковій ділянці до 40%, а на інших ділянках до 

200…300%). 

 

3.4.2 Результати досліджень 

Таблиці експериментальних даних по дослідженню тепло- та 

масообміну в адіабатному каналі представлені у Додатку 3. На рис. 3.12 та 

3.13 наведено хід середніх по ширині каналу значень температури та 

відносної вологості повітря потоку в залежності від відносної поздовжньої 

координати x/de (de ≈ 2h – еквівалентний діаметр каналу) при різних 

швидкостях потоку в щілинному каналі. 
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Як видно із рисунків, температура потоку досягає мінімального значення, і 

потім починається її незначне зростання. Причому, це зростання відбувається 

при стовідсотковій відносній вологості повітря, і пов’язано з недосконалою 

теплоізоляцією, тобто має місце незначний підвід теплоти ззовні. Розрахунки 

показали, що втрати теплоти через стінку з пінопластом складають 3…15 Вт в 

залежності від режиму течії, а питомий тепловий потік дорівнює 15…150 Вт/м
2
.  

Неадіабатність процесу видно також із діаграми (рис. 3.14), лінія процесу 

відхиляється від ізоентальпії. 

 

 

Рис 3.12 Зміна середньої по вертикальній координаті y температури потоку 

по довжині щілинного каналу 
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Рис. 3.13 Зміна середньої по координаті y відносної вологості повітря  по 

довжині щілинного каналу 

 

Як видно із рис. 3.12, мінімум температури зміщується вниз по потоку із 

зростанням швидкості. Насичення повітряного потоку до рівня 90…95% 

відбувається на відносній відстані від входу x/d ≈ 30 (рис. 3.13), причому 

завершеність пароутворення зміщується до входу в канал при зменшенні 

швидкості потоку. Такий характер поведінки температури потоку співпадає  з 

результатами розрахунку, отриманими в роботі [102]. 
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Рис. 3.14 Діаграма параметрів повітря в каналі при швидкості потоку 0,3м/с  

(дві серії замірів при різному розташуванні вентилятора) 

 

Важливим чинником, який суттєво впливає на ефективність процесу 

тепломасообміну, є насиченість вологою капілярного матеріалу по 

вертикальній координаті y в умовах наявності конвективного повітряного 

потоку. На рис. 3.15 приведені дані по вологовмісту повітря в щілинному каналі 

по координаті y на відстанях від входу х = 40 мм та  х = 350 мм  при різних 

значеннях швидкості потоку. Як видно із рисунка, відбувається незначне 

зменшення вологовмісту по вертикальній координаті. При  х = 40 мм (x/de = 4) 

це зменшення не перевищує 2%, а при  х = 350 мм  воно менше ніж 1%. На 

інших ділянках каналу вниз по потоку вологовміст повітря по вертикальній 

координаті практично вирівнюється. 

При цьому поздовжнє змінення вологовмісту значно(на порядки величин) 

перевищує нерівномірність  по координаті y. Так, при x = 40 мм  
   

   
 = 10,  а  
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Рис. 3.15 Значення відносного вологовмісту повітря в щілинному каналі по 

вертикальній координаті на відстані х = 40 мм та 350 мм від входу. 1,2,3,4 – 

значення швидкості потоку в каналі відповідно 0,15; 0,3; 1,2 та 2,4 м/с. 

Вологовміст потоку на вході в канал складав d0 = 0,0126 кг/кг сухого повітря 

(відносна вологість θ0 = 47%, t0 = 30°С). 

при x = 350 мм - 
   

   
 = 70. Таким чином, можна стверджувати, що транспорт 

вологи по вертикальній координаті забезпечує насичення капілярного матеріалу 

по всій поверхні.  

Були також проведені випробування по визначенню впливу схеми подачі 

повітря вентилятором на основні параметри потоку. Для цього на установці 

(див. схему на рис. 3.6) було встановлено нагнітаючий вентилятор замість 

витяжного. Випробування проводились при двох значення швидкості потоку у 
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щілинному каналі: w = 0,3 м/с та w = 1,2 м/с. Вимірювання температури та 

вологості повітря проводились всередині каналу, в точках 1,3,6,9,12 (див. схему  

 

 

Рис. 3.16 Поздовжнє розподілення вологовмісту d (кг/кг сухого повітря) 

всередині щілинного каналу для двох схем розташування вентиляторів – 

витяжки та нагнітання. 

 

на рис. 3.11). Порівняння проводилось по значенню вологовмісту. Результати 

порівняння наведено на рис. 3.16. 

Слід зауважити, що в цих випробуваннях були неоднакові параметри на 

вході. Як видно із рисунка, криві поздовжнього розподілення вологовмісту є 

практично еквідистантними, що може свідчити про незначний вплив 

розташування вентилятора на тепломасообмін. Можна зробити припущення, 

що збудження потоку, що привносяться вентилятором, ефективно гасяться в 

щілинних каналах вже на початковій ділянці.  
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3.5 Оцінка похибки вимірювань 

Визначення похибок вимірювань проводилось згідно рекомендацій, 

викладених в [103]. Абсолютні похибки вимірювань визначались у 

відповідності до паспортних даних приладів та значень ціни ділення шкали. 

При обробці результатів вимірювань виконувались наступні операції з 

результатами вимірювань: 

 абсолютна та відносна похибки суми та різниці двох величин: 

 

   √   
     

       (3.6) 

 

 відносна похибка суми двох величин: 

 

   
√   

     
 

 ̅   ̅ 
     (3.7) 

 

 відносна похибка різниці двох величин: 

 

   
√   

     
 

 ̅   ̅ 
      (3.8) 

 

 абсолютна та відносна похибка добутку та відношення двох величин: 

 

   √   
     

       (3.9) 
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1. Абсолютна похибка вимірювання температури перетворювачем  DVT-

RSТ-16 складає величину Δt = ± 0,5°С. Відносна похибка вимірювання 

температури  в °С (при t= 30°C) складає: 

 

Δt = Δt/t = ±0,5/30 = ±0,017 = ±1,7% 

 

Відносна похибка вимірювання абсолютної температури  (при Т= 300 К) 

складає: 

 

ΔТ = ΔТ/Т = ±0,5/300 = ±0,0017 = ±0,17% 

 

2. Відносна похибка визначення густини повітря приблизно відповідає 

похибці визначення абсолютної температури: 

 

Δρ ≈ δТ = 0,17% 

 

 

3. Максимальна відносна похибка вимірювань відносної вологості 

перетворювачем  DVT-RSТ-16 складає:  

– в діапазоні θ = 0…10% δθ =   ±4%; 

– в діапазоні θ = 10…90% δθ =   ±3%; 

– в діапазоні θ = 90…100% δθ =   ±4%. 

4.  Відносна похибка визначення вологовмісту, виходячи із співвідношення 

(2.1). складає: 

 

      √  
  

      
     (3.10) 

 

Для експериментів, які проводяться, характерна температура потоку 

складає t = 30°C. Температура насиченої пари при цій температурі pS = 4246 Па, 

тоді згідно (3.10) максимальна відносна похибка визначення вологовмісту 

практично дорівнює похибці визначення відносної вологості повітря: 
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δd = 1,009∙δθ ≈ δθ = 4% 

 

5. Відносна похибка визначення ентальпії потоку, виходячи із рівняння 

(2.2),  визначається наступним співвідношенням: 

 

   √
(  )           (        ) (  )  (      ) 

    (3.11) 

 

Розрахунки показують, що максимальна відносна похибка визначення 

ентальпії потоку складає величину: 

 

δh = 2,6% 

 

6. Абсолютна похибка визначення швидкості повітря при w = 0…2 м/с 

складає величину ±0,1 м/с + 5% від вимірюваного значення, а при w = 2…15 м/с 

±0,3 м/с + 5% від вимірюваного значення.  

Максимальна похибка має місце при мінімальному вимірюваному значенні 

швидкості потоку в квадратному вимірювальному каналі w = 1,65 м/с. Відносна 

похибка вимірювання складає: 

 

(δw)max = (0,1+0,0825)/1,65 = 0,11 = 11% 

 

При максимальній швидкості потоку w = 25 м/с відносна похибка 

вимірювання має мінімальне значення, і складає: 
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(δw)min = (0,3+0,12)/2 = 0,062 = 6,2% 

 

7. Абсолютна похибка вимірювання висоти каналу штангенциркулем 

складає 0,1 мм. Відносна похибка визначення еквівалентного діаметру каналу 

дорівнює:  δde = 0,1/5 = 0,02 = 2%.  

