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АНОТАЦІЯ 

 

Постоленко А.М. Особливості перетворення енергії довкілля при фазових 

переходах води в лід і її використання для умов кліматизації. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії. – Інститут 

відновлюваної енергетики НАН України. – Київ, 2019. 

В дисертаційній роботі вирішене актуальне наукове завдання теоретичного та 

експериментального обґрунтування використання енергії довкілля для забезпечення 

кліматичних умов в приміщеннях будівель, споруд тощо при комплексному 

застосуванні процесів перетворювання води в лід та в зворотному напрямку. 

Мета дисертаційної роботи полягає у створенні методики для інженерних 

розрахунків основних технічних та експлуатаційних параметрів систем генерації 

водяного льоду з використанням енергії довкілля з забезпеченням утилізації теплоти 

фазового переходу води в лід для підігрівання атмосферного повітря в умовах 

температур нижче 0°С та використання закумульованого взимку льоду для потреб 

холодопостачання. 

Об’єктом дослідження є процеси генерації льоду з використанням 

відновлюваної енергії довкілля при негативних температурах атмосферного повітря та 

використання теплоти фазового переходу води в лід. 

Предметом дослідження є формування льоду в бурульках при зрошенні 

розпиленою водою лінійних циліндричних насадок різного діаметру, виготовлених з 

різних матеріалів, та використання теплоти кристалізації води для попереднього 

підігрівання повітря в системах вентиляції та теплових насосах. 

Відновлюваним видам енергії почали приділяти більше уваги як в світі, так і в 

Україні. Використання ВДЕ сприяє енергетичній незалежності і збереженню клімату. 

Робота розширює використання природної теплоти довкілля в період зими з 

температурами нижче 0°С в додаток до відомого використання згаданої теплоти в 

теплових насосах і ґрунтових теплообмінниках. 
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В роботі поєднані експериментальні дослідження з теоретичним аналізом 

процесів формування льоду в бурульках. Останні обрані в якості зростаючої поверхні 

теплообміну контактного теплообмінника, в якому замерзання води йде на поверхні 

контакту з повітрям.  

Встановлено, що при температурах довкілля біля -3...-7 °С метод отримання 

льоду в бурульках є найбільш ефективним. 

Запропоновано та розроблено кристалізатор-підігрівач повітря з можливістю 

використання підігрітого теплотою кристалізації води повітря, збільшення часу 

безперервної роботи шляхом попередження зростання бурульок між собою, 

підвищення продуктивності апарата та наявності автоматизованої, надійної, простої 

в виконанні системи видалення намороженого льоду. 

Для видалення льоду запропоновано системи, виконані з використанням 

горизонтальних електропровідних насадок (основ) з дроту та з насадками з нахилених 

труб (Патент України на корисну модель №UA100123U). Розроблений кристалізатор-

підігрівач повітря з використанням нахилених трубчатих насадок забезпечує 

видалення льоду за рахунок подачі рідинного або газоподібного теплоносія в 

нахилені труби з утворенням плівки рідини на межі лід-труба, яка сприяє зменшенню 

тертя та можливості прискореного видалення льоду завдяки силі тяжіння. 

Розроблені апарати дозволяють використовувати їх в системах 

теплопостачання з підігріванням повітря теплотою кристалізації. 

В роботі досліджено утворення льоду в бурульках на горизонтальних та 

нахилених насадках з труб. Розглянуто вплив діаметра циліндричних насадок на 

характер льодоутворення. На основі проведених досліджень процесів утворення 

конгломератів бурульок водяного льоду отримано емпіричні залежності відносної 

маси намороженого льоду, віднесеної до одного метра насадки та різниці температур 

в 1 ºС, від часу та отримано залежності для зміни геометричних параметрів бурульок 

в горизонтальній та вертикальній площинах, які є важливими при проектуванні 

кристалізаторів-підігрівачів повітря, що мають декілька ярусів. 

В проведених дослідженнях при постійній поверхневій густині зрошення для 

труб різного діаметра і середній температурі зовнішнього повітря від tп=-4...-15 °С 



4 
 

 
 

була отримана математична залежність для визначення швидкості росту бурульки 

υl, мм/хв. в довжину та радіальне збільшення товщини льоду R над поверхнею 

насадки υδr, мм/(год·°С)  від температури зовнішнього повітря tп, °С. Швидкість росту 

бурульки в довжину при постійній витраті води форсункою майже не залежить від 

діаметра труби та матеріалу, з якого вона виготовлена. Процес росту бурульки в 

довжину відбувається зі зниженням швидкості при постійній подачі води. 

Розроблено математичну модель формування конгломератів бурульок при 

поперечному обтіканні насадок морозним повітрям та створено метод для розрахунку 

маси намороженого льоду, конфігурації бурульок та наросту навколо труби насадки 

в залежності від її діаметра, температури, відносної вологості та швидкості руху 

повітря, матеріалу труби насадки та поверхневої густини зрошення. Результати 

експериментального дослідження та математичного моделювання збігаються. 

Встановлено, що використання труб з полімеру чи з полімерним покриттям з 

низькими властивостями змочування поверхні (β>90º) сприяє утворенню 2-х рядів 

бурульок і значно підвищує продуктивність, особливо на початковому етапі, коли 

поверхня бурульок незначна. 

Розроблено алгоритм роботи установки для нагрівання повітря до температури 

3...5 °С нижче 0°С, який забезпечує постійну його витрату. 

Розроблено схеми використання теплоти кристалізації води в системах 

вентиляції та теплових насосах типу повітря-вода і схема послідовного охолодження 

повітря в системах кондиціювання холодом з ґрунту та холоду, що утворюється при 

плавленні акумульованого взимку льоду. 

Запропоновано, розроблено та досліджено роботу пілотного кристалізатора-

підігрівача морозного повітря. Наведено опис експериментальної установки і 

методики проведення досліджень. Розроблено та проаналізовано алгоритми роботи 

бурулькових кристалізаторів-підігрівачів повітря та схеми теплопостачання з 

підігріванням повітря теплотою кристалізації води. 

Перевірено систему скидання конгломерату бурульок з нахилених труб в 

пілотному кристалізаторі – підігрівачі повітря при нахилі труб насадки 27° до 

горизонту. 
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Запропонований та запатентований кристалізатор-підігрівач повітря був 

виготовлений автором та проведені його натурні випробування, які засвідчили 

працездатність нового технічного рішення. 

В роботі отримано наступні практичні результати: 

1. Одержані результати дозволяють розробити льодогенератори з високою 

продуктивністю виробництва льоду, що можуть працювати при температурах, нижчих  

-2...-3 ºС, а вироблений лід може бути використаний влітку для холодопостачання; 

2. Кристалізатори-підігрівачі повітря дозволяють знімати піки теплових 

навантажень у морозний період в системах вентиляції та теплових насосах, при цьому 

розширюється зона використання теплових насосів повітря-повітря та повітря-вода на 

регіони з температурами, нижче -10 ºС; 

3. В системах вентиляції досягається економія енергії 15-50%, в залежності від 

температури оточуючого повітря, а в повітряних теплових насосах коефіцієнт 

трансформації збільшується на 20-30%. 

Всі основні положення, висновки та науково-технічні рекомендації, що 

містяться в дисертації, отримано здобувачем особисто. 

Основні положення дисертації доповідались та обговорювались на 11-ти 

конференціях: X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI-й Міжнародних науково-практичних 

конференціях аспірантів, магістрантів, студентів “Сучасні проблеми наукового 

забезпечення енергетики”, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, ТЕФ (м. Київ, Україна, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 р. р.); VII, XIII, XIV Міжнародних науково-

практичних конференціях “Відновлювана енергетика XXI століття” (смт. Миколаївка, 

АР Крим, Україна, 2006, 2012, 2013 р.р.); XV Ювілейній міжнародній науково-

практичній конференції "Відновлювана енергетика XXI століття" (м. Київ, Україна, 

вересень 2014 р.). 

За результатами досліджень опубліковано 20 наукових праць, у тому числі 5 

статей у наукових фахових виданнях (з них 1 стаття у виданні іноземної держави, 2 - 

у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз), 4 патенти на 

корисну модель, 11 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій. 



6 
 

 
 

Впровадження результатів досліджень та запропонованих рішень дозволить 

використовувати енергію довкілля для ефективних систем кліматизації, які сприяють 

зменшенню використання традиційних видів енергії, особливо в пікові періоди 

навантаження систем, коли енергія найдорожча. 

Ключові слова: відновлювані джерела енергії, теплота довкілля, кліматизація 

приміщень, вентиляція, підігрів повітря для вентиляції, теплові насоси, теплові 

акумулятори,  лід, бурулька, теплота кристалізації, утворення бурульок, 

наморожування льоду, швидкість намерзання льоду. 
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SUMMARY 

 

Postolenko А.М. The features of the environmental energy transformation 

during phase transitions of water into ice and its use for providing indoor climate 

conditions. – The manuscript. 

Dissertation to obtaining the scientific degree of the candidate of technical sciences 

in speciality 05.14.08 - transformation of renewable energy. - Renewable Energy Institute 

of the National Academy of Sciences of Sciences of Ukraine. - Kyiv, 2019. 
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The paper solves an important scientific problem of theoretical and experimental 

substantiation environmental energy uses for providing indoor climate conditions in 

buildings, constructions, etc. due to the complex processes of water transformation usage 

into ice and in the opposite direction. 

The purpose of the dissertation work is to create a methodological basis for 

engineering calculations of the main technical and operational parameters of water-

generation systems using environmental energy with utilizing the heat of the phase transition 

of water to ice for atmospheric air with negative temperatures heating and accumulated at 

winter ice using for the cooling supply. 

The object of the study is the processes of ice generation using renewable energy of 

the environment at negative atmospheric temperatures and heat of the phase transition of 

water into ice. 

The subject of the study is the formation of ice in icicles during irrigation of linear 

cylindrical planes with different diameters and produced from different materials, and using 

the heat of the phase transition of water to ice for preheating of air in ventilation systems 

and heat pumps. 

Renewable energy sources (RES) has begun to receive more attention, both in the 

world and in Ukraine. RES promotes energy independence and makes for stop climate 

changes. The study promotes using environment heat during winter with temperatures below 

0 °C in addition to well-known applying heat in heat pumps and ground heat exchangers. 

Experimental studies and theoretical analysis of icing processes in icicles are 

combined. The icicles are selected as high speed growing surface of heat exchanger, in 

which the cooled water is contacting with frosty air and freezing. 

The method of obtaining ice in icicles is most effective for an ambient temperature 

of -3 ... -7 ° С. 

It is proposed and developed the ice-air heater which utilizing the heat of the phase 

transition of water to ice for warming frosty air, increasing the time of continuous work by 

preventing the growth of icicles among themselves, increasing the productivity of the 

apparatus and the presence of an automated, reliable, easy to perform system of removal of 

frozen ice. 
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It is proposed using two different systems for removing of frozen ice:  horizontal 

electric conductive planes (bases) of wire and planes of inclined pipes (Patent of Ukraine 

No. UA100123U). 

The developed ice-air heater using for ice removing tubular inclined planes due 

suppling of liquid or gaseous coolant in them with the formation of a film of liquid on the 

boundary of the ice and tube planes, which contributes to the reduction of friction and the 

possibility of accelerated removal of ice due to gravity. 

The developed devices allow to use them in heat supply systems with heating of air 

by heat of crystallization. 

The formation of ice in icicles on horizontal and inclined pipe planes was studied. 

The influence of the diameter of cylindrical nozzles on the nature of ice formation was 

considered. In the work, basis of the researches of the processes conglomerates water ice in 

icicles formation, empirical dependences of the relative weight of frozen ice, assigned to 

one meter of the nozzle and the temperature difference in 1 ºС on time, were obtained; also 

dependences were obtained for changing the geometric parameters of the icicles in the 

horizontal and vertical planes, which are important in the design of air-heater crystallizers, 

which have several decks. 

In the study were obtained mathematical relationships for the speed of growth of 

icicle in the length υl, mm/min. and the speed of thickness ice growth above a tube planes 

in radial region R υδr, mm/(h·°C), for different plane diameters and average air temperature 

level  

tp=-4…-15°C. 

A mathematical model of forming icicles conglomerates in the transverse flow of 

nozzles with frosty air has been developed. A calculating method of the mass of frozen ice, 

the configuration of the icing and icicles around the nozzle tube, depending on its diameter, 

temperature, relative humidity and air velocity, nozzle tube material and surface irrigation 

density has been developed. Theoretical developments are confirmed by experimental 

research. 
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It was found that using polymer tube planes or polymer coated tube planes with low 

surface wetting properties (β> 90º) assist to formatting 2 rows of icicles and significantly 

improves productivity, especially at the initial stage when the icicle surface is insignificant. 

An operation algorithm for the air heating to a temperature of minus 3 ... 5 ° С, which 

provides a constant flow of it, has been developed. 

The optimal variants to use water crystallization heat have been developed for 

ventilation systems and heat pumps of air-water type. Also, the variants of successive 

cooling air systems of air conditioning with usage of cold from soil and cold formed during 

melting of accumulated ice in winter has been developed. 

It was proposed, developed and investigated ice-air heater that utilizes the heat of 

the phase transition water to ice for warming frosty air. The description of the experimental 

setup and the method of operation were given. 

The prototype of icicles inclination system with inclined tubes was tested in pilot 

crystallization apparatus with inclined tube planes 27° to the horizon. 

The ice-air heater was proposed and patented. It was created by the author and tasted 

in natural conditions, which demonstrated the practical ability of the new technical solution. 

All the basic provisions, conclusions and scientific and technical recommendations 

contained in the dissertation were obtained by the applicant personally. 

The results of the work were reported at the International scientific and practical 

conferences "Renewable Energy of the 21st Century" (2006, 2012, 2013, 2014); 

the Scientific and Practical Conference „Modern problems of scientific support of power 

engineering” of Post Graduate Students, Masters of Arts and Students, National Technical 

University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018). 

20 scientific works were published according to the results of the dissertation, 

including: 4 articles were published in the editions included in the list of professional 

editions of Ukraine; 1 articles were published in a foreign scientific and technical 

publication, 4 patents and 11 abstracts at international conferences. 
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Implementation of the research results and proposed solutions will allow use heat of 

the environment for efficient climate systems, that reduce the usage of traditional energy, 

especially in peak periods of load systems, when energy is most expensive. 

Keywords: renewable energy sources, heat of the environment, indoor climate, 

ventilation, heating air for ventilation, heat pumps, thermal accumulators, ice, icicle, heat of 

crystallization, icicle formation, frosting of ice, frosting ice speed. 

 



12 
 

 
 

ЗМІСТ 

 

ЗМІСТ ..................................................................................................................... 12 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, ПОЗНАЧЕНЬ ТА 

СИМВОЛІВ ........................................................................................................................ 15 

ВСТУП ................................................................................................................... 18 

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКУ 

РОБОТИ.............................................................................................................................. 27 

1.1 Використання теплоти фазових переходів у системі вода-лід. 

Процеси виробництва льоду з використанням природного холоду ............................ 28 

1.2 Виробництво, акумулювання та використання льоду ................................. 29 

1.3 Основні відомості про фазові переходи вода-лід. Фізичні властивості 

води та льоду ...................................................................................................................... 37 

1.4 Утворення водного льоду під впливом природного холоду, 

обледеніння ........................................................................................................................ 41 

1.5 Утворення льоду на поверхнях ...................................................................... 44 

1.6 Утворення льоду в бурульках ........................................................................ 47 

1.7 Висновки та постановка задачі дослідження ............................................... 52 

РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА БУРУЛЬКОВОГО ПІДІГРІВАЧА ПОВІТРЯ. 

КРИСТАЛІЗАТОР-ПІДІГРІВАЧ ПОВІТРЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛЬОДУ І 

ПІДІГРІВАННЯ ПОВІТРЯ З НЕГАТИВНИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ ....................... 54 

2.1 Кристалізатор-підігрівач повітря для підігрівання повітря і генерації 

льоду в бурульках на насадках з дротів .......................................................................... 54 

2.2 Охолоджувач-кристалізатор води для підігрівання повітря та 

генерації льоду в бурульках з насадками з нахилених труб ......................................... 58 

2.3 Висновки по розділу 2 .................................................................................... 63 

РОЗДІЛ 3 ДОСЛІДЖЕННЯ УТВОРЕННЯ ЛЬОДУ НА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ 

НАСАДКАХ З ДРОТУ ..................................................................................................... 64 

3.1 Дослідна установка з горизонтальними насадками з дроту ....................... 64 

3.2 Експериментальні дослідження процесів формування бурульок на 

насадках з ніхромового дроту та їх результати .............................................................. 67 

3.3 Обробка та аналіз отриманих експериментальних даних ........................... 71 

3.4 Висновки по розділу 3 .................................................................................... 80 



13 
 

 
 

РОЗДІЛ 4 ДОСЛІДЖЕННЯ УТВОРЕННЯ ЛЬОДУ В БУРУЛЬКАХ НА 

ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ТА НАХИЛЕНИХ НАСАДКАХ З ТРУБ ................................. 81 

4.1 Експериментальна установка і методика досліджень ................................. 81 

4.1.1 Експериментальна установка ....................................................................   81 

4.1.2 Автоматизована системи вимірювання зміни маси льоду з часом з 

використанням тензодатчиків .......................................................................................... 84 

4.1.3 Форсунка для диспергації води та визначення поверхневої густини 

зрошення ............................................................................................................................. 86 

4.2 Методика проведення досліджень ................................................................ 89 

4.3 Дослідження утворення льоду на горизонтальних трубах ......................... 90 

4.4 Дослідження утворення льоду на нахилених трубах ................................ 102 

4.5 Вплив діаметру, матеріалу циліндричної насадки та поверхневої 

густини зрошення на характер формування бурульок ................................................ 105 

4.6 Висновки по розділу 4 .................................................................................. 112 

РОЗДІЛ 5 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УТВОРЕННЯ 

ЛЬОДУ НА ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ТРУБНІЙ НАСАДЦІ ............................................. 113 

5.1 Фізична картина процесу утворення льодяного конгломерату з 

бурульками ....................................................................................................................... 113 

5.2 Утворення льоду на поверхні циліндричної трубної насадки .................. 117 

5.3 Утворення льоду в бурульці ........................................................................ 129 

5.3.1 Ріст бурульки в поздовжньому напрямку (в довжину) .......................... 130 

5.3.2 Ріст бурульки в поперечному напрямку (в ширину) .............................. 134 

5.3.3 Комп’ютерне моделювання процесу утворення льоду на горизонтальній 

насадці .............................................................................................................................. 135 

5.4 Результати математичного моделювання процесу наморожування 

льоду на горизонтальній трубі в бурульках ................................................................. 137 

5.5 Висновки по розділу 5 .................................................................................. 145 

РОЗДІЛ 6 КОНСТРУКЦІЯ, АЛГОРИТМИ РОБОТИ ПІДІГРІВАЛЬНОЇ 

УСТАНОВКИ ПОВІТРЯ ТЕПЛОТОЮ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ВОДИ, СХЕМИ 

З’ЄДНАННЯ ЇЇ З ТЕПЛОВИМ НАСОСОМ І CИСТЕМОЮ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА ЇХ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ............................................................................................................. 146 

6.1 Пілотний кристалізатор-підігрівач повітря для системи вентиляції 

енергоощадного житлового будинку ............................................................................ 146 



14 
 

 
 

6.2 Алгоритми роботи бурулькових кристалізаторів-підігрівачів повітря ... 153 

6.3 Схеми теплопостачання з підігріванням повітря теплотою 

кристалізації води ............................................................................................................ 156 

6.3.1 Схема системи опалення та вентиляції з використанням кристалізаторів-

підігрівачів повітря ......................................................................................................... 156 

6.3.2 Система гарячого водопостачання та каналізації ................................... 157 

6.4 Енергетичний ефект від використання теплоти кристалізації води в 

системі вентиляції будинку ............................................................................................ 158 

6.5 Використання теплоти кристалізації води в схемах теплонасосних 

установок, які працюють на вентиляційному та атмосферному повітрі ................... 161 

6.5.1 Розрахунки витрат теплоти на опалення, вентиляцію та гаряче 

водопостачання в різних типах громадських будівель ............................................... 161 

6.5.2 Розробка схем теплонасосних систем теплопостачання для  

громадських будівель з використанням кристалізатора-підігрівача повітря ........... 165 

6.6 Розрахунки та аналіз розроблених схем теплопостачання ....................... 173 