Максимальна відносна похибка визначення числа Рейнольдса, у 

відповідності до співвідношення (3.4), складає: 

 

(   )    √(    )  (    )   = 0,112 = 11,2% 

 

8. Швидкість потоку в адіабатних експериментах вимірювалась у 

вихідному каналі з поперечними розмірами 60х60 мм
2
. Розміри вимірювались 

лінійкою з ціною ділення 0,5 мм. Тобто відносна похибка вимірювання 

складала: 0,5/60 = 0,0083 = 0,83%. Відносна похибка визначення площі січення 

каналу складала: 

 

δF = 1,12% 

 

Швидкість потоку в експериментах з елементарною коміркою по М-циклу 

вимірювалась у вхідному каналі з поперечними розмірами 60х200 мм
2
. 

Відносна похибка визначення площі перетину каналу складає: 

 

δF = 0,87%. 

 

9. Відносна похибка визначення густини газу приблизно відповідає похибці 

визначення абсолютної температури і складає: 
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δρ ≈ δТ = 0,17% 

10. Масова витрата повітря визначається співвідношенням: 

Gair = ρ∙w∙F     (3.12) 

Відносна похибка визначення масової витрати повітря визначається по 

співвідношенню: 

   √(  )  (  )  (  )  

Мксимальна похибка вимірювання витрати повітря має місце при 

мінімальному значенні швидкості потоку, і складає: 

 

   √(      )  (    )  (     )  ≈ ±0,11 = ±11% 

 

Тобто, похибка вимірювання витрати повітря визначається похибкою 

вимірювання швидкості потоку.  

11. Визначимо відносну похибку обчислення питомої витрати пари, згідно 

рівнянню (3.3).  

Максимальна похибка вимірювання поверхні має місце при мінімальній 

поверхні (між входом та першою точкою вимірювання, х = 40 мм). Площа 

поверхні визначається добутком суми сторін на величину Δх. Максимальна 

відносна похибка вимірювання довжини х складає: δх = 0,5/40 = 0,0125 = 1,25%.   

Абсолютна похибка вимірювання сторони каналу дорівнює ±0,5 мм, а суми 

двох сторін ±0,7 мм. Відносна похибка визначення суми двох сторін складає: 

0,7/200 = 0,00175 = 0,175%. Максимальна відносна похибка визначення 

поверхні складає: 

δS ≈ 1,25% 

Відносна похибка визначення вологовмісту була визначена вище, вона 

складає величину 4%. Максимальне значення вологовмісту в експериментах 
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складає приблизно 0,02. Максимальна абсолютна похибка вимірювання 

вологовмісту складає: 

Δdmax = 0,02∙0,04 = 0,0008 

 

Максимальна абсолютна похибка визначення різниці значень вологовмісту 

складає: Δ(di – d0) max = 0,00113. Мінімальна різниця di – dj в експериментах 

складала 0,016. Максимальна відносна похибка визначення різниці di – dj 

складає: 

 

δ(di – dj) = Δ(di – dj) max/(di – dj) = 0,00113/0,016 = 0,07 = 7% 

 

Максимальна відносна похибка визначення питомої витрати пари складає 

величину: 

 

     √(    )  (    )  (      )   = 0,131 = 13,1% 

 

12. Визначимо похибку обчислення теплового потоку. Його величина 

обраховувалась балансовим співвідношенням (3.4). 

Мінімальна різниця температур, що вимірювались в експериментах, 

складала величину 4°С. Абсолютна похибка вимірювання температури складає 

Δt = ± 0,5°С. Абсолютна похибка визначення різниці температур складає 

0,71°C. Максимальна відносна похибка визначення різниці температур складає 

0,71/4 = 0,1525 = 17,75%. 

Максимальна відносна похибка визначення теплового потоку складає:   

 

      √(     )
    (     ) 

  = √(    )  (      )   = 0,208 = 20,8% 
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13. Відносна похибка визначення питомого теплового потоку складає: 

 

   √(  )  (  )  =  √(     )  (      )  ≈ 0,208 = 20,8% 

 

Максимальні відносні похибки вимірювання основних параметрів 

експериментів представлені в Таб.3.2. 

 

Таблиця 3.2 –Максимальні відносні похибки вимірювання 

Параметр 

Максимальна 

відносна 

похибка, % 

Температура t, °С 1,7 

Абсолютна температура Т. К 0,17 

Відносна вологість повітря, θ 4,0 

Вологовміст потоку 4,0 

Ентальпія потоку h, кДж/кг 2,6 

Швидкість потоку w, м/с 11,0 

Масова витрата потоку Gair, кг/с 13,1 

Число Рейнольдса,  11,2 

 

3.6 Висновки по розділу 3 

1. Вивчено гідрофільні властивості дев’яти зразків гідрофільних 

капілярно-пористих матеріалів, та вибрано два найкращі для подальшого 

застосування в експериментах. 

2.  Капілярно-пористий матеріал забезпечує насичення всієї поверхні 

масообміну в умовах прокачки повітряного потоку при швидкостях 

0,15…2,4 м/с 

Re
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3. Створено експериментальну установку для дослідження масообміну в 

щілинному каналі з капілярно-пористими стінками в адіабатних умовах  

4. Досліджено масообмін у вологому щілинному каналі в адіабатних 

умовах. Температура потоку досягає мінімуму на певному відрізку, а потім 

зростає незначним чином, що пов’язано з недосконалістю теплоізоляції. 

Отримані графічні залежності дифузійного числа Нуссельта від числа 

Рейнольдса. 

5. Підйом води по капілярним матеріалам забезпечує рівномірне 

покриття поверхні водою при наявності потоку повітря при швидкостях 

0,15…2,4 м/с. Нерівномірність вологовмісту повітря в перерізу каналу не 

перевищує 2% на початковій ділянці, але вниз по потоку рівномірність 

зростає. 

6. Схема розташування вентиляторів (витяжна чи нагнітаюча) не 

створює суттєвого впливу на тепло- та масообмін в щілинному каналі в 

застосованому інтервалі швидкості потоку (0,15…2,4 м/с) 

7. Створено експериментальну установку для дослідження 

тепломасообмiну в елементарній комірці каналу по М-циклу за новою 

схемою. 

8. Виконана оцінка відносної похибки вимірювань. Максимальна 

відносна похибка визначення питомого теплового потоку складає 20,8% 
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РОЗДІЛ 4 

ТЕПЛО- та МАСООБМІН В НОВІЙ ЕЛЕМЕНТАРНІЙ КОМІРЦІ  

ПО М–ЦИКЛУ 

 

В розділі представлено схему нової елементарної комірки по М-циклу, 

опис  робочої ділянки і системи вимірювань, приводяться  експериментальні 

дані та результати розрахунку тепло- та масообміну в елементарній комірці по 

М-циклу, представлені результати розрахунку по ε-NTU методу, аналізується 

вплив різних факторів на термодинамічну ефективність комірки 

 

4.1 Схема елементарної комірки каналів по М-циклу  

Схема елементарної комірки показана на рис. 4.1. Комірка утворена 

дванадцятьма каналами – чотирма сухими, чотирма вологими та чотирма 

робочими – кожен має однакову висоту h = 5 мм, Причому, у робочому та 

сухому каналах теплообмін з вологим каналом відбувається через одну стінку, а 

у вологому каналі через одну стінку відбувається теплообмін з сухим, а через 

іншу – з вологим каналом. В такій компоновці робочий та сухий 
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Рис. 4.1 Схема елементарної комірки по М–циклу 

канали мають симетричні граничні умови теплообміну по відношенню до 

вологого каналу. Можна також зазначити, що повороти із сухих до вологих 

каналів виконано згладженими, для мінімізації місцевого гідравлічного опору.  

 

4.2 Робоча ділянка та система вимірювань 

Схему та загальний вигляд експериментальної установки для дослідження 

тепломасообмiну в елементарній комірці каналу по М-циклу наведено на рис. 

3.8 і 3.9. Схема робочої ділянки показана на рис. 4.2. 

 

 

 

Рис. 4.2 Схема робочої ділянки 

 

Вона представляє собою пакет вертикально розташованих пластинчатих 

каналів, які утворюють систему із чотирьох елементарних чарунок. Пакет 

своєю нижньою частиною занурений у піддон з водою. На стінках вологих 

каналів нанесені гідрофільні плівки (див. схему на рис. 3.2). Вихід 
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охолодженого повітря організований з поворотом на 90° у верхній відвідний 

короб шириною B = 200 мм і висотою 60 мм, яка співпадає з загально висотою 

Н = 60 мм пакету пластинчатих каналів. Довжина пакету каналів L складає 

1000 мм. Стінки усіх вологих каналів утворено пластинами поліетилену 

товщиною δ = 0,2 мм, до якого термічним способом прикріплений капілярно-

пористий матеріал. Стінки, через які не передається теплота, тобто: внутрішні 

стінки сухих і робочого каналів та зовнішні стінки робочих каналів, утворено 

пластинами поліетилену товщиною  близько 1 мм. Зображення каналів показані 

на рис. 4.3. 

 

 

 

 

а. б. 

 

 

 

 

в. г. 

 

Рис. 4.3 Зображення каналів тепломасообмінної комірки. 

 а – загальний вигляд пакету каналів; б – переріз по робочому каналу; в 

– переріз по вологому каналу; г – переріз по сухому каналу. 
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Прокачування повітря через тепломасообмінну комірку відбувалось за 

допомогою чотирьох витяжних вентиляторів електричною потужністю 3,24 Вт 

кожен  – по два на робочі та сухі/вологі канали вентилятора. 

Вимірювання швидкостей потоків проводилось в вихідних каналах 

робочого та вологого повітря (див. схему на рис. 4.2) за допомогою 

термоанемометру testo 405i та крильчатого анемометра testo 410i. Вимірювання 

проводилось по всьому січенню в двох координатах, з використанням 

мікрокоординатного пристрою. Витрата вологого та робочого повітря 

визначалась інтегруванням масової швидкості по всьому січенню. В схемі 

комірки, що розглядається, важливим чинником є встановлення однакових 

витрат повітря у вологих та робочих каналах. Це досягалося регулюванням 

числа обертів вентиляторів. 

Термовологісні характеристики потоків вимірювались за допомогою 

системи моніторингу температури та відносної вологості повітря, до складу 

якої входить комплект із датчиків: термоперетворювачі опору TSP-RST-2-16-Pt-

Y-(-30…60) °C-H10-OLED та термоперетворювачі вологості та температури 

DVT-RST-16-EM-(0…100)%-(-20…60) °C-Y-H10-OLED. Також, для контролю, 

проводились додаткові вимірювання за допомогою тестового термогігрометра 

testo 605i та термоанемометр testo 405i. Схема точок вимірювання 

термовологісних характеристик потоків показана на рис. 4.4.  

Для визначення ефективності роботи тепломасообмінника необхідне 

визначення термодинамічних характеристик робочого тіла на входах та виходах 

каналів, тому термоперетворювачами вологості та температури при проведенні 

експериментального дослідження завжди фіксувалися параметри в точках A, B, 

В’, C, D, E (рис. 4.4). Також для додаткового дослідження процесів 

тепломасообміну в каналах термогігрометри почергово встановлювалися в 

сухий, робочий та вологий канали для вимірювання значень температури та 

вологості в місцях посначених сірими крапками на рисунку 4.4. Ці вимірювання 
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проводились при наступних значеннях відносної поздовжньої координати x/de = 

25; 50 та 75 (de = 2h = 10 мм). Координата х починається від входу в канали 

(сухого чи робочого). 

 

 

 

Рис. 4.4 Схема розташування точок вимірювання термовологісних 

характеристик потоків. 

 

4.3 Експериментальне дослідження елементарної комірки каналів по М-

циклу 

В дослідженнях використовувались два види гідрофільних покриттів –  

синтетичний «Coolpass» та папір. Ці матеріали показали найкращі гідрофільні 

якості при їх попередньому дослідженні (п. 3.2) В процесі вимірювання 
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тепломасообмінних характеристик комірки виявились деякі особливості 

застосування зазначених матеріалів. Спочатку вони показували однакові 

результати, що по змочуванню, що по ефективності, проте через деякий час 

(приблизно через 2 тижні) ефективність каналу з синтетичним матеріалом 

почаладещо знижуватися. При цьому, очевидних візуальних ознак зміни 

зовнішнього вигляду поверхонь за період експлуатації виявлено не було. 

Експериментальні дослідження ефективності охолодження повітря 

проводились в діапазоні швидкості потоку в каналах від 0,5 м/с до 1.8 м/с 

(число Рейнольдса змінювалось від 320 до 1200). Початкові параметри потоку 

відповідали атмосферним умовам на час проведення експериментів. 

Температура потоку змінювалась від 18 до 26°С, відносна вологість повітря 

була 35…50%. 

Всього було проведено 13 серій експериментів. Дані експериментів 

наведено в таблицях  у Додатку 4.  

 

4.3.1 Теплові та гідродинамічні параметри 

Зміну параметрів потоків показано на рис. 4.5 та 4.6 на діаграмах вологого 

повітря для двох видів гідрофільного матеріалу, які використовувались в 

експериментах – «Coolpass» та папір. На вході до сухого та робочого каналів 

(точки A і D) повітря має однакову температуру та відносну вологість. В 

сухому та робочому каналах відбувається конвективне охолодження повітря без 

зміни вологовмісту. Після виходу із сухого каналу потік повертає у суміжний з 

ним вологий канал, де відбувається підвід теплоти із робочого та сухого каналів 

та інтенсивне зволоження повітря до насиченого стану. Потоки із вологого та 

робочого каналу викидаються в атмосферу (відповідно точки С і Е). Точка В’ на 

діаграмі не показана. 

На рис. 4.7 та 4.8 показано характерне поздовжнє розподілення 

температури і відносної вологості повітря в сухому, вологому та робочому 

каналах. 
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Як видно із рис. 4.7 та 4.8, значення температури та відносної вологості 

повітря у сухому та робочому каналах практично співпадають. Температура 

потоку у вологому каналі після повороту (точка В’ на схемі рис. 4.4) на 

0,5…1°С нижче температури в кінці сухого каналу перед поворотом (точка В). 

Очевидно, в повороті відбувається більш інтенсивний теплообмінз потоком в 

робочому каналі. Оскільки температура після повороту знижується, 

підвищується відносна вологість повітря, із збереженням величини 

вологовмісту. 

 

 

Рис. 4.5 Зміна параметрів повітря в каналах елементарної комірки з 

гідрофільним матеріалом - «Coolpass» (експеримент №3, Таблиця Б1) 
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Рис. 4.6 Зміна параметрів повітря в каналах елементарної комірки з 

гідрофільним матеріалом - папір (дослід №5, Таблиця Б1) 

 

 

 

 

Рис.4.7 Залежність температури повітря в каналах елементарної комірки від 

відносної  поздовжньої координати. w = 1,3 м/с,    18,2°С, θA= 35%; 

Точки A, B, B’,C, D, E відповідають точкам на схемі рис.4.4. 
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Рис.4.8 Залежність відносної вологості повітря в каналах елементарної комірки 

від відносної  поздовжньої координати. w = 1,3 м/с,     18,2°С, θA= 

35%;Точки A, B, B’,C, D, E відповідають точкам на схемі рис.4.4. 

 

 

Рис. 4.9 Залежність питомої ентальпії повітря у вологому каналі від відносної 

поздовжньої координати. Швидкість потоку w = 1,3 м/с. 

Параметри повітряного потоку на вході в комірку (точка А на схемі рис. 4.4): 

1 –    18,2°С, θA= 35%; 2 –     26,2°С, θA= 49%; 
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На рис. 4.9 показано змінення ентальпії потоку уздовж вологого каналу 

при різних початкових умовах. Як видно із рисунку, лінії є практично 

еквідистантними, в обох випадках прирощення ентальпії у вологому каналі 

складає приблизно 20 кДж/кг. 