6.6.1 Розрахунки схеми теплопостачання на базі ТН, конденсатори яких 

працюють паралельно ..................................................................................................... 173 

6.6.2 Розрахунки схеми теплопостачання на базі ТН, що працюють за 

циклом Лоренца, а системи опалення, вентиляції і ГВ ввімкнені послідовно ......... 178 

6.6.3 Розрахунки схеми теплопостачання на основі двох ТН, що 

працюють послідовно, а система ГВ ввімкнена паралельно до систем опалення 

та вентиляції ..................................................................................................................... 185 

6.7 Висновки по розділу 6 

ВИСНОВКИ ......................................................................................................... 188 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................... 190 

ДОДАТОК А ........................................................................................................ 198 

ДОДАТОК Б ........................................................................................................ 201 

ДОДАТОК В ........................................................................................................ 205 

ДОДАТОК Г ........................................................................................................ 206 

ДОДАТОК Д ........................................................................................................ 207 

ДОДАТОК Е ........................................................................................................ 208 

ДОДАТОК Ж ....................................................................................................... 214 

 



15 
 

 
 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, ПОЗНАЧЕНЬ ТА 

СИМВОЛІВ 

 

Скорочення 

ВДЕ – відновлювані джерела енергії 

ГВ – гаряче водопостачання 

ТН – тепловий насос 

АЦП – аналог-цифровий перетворювач 

ЦАП – цифро-аналоговий перетворювач 

 

Позначення 

 

Латинь: 

а – температуропровідність, м2/с 
 

– витрата гарячої води на одну людину, л 

С – масова теплоємність, кДж/(кг·К) 

D, d – діаметр, м 

Е – енергія, Дж 

F – площа, м2 

G – витрата, л/год 

G – поверхнева густина зрошення, кг/(м2·с) 

h – висота, м 

k – кратність вентиляції, 1/год 

К – коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2·К) 

l – довжина, м 

m – маса, кг 

m – частка утвореного льоду, % 

 – відносна маса льоду, кг/°С 
 

– відносна маса льоду, кг/(м2·°С) 
 

– відносна маса льоду, кг/(м·°С)  

N – потужність, Вт 

n – протяжність опалювального сезону, діб 

Р – тиск, Па 

Р – теплова потужність, Вт 
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q – густина теплового потоку, Вт/м2 

Q – теплова потужність, тепловий потік, Вт 

R, r – радіус, м 

r0 – питома теплота кристалізації води, кДж/кг 

t – температура, °С  

T – температура, K 

V – об’єм, м3 

Кирилиця: 

Г – лінійна густина зрошення, кг/(м·с) 

П – периметр, м 

Індекси кирилиця: 

ае – аеродинамічна 

бур – бурулька 

в – вода 

випр – випромінення 

вип – випаровування 

вх – вхід 

вих – вихід 

г – “гаряче” джерело 

зткін – зміна температури на кінчику 

к – конвективний 

кін – кінетична 

кр – кристалізація 

кр – крапля 

л – лід 

н – навколишнє середовище (н=А) 

н – насадка 

о – опалення 

п – повітря 

пв – вода з попереднього сектора 

ф – форсунка 

х – “холодне” джерело 

0 – 0 °С – температура плавлення (затвердівання) льоду 

Грецькі: 

α – коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м²·К) 

α – коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м²·К) 
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γ 

 

– частка рідкої фази в комірчастому льоді на поверхні 

утворення бурульки 

δ – товщина, м 

η – ККД, % 

λ – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К) 

ν – коефіцієнт кінематичної в’язкості, м/с 

υ – швидкість росту льоду, мм/с 

ρ – густина, кг/м3 

σ – поверхневий натяг, Н/м 

τ – час, с 

φ – коефіцієнт трансформації ТН 
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ВСТУП 

 

В першу чергу, хочу висловити свою щиру подяку науковому керівнику і 

однодумцю, доктору технічних наук, професору Пуховому Івану Івановичу, зустріч з 

яким змінила моє життя і спонукала до праці в сфері енергозбереження, в тому числі, 

і до написання цього дослідження.  

Дуже часто ми не замислюємось над глобальними проблемами, що оточують 

нас, вважаючи, що вони занадто масштабні і ми не маємо на них жодного впливу, але 

продовжуємо вносити свій щоденний вклад в їх посилення. Мешканці Землі не готові 

відмовлятися від благ цивілізації заради збереження Планети, але настав час, коли 

світова громадськість та політичні лідери більшості країн світу дійшли до 

переконання необхідності розвитку в напрямі sustainable development (сталий 

розвиток). Принцип сталого розвитку це процес економічних та соціальних змін, при 

якому експлуатація природних ресурсів, спрямованість інвестицій, розвиток науки, 

техніки та суспільства погоджуються між собою таким чином, щоб умови життя і 

використання ресурсів, як і раніше, могли задовольняти потреби людини, не 

порушуючи цілісність і стабільність природних систем. 

Енергетичні стратегії Європейського союзу та більшості інших країн світу 

дійшли до необхідності поступового заміщення викопного органічного та ядерного 

палива природніми відновлюваними джерелами енергії. Якщо в кінці ХХ сторіччя 

була поставлена мета 25% ВДЕ у забезпеченні кінцевого енергоспоживання деяких 

країн, то нині стоять більш амбітні цілі – досягти 50% ВДЕ у світовому енергетичному 

балансі до 2050 року [1, 2]. Природнім є і те, що для досягнення поставлених цілей 

необхідно скорочувати споживання первинних енергетичних ресурсів за рахунок 

впровадження комплексних енергоефективних заходів. 

Причинами підвищеної уваги до ВДЕ є не тільки зменшення запасів палива, 

але і забруднення довкілля та глобальні зміни клімату в планетарному масштабі від 

поступового підвищення температури атмосфери, викликаного викидами парникових 

газів, в першу чергу вуглекислого газу, що є продуктом згорання органічних палив. 
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Україна ратифікувала Кіотський Протокол, що стосується потепління на 

Землі, а сам Протокол, після підписання його в 2004 році Росією, вступив в силу і 

почав діяти з 16 лютого 2005 року. Передбачена Протоколом процедура компенсації 

за зменшення викидів вуглекислого газу може бути фінансовим джерелом 

впровадження ВДЕ в Україні. 

Актуальність теми. Україна відноситься до держав, які імпортують паливо. 

Це викликає зменшення національного доходу, ослаблення безпеки країни та 

залежність від безперервного зростання цін на імпортоване паливо. Використання 

відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) є важливим фактором енергозбереження та 

охорони довкілля, що зменшує згадані негативні наслідки, тому в оновленій 

Енергетичній стратегії України до 2035 року: “Безпека, Енергоефективність, 

Конкурентоспроможність” [3] передбачено реформування енергетичного комплексу 

України, яке буде завершено до 2025 року. Зазначене реформування передбачає 

інтенсивне залучення інвестицій у сектор ВДЕ та поступове збільшення частки ВДЕ 

з 11% у 2020 році до 25% у 2035, впровадження сучасних енергозберігаючих 

технологій. 

В Україні є величезні резерви енергозбереження, що підтверджується 

більшими в 2-3 рази енерговитратами на одиницю валового продукту, ніж в 

розвинених країнах [4]. ВДЕ також можуть сприяти економії викопного палива [5]. В 

Україні прийнятий закон "Про альтернативні джерела енергії".  

Екологічні, енергетичні та економічні проблеми сьогодення спонукають до 

перегляду ставлення до технології акумулювання і використання водного льоду. Тим 

більше, що холод з льоду можна віднести до відновлюваних джерел енергії. 

Розрахунки показали, що витрати енергії на виробництво і акумулювання льоду 

(холоду) з наступним його використанням влітку зменшуються в 51 раз при 

виробництві на місті акумулювання і використання [6]. 

В галузі, що стосується використання ВДЕ в Україні успішно працюють 

науковці ряду інститутів НАНУ (Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 

Інститут технічної теплофізики НАН України, Інститут електродинаміки НАН 

України, Інститут матеріалознавства НАН України), вищі навчальні заклади 
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(Одеський національний політехнічний університет, Дніпропетровський 

національний університет, Національний аграрний університет, Національний 

аерокосмічний університет ім. Жуковського (ХАІ), Херсонський державний 

технічний університет, Київський державний технічний університет будівництва і 

архітектури, Полтавський технічний університет, Одеська державна академія 

будівництва та архітектури, та інші заклади).  

При виконанні роботи на кафедрі теоретичної та промислової теплотехніки 

Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського” були встановлені контакти з представниками іноземних 

установ, що проводять наукові роботи в аналогічній сфері: International Research 

Center on Icing and Power Network Engineering (CENGIVRE), Canada, – Міжнародний 

науково-дослідницький центр з проблем обледеніння; Engineering at UQAC, Canada, 

Университет Квебека; University of Toronto, Canada (Університет Торонто); 

Laboratory of Structural Engineering, Technical Research Center of Finland (Лабораторія 

будівельної техніки, Центр технічних досліджень Фінляндії). Фахівці згаданих 

міжнародних установ безпосередньо займаються дослідженням процесів утворення 

льоду та обледеніння. В своїй роботі використовують найсучасніші технології для 

дослідження та моделювання процесів. Результати досліджень цих науково-

дослідних центрів були використані автором при виконанні даної роботи. 

Серед проблем, які вирішуватимуться в роботі, чільне місце відведене 

розробці і дослідженню системи кліматизації будинків і споруд в якій використано у 

якості низькопотенційного джерела теплоту кристалізації води. 

В процесі фазових переходів вода-лід, і навпаки, відповідно виділяється і 

поглинається теплота. Ці ефекти використовуються взимку і влітку. Виробництво 

льоду з використанням природного холоду було дохідним бізнесом у США [7] і 

поширеним в Україні [8]. Використання льоду в системах тепло- та холодопостачання 

сприяє економії електроенергії та зниженню викидів діоксиду вуглецю [6, 9, 10]. В 

роботі будуть досліджені інтенсивні методи кристалізації води в бурульках на 

горизонтальних та нахилених циліндричних насадках для забезпечення підігрівання 

повітря та виробництва льоду у місцях споживання [11, 12] без затрат на його 
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транспортування і ручної праці, як, наприклад, при заготівлі льоду на водоймах. В 

роботі описано розроблену пілотну установку для генерації льоду в бурульках з 

використанням фазових переходів для систем тепло- та холодопостачання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційної роботи відповідає ст.7 Закону України "Про пріоритетні напрямки 

розвитку науки і техніки" № 2623-ІП від 11.07.2001р.: напрямок 3 – "Збереження 

навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток" та напрямок 6 – "Новітні 

технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та 

агропромисловому комплексі". Дисертаційна робота виконана у відповідності до 

Державної науково-технічної програми 4.7 – "Нетрадиційні відновлювані джерела 

енергії і ефективні системи їх використання" у межах пріоритетного напрямку 

4 – "Екологічно чиста енергетика і ресурсозберігаючі технології" та згідно з планами 

держбюджетної роботи 0111U002513 на тему “Гідродинаміка і теплообмін в 

підігрівачах повітря теплотою кристалізації води для теплових насосів та вентиляції”.  

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

створенні методики для інженерних розрахунків основних технічних та 

експлуатаційних параметрів систем генерації водяного льоду з використанням енергії 

довкілля з забезпеченням утилізації теплоти фазового переходу води в лід для 

підігрівання атмосферного повітря в умовах температур нижче 0°С та використання 

закумульованого взимку льоду для потреб холодопостачання.  

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі вирішувались такі 

задачі: 

- Розробити експериментальні установки з забезпеченням вимірювання 

температур та маси виробленого льоду з часом. 

- Експериментально дослідити утворення льоду в бурульках на 

горизонтальних дротяних насадках та на горизонтальних і нахилених насадках з труб 

при зрошенні водою. Отримати емпіричні залежності для визначення маси 

утвореного льоду та середньої теплової потужності від часу. 

- Дослідити вплив діаметра насадок і температури повітря з температурою 

нижче 0°С на характер формування бурульок. 
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- Розробити математичну модель процесу утворення льоду на горизонтальній 

циліндричній насадці при поперечному обтіканні повітрям та програму для 

обчислень за математичною моделлю на персональному комп’ютері. 

- Розробити конструкції та алгоритми роботи підігрівальної установки повітря 

теплотою кристалізації води. 

- Розробити схеми теплопостачання з використанням теплоти фазового 

переходу для підігрівання повітря перед тепловими насосами та системами 

вентиляції. 

- Проаналізувати можливість використання акумульованого льоду для систем 

охолодження повітря. 

- Розробити та дослідити пілотну установку для підігрівання вентиляційного 

повітря та системи періодичного видалення льоду з насадок. 

Об’єкт дослідження – процеси генерації льоду з використанням 

відновлюваної енергії довкілля при негативних температурах атмосферного повітря 

та використання теплоти фазового переходу води в лід. 

Предмет дослідження – формування льоду в бурульках при зрошенні 

розпиленою водою лінійних циліндричних насадок різного діаметру, виготовлених з 

різних матеріалів, та використання теплоти кристалізації води для попереднього 

підігрівання повітря в системах вентиляції та теплових насосах. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети 

використовувались як аналітичні, так і експериментальні методи дослідження. 

При аналітичному розв’язанні задач рішення отримувались на основі розгляду 

енергетичних балансів, термодинамічних показників ефективності, рівнянь 

тепломасообміну. Такі методи використовувались: 

- при математичному моделюванні процесу утворення льоду на 

горизонтальній трубній насадці; 

- при аналізі алгоритмів роботи підігрівальної установки повітря теплотою 

кристалізації води; 
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- при отриманні енергетичних характеристик та оцінці ефективності схем 

з’єднання підігрівальної установки повітря теплотою кристалізації води з тепловим 

насосом і системою вентиляції; 

- при отриманні енергетичних характеристик систем опалення, вентиляції та 

кондиціювання повітря з використанням ВДЕ та традиційних джерел енергії; 

- при дослідженні підігрівання повітря теплотою кристалізації перед тепловим 

насосом. 

Експериментально досліджувались: 

- процеси кристалізації води в бурульках на насадках з дроту та на 

циліндричних горизонтальних та розміщених під кутом до горизонту насадках; 

- теплообмін при підігріванні повітря теплотою кристалізації; 

- продуктивність бурулькової льодоградирні з дротяними горизонтальними 

насадками; 

- продуктивність кристалізатора-підігрівача повітря з насадками з труб, що 

розміщені консольно під кутом 27º до горизонту для отримання льоду і підігрівання 

повітря з мінусовими температурами. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

За рахунок проведення експериментальних досліджень та математичного 

моделювання досягнуті наступні наукові результати. 

1. Вперше експериментально встановлено ефект утворення двох рядів 

бурульок на трубах з полімерних матеріалів, які мають кут змочування водою β>90º, 

що дозволило збільшити продуктивність виробництва льоду на одиницю довжини 

насадки з часом. 

2. Вперше експериментально досліджено механізм формування льоду в 

бурульках на насадках з дроту діаметром 0,5 мм та особливості формування бурульок 

на початковій стадії їх зростання. Визначено, що відстань між центрами формування 

бурульок складає 5-7 мм, що може бути використано при проектуванні 

кристалізаторів-підігрівачів повітря з використанням дротяних насадок. 

3. Вперше отримано нові емпіричні залежності для визначення маси 

отриманого льоду, віднесеного до одного метра насадки та різниці температур в 1 ºС, 
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які описуються степеневою функцією. При цьому показник степеню міститься в 

межах 1,37-1,5, що дозволяє проектувати високоефективні льодогенератори з 

циліндричними насадками, які використовують енергію довкілля. 

4. Удосконалено математичну модель формування водяного льоду на 

горизонтальних циліндричних насадках, що дозволяє розрахувати зростання 

бурульок при зрошенні краплями води та наявності вимушеного потоку повітря при 

русі води і повітря в протилежних напрямках. Модель використана для написання 

програми для ПК, що дозволило підвищити ефективність розрахунків. Отримані при 

використанні математичної моделі результати розрахунків співпадають з 

результатами експериментів. 

5. Удосконалено використання теплоти кристалізації води в системах 

кліматизації, які, на відміну від відомих, забезпечують підвищення 

енергоефективності та перерозподіл навантажень систем кліматизації взимку та 

завдяки системі акумулювання намороженого льоду – влітку. 

Практичне значення одержаних результатів.  

Одержані результати дозволяють розробити льодогенератори з високою 

продуктивністю виробництва льоду, що можуть працювати при температурах, 

нижчих -2...-3 ºС, а вироблений лід може бути використаний влітку для 

холодопостачання. 

Кристалізатори-підігрівачі повітря дозволяють знімати піки теплових 

навантажень у морозний період в системах кліматизації будівель та споруд 

(вентиляційній системі, теплових насосах), при цьому розширюється зона 

використання теплових насосів повітря-повітря та повітря-вода на регіони з 

температурами, нижче -10 ºС. 

На основі результатів експериментальних досліджень розроблено оригінальну 

конструкцію охолоджувача-кристалізатора води, на який отримано Патент України 

на корисну модель №UA100123U. 

В системах вентиляції досягається економія енергії 15-50%, в залежності від 

температури оточуючого повітря, а в повітряних теплових насосах коефіцієнт 

трансформації збільшується на 20-30%. 
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Результати роботи впроваджені: 

В НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" на 

кафедрі теоретичної та промислової теплотехніки в учбовому процесі при викладанні 

курсів “Використання нетрадиційних джерел енергії” та “Використання сонячної 

енергії та акумулювання енергії”, який читає науковий керівник роботи для 

бакалаврів та магістрів. 

В центрі з енергоефективності та енергоменеджменту ОНАЗ iм. О.С. Попова в 

рамках навчального процесу підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері 

енергозбереження та енергоменеджменту. 

В центрі ІТК “Автоматика” результати досліджень були використані при 

розробці start-up проекту, що був представлений на конкурсі start-up проектів з 

енергетики для Центральної та Східної Європи, м. Прага, квітень 2019 р. Методика 

розрахунку була використана при подачі матеріалів до Європейської програми 

“Горизонт 2020”. 

Особистий внесок здобувача. Всі результати дисертаційної роботи отримано 

автором особисто. 

У друкованих працях, опублікованих в співавторстві, дисертанту належать: 

[1, 10] – розрахунок схем з використанням теплоти кристалізації води для систем 

вентиляції та теплових насосів; [2, 6] – розробка та виготовлення експериментальних 

установок, схем вимірювань, розробка систем видалення льоду; [3] – розрахунок 

використання льоду та ґрунту для охолодження дата центрів; [4, 7, 8, 11-

14] – отримані автором емпіричні залежності для обчислення зміни довжини 

бурульок та радіуса льоду в площині насадок з часом; [5, 9] –  отримані автором 

експериментальні данні, узагальнені емпіричними залежностями, для горизонтальних 

насадок з дроту та труб з різних матеріалів. Зафіксований невідомий раніше ефект 

утворення двох рядів бурульок біля нижньої твірної труб з полімерного матеріалу; 

[15] – проведення експериментів, збір та аналіз даних; [16] –розробка математичної 

моделі, написана програма розрахунку для персонального 

компьютера;  [17] – дослідження утворення льоду на нахилених насадках, розроблена 

коаксіальна консоль для скидання льоду; [18] – ідея підмішування повітря з 
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від’ємною температурою, що виходить з випарника до морозного повітря; [19] – ідея 

додаткової подачі води на нижні яруси; [20] – запропоноване автором використання 

основ з матеріалу, який має великий кут змочування водою. 

Апробація результатів дисертації.  

Основні положення дисертації доповідались та обговорювались на 11-ти 

конференціях: X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI-й Міжнародних науково-практичних 

конференціях аспірантів, магістрантів, студентів “Сучасні проблеми наукового 

забезпечення енергетики”, КПІ ім. Ігоря Сікорського, ТЕФ (м. Київ, Україна, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 р. р.); VII, XIII, XIV Міжнародних науково-

практичних конференціях “Відновлювана енергетика XXI століття” (смт Миколаївка, 

АР Крим, Україна, 2006, 2012, 2013 р. р.); XV Ювілейній міжнародній науково-

практичній конференції "Відновлювана енергетика XXI століття" (м. Київ, Україна, 

вересень 2014 р.). 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 20 наукових праць, у 

тому числі 5 статей у наукових фахових виданнях (з них 1 стаття у виданні іноземної 

держави, 2 – у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз), 

4 патенти на корисну модель, 11 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

основного тексту, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг роботи становить 217 сторінок. Робота має 6 розділів основного тексту 

викладеного на 173 сторінках; містить 90 рисунків в основному тексті; 22 таблиці, 

список використаних джерел з 80 найменувань та додатки. 
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РОЗДІЛ 1  

 

АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКУ РОБОТИ 

 

Активний розвиток використання відновлюваних джерел енергії в світі – це 

результат усвідомлення необхідності збереження Землі для прийдешніх поколінь. 

Постійно зростаюче останніми десятиліттями споживання традиційних (не 

відновлюваних) видів енергетичних ресурсів призводить до посилення парникового 

ефекту та зміні клімату на планеті. 

Щорічне зростання середньорічної температури на Землі призводить до зміни 

клімату, впливає на життя людства. Починаючи з 2000 року спостерігається 10 років 

з найбільшими температурами за останні 134 роки, а 2015 рік став рекордсменом – 

найбільш спекотним [13]. 

Вже стали традиційними використання біогазу, сонячних колекторів та 

вітрогенераторів, які доводять реальну можливість використання відновлюваних 

джерел в якості основних [14]. В той же час, природній холод використовується для 

теплоенергетичних потреб та потреб холодопостачання. 

Одним із способів зниження споживання первинних енергетичних ресурсів 

для цілей холодопостачання є використання природного холоду, акумульованого у 

вигляді водного льоду. Технологія заготівлі і активного використання водного льоду 

широко використовувалась до 60-х років ХХ століття. Однак розвиток і активне 

впровадження холодильних машин, а також невисока ціна електричної енергії, 

призвели до значного зниження рівня використання водного льоду в різних сферах, а 

іноді, і повній відмові від його застосування [8]. 

Тим не менш, враховуючи історичний досвід холодопостачання шляхом 

акумулювання природного льоду [7, 8, 15] є доцільним повернення до перевірених 

часом методів, залучаючи сучасні технології для оптимізації процесів виробництва та 

використання льоду.  

Необхідно відмітити те, що дослідження, які ведуться у згаданому напрямі, 

доводять економічну доцільність використання даного виду ВДЕ: вартість енергії, яка 
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може бути витрачена на виробництво та акумулювання 1 т льоду, що отриманий з 

використанням природного холоду, може бути компенсована продажем квот на 

викиди двоокису вуглецю, що був би викинутий в атмосферу при виробництві 

електричної енергії на теплових електричних станціях при спалюванні органічних 

видів палива, яка, в свою чергу, була б використана для роботи холодильних 

установок [6]. 

 

1.1 Використання теплоти фазових переходів у системі вода-лід. Процеси 

виробництва льоду з використанням природного холоду 

 

В Україні зона заготівлі льоду доходила до Одеси (рис. 1.1). Україна та країни, 

що розміщені географічно північніше, – Білорусь, країни Прибалтики, відносяться до 

перехідної зони (середньої) з помірно холодними зимами. Розташована вона між 

теплою зоною з граничною можливістю льодозаготівель (Кишинев - Грозний) та 

холодною зоною (Санкт - Петербург - Волгоград) [15]. 

 

Рис. 1.1. Схематична карта умов використання природного холоду [8]. 

 

Екологічні, енергетичні та економічні проблеми сьогодення сприяють 

перегляду ставлення до технології акумулювання і використання водного льоду, тим 

більше, що використання холоду з льоду є процес перетворювання енергії довкілля і 

відноситься до відновлюваних джерел енергії. Розрахунки показали, що витрати 

енергії на виробництво і акумулювання льоду (холоду), з наступним його 
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використанням влітку, зменшуються в 51 раз при виробництві на місті акумулювання 

і використання [6]. 

 

1.2 Виробництво, акумулювання та використання льоду 

 

Розповсюджені методи виробництва льоду з використанням холодильних 

машин (установок) та за рахунок холоду довкілля. Заготівля льоду на водоймах з 

використанням природного холоду – один з найвідоміших та розповсюджених 

методів. Тим не менше, він вимагає значних витрат ручної праці та енергії на 

видобування та транспортування. 

При температурах нижче мінус 20…30 °С можливе заморожування льоду в 

краплях, але такі температури не є характерними для території України. 

Один з методів заготівлі льоду – заготівля льоду наморожуванням. У більшості 

випадків лід наморожують на горизонтальних площадках. Використання цього 

способу обмежено кліматичними умовами і обґрунтоване при наявності стійкої 

температури не більше мінус 10 °С [16]. При температурах близьких до мінус 3…5 °С 

використовують метод наморожування льоду в бурульках в льодоградирнях (у 

вигляді сталактитів чи на горизонтальних жердинах) [8, 9, 15, 17]. 

На даний час теоретичних або експериментальних досліджень виробництва 

льоду в бурульках в доступній літературі не знайдено. 

Метод наморожування бурульок в градирнях рекомендується 

використовувати в районах з м’якими зимами чи не стійкими морозами. Час заготівлі 

льоду залежить від температури, вологості, швидкості руху морозного повітря. 

Період накопичення льоду складає від 4-х днів, а на видалення льоду механічним 

методом витрачається до 2-х днів [16]. 

Основними перевагами звичайних градирень-естакад є низька вартість і 

простота. Недоліком – змушений простій (до 50% заготівельного періоду) під час 

виймання льоду, яке виконується вручну. 

Градирня-естакада [8] з робочим об’ємом 150 м3 являє собою споруду з дерева 

у три яруси (рис. 1.2). До стійок, які мають висоту 6 м, через кожні 2 м приєднані 
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обв’язувальні рами, на які вкладені з проміжками 30 см між вісями жердини 

діаметром 100...130 мм. Жердини кожного ряду (ярусу) перехрещуються у просторі з 

жердинами розміщеного нижче ряду, завдяки чому струмінь води, який падає з 

верхнього ярусу, розбивається об нижній так, що поверхня струменів поступово 

збільшується. 

 

 

Рис. 1.2. Градирня-естакада для заготівлі льоду методом накопичення  

у вигляді бурульок [8]. 

 

У верхній частині градирні розміщено зрошуючий пристрій, що складається із 

сітки трубопроводів зі штуцерами, на яких встановлено п’ять розприскувачів. 

Зрошуючий пристрій градирні огороджений щитами, які попереджають 

винесення води вітром. Трубопроводи зрошуючого пристрою мають нахил в бік 

магістрального трубопроводу, щоб вода стікала з труб коли її подача не відбувається. 

Магістральний трубопровід з’єднується з утепленою, розміщеною у спеціальному 

приміщенні, водяною колонкою. Перед запірним вентилем водопровідної колонки на 

магістралі встановлено спускний канал, щоб після закриття основного вентиля можна 

було спустити залишки води з магістралі, що є обов’язково необхідним для 

попередження можливості замерзання води у трубопроводах. У нижній частині 
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градирні, як і у верхній, є відбійні щити для зменшення втрат води від розбризкування 

та винесення вітром. При температурі повітря мінус 2…3°С описана градирня 

заповнюється бурульками на 50% робочого об’єму (75 м3) впродовж трьох діб. Лід 

сколюють молотками чи ломами один робочий день при двох-трьох днях 

наморожування льоду. 

Вдосконалена електрифікована градирня системи І.А. Клейменова [18, 19], 

загальний вигляд якої наведено на (рис. 1.3), яка працює наступним чином: вода від 

форсунки Блюма 8 (рис. 1.4) продуктивністю 400 л/год по подаючим гумовим 

шлангам 11 потрапляє у воронки 3, звідки рухається на металеві трубки 2, які 

знаходяться зовні і мають діаметр 6...12 мм та довжину 2,25 м, стікає по ним тонкою 

плівкою і замерзає, утворюючи бурульку. Коли діаметр сталактитів, що 

наморожуються, досягне 80…90 мм, нижню форсунку вимикають, вмикають верхню 

форсунку 9, що має продуктивність 4000 л/год, і вода починає надходити через 

розподільний конус 10 по передавальним гумовим шлангам всередину воронок, 

звідки через наявні щілини розподіляється краплями по поверхні сталактитів. 

Наявність віджимних щічок дозволяє регулювати роботу кожної щілини. За 

допомогою електропечі 13 у верхній частині градирні підтримується плюсова 

температура. Як сказано вище, вода рівномірно і безперервно зрошує поверхню 

металевих труб і замерзає на них, створюючи бурульки-сталактити. 

Швидкість наморожування сталактитів залежить виключно від температури 

зовнішнього повітря. Коли довжина бурульок досягає 5...6 м, то приступають до 

знімання льоду з градирні.Для цього нагрівальні елементи, які знаходяться в трубках, 

підключаються до електричної мережі 12. Трубки нагріваються, лід, що до них 

прилягає, підтаює, сталактити сповзають з трубок і падають вниз. Після цього їх 

розбивають на куски довжиною приблизно 1 м і діаметром 0,3...0,5 м. 

Весь процес знімання льоду триває не більше 2...3 хвилин. Включаючи всі 

електронагрівачі чи тільки деякі з них лід, за бажанням, можна знімати відразу зі всіх 

трубок чи посекційно. Після закінчення знімання льоду процес починається спочатку, 

тому подача води не припиняється впродовж усього заготівельного періоду. Знімання 

льоду та регулювання подачі води можуть бути автоматизовані. В цьому випадку 
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градирня не потребує постійного обслуговування та спостереження. Знятий з 

градирні лід складується у льодосховище. Якщо льодосховище розміщено поруч з 

градирнею, то подачу льоду до нього можна механізувати шляхом встановлення 

нахилених площин чи жолобів. З 1 м2 площі основи градирні впродовж сезону можна 

отримати біля 50...100 т льоду. 

 

 

 

Рис. 1.3. Загальний вигляд градирні Клейменова [8]. 

 

Один з останніх запропонованих варіантів льодогенератора [20], що може 

буди елементом льодоградирні або використовуватись самостійно (в залежності від 

потрібної продуктивності) представляє собою циліндричну трубу, в середині якої 

обертається електродвигуном диск, який розподіляє воду по її внутрішній поверхні. 

При цьому охолодження води йде тепловіддачею і теплопередачею при русі її в плівці 

по поверхні рухомого диска і вертикальної труби, а також тепловіддачею при русі 

води в краплях, які зриваються з диска. Труба встановлена вертикально і вода 

відривається від нижнього зрізу труби краплями, які, при розташуванні труби в 

навколишньому середовищі, перетворюються в бурульки. Необхідною умовою 
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оптимального використання поверхні труби є повне змочування її поверхні плівкою 

рідини. Льодогенератор має систему підігріву труби для видалення бурульок. 

 

 

Рис. 1.4. Схема будови градирні Климентова: 

1 – гаки; 2 – металеві трубки; 3 – воронка; 4 – труба для подавання 

води; 5 – теплоізоляція труби; 6, 7 – колектори; 8 – нижня форсунка; 

9 – верхня форсунка; 10 – розподілювач; 11 – подаючий гумовий 

шланг; 12 –  електронагрівальний пристрій. 

 

Дослідження даного льодогенератора показали, що тільки з периметра труби 

при довжині бурульок до 100 мм можливо одержати (0,6...0,75)∙10-3 кг/(м∙°С) льоду. 

При утворенні льоду можливе використання теплоти фазового 

перетворення (вода-лід) rл=334 кДж/кг в системах опалення з тепловими насосами 

[6], що сприяє економії енергії і дозволяє відмовитись від використання природного 

газу, а також розширити зону використання теплових насосів на країни з морозними 

зимами. Розробки [20] демонструють велику роль використання теплоти кристалізації 

води для підігрівання повітря перед тепловими насосами та перед традиційними 

системами вентиляції. 
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В [22] розглядаються системи акумулювання холоду (СТЕS). Підкреслюється, 

що акумулятори сприяють вирівнюванню електричного навантаження на 

електромережі. Порівнюються водяні акумулятори з льодяними і робиться висновок 

на користь останніх. Дослідження на цю тему [22] проведені А. Сайто (А. Saito) в 

Міжнародному інституті холоду. В цьому огляді проаналізовано 140 першоджерел. 

В [23] підкреслюється можливість роботи холодильних машин лише вночі, що 

зменшує затрати на електроенергію майже в 2 рази, враховуючи нічні тарифи та 

зниження температури довкілля, що сприяє зменшенню температури конденсації. 

Досить часто зручно використовувати в якості теплоносія холодну воду з 

температурою біля 0,5…1,5 °С. В теплообмінниках таку воду отримати неможливо 

через ризик заморожування. Одержують її в теплообмінних апаратах лише при 

температурах біля 4…5 °С. Щоб понизити температуру, інколи пропонується 

додавати лід у воду безпосередньо (в бак). Завдяки інтенсивному теплообміну 

невеликих шматочків льоду, що падає у воду, досягається потрібний ефект. Лід 

одержують методом наморожування плівки води, що стікає по пластинам, відстань 

між якими 50 мм. Відсутній ризик повного заповнення каналів льодом. Для скидання 

льоду з пластини у воду використовують подачу гарячого холодильного агенту в 

пластинчаті випарники. 

Для холодопостачання та акумулювання холоду широко використовуються 

двофазні системи вода-лід [24, 25]. Кавада (Kawada) [25] провів дослідження систем 

холодопостачання міст, в яких по трубопроводам перекачують льодоводяну суміш. 

Досліджені особливості течії суміші, гідравлічний опір та можливе блокування течії 

в елементах трубопровідних систем (повороти, розподільні колектори, арматура). 

Досліджені коефіцієнти теплопередачі та способи контролю споживання холоду 

різними споживачами в міських централізованих системах холодопостачання. 

Виробництво природного льоду пов’язане з сезонним акумулюванням значно 

більших об'ємів льоду, ніж тих, що використовуються для вирівнювання добового 

навантаження. Об’єм таких акумуляторів досягав 10...20 тис. м3 [15], а в США [7], як 

і в Україні, акумулятори зберігали лід декілька років, як перестраховку від теплої 
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зими. Об’єм розміщених на поверхні землі акумуляторів і їх розміри (для 

пірамідальної форми льодяного акумулятора) наведені по даним [15] в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1  

Розміри льодових акумуляторів 

Об’єм акумулятора, м3 Довжина, м Ширина, м Висота, м 

100 8 6 2,8 

250 15 8 2,6 

500 18 12 2,7 

1000 22 16 3,5 

 

Для отримання льодяної води під акумулятором або з боку розташовані 

перфоровані трубопроводи для подачі води, що підлягає охолодженню. Вода, що 

охолодилась, через гравійний фільтр та металеву решітку попадає в приямок через 

гідрозатвор, звідки забирається насосом. 

Такі акумулятори – генератори холодної води об'ємом до 1000 м3 льоду 

використовують для охолодження молока. Практичні дослідження показали [15], що 

коефіцієнт теплообміну між водою і льодом складає біля 120 Вт/(м2·К). 

Втрати льоду в літній період залежать в першу чергу від об'єму акумулятора 

та товщини ізоляції (при використанні тирси (λ = 0,2…0,3 Вт/(м·К) її товщина 

доходить до 0,7...1 м). При вживанні тирси, як теплоізоляції, для акумуляторів з 

об'ємом від 500 до 2000 м3 витрата тирси складає 0,2...0,5 м3/м3 льоду. На широті 

м. Мінськ акумулятор об'ємом 5000 м3 втрачає біля 7 % від заготовленого льоду через 

основу акумулятора в ґрунт. При товщині теплоізоляції з тирси 0,4 - 0,5 м загальні 

втрати сягають 15...16 % [8]. При використанні сучасної ізоляції з теплопровідністю 

біля 0,03...0,05 Вт/(м·К) можливо досягти значно менших втрат в сезонних 

акумуляторах льоду. Втрати можуть сягати 50 % в акумуляторах невеликого об'єму, 

що вимагає заготовляти додаткову кількість льоду для компенсації його втрат влітку. 

В 60-х роках 20 століття лід, вироблений з використанням природного холоду, 

коштував в 4…5 разів дешевше, ніж вироблений в холодильних установках. В той час 
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в Москві споживалося біля 100 тис. тон природного і біля 4 тис. тон штучного 

водяного льоду [8]. 

Лід використовується і як будівельний матеріал. Наприклад, був виготовлений 

овальний тунель з льоду [27]. Воду диспергували на поверхню поліетилену, тиск під 

яким підтримувався компресором. Також проводилися дослідження виробництва 

льодових блоків розміром 0,3×0,3×0,15 м. Конструкції з блоків руйнуються швидше 

при наявності дерева, що входить в матеріал блоків або розташоване поряд. Лід з 

часом зменшує свою масу за рахунок сублімації. 

Для наморожування льоду на переправах через річки розробили [28] агрегат 

дощувального типу АДН – 50. Відзначається, що видалення снігу з поверхні криги 

або ущільнення снігу збільшує товщину криги в 1,2…1,3 рази, заморожування льоду 

на поверхні шляхом поливу – в 2...3 рази, а використання розпилювально-

дощувальної установки в 7...8 раз в порівнянні з системою „лід зі снігом на ньому". 

Установка сконструйована на базі трактора МТЗ - 82. 

В журналі „Стройпрофиль" [29] підраховано, що при замерзанні води у 

водоймі глибиною 2 м і площею 1 км2 виділяється 688 ТДж теплоти і при цьому 

досягається потужність біля 50 МВт на 1 км2. 

В Україні зими мають середню температуру доби нижче 0°С, залежно від 

регіону, від 70 до 110 днів на рік. Таким чином не всі технології відновлюваних 

джерел енергії можуть бути безпосередньо застосовані в умовах клімату України. Але 

наявність негативних температур довкілля може бути використана, скориставшись 

теплотою кристалізації води та теплотою плавлення льоду при акумулюванні 

останнього на теплий період року. 

Відомі способи використання теплоти кристалізації льоду в системах 

опалення. Так, наприклад, система опалення будинку І.І. Пухового це комбінована 

конструкція, що складається з пасивної системи опалення (буферної зони з 

використанням теплоти кристалізації в нічний період) [30]. Система дозволяє 

економити високопотенційну енергію на опалення житлової зони і одночасно 

акумулювати холод, що може використовуватись в подальшому та сприяти економії 

електроенергії. 
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Дуже цікавим є досвід Канади та Франції з опалення тепловими насосами 

житлових будинків на Півночі з використанням штучно замороженої підльодової 

води [8]. 

Тим не менше, процеси утворення та росту бурульок вивчені недостатньо. 

Найчастіше зустрічаються роботи по вивченню процесів утворення і моделюванню 

одиничних бурульок чи утворення природного льоду на опорних конструкціях та 

кабелях ЛЕП. Відсутні експериментальні дослідження підігрівання повітря теплотою 

кристалізації при утворенні бурульок, яке може бути використано в системах 

вентиляції чи низкопотенційна енергія якого може бути в подальшому утилізована в 

теплових насосах. 

 

1.3 Основні відомості про фазові переходи вода-лід. Фізичні властивості води 

та льоду 

 

При зниженні температури прісної води її густина збільшується. Цей процес 

продовжується до температури біля t=+4 °С. При охолодженні води при нормальному 

тиску 0,101325 МПа з температурою t=+4 °С (277,15 К) до t=0 °С (273,15 К) її густина 

ρв знижується з 1000 до 999,9 кг/м3, а при перетворенні у лід додатково знижується до 

916,8 кг/м3 (ρл=917·(1-0,00015·t)). По розрахунку відношення мас 1 молю води і льоду 

дорівнює 18,02 : 19,66≈0,916. 

Таким чином, при охолодженні води, можна відмітити температури: 

0,1 та 8…9 °С, при яких густина води однакова. Це, в свою чергу, призводить до 

появи ефекту, що при охолодженні води в ємності до температури кристалізації під 

дією сил гравітації відбувається її розшарування і найбільш тепла вода буде 

знаходитись знизу. 

В процесі кристалізації води, який потребує відвести питому теплоту 

rл=334 кДж/кг, теплоємність змінюється з Св=4,23 кДж/(кг·К), до Сл=2,12 кДж/(кг·К), 

а теплопровідність з λв=0,55 Вт/(м·К) до λл=2,22 Вт/(м·К). В порівнянні з водою 

середня діелектрична проникність льоду менше в 30 разів, а електропровідність – в 

500 разів і більше. 
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Кристалізації льоду завжди передує переохолодження води. При охолодженні 

води зменшується енергія руху її частинок, в тому числі і тих, що є центрами її 

кристалізації. Центрами кристалізації можуть бути як кристали льоду, так і сторонні 

домішки. 

Переохолоджений стан прісної води стійкий тільки відносно і навіть незначні 

впливи на нього призводять до термодинамічно природного, при температурі 

нижче 0 °С, процесу об'єднання вільних молекул у кристалічну решітку льоду [8]. 