 

4.3.2 Термодинамічна ефективність 

Термодинамічна ефективність елементарної комірки по М–циклу 

визначалась по двом співвідношенням: 

 по температурі мокрого термометра 

    
     

      
     (4.1) 

 

 по температурі точки роси: 

    
     
      

     (4.2) 

 

 

Рис. 4.10 Термодинамічна ефективність комірки по М–циклу по мокрому 

термометру та по точці роси. L/de = 100. 
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Експериментальні дані по термодинамічній ефективності в залежності від 

числа Рейнольдса показані на рис. 4.10. Як видно із рисунка, термодинамічна 

ефективність комірки по М–циклу знижується із зростанням швидкості потоку. 

Причому, при Red< 500 ефективність по мокрому термометру перевищує 

одиницю, тобто температура вологого потоку знижується до величини, меншої 

за    . Але при проектуванні апарату охолодження повітря треба брати до 

уваги, що при малих швидкостях також низькою є витрата повітря, тобто 

необхідно знаходити оптимальний режим, який забезпечує максимальну 

холодопродуктивність.  

 

4.4 Розрахунок елементарної комірки каналів 

4.4.1 Методика розрахунку по ε-NTU методу та її верифікація 

Методику розрахунку тепломасообмiну  в комірці по М–циклу описана в 

роботі [104]. Вона базується на застосуванні модифікованого ε-NTU метода для 

розрахунку тепло- та масообмiну в комірці по М-циклу. Ця методика дозволяє 

проводити розрахунки до температур, які знаходяться нижче температури 

мокрого термометра. 

Схему триканальної тепломасообмінної комірки показано на рис. 4.11. Вона 

складається з сухого, вологого та робочого каналів. Зверху та знизу застосовано 

адіабатичні граничні умови. 

При розрахунках будемо вважати, що температура та вологість сухого та 

вологого потоків в місті повороту, тобто на виході із сухого каналу та на вході 

у вологий канал дорівнюють один одному. Також вважаємо, що параметри 

потоків у сухому та робочому каналах є ідентичними. Це припущення, згідно 

даних математичного моделювання [105, 106] виконується із досить високою 

точністю. В [105] моделювання проводилось за допомогою програмного пакету 

ANSYS FLUENT 14.0, а в [106] розв’язувалась повна система диференційних 

рівнянь Нав’є – Стокса в двовимірній постановці методом конечних об’ємів на 

мові програмування FORTRAN.  
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Рис. 4.11Розрахункова схема тепломасообмінної комірки 

 

Теплообмін сухого та робочого каналів з вологим каналом відбувається 

через одну стінку, протилежні стінки сухого та робочого каналів 

теплоізольовані. Для діапазону швидкостей, який є характерним для комірок по 

М–циклу, має місце ламінарний режим. Також можна зазначити, що, оскільки 

температура стінки є близькою до температури мокрого термометра і 

змінюється в незначному інтервалі, можна прийняти, що теплообмін 

відбувається при постійній температурі стінки. Для стабілізованого 

теплообміну через одну стінку щілинного каналу з відношенням B/h > 10 число 

Нуссельта для умови  Tw = const згідно [107] складає величину: 

 

Nu = 4,86      (4.3) 

 

Для вологого каналу, який нагрівається через обидві стінки: 
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Nu = 7,54      (4.4) 

 

При розрахунках вважається, що має місце аналогія процесів тепло і 

масообміну. Це припущення є правомірним, оскільки для вологого повітря 

число Льюіса Le = Pr/PrD ≈ 1.0. Таким чином, при розрахунках будемо вважати, 

що у вологому каналі Nu = NuD.  

Ефективність тепломасообмiну комірки представляє собою відношення 

реального теплового потоку до максимального: 

 

   
 

    
       (4.5) 

 

Вона розраховується  за допомогою аналітичного співвідношення для 

протитечійної схеми теплообміну [108] і адаптованого в [104] для тепло- та 

масообмiну в комірці по М–циклу: 

 

ε* =  
             (    ) 

               (    ) 
     (4.6) 

 

У цьому співвідношенні:      
 
 
  

    
 – модифіковане число одиниць 

переносу; S–поверхня теплообміну;    
    
    

;         (    
      

 )          

    (    
      

 ),     
       ,     

   
           

 
, а – нахил залежності ентальпії 

насиченого повітря від температури, кг/(м
2
∙с);  k*=

 

 (
 

 
 

 

 
) 

 

 

  – модифікований 

коефіцієнт тепломасопередачі, кг/(м
2
∙с); β – коефіцієнт масообміну, кг/(м

2 
∙с). 
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В даному методі розрахунку для сухого каналу в якості ентальпії 

використовується ентальпія насиченого повітря в її однозначній залежності від 

температури потоку, причому ця залежність використовується в 

лінеаризованому вигляді. Такий підхід застосовується тому, що інтервал 

температур між входом і виходом є досить вузьким, і це наближення не 

призводить до скільки небудь значних похибок при розрахунку.  

 

Рис. 4.12 Залежність ентальпії насиченого повітря від температури (символи) 

та її лінійна інтерполяція (лінія) в діапазоні 15…30°С. 

Для отримання значення нахилу залежності ентальпії насиченого повітря 

від температури в даній роботі було проведено обробку даних по ентальпії 

насиченого повітря за допомогою методу найменших квадратів. На рис. 4.12 

показана залежність hS(t) та її лінійна інтерполяція в діапазоні 

температур 15…30°С. 

Лінія з максимальним відхиленням ±4% описується рівнянням: 

 

h= –14800+3700 ∙ (t°C)     (4.7) 
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Тобто а = 3700 Дж/(кг∙°С). Для температур 10°С та 35°С відхилення цієї 

лінії від значення hS складає 10%, але для цих та інших температур, які не 

входять в інтервал 15…30°С, можна зробити іншу інтерполяцію, яка буде 

матименше відхилення. Тобто, при розрахунку потрібно враховувати робочий 

інтервал температур сухого каналу. 

Також за допомогою методу найменших квадратів в роботі було отримано 

зворотну функцію t (hS) у вигляді поліному, яка є необхідною для розрахунку: 

 

t = –2,06 + 0,478∙h – 0,00181∙h
2
 + 2,858E-6∙h

3
 (4.8) 

 

Оскільки для схеми, що розглядається, параметри на вході у вологий канал 

є невідомими, розрахунок проводиться ітераційною процедурою, до збігу 

температури на виході із сухого каналу та на вході у вологий канал. 

В даній методиці на виході із вологого каналу визначається ентальпія 

потоку, яка є функцією температури та вологості повітря. Для визначення цих 

параметрів проводився додатковий ітераційний розрахунок. Спочатку 

визначалася середня температура стінки мокрого каналу по співвідношенню: 

 

  ̅     ̅    ̅   (
 

   
  

 
)    (4.9) 

Потім ітераційним методом визначалась температура потоку    на виході із 

мокрого каналу, і в кінцевому етапі – відносна вологість повітря    . Необхідні 

для розрахунку теплофізичні параметри повітря та водяної пари брались із 

роботи [108]. 
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Рис. 4.13 Порівняння розрахункових даних по ефективності по мокрому 

термометру (а) та ефективності по точці роси (б) в залежності від 

температури потоку на вході. 

1 –дані комп’ютерного моделювання із роботи [105] для de = 0,008 та 

w = 1 м/с;  2 – розрахунок комірки ε–NTU методом за методикою [104] 

для початкових умов роботи [105]; 3 – дані двовимірного розрахунку із 

роботи [106] для θА = 30%, Red = 100; 4 – розрахунок комірки  ε-NTU 

методом за методикою [104] для початкових умов роботи [106] 

 

Для верифікації методики було проведено порівняння даних розрахунку 

триканальної комірки ε-NTU методом з даними робіт [105] та [106] (рис. 4.13). 
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4.4.2 Результати розрахунку  

Для порівняння з даними [105] був проведений розрахунок з наступними 

геометричними параметрами: L = 1,0 м, h = 0,003 м, та B = 1,0 м. Температура 

повітря на вході    складала 25°С, 30°С та 35°С. Розрахунок проводився для 

двох значень вологовмісту на вході:  de = 0,008 та  de = 0,012.  

Порівняння з даними [106] проводилось для наступних геометричних 

параметрів: L = 0,3 м, h = 0,006 м, та B = 0,3 м. Число Рейнольдса складало: 

Red = 100, параметри на вході tA = 30°, θA = 30%.   

Порівняння показало, що дані розрахунків ε-NTU методом перевищують 

дані комп’ютерного моделювання програмним пакетом ANSYS FLUENT 14.0 

приблизно на 7%. Порівняння з даними [106] показує повний збіг при 

температурі tiA = 30°, а при tA = 20° розбіжність по ефективності по мокрому 

термометру складає 10%, а по ефективності по точці роси - 19%. В цілому цей 

результат можна вважати прийнятним, враховуючи одномірність моделі та 

лінеаризацію функції hS(t), яка була застосована в методиці роботи [104]. 

Для порівняння з експериментальними даними, проводились розрахунки 

для параметрів комірки, які використовувались в даній роботі. Основні розміри 

комірки є наступними (див. рис. 4.11):  L = 1 м; h = 0,005 м; B = 0,4 м. Режимні 

параметри потоку для розрахунку відповідали експериментам № 8–13, і були 

наступними:    = 25…26°C;   = 48…50%. Діапазон швидкості потоку в 

каналах складав: w = 0,5..1,8 м/с, а число Рейнольдса змінювалось від 300 до 

1200. 

Результати порівняння по температурі на виході із  робочого каналу та по 

термодинамічній ефективності показані на рис. 4.14 та 4.15. Як видно із 

рисунків, має місце узгодженість розрахункових та експериментальних даних. 

Середня розбіжність експериментальних та розрахункових даних по 

ефективності складає  ±6%. Максимальна розбіжність має місце при невеликих 

числах Рейнольдса. Це можна пояснити більшою похибкою 

експериментального визначення швидкості потоку в нижній частині діапазону. 
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Рис. 4.14 Порівняння розрахункових та експериментальних даних по 

температурі потоку на виході із робочого каналу.  

Точки – експеримент; лінія –розрахунок комірки  ε-NTU методом за 

методикою [105]. 

 

Рис. 4.15 Порівняння розрахункових та експериментальних даних по 

термодинамічній ефективності комірки по М–циклу. Точки  – експеримент; 

лінії – розрахунок комірки по ε-NTU методу за методикою [105]. 
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4.5 Вплив різних факторів на термодинамічну ефективність комірки 

4.5.1 Довжина комірки  

На термодинамічну ефективність комірки по М–циклу впливає багато 

факторів: геометрія (висота та довжина каналів), якість матеріалів (капілярні 

властивості, теплопровідність), початкові умови (температура та вологість 

повітря на вході в комірку), режимні фактори (швидкість потоку, число 

Рейнольдса в каналі, інтенсифікація теплообміну в сухому та робочому 

каналах).  

Довжина комірки є важливим чинником у розробці апарату охолодження 

повітря, оскільки вона впливає на гідравлічний опір, і її надмірне значення 

суттєво погіршує теплогідравлічні властивості апарату. Тому було проведено 

розрахунки впливу довжини комірки на термодинамічну ефективність. 

Розрахунки проводились для геометрії комірки, застосованої в 

експериментальних дослідженнях даної роботи. Основні розміри комірки були 

наступними (див. рис. 4.11): h = 0,005 м; B = 0,4 м. Розрахунки проводились для 

двох значень числа Рейнольдса: Red = 200 (w = 0,325 м/с) та Red = 800 

(w = 1,3 м/с). Початкові умови:     = 30°C;   = 30%. 

Розрахунки впливу довжини комірки на термодинамічну ефективність 

проводились для діапазону довжини L = 0,3…10 м (L/de = 30…1000). Дані 

розрахунку наведено на рис. 4.16 

Як видно із рисунку, для варіанту Red = 200 процес практично 

завершується при L/de = 200 (L = 2 м); при L/de = 100     = 0,9. Для варіанту Red 

= 800 процес завершується при L/de = 600. Для ефективності по мокрому 

термометру асимптотичне значення приблизно дорівнює 1,6. 

Аналізуючи результати розрахунку, можна відзначити, що для варіанту 

Red = 200 підвищення     на 4% з 86% до 90% призводить до збільшення 

довжини комірки (а, значить, об’єму і ваги) на 20%. А  підвищення     на ті ж 

4% з 90% до 94% збільшує довжину вже на 30%. Тобто, прагнення досягти 

високої термодинамічної ефективності (в діапазоні     = 86…94%) суттєво 
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збільшує габарити і вагу апарату. Окрім цього, збільшення довжини призводить 

до збільшення витрат на прокачку теплоносія. 

 

 

Рис. 4.16 Залежність термодинамичної ефективності по мокрому 

термометру та по точці роси від безрозмірної поздовжньої координати. 

tin = 30°C, θin = 30%. 

 

4.5.2 Інтенсифікація теплообміну в сухому та робочому каналах 

Застосування інтенсифікації теплообміну в сухому і робочому каналах 

призводить до підвищення термодинамічної ефективності, оскільки збільшує 

коефіцієнт теплопередачі між сухим /робочим каналами та вологим каналом. 

Розрахунки впливу фактору інтенсифікації теплообміну в сухому та 

робочому каналах на термодинамічну ефективність проводились для довжини 

комірки L = 0,5 м та для двох  значень числа Рейнольдса: Red = 200 та Red = 800.  

Фактор інтенсифікації теплообміну задавався в діапазоні    = 1,0…2,2.  
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Рис. 4.17 Вплив фактору інтенсифікації теплообміну в сухому і робочому 

каналах на термодинамічну ефективність по точці роси.   = 30°C;   = 30%. 

 

Розрахунки показали, що при однаковому значенні числа Рейнольдса 

фактори підвищення ефективності по мокрому термометру та точці роси 

практично співпадають. Дані розрахунку для підвищення термодинамічної 

ефективності по точці роси наведено на рис. 4.17. Як видно із рисунку,  при 

збільшенні числа Рейнольдса вплив інтенсифікації стає значно сильнішим. Так, 

при    = 1,5 для варіанту Red = 200 термодинамічна ефективність зростає на 

14%, а при Red = 800 – на 28%. 

 

4.5.3 Відносна вологість повітря на вході  

Важливим чинником, який впливає на параметри комірки по М–циклу, є 

відносна вологість повітря на вході. На рис. 4.18 показані залежності 

температури потоку на виході із робочого каналу та термодинамічної 

ефективності по точці роси від відносної вологості повітря на вході в комірку 

при    = 30°C.  
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Рис. 4.18 Залежність температури потоку на виході із робочого каналу та 

термодинамічної ефективності по точці роси від відносної вологості повітря на 

вході в комірку. L = 0,5 м;   = 30°C;  

 

Як видно з рисунку, залежності ефективності від відносної вологості 

повітря на вході мають максимум, причому зі збільшенням числа Рейнольдса 

він зміщується в сторону більших значень відносної вологості повітря. 

Аналогічний характер залежності має місце в роботі [106]. При Red = 200 

максимальне значення ефективності по точці роси складає приблизно 0,8. Як і 

слід було очікувати, при високих значеннях  відносної вологості повітря на 

вході охолодження повітря у робочому каналі мінімальне. 
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4.6 Висновки по розділу 4 

1. В широкому діапазоні змінення числа Рейнольдса 200…1200, 

температури 16…30°С, відносної вологості повітря 30…50% виконано 

експериментальне та розрахункове дослідження тепло- та масообміну в новій 

елементарній комірці, що працює по М–циклу. Розрахункове дослідження 

виконано за допомогою модифікованого ε-NTU метода. 

2. В дослідженнях використовувались два види гідрофільних покриттів –  

синтетичний «Coolpass» та папір. В процесі вимірювання тепло- та 

масообмінних характеристик комірки визначені особливості застосування 

зазначених матеріалів. 