Дослідження автоматичного льодогенератора зі зрошувачем [31] підтверджують те, 

що вода переохолоджується на 1-1,5 °С та рухається. При цьому кристалізація може 

розпочатися не на поверхні охолодження, а в місці, де порушене переохолодження. 

Відповідно до [9] вода в ємностях може бути переохолоджена в межах від 

мінус 9 °С до мінус 19 °С. В закритих ємностях переохолодження може бути більше, 

ніж в відкритих. 

Якщо ж вода буде диспергована, то її краплі, в залежності від розміру, можуть 

бути переохолоджені до мінус 40 °С. Чим менший розмір краплі, тим глибше 

переохолодження можливе. Це значить, що вода буде замерзати при більш низькій 

температурі. 

Доведено, що при гомогенній нуклеації (утворення зародків кристалів льоду 

за рахунок локальних флуктуацій густини й орієнтації частинок) вплив об'єму 

менший, ніж при гетерогенній нуклеацїї, коли кристалізація розпочинається за 

рахунок утворення зародків на поверхні твердих часток домішок.  

Припущення, що вода в стані перед переходом до кристалізації 

(передкристалізаційному стані) має достатньо велику кількість зародків твердої фази 

підтверджується і тим, що аномально збільшується швидкість звуку в воді при 

температурі, близькій до 0 °С.  

В даний час достатньо добре вивченні термодинамічні властивості 

переохолодженої води [9]. Як вже відзначалося, густина води проходить через 

максимум при температурі, близькій до 4 °С та 0 °С, а теплоємність води при 

зниженні температури нижче 0 °С зростає і при мінус 40 °С майже в 1,5 рази вище, 

ніж при 0 °С. Теплоємність води при t = 0 °С вища теплоємності льоду на 2,05 кДж/кг. 
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Теплоємність льоду мало знижується із зниженням температури. 

Теплоємність переохолодженої води може бути знайдена розрахунком із залежності 

[9]: 

Сп.в. = 2,0367 + 0,0078 Т + 1,57 − 10−6∆Т4,  (1.1) 

де: Сп.в. – теплоємність переохолодженої води, кДж/кг; 

ΔT = ТМ – Т – величина зміни температури, К; 

ТМ – температура точки плавлення, К. 

Теплота фазового переходу rл також залежить від температури і знижується з 

її зменшенням, оскільки структура води при охолодженні упорядковується, зростає 

число водневих зв’язків на молекулу. Так, при кристалізації води з температурою, 

близькою до 0 °С, необхідно відвести rл=334 
кг

кДж
, а при кристалізації 

переохолодженої до мінус 30 °С води теплота кристалізації зменшується до 

rл=200 
кг

кДж
. 

Різниця питомих об’ємів льоду і води взятих при одній і тій же температурі 

знижується із зменшенням температури і наведена у таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 

Залежність різниці питомих об'ємів льоду і води від температури [9] 

t,°С 0 -2 -5 -10 -20 -30 -40 

ΔV·103, 

м3/кг 
0,0907 0,0900 0,0894 0,0873 0,0812 0,0684 0,0449 

 

Для зручності користування подані основні теплофізичні властивості 

переохолодженої води таблиця 1.3. 

Поверхневий натяг на границі лід-вода складає близько 22 мДж/м2 [9]. Інші 

фізичні константи льоду (при 0 °С і Р =105 Па) є такі: густина ρл=917 кг/м3, теплота 

кристалізації (плавлення) rл =79,6 ккал/кг = 334 кДж/кг, теплоємність Сл=2,12 кДж/кг, 

теплопровідність λл=2,2 Вт/(м·К), знижується при зменшенні температури 

в (1-0,0015·t) раз. 
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Ще однією особливістю утворення льоду є так звана кристалізаційна сила, що 

відштовхує перешкоди. В процесі утворення кристалів льоду при постійному 

підживленні водою більшість домішок відтісняються на фронті кристалізації в рідину 

і утворюється чистий прозорий лід. Таким чином, відбувається очищення. Домішки 

залишаються в воді. Отримуємо чистий лід [31, 32]. 

Таблиця 1.3  

Теплофізичні властивості переохолодженої води 

t, °С C, Дж/(кг·°С) λ, Вт/(м2·К) ρ, кг/м3 а  107, м2/c 

0 4,17 0,565 999,9 1,359 

-5 4,21 0,554 999,6 1,321 

-10 4,23 0,540 998,4 1,283 

-15 4,36 0,536 996,6 1,236 

-20 4,56 0,540 998,2 1,189 

-25 4,98 0,555 989,6 1,129 

-30 5,65 0,585 983,0 1,056 

-35 5,78 0,655 975,4 1,993 

-40 - 0,850 964,0 1,037 

 

Необхідно звернути увагу на такі властивості льоду як слизькість та 

примерзання. В [8] зазначається, що слизькість та примерзання льоду до льоду та 

інших тіл є дуже важливими показниками для розрахунків, а також експлуатації 

пилок для розрізання льоду, льодозберігаючих систем, слизів для зберігання льоду, 

пристроїв для відділення льоду від випарників та пристроїв, на яких він 

наморожується. 

При адгезії (прилипанні) льоду до основи мають місце різні види та поєднання 

молекулярних зв’язків. Примерзання льоду до основи пов’язане зі швидкістю 

деформації та температурами наморожування та відривання льоду. Адгезія 

знижується зі зниженням температури наморожування і збільшується зі зменшенням 

температури відриву. 

Примерзання (когезія) зародків кристалів льоду до змоченої льодової поверхні 

охолодження відповідає міцності льоду. При замерзанні води навіть на гідрофобній 
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основі сила поверхневого натягу води зникає і утворюється зв’язок між льодом та 

основою, що вказує на відсутність повністю льодофобних тіл [8]. 

Сила примерзання льоду, наприклад, до гідрофільного скла, що визначається 

при відриві нормально до поверхні, по Кобеко і Марею, при мінус 3 °С складає 

1,9 МПа, для гідрофобної сталі – 2 МПа, для гідрофобного полістиролу – 0,22 МПа. 

У випадку багаторазового наморожування та відділення льоду від поліетилену 

(гідрофобний полімер) примерзання поступово зростає до межі міцності льоду. 

Використання періодично змінного неміцного покриття, таких як мастила, що 

плавлять лід, можливо попередити примерзання льоду до холодної поверхні [8]. 

Основні фізичні властивості льоду наведені в таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4 

Основні фізичні властивості льоду [8] 

Параметр 

Значення при нормальному тиску 

Р=0,101325 та температурах t 

t=0°С (273,15 K) t 

Густина, кг/м3 ρ0=916,8 ρt=916,8·(1-0,00015 t) 

Питома теплота плавлення, кДж/кг r0=334 rt=334+2,12·t 

Питома теплоємність, кДж/ (кг К) Сo=2,12 Сt=2,12+0,008·t 

Питома теплопровідність, Вт/ (м К) λo=2,22 λt=2,22(1-0,0015·t) 

Коефіцієнт тертя (по сталі)  

статичний μ0=0,2-0,35 

кінетичний μ0=0,03-0,035 

 

1.4 Утворення водного льоду під впливом природного холоду, обледеніння  

 

Умови для формування льоду зустрічаються доволі часто, особливо у 

холодних регіонах. В умовах України атмосферне обмерзання є подією доволі 

рідкою, відбувається в холодний період року [33] і оцінюється як “іноді” та 

“помірно”. 

У більшості випадків тривалість та інтенсивність обледеніння визначаються 

місцевими особливостями. Наприклад, ділянки розміщені на півночі та на високих 

відмітках мають найбільший ступінь обледеніння, а розміщені в приморських та 
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південних районах – найнижчий [33]. Поява льодової глазурі відбувається за 

температур до мінус 4 °С, а покриття інієм з різними властивостями при температурах 

від мінус 1 °С до мінус 18 °С. Тим не менше, необхідно звернути увагу на те, що 

процесам обмерзання не приділяється достатньої уваги в нашій країні і ґрунтовних 

досліджень не проводиться. 

З процесами утворення льоду на поверхнях інженерних конструкцій таких як 

опори ліній електропередач (ЛЕП), веж, в тому числі і опор вітрогенераторів, а також 

їх лопатях, лопатях та крилах літаків та вертольотів, конструкціях мостів [34] та 

естакад, переправ і т.п. присвячена значна кількість досліджень як вітчизняних 

[35, 36], так і іноземних авторів [37-41]. Пов’язано це, в першу чергу, з великої 

кількості небезпек, які виникають в результаті створення льодових навантажень на 

конструкції та наслідків, викликаних їх руйнуванням. Наприклад, таких, як 

відімкнення від електропостачання населених пунктів чи цілих регіонів, або 

катастроф на транспорті. Льодова буря в 1998 році в Канаді (Abley 1998; Anon 1999) 

зруйнувала 1300 веж високовольтних ЛЕП та 35 000 розподільчих веж ЛЕП. Це стало 

причиною початку масштабних досліджень у напрямку вивчення процесів 

льодоутворення на ЛЕП та опорах ЛЕП. Був розпочатий процес створення бази для 

можливості моделювання процесів утворення льоду на поверхнях. Пов’язано це 

передусім з тим, що моделі можуть буди адаптовані до різних кліматичних умов, 

також вони можуть бути розширені на екстремальні умови, які ще не спостерігались, 

але такі, що з великою вірогідністю можуть виникнути в майбутньому. Такі умови не 

завжди можуть бути перевірені в процесі експерименту. 

На (рис. 1.5) наведені приклади утворення льоду на поверхнях інженерних 

конструкцій [41]. 

В усіх випадках процес утворення ожеледі однаковий за своєю природою. 

Вода в рідкій фазі, найчастіше переохолоджена, потрапляє на поверхню де 

відбувається утворення та накопичення льоду. В процесі утворення льоду прихована 

теплота кристалізації передається до навколишнього повітря, що має температуру 

нижче точки замерзання. А тонкий шар переохолодженої води присутній на межі 

розподілу лід-повітря, перетворюється в лід [40]. 
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(а) (б) 

Рис. 1.5. Утворення льоду на опорах ЛЕП (а) та вітрогенераційній  

установці (б) 

 

Як вже згадувалось, повністю льодофобні тіла не зустрічаються [8], тому 

дослідження спрямовані на вивчення впливів та зменшення наслідків утворення 

льоду на конструкціях. Вчені приділяють увагу вивченню впливу температур, 

швидкості вітру, кількості вологи, а також форми і матеріалів, з яких виготовлені 

конструкції, на процес та інтенсивність утворення льодових утворень. У зв’язку з 

активним розвитком обчислювальної техніки та систем моделювання процесів все 

більше робіт спрямовано на моделювання процесів утворення льоду на поверхнях 

різної форми та за різних умов [43-47]. 

Системну та багатогранну працю в напрямку вивчення та моделювання 

процесів утворення льоду на поверхнях та у вигляді бурульок провадять 

Е.П. Лозовській (E.P. Lozowski), Л. Макконен (L. Makkonen), М. Фарзанех 

(M. Farzaneh). Необхідно відмітити, що вищезазначені автори висвітлили процеси 

моделювання обмерзання, головним чином, з фізичної точки зору, що 
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використовуються в подальшому для створення математичних моделей з 

використанням чисельних методів для моделювання процесів обмерзання. 

В Україні також зустрічаються роботи, що пов’язані з вивченням процесів 

утворення льоду на дротах ЛЕП при обмерзанні [35] та приділяється увага 

дослідженню механізмів утворення та формування штучних льодяних бурульок за 

рахунок природного холоду, що проводиться під керівництвом 

д.т.н., проф. Пухового І.І. [6, 11, 12, 20, 21, 60]. 

 

1.5 Утворення льоду на поверхнях 

 

Утворення льодяних відкладень відбувається через наявність у повітрі 

частинок, які стикаються з перепоною, наприклад, дротами лінії електропередач. Ці 

часточки можуть бути рідкими, сухими або мати змішану природу (суміш води та 

льоду). Максимальна швидкість обмерзання – маса намороженого льоду в одиницю 

часу на одиницю площі поперечного перерізу об’єкта визначається в загальному 

вигляді формулою (1.2) [41]. 

𝑑𝑀

𝑑𝑡
= 𝛼1𝛼2𝛼3𝜔ʋ𝐹, (1.2) 

де: α1 – ефективність зіткнення – відношення маси частинок в потоці до маси 

частинок, які залишились на поверхні. Найчастіше значно менше одиниці. Пов’язано 

це з тим, що маленькі частинки оминають перепони разом з потоком повітря і не 

зіштовхуються з нею (рис. 1.6); 

α2 – ефективність склеювання (з’єднання) частинок – відношення маси 

часток, які прилипли до об’єкта, до маси часток, які налітають на перепону. Ця 

величина менша за одиницю, коли частки відскакують від поверхні; 

α3 – ефективність росту – маса льоду, яка утворюється, до маси потоку 

частинок, який набігає на об’єкт; 

α3 < 1 в тому випадку, коли тепловий потік занадто малий для того, щоб 

вся рідка фаза пертворилась на тверду. В такому випадку частина води, яка не 

замерзла, втрачається під дією аеродинамічних чи гравітаційних сил (рис. 1.7). 

Замерзання відбувається під шаром (плівкою) переохолодженої води; 
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𝛼3 = 1 – в такому випадку відсутня змочена поверхня і відбувається сухий 

процес. Лід, що утворився називають інієм або “паморозь” (рис. 1.8); 

𝜔ʋ – масова щільність потоку частинок, які зіштовхуються з перепоною, 

𝐹− площа поперечного перерізу об’єкта, м2. 

Процеси утворення льоду на поверхнях дуже складні і мало досліджені. 

Існуючі моделі в основному були розроблені для прогнозування накопичення 

льодяної маси на дротах ліній електропередач, опорах, елементах літальних апаратів 

та обладнання, яке використовується в морі [47-53]. В усіх моделях, які розроблені 

для моделювання намерзання льоду, включені вхідні дані, які отримані емпіричним 

шляхом.  

Процес формування бурульки є особливо цікавим і є дуже важливим для 

формування маси наморожуваного льоду. В багатьох роботах формування бурульок 

або не розглядається взагалі, або їм приділяється незначна увага. Найчастіше складні 

процеси, які протікають при формуванні льоду в бурульках, ігнорують і застосовують 

лише рівняння безперервності – збереження маси. В реальних процесах на поверхні 

бурульки рухається плівка. Товщина плівки впливає на температуру поверхні – є 

вирішальним фактором.  

Важливо те, що бурульки утворюються не тільки з води, яка потрапила в 

основу бурульки, а і в процесі утворення стікає вздовж її тіла. Іноді бурульки можуть 

утворюватися при наявності переохолоджених опадів. Температура повітря, як 

правило, близька до температури замерзання. 

Так, наприклад, чисельне моделювання утворення глазурі при замерзанні 

дощової води проведене Л. Макконеном (L. Makkonen) [52] продемонструвало 

несподіваний результат – при температурах, вже достатніх для росту бурульок, 

загальна маса сформованого в бурульці льоду була більша, ніж при інших 

температурах. Відбувається це через захоплення часточок води самими бурульками 

безпосередньо з повітря. Не зважаючи на те, що такий ефект зустрічається доволі 

рідко, він залишається цікавим для подальшого вивчення. 
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Рис. 1.6. Потік повітря та рух крапель навколо об’єкту циліндричної 

форми [41]. 

 

 

Рис. 1.7. Утворення глазурі (мокрий процес) [41]. 

 

Рис. 1.8. Утворення інею (сухий процес) [41]. 
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1.6 Утворення льоду в бурульках 

 

Розглянемо процеси, які протікають при формуванні одиничної бурульки. 

Вода, яка потрапляє в основу бурульки, до її верхньої частини, під дією сил гравітації 

або вітру (залежить від умов формування бурульки) утворює на її поверхні плівку, 

яка стікає до кінчика. Вода рівномірно розподіляється по поверхні бурульки таким 

чином, що, як правило, плівка вкриває всю поверхню. Це відбувається завжди, якщо 

потік води не менше 10 мл/с. Для процесу утворення льоду в бурульках характерна 

товщина плівки води від 40 до 100 мкм [54]. 

При русі води вниз частина її замерзає. Якщо кількість води достатня, то на 

кінчику бурульки утворюється крапля, яка збільшується, поки не досягне певного 

розміру, а потім – падає. Процес повторюється – починає рости ще одна крапля. 

Вимірювання показують, що розмір краплі, яка відривається від кінчика 

бурульки та діаметр кінчика бурульки лежить в межах 4,8…5,0 мм і не залежить від 

умов зростання [54]. 

Коли бурулька зростає, виділяється прихована теплота кристалізації 

(плавлення) льоду. Вона повинна бути видалена з системи “лід-вода”. Таким чином, 

рівень тепловтрат від поверхні в оточуюче середовище безпосередньо впливає на 

швидкість росту льоду. Такий процес утворення льоду згадувався вище і називається 

процесом утворення глазурі або “мокрий процес”. 

Теплообмін з оточуючим середовищем відбувається двома основними 

шляхами: конвекцією та випаровуванням. Незначний вплив мають випромінювання і 

процес передачі тепла шляхом теплопровідності по товщині бурульки. Краплина, яка 

утворюється на кінчику бурульки, може бути утворена з переохолодженої води, що 

переохолодилась в процесі руху від основи до кінчика бурульки. 

В [55] Л. Макконен (L. Makkonen) показав, що швидкість росту бурульки 

вздовж вертикальної осі (в довжину) значно вище, ніж швидкість росту в 

поперечному напрямку (діаметра). Це відбувається завдяки тому, що на кінчику 

відбувається інтенсивний процес утворення поверхні з льоду, але не його маси. 

Справа в тому, що кінчик бурульки являє собою циліндр зі стінками з тонкого шару 
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льоду, що оточений з обох боків незамерзлою водою. Ця трубка з льоду, що 

розташована на кінчику бурульки, має товщину стінки менше 100 мкм і залежить від 

швидкості росту. Таким чином, результатом такого механізму росту стало те, що 

площа поверхні теплообміну, яка впливає на ріст бурульки по вертикалі 

(напівсферична поверхня краплі на кінчику бурульки), набагато більше, ніж площа 

поверхні льоду, що виділяє теплоту кристалізації (на основі тонкої порожнистої 

крижаної оболонки) при рості в поперечному напрямку. Схема процесу зображена на 

(рис. 1.9) [55]. 

 

 

Рис. 1.9. Поперечний переріз бурульки в процесі утворення льоду (масштаб не 

збережено) [55]:  

чорний – рідка фаза води; білий – лід. 

 

Вода, яка знаходиться в середині циліндра бурульки, не може передавати 

тепло вниз чи в поперечному напрямку по причині відсутності градієнта температур 

в цих напрямках. Температура кінчика та стінок бурульки знаходяться при 
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температурі кристалізації. Таким чином, єдиний механізм, завдяки якому вода, яка 

знаходиться в циліндрі, може бути заморожена, – відведення тепла шляхом кондукції 

через основу бурульки. Завдяки цьому процесу рідка вода замерзає повільно від 

основи до кінчика бурульки. Тепловтрати через основу бурульки не мають впливу на 

швидкість росту бурульки по причині незначного впливу на тепловий баланс процесу 

утворення бурульки. Теплопровідність впливає лише на швидкість перетворення 

води з рідкої фази в лід. Після того, як тонкий шар льоду утворився і бурулька 

подовжилась, відбувається процес росту бурульки в поперечному напрямку – назовні. 

Цей процес відбувається через втрату тепла в повітря на стінках бурульки. 

Збільшення діаметра бурульки відбувається по мірі того, як збільшується кількість 

льоду, що утворився під переохолодженою плівкою води. При цьому на границі 

розділу фаз лід-вода утворюється лід з вкрапленнями води, так званий дендритний 

лід. 

Найбільш вдалі моделі росту бурульок були розроблені Л. Макконеном [55] та 

Н. Маено [56]. Результати моделювання вказують на те, що швидкість росту бурульки 

при постійних умовах сильно залежить від часу. Швидкість збільшується зі 

збільшенням довжини бурульки. В основному це пов’язано зі зменшенням швидкості 

крапель і збільшенням кількості води, яка подається на формування бурульки, 

перетворюється у лід на поверхні стінок. Швидкість росту бурульки в поперечному 

напрямі поступово зменшується і пов’язано це зі збільшенням діаметра бурульки. В 

незмінних умовах, швидкість росту маси льоду в бурульці значно зростає з часом. Це 

відбувається до тих пір, поки не настає момент, коли крапля на кінчику бурульки буде 

відсутня – ріст в довжину в такому випадку припиняється. Після цього вся вода, що 

потрапляє на бурульку, замерзає на її стінках і ріст маси бурульки стає постійним. 

Моделювання росту бурульки показує, що темпи зростання бурульки по 

довжині зменшуються зі збільшенням кількості води, що подається в її основу. В той 

же час, поперечний ріст бурульки не зазнає значного впливу. В результаті можна 

констатувати, що маса бурульки зменшується зі збільшенням води, що подається в її 

основу, за умови, що води достатньо для її росту в довжину. Цей ефект пояснюється 

тим, що зменшення швидкості поздовжнього росту бурульки у зв’язку зі збільшенням 
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витрати води пов’язано зі збільшенням температури води, яка відривається від 

кінчика бурульки, так як вода, що залишає кінчик бурульки більше переохолоджена, 

ніж та, що поступає. 

Модель, представлена авторами [55, 56], передбачає, що не існує ніякої 

верхньої межі, яка обмежує ріст бурульки в довжину. У реальних умовах обмеження 

існують і впливають на граничні розміри бурульки. Наприклад, якщо витрата води 

висока, то бурулька спочатку зростає повільно і не виростає великою. З іншого боку, 

якщо витрата води низька, то бурулька перестає подовжуватись через недостатню 

кількість води (вода не потрапляє до кінчика бурульки). Достатньо великі бурульки 

можуть утворюватися за умови, якщо подача води спочатку невелика, а потім 

збільшується. 

Інший фактор, який впливає на ріст бурульок – дуже низька температура 

повітря, яка сприяє швидкому росту бурульок. Низькі температури не сприяють 

таненню нашарувань, що утворилися вище. 

При формуванні бурульок на поверхні важливим показником є частота 

розташування бурульок – кількість бурульок на одиницю довжини, яка має значний 

вплив на масу льоду, який утворюється в бурульках на одиницю довжини. Від цього 

показника залежить не тільки кількість бурульок, але і їх розмір. Адже від частоти 

розміщення залежить кількість води, яка потрапить в основу бурульки (витрата води 

на її утворення). Деякі експерименти [57] демонструють, що відстань між бурульками 

становить близько 20 мм і не залежить від умов зростання. Тому, не рідкість, коли 

ріст бурульок призводить до їх подальшого зростання і перетворення в одну суцільну 

льодяну пластину. 

Теоретичні розрахунки, проведені дослідниками у відповідності до методики, 

представленої И.А. Боучером (Boucher, E.A.) та М.Д.В. Ивансом (Evans, M.J.B.), 

“Профіль краплин та пов’язані з цим капілярні явища” [61] демонструють, що 

відстань між краплями (відповідно до припущення також бурульками) складає 

17,9 мм для води при 0 ℃. 
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В таблиці 1.5 представлені дані експериментальних досліджень відстані між 

бурульками за результатами, отриманими Л. Макконеном (Makkonen Lasse) 

та Ю. Фуджі (Fujii Yutaka) [57], які були отримані для кабелів ЛЕП (d=22 мм). 

Дослідження, проведені в Університеті Хоккайдо (Hokkaido University of 

Education), Японія [56], демонструють, що радіус краплі, яка відривається від кінчика 

бурульки rбур, завжди постійний і не залежить від температури. Він складає 2,44 мм 

(dкр=4,88 мм). Але, як видно з (рис. 1.9), на нього має незначний вплив витрата води, 

яка подається для живлення бурульки в її основу. Частота відриву крапель зростає з 

ростом витрати води [56]. 

Таблиця 1.5 

Результати експериментальних досліджень відстані між бурульками за результатами 

отриманими Л. Макконеном (Makkonen Lasse) та Ю. Фуджі (Fujii Yutaka) [57] 

№  Об’єкт Температур

а повітря, 

°С 

Швидкість 

вітру, м/с 

Вміст 

рідкої води 

в повітрі 

(г/м3) 

Відстань 

між 

бурульками

, мм 

1 Кабель (d=22мм) -1,2 5 1,4 24 

2 Кабель (d=22мм) -1,9 5 1,4 22 

3 Кабель (d=22мм) -4,2 5 1,4 20 

4 Кабель (d=22мм) -2 1 4,1 23 

5 Кабель (d=22мм) -1,9 2,5 3 21 

6 Кабель (d=22мм) -1,6 10 0,8 25 

7 
Кабель (d=22мм) з 

покриттям силіконом 
-2,5 5 2,5 16 

8 Волосінь (d=4мм) -2,5 5 2,5 24 

9 
Кромка циліндричного 

об’єкта 
-4,2 5 1,4 22 
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Рис. 1.10. Залежність радіуса крапель та частоти відриву крапель від витрати 

води, яка подається в основу бурульки [56]. 

 

1.7 Висновки та постановка задачі дослідження 

 

На основі, викладеного в розділі 1 матеріалу можна зробити такі висновки: 

1. Україна має клімат від помірного до континентального в північно-східних 

областях, тому може бути використана теплота кристалізації води для потреб 

теплопостачання та теплота плавлення льоду при акумулюванні останнього на теплий 

період року для потреб холодопостачання. 

Холод з Космосу можна вважати відновлюваним джерелом енергії.  

2. Лід може бути використаний як акумулятор холоду в системах штучного 

холодопостачання, особливо при використанні нічного тарифу. 

3. Автономні системи літнього холодопостачання можуть базуватися на льоді, 

що акумульований з зими на літо. 

4. Теплоту кристалізації води можливо ефективно використати взимку в 

системах з тепловими насосами та для підігрівання вентиляційного повітря 

безпосередньо, як першу ступінь перед традиційними калориферами. 



53 
 

 
 

5. За невеликих значень температур зовнішнього повітря нижче 0°С доцільно 

використовувати технологію кристалізації води в бурульках і сталактитах (великих 

вертикальних бурульках з персональною системою розподілу води по периферії). 

Завдяки відсутності термічного опору льоду і постійному збільшенню поверхні 

бурульок теплообмін води з повітрям в таких утвореннях є більш інтенсивним в 

порівнянням з іншими методами кристалізації води, наприклад, наморожуванням в 

буртах. 

Метод наморожування бурульок в льодоградирнях рекомендовано 

використовувати в районах з м’якими зимами чи не стійкими морозами. 

6. Вивчення генерації льоду в основному проводилось з метою запобігання 

обмерзання ЛЕП та літальних апаратів. Не відомі дослідження для використання 

теплоти кристалізації води в бурульках для підігрівання повітря в системах 

кліматизації будівель та споруд. 

7.  В літературі зустрічається обмежена кількість досліджень, в яких 

розглядається процес виробництва льоду в бурульках, але відсутні методи 

обчислення їх продуктивності. 

8. При виробництві льоду для літнього холодопостачання відомі методи 

періодичного видалення бурульок механічним шляхом з горизонтальних насадок і 

електротермічним методом з вертикальних насадок. Перший з методів потребує 

багато часу і знижує продуктивність. Другий – має складну систему підведення води 

до сталактитів і призводить до отримання льодяних утворень великого розміру. 

9. Впровадження систем кліматизації з тепловими акумуляторами, в яких 

використовується відновлювані джерела енергії, дозволить збалансувати генерацію 

та споживання теплоти та зменшити викиди парникових газів в атмосферу. Ці 

системи є перспективними та такими, що сприяють енергетичній та економічній 

незалежності.
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РОЗДІЛ 2 

 

РОЗРОБКА БУРУЛЬКОВОГО ПІДІГРІВАЧА ПОВІТРЯ. КРИСТАЛІЗАТОР-

ПІДІГРІВАЧ ПОВІТРЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛЬОДУ І ПІДІГРІВАННЯ 

ПОВІТРЯ З НЕГАТИВНИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ 

 

2.1  Кристалізатор-підігрівач повітря для підігрівання повітря і генерації 

льоду в бурульках на насадках з дротів 

 

Кристалізатор-підігрівач повітря належить до систем тепло- та 

холодопостачання і може бути використаний для підігрівання повітря в системах 

вентиляції, перед повітряними тепловими насосами та для виготовлення льоду 

взимку з акумулюванням його на літо. Відомі кристалізатори-підігрівачі повітря [58, 

59], які включають циліндричний або прямокутний корпус з диском, що розпилює 

воду шляхом обертання на внутрішні стінки корпусу. Недоліком цих апаратів є те, що 

утворення льоду в бурульках проходить лише на нижній частині корпусу, виконаній 

зубчатою або з прикріпленими зубцями. Таке виконання не дозволяє отримувати 

значну продуктивність за льодом і за кількістю повітря, яке підігрівається від 

від'ємної температури до 0-5 °C. У патенті України [58], передбачено видалення 

льоду шляхом підігрівання нижньої частини корпусу водою.  

Найбільш близькою до запропонованої конструкції кристалізатора-підігрівача 

повітря є кристалізатор води з використанням горизонтальних електропровідних 

насадок (основ) з дроту у вигляді змійовиків, зігнутих у одній площині і розміщених 

по висоті в різних ярусах [60]. У даній установці видалення утвореного льоду 

виконувалось пропусканням електричного струму через лінійні основи. Недоліком 

конструкції є неможливість направленого використання підігрітого повітря через те, 

що воно відводиться в атмосферу вільною конвекцією або вітром. Крім того, 

бурульки на сусідніх паралельних відрізках дроту (основ) через деякий час 

зростаються між собою своїми товстими частинами, які утворюються на основах. Це 

змушує робити відстані між паралельними основами завищеними і збільшує габарити 
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кристалізатора. При розміщенні зрошувальних пристроїв тільки над верхнім ярусом, 

нижнім ярусам недостатньо води для зрошення й інтенсивного утворення бурульок, 

тому продуктивність апарата зменшується. 

В основу кристалізатора-підігрівача повітря поставлена задача створення 

можливостей для використання підігрітого повітря, збільшення часу безперервної 

роботи шляхом попередження зростання бурульок між собою і підвищення 

продуктивності апарата. Поставлена задача вирішується тим, що для використання 

теплоти, яка виділяється при кристалізації води, в системах з примусовою подачею 

повітря, встановлений корпус, який дозволяє організувати направлений потік повітря, 

яке подається в патрубки і забирається з патрубків, розміщених на корпусі.  

Для недопущення зростання між собою товстих частин бурульок на різних 

основах, які лежать в одній горизонтальній площині, окремі яруси з лінійних основ 

виконані так, що в кожному ярусі основи розташовані в декількох горизонтальних 

площинах, зміщених по вертикалі, а основи в кожній наступній по ходу води 

горизонтальній площині зміщені по горизонталі відносно розташованих вище. При 

цьому повніше використовується площа перерізу по горизонталі та об'єм апарата.  

Для інтенсифікації наростання бурульок при кращому зрошенні та виділення 

при цьому більшої кількості теплоти система подачі води додатково включає пристрої 

для зрошення нижніх ярусів основ – на кожному ярусі або через один-два яруси. Для 

ефективного використання води, яка стікає під час роботи з бурульок, розташованих 

на верхніх ярусах, для зрошення нижніх ярусів, лінійні основи різних ярусів лежать в 

одній вертикальній площині.  

Труби, по яких подається вода до форсунок, які зрошують нижні яруси, вкриті 

теплоізоляцією і обладнані обігрівачами для видалення намерзлої на трубі льодової 

маси. Для підвищення температури підігрітого повітря за рахунок організації 

протитоку води і повітря вихідні патрубки розміщені на верхній кришці корпусу або 

у верхній частині вертикальної камери, а патрубки подачі холодного повітря 

розташовані в нижній частині корпусу. На (рис. 2.1) показано фронтальний переріз 

кристалізатора-підігрівача повітря. На (рис. 2.2) наведено боковий переріз трьох рядів 

лінійних основ, що лежать в різних горизонтальних площинах 3, 4 та 5. Показано, що 
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горизонтальні основи 4 і 5 розташовані зі зміщенням по горизонталі відносно основ, 

які лежать відповідно в площинах основ 3 і 4. Таке розміщення збільшує відстань між 

основами, що лежать в одній площині, завдяки чому попереджається зростання 

бурульок їх найбільш товстими частинами, розміщеними на основах.  

 

Рис. 2.1. Фронтальний переріз охолоджувача-кристалізатора води для 

підігрівання повітря: 

1 – патрубки для входу повітря; 2 – форсунки для розпилення води; 

3, 4, 5 – горизонтальні ряди лінійних основ, які розміщені в різних 

площинах і закріплені на ізоляторах; 6 – ізолятори; 

7 – електронагрівачі; 8 – патрубок для виходу повітря; 9 –  корпус 

теплоізольований; 10 – теплова ізоляція. 

 

Робота кристалізатора відбувається наступним чином. Зовнішнє повітря 

подається в кристалізатора-підігрівача повітря вентилятором через патрубки 1, а вода 

розпилюється форсунками 2, що розташовані вище кожного ярусу або через один 

ярус.  
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Рис. 2.2. Боковий переріз трьох рядів лінійних основ, які лежать в різних 

горизонтальних площинах: 

3, 4, 5 – горизонтальні ряди лінійних основ, які розміщені в різних 

площинах і закріплені на ізоляторах; 9 –  корпус теплоізольований; 

10 – теплова ізоляція. 

 

Вентилятор може бути приєднаний як до нижніх патрубків, так і до верхнього 

(в даному випадку буде відбуватися всмоктування повітря). Бурульки формуються на 

кожному з ярусів, утворених рядами лінійних основ 3, 4 та 5. Лінійні основи 

закріплені на ізоляторах 6. При досягненні бурульками певних розмірів (утворенні 

певної маси льоду) вмикаються електронагрівачі 7, внаслідок чого утворений зверху 

лінійних основ лід розтає і льодяна маса під дією сили тяжіння потрапляє в 

льодосховище. Підігріте повітря виходить із кристалізатора через патрубок 8. Для 

суттєвого зменшення теплових втрат корпус 9 теплоізольований 10.  

Для підвищення ефективності використання води і наморожування льоду, 

вода, яка не замерзла в кристалізаторі, рециркуляційним трубопроводом може 

подаватись до форсунок для повторного розпилення на горизонтальні насадки. 

Використання охолоджувача-кристалізатора води для підігрівання повітря в системах 
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вентиляції дає змогу зменшити витрату теплової енергії на 30-50% у морозні дні, коли 

енергія найдорожча. При підігріванні атмосферного повітря перед випарником 

теплового насоса за рахунок теплоти кристалізації води підвищується коефіцієнт 

трансформації теплового насоса до 25 % і зменшується витрата електроенергії на його 

привід. 

 

2.2 Охолоджувач-кристалізатор води для підігрівання повітря та генерації 

льоду в бурульках з насадками з нахилених труб 

 

Кристалізацію води з метою отримання льоду в так званих бурулькових 

льодоградирнях, які працюють при температурах –2…–3 °С, забезпечують 

розпиленням води в форсунках, направлених вверх та з великою витратою води. 

Часто використовують рециркуляцію води, яка не замерзла, підмішуючи її до 

живильної води. Такі льодоградирні мають по 2-3 яруси горизонтальних, 

перехрещених під кутом 90° у сусідніх ярусах, насадок з дерев’яних рейок (жердин) 

[8]. Форсунки також використовують для заморожування сталактитів на 

вертикальних трубчатих насадках, які обігріваються електричним струмом, для 

скидання сталактитів, які наростають до 1 м в діаметрі. При цьому охолоджену під 

час розпилення в форсунці воду направляють на конус, який має радіальні 

відокремлені пластинками сектори з метою розподілу води по сталактитах [8]. 

В основу охолоджувача-кристалізатора води для підігрівання повітря та 

генерації льоду в бурульках з насадками з нахилених труб [62] покладені завдання 

зменшити рециркуляцію води, спростити та здешевити процес видалення льоду та 

використати теплоту кристалізації для підігрівання повітря. 

Аналіз відомих технічних рішень в порівнянні з запропонованими показує, що 

запропонований варіант має суттєві відмінності і реалізує поставлену мету. 

На (рис. 2.3) зображений вертикальний переріз запропонованого 

охолоджувача-кристалізатора води для підігрівання повітря і отримання льоду в 

бурульках. 
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Рис. 2.3. Охолоджувач – кристалізатор води  для підігрівання повітря і 

отримання льоду в бурульках з насадками з нахилених труб: 

1 – теплоізольований корпус; 2 – патрубок для відводу підігрітого 

повітря; 3 – насадки, встановлені під нахилом до горизонту, на яких 
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утворюється лід; 4 –  пристрій для збору льоду; 5 – розпилюючий 

пристрій; 6 –  магістраль подачі живильної води; 7 –  регулювальний 

вентиль; 8 – ємність для охолодженої води; 9 – рециркуляційний 

насос; 10 –  вентиль; 11 –  магістраль для подачі “розморожуючого” 

теплого теплоносія до елементів насадкок; 12 – магістраль для відводу 

охолодженого “розморожуючого” теплоносія (зворотна магістраль). 

 

Пристрій складається з теплоізольованого корпусу 1, що має патрубок для 

відводу підігрітого повітря 2, насадок 3, на яких утворюється лід, що встановлені під 

нахилом. Лід в установці збирається в пристрої для збору льоду 4. Живильна вода 

подається до розпилюючого пристрою 5 по магістралі 6 через регулювальний 

вентиль 7. В разі необхідності вода, яка не замерзла, збирається в ємності для 

охолодженої води 8 та за допомогою рециркуляційного насоса 9 може бути додана в 

живильну магістраль через вентиль 10. Для подачі “розморожуючого” теплого 

теплоносія до елементів насадки використовується магістраль 11, а для відводу 

охолодженого – зворотна магістраль 12 . 

Насадки (рис. 2.4) виконані порожнистими і складаються з коаксіальних 

каналів, що виготовлені з труб 1 і 2, а нижня частина зовнішнього каналу 1 має 

заглушку 3. Канал 2 підключений до подачі теплого теплоносія, а другий канал 1 – до 

відводу охолодженого теплоносія. 

Світлина виготовленої насадки представлена на (рис. 2.5). 

Система працює наступним чином. Подача “розморожуючого” теплоносія 

відсутня – вентиль 13 знаходиться в положенні “закрито”. Вентиль магістралі 7 

живильної води відкрито. Рециркуляційний насос 9 ввімкнений. Живильна вода  

потрапляє до розпилюючого елементу 5 (форсунки), де відбувається її диспергація. Зі 

збільшенням довжини бурульок збільшується витрата води або включаються 

додаткові форсунки. Під дією сили тяжіння утворені частинки води падають вниз і 

охолоджуються, взаємодіючі з потоком повітря, який рухається в протилежному 

напрямку (знизу вгору). Повітря при цьому нагрівається. Підігріте повітря 

відводиться через патрубок 2. Охолоджені частинки води контактують з насадками і, 



61 
 

 
 

частково затримуючись на них, утворюють шар льоду. В подальшому відбувається 

формування бурульок. Вода, яка не встигла перетворитись на лід, під дією сили 

тяжіння потрапляє на насадки нижнього ярусу, де теж замерзає в бурульках, а потім 

– в ємність для збору охолодженої води 8 і циркуляційним насосом 9 додається до 

живильної води. На нахилених насадках лід утворюється у вигляді бурульок з 

подальшим збільшенням площі контакту насадки (з урахуванням площі льоду) та 

пропорційним збільшенням кількості виробленого льоду. Після заповнення насадок 

льодом установка переводиться в режим “скидання” намороженого льоду. Для цього 

в “розморожуючу” магістраль 11 подають теплий теплоносій, який, проходячи через 

порожнисту насадку 3, охолоджується та віддає тепло зовнішній частині насадки, яка 

контактує з намороженим льодом. Відбувається процес часткового розморожування 

льоду на поверхні, в результаті чого під дією сили тяжіння, наморожений лід 

зісковзує з нахиленої насадки в сторону та вниз та відводиться з установки в 

накопичувальну ємність. Після закінчення процесу “скидання” подача теплоносія в 

розморожуючу магістраль припиняється і установка починає працювати на 

наморожування льоду. 

 

 

Рис. 2.4. Насадка з труб з двома коаксіальними каналами: 

1,2 – труби коаксіального каналу; 3 – заглушка. 

 

Можлива конструкція бурулькового льодогенератора з акумулятором льоду 

схематично представлена на (рис. 2.6). Зовнішнє повітря з від’ємною температурою 

подається вентилятором на льодогенератор через бокові отвори, омиває льодові 
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бурульки і нагрівається до температури −2 … 0 °С за рахунок теплоти кристалізації 

води. Підігріте в кристалізаторі повітря далі надходить в систему вентиляції, де 

додатково підігрівається традиційним калорифером або у випарник теплового насосу. 