3. Отримані нові експериментальні дані та закономірності по локальному 

та середньому тепло- та масообміну в новій елементарній комірці, що працює 

по М–циклу. Показано, що значення температури та відносної вологості 

повітря у сухому та робочому каналах практично співпадають. Термодинамічна 

ефективність комірки знижується при збільшенні числа Рейнольдса. При Red < 

500 термодинамічна ефективність по мокрому термометру перевищує одиницю, 

тобто температура вологого потоку знижується до величини менше 

температури мокрого термометру  

4. Проведено верифікацію розрахункового метода порівнянням з даними 

комп’ютерного моделювання у тривимірній та двовимірній постановках, також 

виконано порівняння з результатами виконаних експериментів, яке показало, 

що середня розбіжність складає ±6%. 

5. За результатами розрахункових досліджень визначено вплив довжини 

комірки на термодинамічну ефективність. Показано, що в діапазоні зміни 

термодинамічної ефективності 86…94% підвищення ефективності на 1% 

призводить до збільшення довжини комірки на 7%. 

6. Розрахунки впливу фактору інтенсифікації теплообміну в сухому та 

робочому каналах на термодинамічну ефективність показали, що при 

однаковому значенні числа Рейнольдса фактори підвищення ефективності по 
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мокрому термометру та точці роси практично співпадають. При збільшенні 

числа Рейнольдса вплив інтенсифікації стає значно сильнішим. Для значення 

фактору інтенсифікації 1,5 при Red = 200 термодинамічна ефективність зростає 

на 14%, а при Red = 800 – на 28%. 

7. Залежність термодинамічної ефективності комірки по точці роси від 

відносної вологості повітря на вході мають максимум, який зі збільшенням 

числа Рейнольдса зміщується в сторону більших значень відносної вологості 

повітря. 

8. У цілому на термодинамічну ефективність комірки по М–циклу впливає 

багато факторів: геометрія (висота та довжина каналів), якість матеріалів 

(капілярні властивості, теплопровідність), початкові умови (температура та 

вологість повітря на вході в комірку), режимні фактори (швидкість потоку, 

число Рейнольдса в каналі, інтенсифікація теплообміну в сухому та робочому 

каналах).  
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ВИСНОВКИ 

В дисертації виконано теоретичне та експериментальне дослідження 

тепло- та масообміну в каналах з непрямим випарним охолодженням  і 

розроблено нові енергоефективні технології по М-циклу, включно з системами 

опалення та кондиціювання, новими конструкціями елементарної комірки 

тепломасообмінного апарату по М-циклу з капілярно-пористими стінками 

вологих каналів, а також регенеративним субатмосферним циклом Брайтона. 

Показано, що термодинамічна ефективність елементарної комірки 

характеризується висотою та довжиною каналів, якістю капілярно-пористих 

матеріалів, температурою та вологістю повітря на вході, швидкістю потоку 

повітря й інтенсифікацією теплообміну в сухих каналах. 

Основні нові наукові результати полягають у наступному: 

1. Запропоновано комбінований цикл Ренкіна-Майсоценко, на базі якого 

вперше створено дві нові схеми опалення та кондиціювання приміщень (патент 

України на корисну модель і на винахід [89-92]), експериментальні дослідження 

підтвердили високу теплову ефективність обох схем, для першої схеми 

величина СОР склала 6,3…7,21, а для другої схеми - 7,44…9,73 та для потреб 

кондиціювання значення СОР отримано на рівні 10,49…16,32. 

2. Вперше виконано дослідження регенеративного циклу Брайтона з 

вологим робочим тілом на вході. Показано, що з ростом масового вмісту вологи 

робочого тіла на вході в турбіну термічний ККД циклу зростає, але 

зменшується зі збільшенням ступеня підвищення тиску в циклі. Високі 

значення термічного ККД (ηt = 80…87%) досягаються при невисоких значеннях 

температури на вході в турбіну (300-350 °С) і ступенях стиснення робочого тіла 

(3-5) та високих (до d = 0,5) значеннях вологовмісту робочого тіла на вході в 

турбіну. 

3. Теоретичний аналіз субатмосферного циклу Брайтона з регенерацією 

теплоти по М-циклу та змінними теплофізичними властивостями показав, що з 

ростом масового вмісту вологи робочого тіла на вході в турбіну термічний ККД 
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регенеративного циклу зростає, і зменшується зі збільшенням ступеня 

підвищення тиску в циклі.  

4. Вперше показано що використання  М-циклу дозволяє досягнути 

високого ступеню регенерації циклу, до 90% при температурі повітря після 

сонячного нагрівача 80°С. Схема субатмосферного циклу Брайтона дозволяє 

отримувати високі значення термічний ККД до 82% при відносно невисокій 

температурі вологого газу на вході в турбіну, на рівні 340°С, що обумовлено 

високою ентальпією потоку. З ростом температури за сонячним нагрівачем 

термічний та електричний ККД зростають. Застосування субатмосферного 

циклу Брайтона з регенерацією по М-циклу являється перспективним напрямом 

для когенераційних установок на основі мікротурбін потужністю не вище 10-15 

кВт 

5. Вперше досліджено статичні та динамічні характеристики 9 зразків 

капілярно-пористих матеріалів. В статичних умовах максимальна швидкість 

підйому води склала 160...210 мм/хв. При швидкості потоку повітря 0,15…2,4 

м/с вона не змінилась, при цьому забезпечувалося рівномірне насичення 

матеріалу водою по висоті. Нерівномірність вологовмісту повітря в перерізу 

каналу не перевищувала 2% на початковій ділянці, але вниз по потоку вона 

зростає. Вибрано оптимальні 2 зразки для застосування в новій конструкції 

тепломасообмінного апарату по М-циклу. 

6. На основі експериментального дослідження в щілинному каналі з 

капілярно-пористими стінками в адіабатних умовах отримано, що температура 

потоку досягає мінімуму на початковій ділянці каналу, а далі зростає 

незначним чином, що пов’язано з деякою недосконалістю теплоізоляції.  

7. Вперше в діапазоні числа Рейнольдса 200…1200, температури  повітря 

16…30°С і його відносної вологості 30…50% експериментально отримано нові 

дані та закономірності локального та середнього тепло- і масообміну в 

елементарній комірці тепломасообмінного апарату по М-циклу. Показано, що 

температура та відносна вологість повітря у сухому та робочому каналах 
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комірки, однаково змінюються по довжині каналу. При Red < 500 

термодинамічна ефективність комірки по мокрому термометру перевищує 

одиницю, але знижується при збільшенні числа Рейнольдса.  

8. В діапазоні термодинамічної ефективності 86...94% її підвищення на 1% 

збільшує довжину комірки на 7%, тобто збільшення ефективності понад 86% - 

не доцільно. Інтенсифікація теплообміну в сухих каналах елементарної комірки 

підвищує термодинамічну ефективність. Наприклад, для фактору 

інтенсифікації 1,5 при Red = 200 вона зростає на 14%, а при Red = 800 – на 28%.  

9. Залежність термодинамічної ефективності елементарної комірки по точці 

роси від відносної вологості повітря на вході має максимум, який зі 

збільшенням числа Рейнольдса зміщується в сторону більших значень 

відносної вологості повітря. 
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Додаток 1 Цикл Брайтона з регенерацією теплоти та сталими 

теплофізичними властивостями робочого тіла 

Розглянуто енергетичний цикл Брайтона з регенерацією теплоти [стаття в 

ПТТ]. Регенерація теплоти в циклі Брайтона стає можливою в тому випадку, 

коли температура газів на виході з турбіни більше, ніж температура повітря на 

виході з компресора. В цьому випадку, з'являється можливість установки 

теплообмінника на виході з турбіни, в якому частина теплоти відхідних газів 

можна передати більш холодному повітрю, що виходить з компресора. Цей 

теплообмінник прийнято називати регенератором теплоти або рекуператором. 

Схема регенеративного циклу Брайтона представлена на рис. Д1.1. 

 

Рис. Д1.1 Схема газотурбінної установки з регенерацією теплоти:  

КЗ – камера згоряння. 

 

 Визначимо ступінь регенерації теплоти в циклі ( рег ), як відношення 

дійсної кількості теплоти переданого в регенераторі повітрю за компресором до 

максимально можливої кількості теплоти, яке теоретично могло б бути 

повернуто в цикл (рис. Д1.2): 
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,
,

,

рег действ
рег

рег макс

q

q
      (Д1.1) 

где   5 2регq h h  ; , 5' 2 4 2рег максq h h h h    . 

 Таким чином, ступінь регенерації циклу Брайтона з регенерації теплоти 

буде визначатися з виразу [5]: 

5 2

4 2
рег

h h

h h
 




.    (Д1.2) 

 Для ідеальних газів з постійною питомою теплоємністю ступінь 

регенерації циклу визначається виразом: 

5 2

4 2
рег

T T

T T
 




.    (Д1.3) 

 

Рис. Д1.2T-s діаграма циклу Брайтона з регенерацією теплоти. 
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Використовуючи метод аналізу замкнутих циклів, і вважаючи процеси 

передачі теплоти в циклі стаціонарними, термічний ККД реального 

регенеративного циклу Брайтона знайдемо з наступного виразу: 

6 6 1 16 12
,

1
3 5 3 3 5 5

1 1 1
p p

t рег
p p

C T C Th hq
q h h C T C T

  


   
 

.  (Д1.4) 

 З виразу (Д1.4) випливає, що теплота, передана робочому тілу в 

регенераторі, не входить у вираз для термічного ККД, оскільки ця теплота не 

передається за межі контуру циклу. 

 Вважаючи регенератор ідеальним теплообмінником ( 1 рег
), і постійної 

питому теплоємність робочого тіла в процесах циклу, вираз для термічного 

ККД регенеративного циклу буде мати наступний вигляд: 

6 1
,

3 5

1t рег

T T

T T



 


.     (Д1.5) 

 Із припущення  1рег  витікає, що 5 2

4 2

1
T T

T T





 та 5 4T T , а 6 2T T . 

Тоді вираз для термічного ККД регенеративного циклу можна записати у 

вигляді: 

2

12 1 1
,

3 4 3 4

3

1

1 1

1

t рег

T

TT T T

T T T T

T



 
 

  
   

  
 

 

.    (Д1.6) 

Вважаючи процеси 1-2 і 3-4 ізоентропними, можна висловити відносини 

характерних температур через відносини тисків: 

1

2 2

1 1

k

kT P

T P



 
  
 

 и 

1

4 4

3 3

k

kT P

T P



 
  
 

 . 
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Оскільки в даному випадку розглядається ідеальний цикл, в якому 

процеси підведення і відведення теплоти вважаються ізобарна, то в ізобарних 

процесах 2-3 і 3-4 і. 

Ставлення тисків являє собою ступінь підвищення тиску в ідеальному 

регенеративної циклі, а відношення температур - температурний коефіцієнт 

ідеального регенеративного циклу [5]. 

 Тоді з урахуванням введених позначень вираз для термічного ККД 

ідеального регенеративного циклу Брайтона можна представити в наступному 

вигляді: 

1

1

,

1

1

1 1

1
1

k

k

k

k

t рег

k

k



   









 
 
 
 
 

    
 
 
 

  
 

   (Д1.7) 

 Можна показати також, що для ідеального циклу Брайтона без 

регенерації теплоти термічний ККД циклу визначається виразом: 

1

1
1t k

k






  .    (Д1.8) 

 Як випливає з виразів (Д1.7) та (Д1.8) термічний ККД ідеального циклу 

Брайтона залежить тільки від ступеня підвищення тиску в циклі, в той час, як 

термічний ККД ідеального регенеративного циклу Брайтона залежить від 

ступеня підвищення тиску в циклі і від температурного коефіцієнта циклу. 

Виникає питання, в яких випадках значення термічного ККД ідеального 

регенеративного циклу Брайтона і звичайного циклу Брайтона рівні між собою? 

Для відповіді на це питання необхідно прирівняти вирази (7) та (8): 

,t рег t  ;  

1

1

1
1 1

k

k

k

k

 






    , 
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отримаємо    
 2 1

k

k

 


     (Д1.9) 

Ступінь підвищення тиску, що визначається виразом (9), відповідає 

максимальній роботі звичайного циклу Брайтона. Для фіксованого значення 

температурного коефіцієнта (η) значення ступеня підвищення тиску більше, ніж 

певні за виразом (9), призводять до того, що температура T4 стає менше, ніж T2 

і регенерація теплоти в циклі стає неможливою. 

Ефективність енергетичних циклів прийнято порівнювати з ефективністю 

ідеального циклу Карно, термічний ККД якого визначається з виразу; 

1
,

3

1 1t к

T

T
     .    (Д1.10) 

 Як відомо, ідеальний цикл Карно, який складається з рівноважних 

адіабатних процесів стиснення і розширення і ізотермічних процесів підведення 

(відведення) теплоти, визначає максимальне значення термічного ККД циклу 

при заданому значенні його температурного коефіцієнта (максимальної і 

мінімальної температури циклу). 

На рис. Д1.3 представлені залежності термічного ККД регенеративного 

циклу Брайтона з незмінними теплофізичними властивостями робочого тіла від 

ступеня підвищення тиску в циклі для різних значень температурного 

коефіцієнта, розраховані за рівняннями (7) і (8). 

Як видно з рис. Д1.3, на відміну від залежності термічного ККД 

звичайного циклу Брайтона, термічний ККД регенеративного циклу Брайтона 

зменшується з ростом ступеня підвищення тиску в циклі і при збільшенні 

температурного коефіцієнта циклу. Причому, у всьому діапазоні зміниступеня 

підвищення тиску в циклі (при) значення його термічного ККД менше, ніж 

значення ККД еквівалентного циклу Карно. Як випливає з виразу 



178 

 

  

Рис. Д1.3 Залежно термічного ККД регенеративного і простого циклів Брайтона 

з від ступеня підвищення тиску в циклі для різних значень температурного 

коефіцієнта. 

 

(Д1.7), при термічний ККД регенеративного циклу Брайтона стає рівним ККД 

циклу Карно, а робота циклу при цьому звертається в нуль. З рис. Д1.3 також 

випливає, що більш високі значення термічного ККД регенеративного циклу 

Брайтона відповідають відносно невисоким значенням ступеня підвищення 

тиску в циклі. 
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Додаток 2 Залежності за якими аналізувалися основні параметри 

циклу (п. 2.2) 

 

 Величина питомої теплоти, яка підводиться до робочого газу у циклі, 

знаходиться за рівнянням: q1 = qс + q2′−3 + qкз; 

 Величина питомої теплоти, яка відводиться від робочого газу у циклі, 

знаходиться за рівнянням: q2 = q2−2′ + q5−6 + qрег + qто; 

 Питома теплота регенерації циклу, за умови ідеального теплообміну, 

буде визначатися як різниця ентальпій робочого тіла у апараті Майсоценка: q2−3 

= h3 −h2; 

 Значення термічного ККД циклу ГТУ з урахуванням регенерації 

теплоти: ηtp =(q1  − q2)/(q1 – qс) = lц/(q1 − q2−3), де lц – питома робота циклу; 

 Значення термічного ККД циклу ГТУ: ηt = (lт– lк)/lт; 

 Значення електричного ККД циклу ГТУ: ηел = (lт– lк) / (q1 – q2−3); 

 Ступінь регенерації циклу ГТУ: ζ = q2−3 / q2; 

 Необхідні витрати повітря на вході у сонячний нагрівач з 

вологовмістом d1 для забезпечення заданої величини електричної потужності 

газотурбінної установки Nел, Вт: G = Nел/  lц; 

 Потужність сонячного нагрівача: Qс= G·(h2 − h1); 

 Потужність апарата Майсоценка: Q2−3 = G·(h3 − h2); 

 Потужність камери згоряння: Q3−4 = G·(h4 − h3); 

 Потужність низькотемпературного теплообмінника: Qто= G·(h8 − h7); 

 Масові витрати води у апараті Майсоценка, які необхідні для 

забезпечення заданої потужності ГТУ: Gв = G·d4. 
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Додаток 3Експериментальні дані по тепломасообмiну  в каналі в 

адіабатних умовах 

 