Утворений і акумульований з зими на літо лід може бути використаний для 

холодопостачання влітку, наприклад, для кондиціювання повітря. 

 

 

Рис. 2.5. Прототип трубної насадки з двома коаксіальними каналами. 

 

Для безперервної роботи установки над акумулятором льоду необхідно 

розмістити декілька однакових секцій льодогенераторів: 3-4 шт., що працюють зі 

зміщенням у часі. 

 

Рис. 2.6. Конструкція кристалізатора-підігрівача повітря теплотою 

кристалізації води з акумулятором утвореного льоду. 
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2.3 Висновки по розділу 2 

 

На основі викладеного в розділі 2 матеріалу можна зробити такі висновки: 

1. Розроблений бурульковий кристалізатор-підігрівач повітря з 

використанням горизонтальних дротяних насадок, розміщених у шаховому порядку, 

дозволяє збільшити продуктивність і забезпечити значну тривалість роботи без 

видалення льоду. Видалення льоду забезпечується короткочасним пропусканням 

електричного струму через дріт, який утворює горизонтальні насадки. 

2. Розроблений кристалізатор-підігрівач повітря з використанням нахилених 

трубчатих насадок, який забезпечує видалення льоду за рахунок подачі рідинного або 

газоподібного теплоносія в нахилені труби з утворенням плівки рідини на межі лід-

труба, яка сприяє зменшенню тертя та можливості прискореного видалення льоду 

завдяки силі тяжіння. 

3. Розроблені апарати дозволяють використовувати їх в системах 

теплопостачання з підігріванням повітря теплотою кристалізації. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ УТВОРЕННЯ ЛЬОДУ НА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ 

НАСАДКАХ З ДРОТУ 

 

3.1 Дослідна установка з горизонтальними насадками з дроту 

 

Експериментальна установка являє собою конструкцію з оцинкованого 

профілю П-подібного поперечного перерізу розміром 6025 мм та товщиною металу 

0,45 мм. Конструкція виконана з чотирьох стійок висотою 1,9 м, які розташовані 

вертикально. Стійки між собою з’єднані горизонтальними перемичками, які 

утворюють три яруси, розміщені на відстані 0,43 м один від одного. 

На кожному з ярусів (або на окремому, залежно від задачі, що вирішується) 

розміщується насадка: рамка, виконана з дерев’яних брусків з поперечним перерізом 

1510 мм, що має розмір 0,4250,36 м. Робоча частина насадки має розмір 

0,36  0,33 м і площу F=0,118 м2. На кожній рамці передбачені кріплення: по довжині 

рамки – 12 шт. з кроком 30 мм з кожної сторони та по ширині рамки – 10 шт. з кроком 

30 мм з кожної сторони. 

Основна частина дослідів виконана для насадки з заповненням із ніхромового 

дроту діаметром 0,5 мм. Крок між дротинами – 30 мм. Схема укладки дроту в насадці 

зображена на (рис. 3.1). 

Для розпилювання води в установці використана форсунка тонкого розпилу 

промислового виробництва з постійною витратою води Gф=140 мл/хв.=8,4 л/год. 

Форсунки даного типу мають високу чутливість до якості води, особливо до 

механічних домішок. Для забезпечення відповідної якості води використано фільтр 

тонкої очистки води. 

Перед фільтром 4 встановлений запірний кран 2 (рис. 3.2), який відсікає 

подачу води до установки. Труба для з’єднання форсунки з водогоном змонтована під 

нахилом до горизонту для забезпечення можливості видалення залишків води з 
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системи і не допустити її замерзання, що може привести до пошкодження робочих 

частин установки: форсунки та подаючих трубопроводів. 

 

Рис. 3.1. Насадка з заповненням із ніхромового дроту з кроком 30 мм між 

паралельними дротами: 

1 – дерев'яна рамка; 2 – кріплення; 3 – дріт ніхромовий 

діаметром 0,5 мм. 

 

При проведенні експериментальних досліджень описаного вище 

льодогенератора з лінійними насадками використовувалась схема вимірювання, 

наведена на (рис. 3.2). 

Вимірювання температури навколишнього середовища проводилось з 

використанням ртутного термометра з діапазоном вимірюваних температур від -30 °С 

до +50 °С (ціна поділки складає 0,2 °С) та термоелектричного термометра хромель-

алюмель (ТХА). Термопари, як вимірювальні перетворювачі, мають переваги: 

стабільність часових та температурних характеристик; забезпечують точність і 

надійність результатів вимірювання, а також виключають необхідність частого 

переградуювання; чутливість, що характеризує величину відношення прирощення 

термо-е.р.с. до відповідного підвищення температури. До перемикача на 20 кроків, 

позиція 10 (рис. 3.2), під’єднані термопари та вторинний прилад: високоточний 

вимірювач напруги та струму Щ68009 (в межах до 10 мВ має клас точності 0,1). Дані 
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про температуру отримувались в мілівольтах, за допомогою градуювальної таблиці, 

шляхом інтерполяції, перераховувались в еквівалентні значення температури. 

 

 

Рис. 3.2. Схема дослідної установки з горизонтальними насадками з 

заповненням із ніхромового дроту: 

1 – дослідна установка (льодогенератор з насадками); 2 – запірний 

кран; 3 – зливний кран; 4 – фільтр; 5 – подаючий трубопровід; 

6 – форсунка; 7 – електронагрівач насадки з ніхромового дроту; 

8 – термопари; 9 – компенсуюча термопара; 10 – перемикач; 

11 – мілівольтметр; 12 – термостатуюча посудина; 13 – суміш води 

та льоду при постійній температурі 0°С. 
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3.2 Експериментальні дослідження процесів формування бурульок на 

насадках з ніхромового дроту та їх результати 

 

Досліди на насадках з дротом були проведені на насадці з кроком між дротами 

30 мм (рис. 3.1). Дріт в насадці виконує подвійну функцію: на початковому етапі 

наморожування виступає у якості основи та направляючого елемента для 

наморожування льоду. При подальшій роботі установки навколо дроту утворюється 

льодовий наріст, який бере на себе механічні навантаження, що пов'язані з 

утриманням намороженого льоду на рамці. Другою функцією дроту є використання 

його в якості нагріваючого елемента. В зв’язку з тим, що переріз дроту невеликий, то 

і кількість льоду, який необхідно розтопити для скидання намороженого продукту, 

відповідно також є незначною. 

Досліди проводились при температурі навколишнього середовища від -2,7 °С 

до -7 °С. 

Необхідно звернути увагу, що після початку подачі води на насадки 

відбувається процес змочування дроту і швидкого утворення крапель води, які 

рівномірно розподіляються по довжині дроту насадки. Частина краплин, які 

утворились, затримуються на дроті, а інша частина відділяється і падає вниз. Крок 

між краплинами складає 7-8 мм, а діаметр 3-4 мм, (рис. 3.3). При цьому крок між 

краплями менший, ніж при утворенні зародків бурульок на трубах чи кабелях [57], 

який звичайно складає близько 20 мм. Діаметр краплі, на першому етапі формування 

бурульки на дроті, також менший, ніж спостерігається звичайно: 4,5-5 мм [54]. 

В місцях найкращого зрошення, в центрі насадки, довжина бурульок і їх 

діаметри найбільші. Бурульки в процесі росту зростаються, тобто дві або три 

бурульки з'єднуються між собою, утворюючи одну більш масивну. Таким чином крок 

між бурульками збільшується, а їх кількість зменшується. 

При подальшому наморожуванні льоду відбувається інтенсивний ріст 

довжини бурульок і їх діаметрів, а також зростання основ бурульок. Ріст бурульок у 

довжину обмежений наявністю нижче розміщеного ярусу на відстані 0,49 м. При 

намерзанні великої кількості бурульок спостерігається сповільнення швидкості їх 
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росту у довжину і збільшення швидкості росту в поперечному перерізі (діаметра). Це 

пов'язано з значним збільшенням теплообмінної поверхні бурульок, їх недостатнім 

зрошенням на даному етапі роботи установки, що призводить до втрати 

продуктивності та заростанню льодом поперечного перерізу насадки, який 

призначений, в тому числі, для підведення води до нижче розміщених ярусів. Як 

наслідок, виникає необхідності скидати наморожений лід і, таким чином, втрачати 

нарощену теплообмінну поверхню. 

 

Рис. 3.3. Насадка з заповненням із ніхромового дроту діаметром 0,5 мм на 

початковому етапі утворення бурульок: 

1 – дріт, 2 – краплі води, 3 – лінійка. 

 

На (рис. 3.4) зображений зовнішній вигляд бурульок, які утворились в 

дослідній установці через 5 годин роботи. Бурульки мають циліндричну форму з 

довжиною, що значно перевищує діаметр та звужені до низу. Основу бурульок 

складає лід, наморожений навколо дроту (рис. 3.5), діаметр наросту складає 15-20 мм, 

та верхня частина бурульок, що зрослись між собою на довжину 100-120 мм. Ця 

конструкція несе основне механічне навантаження по утриманню намороженого 

льоду на насадці, спираючись на дерев'яну рамку. 
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Дослідження утворення бурульок, при зрошенні паралельних дротяних 

насадок діаметром 3 мм, що були розміщені на відстані 13 мм ударним розпилювачем 

з витратою води від 0,58 до 1,1 г/с (збільшення витрати досягалось використанням 

двох зрошувачів), проведені керівником роботи Пуховим  І. І. спільно з магістром 

Новіком М. Л., показали, що через 4 години роботи льодяні нарости, утворені навколо 

сусідніх насадок зростались між собою. Це призводило до блокування вільного 

перерізу для протікання води і, відповідно, зниженню продуктивності. З часом, лід 

утворювався суцільним шаром на верхній частині насадки. Також відбувалось 

блокування перерізу для руху морозного повітря. Результати утворення наросту 

льоду навколо дроту діаметром 0,5 та 3 мм подібні і повинні бути враховані при 

виборі відстані між насадками для збільшення часу роботи установки та її 

продуктивності.  

 

Рис. 3.4. Загальний вигляд дослідної установки з намороженим льодом через 

5 годин роботи: 

1 – каркас; 2 – насадки з намороженим льодом; 3 – місце 

встановлення форсунки; 4 – термопари. 
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Рис. 3.5. Бурульки, що утворились в льодогенераторі через 5 годин роботи: 

1 – загальний вигляд бурульок; 2 – "тіло" бурульки. 

 

 

Рис. 3.6. Вигляд основи бурульок: 

1 – верхня частина бурульок, що зрослись між собою; 2 – щілина в 

льоді від дроту. 

 

Для знімання намороженого льоду використано електричний нагрівач з 

ніхромового дроту діаметром 0,5 мм (заповнювач насадки). Час роботи нагрівача 

залежить від кількості намороженого льоду. В описаній дослідній установці цей час 

не перевищував 8 хв., що пов'язано з незначним поперечним перерізом дроту і, 
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відповідно, мінімальною кількістю льоду, який необхідно розтопити (рис. 3.6). При 

ціні електричної енергії 1,68 грн. за кВт год. вартість видалення льоду склала 22 коп.. 

 

3.3 Обробка та аналіз отриманих експериментальних даних 

 

Дослідження з використанням насадок із ніхромового дроту проводились 

наступним чином: установка після введення її в роботу працювала визначений 

проміжок часу, після чого подача води до форсунки припинялась і вмикався 

електронагрівач. Вироблений таким чином лід кожного разу збирався у ємність і 

визначалась його маса. Установка повторно вмикалась і працювала більш довгий 

проміжок часу. 

Результати вимірювань наведені в таблиці 3.1. 

Для аналізу процесу утворення льоду на насадках з дроту та отримання 

математичних залежностей, якими можна користуватись для розрахунку аналогічних 

льодогенераторів, введені нижчезазначені величини. 

1) Відносна маса льоду: 

пtt

m

t

m
m







0


, (3.1) 

де: m  – маса льоду, віднесена до різниці температур 1 °С від часу, 
С

кг
 ; 

m –  маса виробленого в установці льоду за певний проміжок часу, кг; 

t  – різниця температур 0t  і пt , °С; 

0t  – температура плавлення (затвердівання) льоду 0 °С; 

пt  – середня температура навколишнього середовища на певному етапі 

роботи експериментальної установки в процесі заморожування льоду, °С. 

2) Маса льоду, віднесена до площі насадки: 

нпн Ftt

m

Ft

m
m







)( 0

 , (3.2) 
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де: m  – маса льоду, віднесена до різниці температур 1 °С та 1м2 площі 

насадки від часу, 2мС

кг

 ; 

Fн – сумарна площа робочої поверхня насадок, м2; 

m –  маса виробленого в установці льоду за певний проміжок часу, кг; 

t  – різниця температур 0t  і пt , °С; 

0t  – температура плавлення (затвердівання) льоду 0 °С; 

пt  – середня температура навколишнього середовища на певному етапі 

роботи експериментальної установки в процесі заморожування льоду, °С. 

3) Маса льоду, віднесена до довжини насадки: 

ltt

m

lt

m
m

п 





)( 0

, (3.3) 

де: m  –  маса льоду, віднесена до різниці температур 1 °С та 1м довжини 

насадки від часу, 
мС

кг

 ; 

l –  довжина дроту заповнювача насадок (дроту), м; 

m –  маса виробленого в установці льоду за певний проміжок часу, кг; 

t  – різниця температур 0t  і пt , °С; 

0t  – температура плавлення (затвердівання) льоду 0 °С; 

пt  – середня температура навколишнього середовища на певному етапі 

роботи експериментальної установки в процесі заморожування льоду, °С. 

Результати розрахунків для різних етапів проведених досліджень наведені в 

таблиці 3.1. 

Для розрахунків використані наступні величини: 

Fн=0,327 м2 – сумарна площа робочої поверхні дослідної установки 

льодогенератора з насадками; 

l=11,88 м – загальна довжина заповнювача насадок дослідної установки (для 

3-х ярусів). 
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На основі отриманих експериментальних даних визначили емпіричні 

залежності y=f(x) для функцій, значення яких при x=xi, i=1…n – кількість вимірів як 

можна менше відрізнялось би від експериментальних даних yi, i=1…n. 

Задача вибору емпіричної формули може бути полегшена завдяки 

використанню методів перетворення шуканої залежності. Одним з найбільш 

поширених методів, що спрощує вибір типу емпіричних формул, є метод 

вирівнювання. 

Таблиця 3.1 

Результати експериментальних досліджень льодогенератора з насадками з 

ніхромового дроту діаметром 0,5 мм 

Дата Час, 

τ, хв 

Витрата 

води 

форсункою, 

мл/хв. 

Маса 

льоду, кг 

Температура 

навколишньог

о середовища, 

𝑡п, ℃ 

Відносна маса льоду 

m ,  

С

кг


 

m , 

2мС

кг


 

m ,  

мС

кг


 

26.01 15 132 0,10 -4,27 0,023 0,07 1,936·

10-3  85  1,04 -3,94 0,264 0,807 0,022 

 115  1,51 -3,73 0,405 1,239 0,034 

 165  1,80 -2,95 0,610 1,865 0,051 

 270  4,75 -4,11 1,156 3,535 0,097 

27.01 450 136 12,75 -5,46 2,335 7,141 0,197 

07.02 9 135 - -7 - - - 

 300  11,35 -7 1,621 4,957 0,136 

08.02 180 126 5,56 -6,5 0,855 2,615 0,072 

 

Суть метода полягає у перетворенні емпіричної формули  

y=f(x, a, b), 

де: х – незалежна змінна; 

a, b – вхідні параметри, до лінійного вигляду 

Y=a1∙X+b1, 

шляхом підходящої заміни змінних. 

В загальному вигляді розглядають формулу 
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11 )()( bxay   , 

де: )( y  і )(x  - будь-які функції, 

і виконують заміну змінних наступним чином: 

)(yY  , )(xX  . 

В результаті отримаємо рівняння вигляду: 

Y=a∙X+b. 

До лінійного вигляду може бути перетворені великий клас функцій. Один з 

них – степенева функція: 

axcy  , 

де: а і с – постійні параметри; у і x – змінні. 

Для цього виконуємо наступні дії: 

.ln

,ln

,ln

,lnlnln

bc

Xx

Yy

cxay









 

В результаті отримаємо рівняння вигляду 

bXaY  . 

Вищезазначені перетворення можуть бути проведені з використанням 

логарифмічної системи координат. Якщо при побудові дослідної залежності 

експериментальні точки лягають вздовж прямої лінії – шукана функція є степеневою. 

А після визначення типу функції визначають постійні параметри а і с. 

Визначимо тип функції, яка описує залежність відносної маси льоду m , кг/°С 

від часу роботи установки. Для цього точки, отримані в результаті проведення 

досліджень, викладаємо в логарифмічній системі координат (рис. 3.7). Дані точки 

лежать вздовж однієї прямої. Будуємо пряму лінею залежності. 

Для визначення постійних параметрів а і с виконаємо наступні кроки: 

продовжимо пряму до перетину з віссю ординат і отримаємо значення незалежного 

параметра с=0,72·10-3. (0; с) – координата точки перетину прямої та вісі ординат. 

Визначаємо значення постійного параметра а, який являє собою тангенс кута нахилу 

прямої до вісі абсцис. Для цього будуємо трикутник АВС і знаходимо tg ABC : 
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327,1
78

5,103


BC

AC
ABCtg . 

Таким чином знайшли другий незалежний параметр а=1,327. Функція 

залежності відносної маси льоду m , кг/°С має вигляд: 

33,131072,0  m  (3.4) 

де: m  – маса льоду, віднесена до різниці температур 1 °С від часу, 
С

кг
 ; 

τ – час роботи установки, хв. 

Графіки функції для визначення маси льоду, віднесеної до різниці температур 

1 °С від часу в логарифмічній та декартовій системі координат представлені на 

(рис. 3.7) та (рис. 3.8) відповідно. 

 

 

 

Рис. 3.7. Залежність маси льоду, віднесеної до різниці температур 1 °С від 

часу, m , кг/°С, в логарифмічній системі координат (поверхнева 

густина зрошення форсункою G=0,014 кг/(с·м2), температура 

зовнішнього повітря tп=-3...-7 °С). 
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Рис. 3.8. Залежність маси льоду, віднесеної до різниці температур 1 °С від 

часу, m , кг/°С, в декартовій системі координат (поверхнева густина 

зрошення форсункою G=0,014 кг/(с·м2), температура зовнішнього 

повітря tп=-3...-7 °С). 

Маса льоду віднесена до площі установки ,m  2мС

кг

 : 

38,13107,1  m  (3.5) 

де: m  – маса льоду, віднесена до різниці температур 1 °С та 1м2 площі 

насадки від часу, 2мС

кг

 ; 

τ – час роботи установки, хв. 

Графіки функції для визначення маси льоду, віднесеної до різниці температур 

1 °С та 1м2 площі насадки від часу наведені в логарифмічній (рис. 3.9) та декартовій 

(рис. 3.10) системах координат. 
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Маса льоду, віднесена до різниці температур 1 °С та 1м довжини насадки від 

часу, 
мС

кг
m


, : 

37,15107,4  m  (3.6) 

де: m  –  маса льоду, віднесена до різниці температур 1 °С та 1м довжини 

насадки від часу, 
мС

кг


; 

τ – час роботи установки, хв. 

Графік функції для визначення маси льоду, віднесеної до різниці температур 

1 °С та 1м довжини насадки від часу в декартовій системі координат, 

наведений на рис. (3.11). 

В усіх випадках значення отриманих степеневих функцій мало відрізняються 

від значень, отриманих експериментальним шляхом.  

Показник степеню більше 1 в усіх випадках. Тобто маса намороженого в 

установці льоду за кожний наступний проміжок часу зростає порівняно з таким же 

попереднім проміжком часу. Це пояснюється тим, що з ростом бурульок в часі 

збільшується поверхня теплообміну яку використовує апарат, тим самим збільшуючи 

кількість води, яка встигає охолодитись, а відповідно, і кількість льоду, яка буде 

наморожена.  

Частка льоду, яка утворюється в установці, зростає з часом. Так, для перших 

30 хв. роботи її усереднене значення становить 8%, а через 7 год. роботи до 28% води, 

що потрапляє на насадки, перетворюється в лід. 