Таблиця Д3.1Результати випробувань, серія №1 

х, мм Позиція 

Т
о

ч
к
а 

№
 Матеріал 

1 2 

Т, °С θ, % Т, °С θ, % 

w=0,3 м/с 

0 центр 1 29,7 46 29,6 46 

40 

верх 2 25 78 25 78 

центр 3 24,8 78 24,7 76 

низ 4 24,3 81 24 81,4 

350 

верх 5 25,4 100 26,2 100 

центр 6 25,4 100 24,6 100 

низ 7 25,5 100 24,4 100 

650 

верх 8 27 100 27,5 100 

центр 9 26,6 100 26 100 

низ 10 25,5 100 25,3 100 

960 

верх 11 27,8 100 28 100 

центр 12 27,3 100 26,6 100 

низ 13 26 100 25,9 100 

 

Таблиця Д3.2Результати випробувань, серії №2–№5 

х, мм 

П
о

зи
ц

ія
 

Т
о

ч
к
а 

№
 w, м/с 

0,15 

№2 

0,3 

№3 

1,2 

№4 

2,4 

№5 

Т, °С θ, % Т, °С θ, % Т, °С θ, % Т, °С 
θ, 

% 

0 ц 1 29,5 48 29,6 46 30 47 30 48 

40 

в 2 24,9 80 25 78 26,8 66,1 28,3 66,1 

ц 3 24,9 77,3 24,7 76 26,8 64 28,2 64 

н 4 24 83 24 81,4 26 68,1 27,7 68,1 

350 

в 5 26,2 96,6 26,2 95 24,5 94,4 25 94,4 

ц 6 24,8 94,8 24,6 95 23,8 93 24,8 93 

н 7 24,4 96.4 24,4 96,8 23,7 95,1 24,5 95,1 

650 

в 8 27,4 100 27,5 100 25,9 100 25 100 

ц 9 26 100 26 100 24,3 100 24,7 100 

н 10 25,2 100 25,3 100 24,3 100 24,1 100 

960 

в 11 27,9 100 28 100 26,9 100 26 100 

ц 12 26,6 100 26,6 100 25 100 24,9 100 

н 13 25,7 100 25,9 100 25 100 24,5 100 
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Таблиця Д3.3 Результати випробувань при різному розташуванні вентилятора 

Х, мм Точка 

Витяжний вентилятор Нагнітаючий вентилятор 

w, м/с 

1,2 

№6 

0,3 

№7 

1,2 

№8 

0,3 

№9 

Т, °С θ, % Т, °С θ, % Т, °С θ, % Т, °С θ, % 

0 1 28,5 42 28,4 43,5 29,3 43,6 28,8 45,8 

40 3 24,8 59,6 22,9 64,6 25,2 67,3 24,7 71 

350 6 22,1 82,8 23,1 82,8 22,7 91,1 23,1 90,5 

650 9 22,3 100 23,9 100 23,3 100 24,6 100 

960 12 22,9 100 24,7 100 23,6 100 24,9 100 
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Додаток 4 

Експериментальні дані по тепломасообмiну в комірці 

Таблиця Д4.1Серії №1–№7 

 

w = 1,3 м/с 

coolpass папір 

серія 1 серія 2 серія 3 серія 4 серія 5 серія 6 серія 7 

tА,°C θA% tА,°C θA% tА,°C θA% tА,°C θA% tА,°C θA% tА,°C 
θA

% 
tА,°C θA% 

A 16,6 36 18,2 35 20 32 16,6 36 18,7 33 19,5 33 19,2 33 

1 14,7 44 16,2 41 – – – – 17,1 42 – – – – 

2 13,5 47 15 44 – – – – 15,4 46 – – – – 

3 12,2 50 14,1 45 – – – – 13,9 51 – – – – 

B 11,3 53 13,0 50 12,8 54 11,3 51 12,5 61 13,0 57 12,7 50 

B’ 10,9 57 12,4 61 12,6 60 11,2 59 11,5 67 11,0 60 12,3 55 

3 – – 12,7 77 – – – – 11,6 82 – – – – 

2 – – 12,9 95 – – – – 12 92 – – – – 

1 – – 14,8 100 – – – – 12,7 100 – – – – 

C 11,8 100 13,8 100 18,3 100 12,0 100 13 100 12,8 100 13,5 100 

D 16,6 38 18,2 35 20 32 16,6 36 18,7 33 19,5 33 19,2 33 

1 14,7 44 16,5 41 – – – – – – – – – – 

2 13,2 47 15,2 42 – – – – – – – – – – 

3 12,2 50 13,6 43 – – – – – – – – – – 

E 10,8 59 12,6 56 12,6 52 10,8 57 11,9 62 12,4 61 12,3 52 
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Таблиця Д4.2Серії №8–№13 

 coolpass папір 

серія 8 

w = 0,5 

м/с 

серія 9 

w = 0,9 

м/с  

серія 10 

w = 1,2 

м/с  

Серія 11 

w = 1,8 

м/с  

серія 12 

w = 1,2 

м/с  

серія 13 

w = 1,8 

м/с 

tА,°C θA% tА,°C θA% tА,°C θA% tА,°C θA% tА,°C θA% tА,°C θA% 

A 25,4 50 25,5 50 25,9 49 26,2 49 26,2 49 26,2 48 

1 23,2 59 23,7 58 24,0 56 24,2 58 24,2 60 23,6 61 

2 21,7 63 22,2 62 22,0 62 22,4 63 22,4 66 21,7 66 

3 19,5 67 20,3 65 21,1 65 21,4 68 21,0 72 20,9 70 

B 18 72 19,1 69 19,6 69 21,0 70 20,0 75 20,7 72 

B’ – – – – – – 18,1 78 19,0 82 19,0 76 

3 – – – – – – 18,7 88 19,1 88 19,1 88 

2 – – – – – – 19,4 93 19,7 93 19,4 93 

1 – – – – – – 20,9 97 20,7 98 20,3 98 

C – – – – – – 21,2 98 21,0 99 20,8 99 

D 25,4 50 25,5 50 25,9 49 26,0 49 26,2 49 26,2 48 

1 – – – – – – – – – – – – 

2 – – – – – – – – – – – – 

3 – – – – – – – – – – – – 

E 17,0 80,9 18,2 72 19,0 72 20,7 71 19,3 77 20,5 74 
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Таблиця Б3 Порівняння розрахункових та експериментальних даних по тепломасообмiну в комірці 

№ 

експеримент розрахунок ε–NTU методом 

   
м/с 

сухий 

канал 

   

°С 

   

% 

сухий 

канал 

   

% 

робочий 

канал 

   

°С 

вологий 

канал 

   

°С 

            

робочий 

канал 

   

°С 

вологий 

канал 

   

°С 

   

% 
        

1 1,3 16,6 36 53 10,8 11,8 0,83 0,39 868 10,84 10,73 53 0,78 0,38 

2 1,3 18,2 35 50 12,6 14,0 0,73 0,36 860 11,87 11,80 53 0,79 0,40 

3 1,3 20,0 32 54 12,4 14,2 0,84 0,43 851 12,84 12,81 50 0,8 0,42 

4 1,3 16,6 36 51 10,8 12,0 0,83 0,39 868 10,84 10,73 53 0,78 0,38 

5 1,3 18,7 33 61 11,9 13,0 0,84 0,41 857 12,02 11,96 51 0,80 0,40 

6 1,3 19,5 33 57 12,4 12,8 0,84 0,43 853 12,59 12,55 51 0,8 0,41 

7 1,3 19,2 33 50 12,3 13,5 0,83 0,41 855 12,38 12,33 51 0,80 0,41 

8 0,50 25,4 50 72 18,0 – 1,07 0,75 317 15,87 20,13 89 1,3 0,84 

9 0,90 25,5 50 69 19,1 – 0,93 0,65 570 18,04 19,87 78 1,02 0,65 

10 1,20 25,9 49 69 19,6 – 0,87 0,61 758 19,36 19,89 72 0,86 0,56 

11 1,80 26,2 49 70 21,0 21,2 0,67 0,47 1131 21,6 19,82 66 0,66 0,43 

12 1,20 26,2 49 75 20,0 21,0 0,84 0,595 754 19,63 20,17 73 0,86 0,56 

13 1,80 26,2 48 72 20,7 20,8 0,68 0,48 1135 21,03 19,68 65 0,66 0,43 
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Додаток 5 ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБІТ
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