Середню теплову потужність підігрівача-кристалізатора визначали для 

кожних 30 хв. роботи (рис. 3.12). При цьому середню кількість теплоти в кДж за 

період, взяту з графіка, слід поділити на 1800 с. Наприклад, з 4-ї години до 

4 год. 30 хв. середня кількість теплоти складає 170 кДж для всієї установки з 

довжиною насадки l=11,88 м при середній температурі навколишнього повітря 

мінус 5,5 °С. Відповідно середня теплова потужність складає P=170/1800=94 Вт. 

На практиці найбільш зручно користуватись масою намороженого льоду та 

кількістю теплоти віднесеними на метр довжини насадки. 
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Рис. 3.9. Залежність маси льоду, віднесеної до різниці температур 1 °С та 1м2 

площі насадки від часу, m , кг/(°С·м2) в логарифмічній системі 

координат (поверхнева густина зрошення форсункою 

G=0,014 кг/(с·м2), температура зовнішнього повітря tп=-3...-7 °С). 

 

Рис. 3.10. Залежність маси льоду, віднесеної до різниці температур 1 °С та 1м2 

площі насадки від часу, m , кг/(°С·м2), в декартовій системі 

координат (поверхнева густина зрошення форсункою 

G=0,014 кг/(с·м2), температура зовнішнього повітря tп=-3...-7 °С). 
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Рис. 3.11. Залежність маси льоду, віднесеної до різниці температур 1 °С та 1м 

довжини насадки від часу, m , кг/(°С·м) в декартовій системі 

координат (поверхнева густина зрошення форсункою 

G=0,014 кг/(с·м2), температура зовнішнього повітря tп=-3...-7 °С). 

 

Рис. 3.12. Залежність середньої теплової потужності підігрівача-

кристалізатора з горизонтальними насадками з дроту діаметром 
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0,5 мм довжиною 12 м (поверхнева густина зрошення форсункою 

постійна і складає G=0,014 кг/(с·м2), температура зовнішнього 

повітря tп=-3...-7 °С). 

 

3.4 Висновки по розділу 3 

 

На основі викладеного в розділі 3 матеріалу, можна зробити такі висновки: 

1. Дослідження показали можливість використання розробленої 

конструкції кристалізатора води в бурульках на горизонтальних насадках з 

ніхромового дроту діаметром 0,5 мм. 

2. Доцільним є використання декількох ярусів насадок, що підвищує 

продуктивність апарату і дозволяє більш ефективно використати воду. Відсоток води, 

що перетворилась в лід, зростає з часом і складає від 8% після перших 0,5 год. роботи, 

до 28% – після 7 год. 

3. Тривалість роботи установки залежить від відстані між насадками. 

Проходження повітря блокується змерзанням верхніх частин бурульок сусідніх 

конгломератів. Цю проблему частково можна вирішити запропонованим в розділі 2.1 

шаховим розміщенням дротяних насадок. 

4. Кристалізатор води в бурульках на горизонтальних насадках з 

ніхромового дроту діаметром 0,5 мм не потребує значних капіталовкладень, 

споживає мінімальну кількість електроенергії, не потребує людської праці для 

видалення готового продукту, на знімання намороженого льоду витрачається не 

більше 8 хв., установка може бути механізована та автоматизована. 

5. На основі результатів експериментальних досліджень вперше отримано 

математичні залежності маси льоду, віднесеної до різниці температур 1 °С, площі 

насадки та до довжини насадки, від часу, які можуть бути використані для розробки 

кристалізаторів-підігрівачів повітря. Найбільш доцільним є проводити розрахунки, 

використовуючи залежності продуктивності, віднесеної до довжини насадки. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ УТВОРЕННЯ ЛЬОДУ В БУРУЛЬКАХ НА 

ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ТА НАХИЛЕНИХ НАСАДКАХ З ТРУБ 

 

Застосування дротяних насадок, які представлені в розділі 3, потребують 

використання електричного струму, що не завжди можливо забезпечити. Відомі 

конструкції льодогенераторів з використанням горизонтальних дерев’яних жердин, 

які мають труднощі з видаленням заготовленого льоду. Для цих конструкцій невідомі 

залежності для розрахунку продуктивності в часі. 

В зв’язку з цим, у даному розділі розглядається вплив діаметра трубчатих 

насадок на характер льодоутворення, при чому трубчасті насадки, які нахилені під 

кутом, дозволяють пропускати через порожнину труб теплоносій і швидко видаляти 

наморожений в бурулькових конгломератах лід (розділ 2.2: Охолоджувач-

кристалізатор води для підігрівання повітря та генерації льоду в бурульках з 

насадками з нахилених труб). 

 

4.1 Експериментальна установка і методика досліджень 

 

4.1.1 Експериментальна установка 

 

Дослідна установка призначена для дослідження процесів утворення льоду на 

горизонтальних насадках різних діаметрів з використанням природного холоду. 

Основу установки складає металевий каркас прямокутного поперечного 

перерізу (рис. 4.1). Висота каркасу становить 1,8 м. Поперечний переріз 

установки: 0,9×0,42 м. Робоча зона установки відділена від впливу зовнішніх 

факторів, таких як вітер та сніг, вітрозахисною мембраною, яка відрізняється високою 

міцністю та стійкістю до впливу оточуючого середовища. Зовнішнє холодне повітря 

потрапляє в робочу частину установки через нижню частину, яка розміщена над 

поверхнею землі на висоті 0,4 м. Поперечний переріз робочої зони установки 
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постійний – площа поверхні вхідного і вихідного перерізу рівні. Рух повітря в робочій 

зоні установки відбувається завдяки природній конвекції. Робоча зона розбита на 

горизонтальні яруси поперечинами, що дає можливість регулювати взаємне 

розміщення робочих частин установки: форсунки та насадки. Для доступу до робочих 

елементів установки та забезпечення ведення візуального контролю процесів 

проведення експериментів та забезпечення можливості технічного обслуговування 

установки передня частина виконана у вигляді штори яка закривається.  

 

Рис. 4.1. Загальний вигляд дослідної установки. 

 

В верхній частині установки розміщена форсунка та регулюючий вентиль. В 

експериментах відстань між форсункою та насадками складає hф=0,8 м. 

Для досліджень з нахиленими трубними насадками додатково використана 

фіксація труб в горизонтальному і вертикальному положенні, що забезпечило їх 

стабільне розміщення в просторі (кут нахилу та відстань в поперечному напрямі) 

впродовж експерименту. 

Вимірювання температур проведено з використанням термопар хромель-

копель (мають найвищу чутливість) та автоматизованого вимірювального комплексу 
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реєстрації сигналів термопар Triton6004ТС, який призначений для підключення 

термопар до аналого-цифрового перетворювача (АЦП). До модуля одночасно можуть 

бути під’єднані до 16 термопар. Структурна схема модуля Triton6004ТС представлена 

на (рис. 4.2). Результати перетворення у вигляді температур “гарячих” кінців 

термопар та температури їх “холодних” кінців виводяться на екран модуля. 

Результати вимірювання передаються через вбудований інтерфейс на комп’ютер для 

подальшої їх обробки та зберігання (рис. 4.3). 

 

 

 

Рис. 4.2. Структурна схема модуля Triton6004ТС. 

 

Для отримання поточних даних зміни маси намороженого льоду установка в 

процесі експлуатації була модернізована і отримала автоматичний модуль 

вимірювання маси з фіксацією результатів на персональному комп’ютері. Завдяки 

цьому був отриманий додатковий масив даних для аналізу, підвищена їх якість та 

скорочений час проведення експериментів. 
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Рис. 4.3. Модуль Triton6004ТС, під’єднаний до ПК. 

 

4.1.2 Автоматизована системи вимірювання зміни маси льоду з часом з 

використанням тензодатчиків 

 

Для автоматизованого збору даних (маси наморожуваного льоду та 

температур) використано відкриту платформу швидкої розробки електронних 

пристроїв Arduino. Платформа широко використовується в усьому світі завдяки 

зручності та простоті мови програмування, а також відкритій архітектурі та 

програмному коду. 

Пристрій програмується через USB інтерфейс без використання 

програматорів, тобто комп’ютер фізично, а не тільки віртуально, з’єднується з 

контролером. Даний пристрій може не тільки збирати показники різноманітних 

датчиків та зберігати їх, а також має можливість їх обробляти відповідно до 

програмного коду та керувати виконавчими пристроями, тобто працювати як АЦП, 

так і ЦАП. 

Для побудови автоматизованого модуля були обрані тензодатчики (рис. 4.4) та 

змонтовані на рамі (рис. 4.5), що дозволило використати дослідну установку без 

внесення змін в її базову конструкцію. 

До існуючої базової установки приєднано модуль вимірювання маси (рис. 4.6), 

який складається з двох тензодатчиків, які разом з електронними модулями АЦП 
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розміщено безпосередньо біля датчиків в захисних кожухах. Обчислювально-

записуючий модуль винесено за межі установки для уникнення впливу на нього 

зовнішніх шкідливих чинників: вологи та низької температури. Датчики та модуль 

з’єднано кабелями. 

 

 

Рис. 4.4. Загальний вигляд тензодатчиків та аналогово-цифрових 

перетворювачів. 

 

Рис. 4.5. Тензодатчик в захисному кожусі встановлений на рамі. 
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Рис. 4.6. Модуль для вимірювання маси намороженого льоду на 

горизонтальній насадці розроблений на базі 2-х тензодатчиків. 

 

На тензодатчиках розміщено насадку, яка використовується у дослідженнях. 

Модуль для вимірювання маси льоду розміщено безпосередньо в установці на 

напрямних і підключено до обчислювально-записуючого пристрою. Мікроконтролер 

на платі обчислювально-записуючого пристрою запрограмовано у відповідності до 

поставленої задачі. Вихідні креслення схем окремих елементів системи є 

загальнодоступними і можуть бути вільно використані на розсуд споживача. 

Програмне забезпечення доступне для безкоштовного завантаження на офіційному 

порталі проекту http://www.arduino.cc/.  

На основі загальнодоступних модулів автором розроблено та адаптовано під 

особливості роботи дослідної установки програмний код, який наведено в додатку Б. 

Для подачі та диспергації води в дослідній установці використано форсунку 

тонкого розпилу. Базуючись на тому, що різні виду форсунок мають різні показники 

енергоефективності розпилювання був проведений аналіз наявних варіантів. 

 

4.1.3 Форсунка для диспергації води та визначення поверхневої густини 

зрошення 

 

На практиці реалізовано широкий спектр способів розпилення рідин, які 

основані на різних способах підведення енергії: гідравлічне, пневматичне, механічне, 

ультразвукове, електростатичне. 

http://www.arduino.cc/
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Для реалізації розпилу води в дослідній установці враховано наступні критерії 

відбору: надійна робота, задовільні параметри розпилу та низька ціна. 

Серед інших способів розпилення виділено гідравлічний, як найпростіший та 

економічний за витратою енергії спосіб розпилення рідини (2-4 кВт на розпилення 1 т 

рідини). Однак такий спосіб має серйозний недолік – факел неоднорідний та має, 

серед існуючих способів розпилу, найбільшу дисперсію крапель. Процес 

регулювання витрати при заданій якості води слабоконтрольований. 

На практиці, при використанні в установці для наморожування льоду в 

бурульках, може бути використаний ступеневий спосіб регулювання витрати води. В 

процесі роботи, при виникненні необхідності збільшення витрати, підключаються 

інші встановлені форсунки. При цьому маємо стабільну якість розпилу та можливість 

регулювати витрату. 

Відцентрові форсунки мають тангенціальні вхідні отвори або шнек (чи 

аналогічний елемент), що надає рідині, яка подається, обертового руху. У сопловому 

каналі рідина рухається вздовж його стінки у вигляді тонкої плівки, а центр заповнює 

так званий повітряний вихор. При стіканні з сопла плівка розпадається і утворює 

факел у вигляді полого конуса. 

Відцентрово-струменеві форсунки відрізняються від відцентрових наявністю 

двох потоків і, як результат, утворюють факел у вигляді заповненого конуса [63]. 

В дослідженнях використано стандартну відцентрово-струменеву форсунку з 

витратою 280 г/хв. з надлишковим тиском 2,5 бар, який був в системі живлення і 

постійно контролювався манометром. 

Для форсунки, яка використана в установці, визначені характеристики форми, 

які дозволяють визначити габарити факела на фіксованій відстані від розпилювача та 

поверхневу густину зрошення. Для цього використано стенд( рис. 4.7). 

До габаритних характеристик факела відносяться кореневий кут факела 

форсунки (рис. 4.8) (для використаної в установці форсунки він складає 90°), діаметр 

факела на певній відстані від форсунки та дальнобійність форсунки. 

Точки на графіку (рис. 4.9) отримані як середні, виміряні через кожні 60 

градусів факелу форсунки. 
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Рис. 4.7. Стенд для визначення поверхневої густини зрошення. 

 

Циліндричні насадки розміщено горизонтально на відстані 0,8 м від форсунки. 

Трубні насадки різних діаметрів, для визначення характеру утворення льоду при 

однакових умовах (густина зрошення, температура навколишнього повітря), 

встановлено паралельно одна від одної на відстані 0,1 м або одиночно. 

Температура навколишнього повітря фіксувалась автоматично. 

 

 

Рис. 4.8 Кореневий кут факелу форсунки, що складає 90°. 
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Рис. 4.9. Поверхнева густина зрошення по відношенню до сопла. 

 

4.2 Методика проведення досліджень 

 

Через певні проміжки часу проводилась фотофіксація та контроль 

геометричних розмірів льодяних утворень на трубі та в бурульках з використанням 

лінійки та подальшою обробкою фотографій в програмі ImageJ, функціонал якої 

дозволяє проводити геометричні вимірювання (довжина, діаметр) за існуючими 

світлинами. 

Дослідження переважно проводились в темну пору доби за відсутності впливу 

сонячної радіації. Установка з 4-х сторін закрито плівкою для зменшення впливу 

вітру. Рух повітря відбувався знизу-вгору через поперечний переріз установки 

шляхом вільної конвекції. Нижня частина установки на висоту 0,45 м від поверхні 

землі відкрита для забезпечення вільного доступу морозного повітря. Верх 

установки – відкритий.  

Наморожений лід знімали і проводили його контрольне вимірювання маси 

шляхом зважування на електронних вагах. Окремо зважували лід, який утворився на 

поверхні труби та в бурульках. 
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4.3 Дослідження утворення льоду на горизонтальних трубах 

 

Практика використання льодоградирень демонструє, що лід з насадок, 

незалежно від їх орієнтації, повністю видалити не можливо механічним шляхом через 

високу когезію. Примерзання зародків льодяних кристалів до повністю змоченої 

льодяної поверхні охолодження відповідає міцності льоду. При замерзанні льоду, 

навіть на гідрофобній підкладці з неполярною атомно-молекулярною структурою, 

відштовхуюча сила поверхневого натягу води зникає та встановлюється зв’язок льоду 

та підложки, що вказує на відсутність повністю льодофобних тіл [8]. 

На практиці, примерзання льоду залежить від температури, матеріалу 

підкладки, шорсткості, чистоти підкладки. Тільки шляхом використання 

незамерзаючої змазки чи змазки, яка плавить лід з певною періодичністю, можливо 

попередити примерзання льоду [8]. 

Таким чином, утворення льоду буде відбуватись на циліндричних насадках 

(трубах) будь-яких діаметрів і з різних матеріалів. Ефективність тих чи інших 

варіантів оцінимо з використанням експерименту та математичної моделі. 

Подальшим розвитком роботи є використання в якості насадок труб різних 

діаметрів, розміщених горизонтально, через які може подаватися теплоносій. Якщо 

насадка представляє собою консоль, то швидке видалення льоду можливо 

забезпечити розплавленням невеликої кількості льоду з наступним виштовхуванням 

в сторону відкритого краю консолі. 

Всі дослідження проведено з використанням атмосферного холоду. 

Форсункою зрошувалась труби з алюмінею діаметром 8 мм та 16 мм. В 

початковій стадії формування бурульок відстань між ними на обох трубах була в 

середньому 20,3 мм. В той же час на дроті діаметром 0,5 мм вона становила 7-8 мм. 

При подальшій роботі установки спостерігали збільшення розмірів бурульок як в 

довжину, так і в поперечному напрямі (діаметра). На (рис. 4.10) представлено 

світлину з бурульками через 1 годину роботи установки. Через 3 

години – спостерігали початок процесу зрощення бурульок біля основи в один масив 

з поступовим розповсюдженням цього процесу в сторону кінчика бурульки. На 
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(рис. 4.11) показано бурульки після 3-х годин роботи на алюмінієвій трубі діаметром 

8 мм при середній температурі довкілля мінус 10,3 °С.  

На (рис. 4.12) представлено загальний вигляд конгломерату бурульок 

з’єднаних в єдиний масив на алюмінієвій трубі діаметром 16 мм через 9,5 годин. 

Бурульки зростаються в єдиний конгломерат виділити з якого окрему бурульку не 

можливо. 

 

Рис. 4.10. Бурульки на трубі з алюмінею діаметром 8 мм через 1 годину роботи 

установки (поверхнева густина зрошення форсункою 

G=0,014 кг/(с·м2), середня температура зовнішнього повітря tп=-

10,3 °С); відстань між бурульками становить 20,3 мм. 

 

З одного боку, це впливає на площу теплообміну, – площа зменшується у 

основи бурульки. З іншого – збільшується несуча здатність конструкції з льоду, яка 

утворилась (рис. 4.13). Зрощення бурульок у основи сприяє зменшенню інтенсивності 

росту бурульки в діаметрі, але сприяє переохолодженню води на льодовій стінці, яка 

утворилась, та живленню кінчика бурульки. На кінчику бурульки відбувається 

активний процес утворення льоду та її інтенсивний ріст в довжину, що позитивно 

впливає на збільшення маси намороженого льоду. Більш інтенсивний ріст в довжину 

забезпечується зменшеною витратою води через її замерзання у верхній частині 

конгломерату бурульок. 
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Рис. 4.11. Зовнішній вигляд наморожених бурульок на алюмінієвій трубі 

діаметром 8 мм після 3-х год роботи (поверхнева густина зрошення 

форсункою G=0,014 кг/(с·м2), середня температура зовнішнього 

повітря tп=-10,3 °С). 

 

Рис. 4.12. Бурульки, з’єднані в єдиний масив на алюмінієвій трубі діаметром 

16 мм через 9,5 години (поверхнева густина зрошення форсункою 

G=0,014 кг/(с·м2), середня температура зовнішнього повітря 

tп=-5,6 °С). 
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Рис. 4.13. Поперечний переріз намороженого на алюмінієвій трубі діаметром 

8 мм масиву льоду (поверхнева густина зрошення форсункою 

G=0,014 кг/(с·м2), середня температура зовнішнього повітря 

tп=-10,3 °С): 

1 – масив льоду, наморожений над трубою, 2 – отвір від труби, 

3 – основа бурульки. 

 

В додатку В (таблиця В.1) наведено отримані результати експериментальних 

досліджень утворення льоду в бурульках на горизонтальних насадках з різних 

матеріалів: сталь, алюміній, полімер. Відзначимо, що інтенсивність утворення льоду 

в бурульках на горизонтальній циліндричній насадці, особливо на початковому етапі, 

в значній мірі залежить від кількості бурульок, утворених на трубі, що виражається 

через відстань між бурульками. 

В літературі зустрічаються два теоретичних дослідження, в яких зроблена 

спроба обґрунтувати відстань між бурульками. Л. Макконен (Makkonen Lasse), 

Ю. Фуджі (Fujii Yutaka) [57] та Де Брун (De Bruyn) [64] отримали результати для 

відстані між бурульками в конгломераті: 21,3 мм та 24,7 мм відповідно. В 

дослідженнях прийнято, що відстань між бурульками дорівнює відстані між 

краплями, що їх формують. 
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В літературі зустрічаються дані по визначенню відстані між бурульками, які 

утворились на різних поверхнях, найчастіше дроти та карнизи покрівель, в результаті 

танення снігу та льоду. Найбільша частина результатів таких досліджень лежить в 

межах від 16 мм до 23 мм. 

В роботі отримано експериментальні результати відстані між бурульками від 

12,1 мм до 23,7 мм для циліндричних насадок діаметром від 6 до 110 мм, а для дроту 

діаметром 0,5 мм, як наведено раніше, навіть 7-8 мм (рис. 4.14). Таким чином, 

відстань між сусідніми бурульками по довжині циліндричної насадки, при діаметрах 

труб більше діаметра краплі (4,8-5 мм), потрібно розглядати окремо. 

 

Рис. 4.14. Відстань між бурульками (краплями) на початковому етапі 

формування на дроті діаметром 0,5 мм. 

 

На (рис. 4.15) наведено залежності відстані між бурульками від діаметра 

циліндричної насадки зі сталі та алюмінею. В обох випадках для труб діаметром від 

6 до 45 мм при постійній поверхневій густині зрошення G=0,014 кг/(с·м2) та 

температурі зовнішнього повітря tп=-4...-14 °С середня відстань між бурульками 

майже не змінюється і складає 17,5-18 мм. 

Як видно з графіка (рис. 4.16) для циліндричної насадки з полімерних 

матеріалів відстань між бурульками зменшується при зростанні діаметра насадки, що 
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пов’язано зі збільшеною кількістю вловленої трубою насадки води, кутом змочування 

матеріалу насадки та силами поверхневого натягу. 

Під дією сили тяжіння відбувається деформація краплі: збільшення її діаметра 

та видовження з поступовою зміною площі контакту з поверхнею. В той же час сила 

поверхневого натягу діє по дотичній до поверхні рідини і спрямована на скорочення 

поверхні рідини до мінімальних розмірів. У випадку з краплею – сфери. Поверхневий 

натяг на границі розділу рідина-газ направлений під кутом θ до твердого тіла. Цей 

кут – крайовий кут змочування. Значення крайового кута залежить від властивостей 

контактуючих фаз, наявності забруднення та домішок. 

 

 

Рис. 4.15. Відстань між бурульками δбур, мм в залежності від діаметра трубної 

насадки зі сталі та алюмінею (поверхнева густина зрошення 

форсункою G=0,014 кг/(с·м2), середня температура зовнішнього 

повітря tп=-4...-14 °С). 
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Для відриву краплі від поверхні твердого тіла (поверхні насадки) необхідно 

виконати роботу, яка дорівнює роботі адгезії та визначається за рівнянням (5.1). 

Між крайовим кутом змочування θ та роботою адгезії Wа існує залежність: 

робота адгезії зменшується при збільшенні крайового кута змочування. Це означає, 

що для однієї і тієї ж рідини, в нашому випадку – вода, робота адгезії залежить тільки 

від крайового кута змочування. Таким чином зробили висновок, що для насадок з 

різних матеріалів діаметр крапель, які відриваються від поверхні насадки на 

початковому етапі роботи установки, різний. Також різна відстань між цими 

краплями, а значить і відстань між бурульками. Для полімерних насадок характерним 

є менші краплі і менші відстані між ними. При зменшенні крайового кута змочування 

розмір крапель збільшується і збільшується відстань між ними. 

 

  cos1 ргаW , (5.1) 

де: 𝑊𝑎 – робота адгезії, Дж/м2; 

рг  – поверхневий натяг, мДж/м2; 

  –  крайовий кут змочування, град. 

 

Отримані в результаті досліджень дані можна співставити з даними, 

отриманими Л. Макконеном (Makkonen Lasse) та Ю. Фуджі (Fujii Yutaka) [57]. 

Підтверджується, що для матеріалів з низьким значенням змочування (кабель з 

покриттям силіконом, полімерні труби) відстань між бурульками менша в порівнянні 

з тими, що виготовлені з матеріалів, які добре змочуються (сталь, алюміній). 

Використання матеріалів, які сприяють можливості утворенню більшої кількості 

бурульок на початковому етапі, коли поверхня теплообміну (бурульок) найменша, 

доцільно у кристалізаторах-підігрівачах повітря, що сприяє підвищенню 

продуктивності наморожування льоду. 

На (рис. 4.17) наведено результати експериментів по визначенню залежності частки 

намороженого в бурульках льоду від діаметра трубної насадки, матеріалу, з якого 

вона виготовлена, та температури навколишнього повітря при постійній поверхневій 

густині зрошення форсункою G=0,014 кг/(с·м2). З графіка видно, що при однаковій 
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температурі навколишнього повітря та постійній витраті води форсункою, зі 

збільшенням діаметра труби насадки частка намороженого льоду в бурульках 

зменшується. 

 

Рис. 4.16. Відстань між бурульками δбур, мм в залежності від діаметра 

полімерної трубної насадки (поверхнева густина зрошення 

форсункою G=0,014 кг/(с·м2), середня температура зовнішнього 

повітря tп=-7...-14 °С). 

 

Цей ефект пов’язаний з теплообмінними процесами, що проходять на краю 

бурульки (її кінчику), які характеризують зростання бурульки по довжині. Як 

показують дослідження, проведені у цьому напрямку [12, 55], бурулька на кінчику 

має діаметр 4,8-5,5 мм, а в середині канал з переохолодженою водою, яка не замерзла 

діаметром 2,5-3 мм. По поверхні бурульки стікає тонка плівка води, вона формує на 

кінчику бурульки краплю, яка звисає. Коли крапля досягає діаметра 4,8-5,5 мм вона 

відривається і починається процес формування наступної краплі. Чим більше води 

потрапляє в основу бурульки, тим частіше краплі відриваються від кінчика бурульки. 
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Таким чином, процес утворення льоду на кінчику бурульки сповільнюється і 

бурулька росте в довжину повільніше зі збільшенням витрати води. В процесі 

проведення досліджень зустрічали випадки, коли бурулька зовсім припиняла 

подовжуватись при надмірній витраті води форсункою. 

 

 

 

Рис. 4.17. Частка намороженого в бурульках льоду в залежності від діаметра 

трубної насадки, матеріалу, з якого вони виготовлені, та 

температури навколишнього повітря при постійній поверхневій 

густині зрошення форсункою G=0,014 кг/(с·м2). 

 

Швидкість зростання бурульок на насадках в довжину 

 

В дослідженнях поверхнева густина зрошення форсункою G=0,014 кг/(с·м2) 

постійна, використано труби діаметром від 6 до 45 мм, а середня температура 

зовнішнього повітря становила від -4,1 °С до -14,2 °С. Після проведення 

експерименту лінійкою вимірювалась довжина отриманих бурульок. Швидкість 

росту бурульок – відношення середньої довжини бурульок до часу їх формування. 
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Отримані значення швидкості росту бурульок від температури зовнішнього повітря 

наведено в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Результати експериментальних досліджень залежності швидкості росту бурульки, 

υl, мм/хв., від температури зовнішнього повітря, tп, °С, при утворенні льоду в 

бурульках на горизонтальних циліндричних насадках та постійній поверхневій 

густині зрошення G=0,014 кг/(с·м2) 
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1 -4,1 16 06.12.2014 16200 сталь 1 70 0,3 

2 -4,1 8 06.12.2014 16200 сталь 1 90 0,3 

3 -4,1 20 06.12.2014 16200 сталь 1 90 0,3 

4 -4,1 34 06.12.2014 16200 сталь 1 110 0,4 

5 -4,1 45 06.12.2014 16200 сталь 1 110 0,4 

6 -4,1 6 06.12.2014 16200 сталь 1 120 0,4 

7 -5,6 30 18.02.2013 34800 алюміній 1 273 0,5 

8 -8,7 34 31.12.2014 18240 сталь 1 200 0,7 

9 -5,6 16 18.02.2013 34800 алюміній 1 410 0,7 

10 -5,6 8 18.02.2013 34800 алюміній 1 420 0,7 

11 -8,7 34 31.12.2014 18240 пластик 2 256 0,8 

12 -10,3 8 28.01.2012 10800 алюміній 1 198 1,1 

13 -12,6 16 07.01.2015 10320 алюміній 1 190 1,1 

14 -12,6 34 07.01.2015 10320 пластик 2 300 1,7 

15 -12,6 20 07.01.2015 10320 пластик 2 350 2,0 

16 -12,6 34 07.01.2015 10320 сталь 1 400 2,3 

17 -14,2 16 10.01.2012 18400 алюміній 1 750 2,4 
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На (рис. 4.18) представлено залежність швидкості росту бурульки υl, мм/хв. в 

довжину від температури зовнішнього повітря tп, °С, яку отримано в результаті 

проведених досліджень. 

Як видно з отриманих експериментальних даних, швидкість росту бурульки в 

довжину, при постійній витраті води форсункою, майже не залежить від діаметра 

труби та матеріалу з якого вона виготовлена. Водночас температура зовнішнього 

повітря значно впливає на швидкість росту бурульок в довжину. Для краплі, яка 

звисає на кінчику бурульки, площа теплообміну залишається майже постійною і її 

поверхню, яка контактує з повітрям, можна оцінити від 0,3 до 0,5 від бокової поверхні 

кулі [12]. Отже, кількість теплоти, яка передається через бокову поверхню краплі 

шляхом вільної конвекції, залежить від коефіцієнта тепловіддачі, а відповідно, і 

швидкості руху потоку повітря, який в дослідженні приймаємо незмінним. Таким 

чином, основним чинником, який впливає на швидкість росту бурульки в довжину, є 

температура зовнішнього повітря. 

 

Рис. 4.18. Залежність швидкості росту бурульки υl, мм/хв., в довжину від 

температури зовнішнього повітря tп, °С, для dтр=6...45 мм, постійній 

поверхневій густині зрошення G=0,014 кг/(с·м2). 
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Отримано математичну залежність визначення швидкості росту бурульки в 

довжину для dтр=6…45 мм в діапазоні температур зовнішнього повітря tп=-4...-15 °С 

та постійній поверхневій густині зрошення G=0,014 кг/(с·м2): 

𝜗𝑙 = −0,17 ∙ 𝑡п − 0,4 (5.2) 

де: 𝜗𝑙 – швидкості росту бурульки в довжину, мм/хв.; 

𝑡п – температури зовнішнього повітря, °С. 

 

Процес росту бурульки в довжину відбувається зі зниженням швидкості її 

росту при постійній подачі води. В момент, коли переохолоджена вода не досягає 

кінчика бурульки, а замерзає на її стінках (бурулька росте в поперечному напрямі, 

збільшується діаметр бурульки), ріст бурульки в довжину припиняється. 

У випадку, коли вода для живлення бурульки потрапляє з поверхні труби 

насадки, а витрата води форсункою постійна, найбільш інтенсивно зростають 

бурульки, які мають оптимальну витрату води на початковому етапі 

формування – площа теплообміну найменша. Отже, при рівних умовах (температурі 

зовнішнього повітря та густині зрошення), більше льоду утворюється в бурульках на 

трубах малого діаметра.  

Водночас частка льоду, який утворюється на поверхні труби насадки, 

прямопропорціна площі її поверхні і тим більша, чим більше діаметр насадки. 

В результаті інтенсифікації процесу теплообміну (зменшення температури 

зовнішнього повітря з -4,1 °С до -8,7 °С) частка льоду, яка утворилась в бурульках, 

збільшилась майже на 20% для діаметра насадок 34 мм. Водночас використання труб 

з полімерним покриттям, яке сприяє утворенню 2-х рядів бурульок вздовж насадки 

діаметром 34 мм, за тих же умов, дозволяє до 85% льоду на насадці виробити у вигляді 

бурульок, що сприяє підвищенню продуктивності виробництва льоду загалом. 

Швидкість зростання оболонки льоду в місці закріплення бурульок на 

насадках 

Під час експериментів визначено діаметри отриманих крижаних наростів на 

циліндричних насадках, маса льоду навколо дроту діаметром 0,5 мм та на 

циліндричних трубних насадках. З отриманих даних розраховано об’єм льоду і 
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радіальне збільшення товщини наросту льоду R. Отримане значення R віднесено до 

часу в годинах і різниці температур між 0 °С і температурою морозного повітря. 

Отримано математичну залежність визначення швидкості росту крижаного наросту 

υδr, мм/(год·°С), для циліндричних насадок діаметром dтр=6...110 мм в діапазоні 

температур зовнішнього повітря tп=-4...-15 °С при постійній поверхневій густині 

зрошення G=0,014 кг/(с·м2): 

𝜗𝛿𝑟 = 0,001 ∙ 𝑑тр + 0,37, (5.3) 

де: 𝜗𝛿𝑟 – швидкість радіального збільшення товщини наросту 

льоду, мм/(год·°С); 

dтр – діаметр циліндричної насадки, мм. 

 

Зауважимо, що в силу малої товщини наросту час для зручності брався в 

годинах, а оскільки різниці температур в градусах Цельсія і Кельвіна однакові, то υδr 

буде виражатися також в мм/(год·К). 

На (рис. 4.19) наведено значення υδr в залежності від діаметра насадки. Зі 

збільшенням діаметра, швидкість зростання льоду на насадці по радіусу 

перпендикулярному до осі бурульок в сторону сусідніх насадок збільшується зі 

зростанням діаметра, що, очевидно, пов'язано з кращим теплообміном при обтіканні 

насадки більшого діаметру. 

 

4.4 Дослідження утворення льоду на нахилених трубах 

 

При формуванні бурульок на трубах, які розміщені під кутом до 20º до 

горизонту, якого достатньо для видалення намороженого льоду гравітаційними 

силами при короткочасному підігріванні труби насадки, відбуваються процеси, 

подібні до тих, які протікають на трубах, розміщених горизонтально. Бурульки, які 

формуються, перпендикулярні до поверхні землі і розподілені рівномірно по довжині. 

Загальний вигляд стенду для досліджень з намороженим льодом на нахилених трубах 

під кутом 15° та 8° представлений на (рис. 4.20). Зберігаються характерні відстані між 

бурульками та їх геометричні розміри (рис. 4.21). Нарост з льоду, який утворюється 
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на трубі, рис. 4.22, зменшує поперечний переріз для проходу повітря, тим самим 

сприяє збільшенню його швидкості. З іншої сторони, сприяє інтенсифікації процесу 

теплообміну через збільшення швидкості потоку повітря і, відповідно, конвективної 

складової. 

 

Рис. 4.19. Залежність швидкості росту крижаного наросту на поверхні 

циліндричної насадки υδr, мм/(год·°С) від діаметра насадки dтр, мм, 

для dтр=6...110 мм, температур зовнішнього повітря tп=-4...-15 °С 

при постійній поверхневій густині зрошення G=0,014 кг/(с·м2). 

 

Збільшення наросту льоду навколо труби збільшує площу насадки, яка 

вловлює дисперговану воду. Це, в свою чергу, впливає на кількість води, яка 

потрапляє на живлення бурульок. Отже відбувається автоматичне регулювання 

подачі води, її збільшення, при розпиленні води форсункою з постійною витратою. 
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Рис. 4.20. Загальний вигляд льоду, намороженого в бурульках, на нахилених 

циліндричних трубних насадках під кутом 15° та 8° до горизонту. 

 

Рис. 4.21. Бурульки, які утворились на циліндричних трубних насадках, 

розміщених під кутом до горизонту. 

 

Рис. 4.22. Лід, який утворився на трубних насадка, розміщених паралельно. 
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Основні результати експериментальних досліджень утворення льоду в 

бурульках на трубних насадках, розміщених під кутом, наведені в таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 

Результати експериментальних досліджень утворення льоду в бурульках на трубах, 

розміщених під кутом до горизонту 

 

На основі отриманих даних зроблено висновок, що для насадок, в яких труби 

розміщені під кутом до горизонту, можливе виробництво льоду в бурульках без 

втрати ефективності. Водночас лід на циліндричних насадках, які розміщені 

консольно під кутом, може бути легко видалений, якщо через трубу пропустити 

теплоносій або нагріти стінку вмонтованим електричним нагрівачем. В результаті 

підняття температури, на поверхні розділу лід-поверхня труби лід тане, а тонка плівка 

води сприяє змащуванню поверхні і значному зменшенню коефіцієнта тертя. Отже, 

під дією сили тяжіння лід, який був наморожений, зісковзує з труби. Описаний метод 

дозволяє швидко і з витратою мінімальної кількості енергії зняти заготовлений лід, 

після чого установка продовжить свою роботу в режимі накопичення льоду. Подача 

води на форсунки в момент знімання накопиченого льоду може не припинятись. 

 

4.5 Вплив діаметру, матеріалу циліндричної насадки та поверхневої густини 

зрошення на характер формування бурульок 

 

 
Діаметр труби dтр, мм 

8 10 12 16 

Кут нахилу труби, град 8 15 8 15 

Кількість бурульок на робочому відрізку, шт. 18 21 26 25 

Довжина робочого відрізка, мм 350 470 650 700 

Середня відстань між бурульками, мм 19,4 22,4 25 28 

Середня довжина бурульки, мм 250 225 330 210 

Маса намороженого льоду на трубі, кг 1,287 2,158 2,17 1,546 
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Проведено дослідження утворення льоду в бурульках на горизонтальних 

трубних насадках з різних матеріалів (сталь та полімер), при різних витратах води 

форсункою та отримано дані, наведені на графіку (рис. 4.23). 

 

Рис. 4.23. Залежність маси намороженого льоду на циліндричній насадці 

dтр=20 мм від часу роботи при середній температурі навколишнього 

середовища мінус 11,5 °С: 

1 – труба зі сталі, дві форсунки (mв=460 г/хв.), 2 – труба зі сталі, 

одна форсунка (mв=230 г/хв.), 3 – труба з полімеру (поліпропілен), 

одна форсунка (mв=230 г/хв.). 

 

У трьох дослідженнях застосовано трубні насадки діаметром dтр=20 мм, 

розміщені горизонтально. У першому експерименті для зрошення використано дві 

однакові форсунки (витрату води збільшено в 2 рази, mв=460 г/хв.). Матеріал 

циліндричної насадки – сталь. У другому досліді використано одну форсунку для 

зрошення (витрата води mв=230 г/хв.). Матеріал циліндричної насадки – сталь. У 

третьому дослідженні використано одну форсунку з витратою води mв=230 г/хв. для 

зрошення труби з полімерного матеріалу (поліпропілену). 
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За результатами 1-го та 2-го досліджень, зроблено висновок, що 

продуктивності однієї форсунки достатньо для повного змочування. Водночас 

кількість утвореного льоду більше при використанні однієї форсунки (менша витрата 

води) завдяки тому, що вода при температурі навколишнього повітря від мінус 9,7 °С 

до мінус 13,3 °С встигає переохолодитись перед тим, як потрапить на поверхню 

бурульок. При великій витраті води бурулька повільніше росте в довжину через 

високу частоту відривання крапель від її кінчика. Це підтверджено проведеними 

дослідженнями та аналізом моделі утворення одиничної бурульки [55]. 

У третьому експерименті, з полімерними трубними насадками, 

спостерігається утворення двох незалежних рядів бурульок вздовж труби (рис. 4.24), 

що збільшує ефективну площу для переохолодження води і сприяє утворенню льоду 

в бурульках. Даний ефект, який отримано автором вперше, можна пояснити спільним 

впливом 2-х факторів: різним кутом змочування сталевої та полімерної труб (θст=85°, 

θп=108°), а також значним збільшенням в'язкості води з пониженням температури 

(μ=1307 мПа·с при -10 °С до μ=1791,5 мПа·с з при 0 °С ), особливо для 

переохолодженої води, яка знаходиться на поверхні льодоутворення. Поверхневий 

натяг води збільшується при зниженні температури води і становить для 

переохолодженої води при -10 °С 77,10 мН/м, в той час, як при температурі 0 °С його 

значення складає 75,62 мН/м [65]. 

 

Рис. 4.24. Утворення бурульок:  

1 – одного ряду на трубі зі сталі dтр = 30 мм, 2 – двох рядів бурульок 

на трубі з полімеру dтр = 30 мм. 
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Спостерігали утворення двох рядів бурульок (рис. 4.25) при дослідженні 

процесів утворення льоду на трубі зі сталі діаметром 30 мм, температурі зовнішнього 

повітря -10 °С та подачею переохолодженої води. 

Цей ефект може бути використано для збільшення продуктивності 

кристалізаторів-підігрівачів повітря. 

 

 

Рис. 4.25. Утворення двох рядів бурульок на циліндричній насадці зі сталі 

діаметром dтр=30 мм при температурі навколишнього середовища 

мінус 10 °С та зрошенні переохолодженою водою. 

 

Можна зробити висновок, що для ефективного льодоутворення та 

максимальної продуктивності по льоду, необхідно забезпечити чітке регулювання 

подачі води. Дане твердження узгоджується з висновками, зробленими при 

моделюванні одиничної бурульки [55] та експериментальними дослідженнями 

[11, 12, 54]. Л. Макконен (L. Makkonen) в своїй роботі вказує на те, що бурулька 

перестає рости в довжину, але продовжує збільшуватися в діаметрі при недостатній 

подачі води, тобто, коли переохолоджена вода не досягає кінчика бурульки [55]. Це, 

в свою чергу, призводить до значного уповільнення росту поверхні теплообміну 
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бурульки. А величина зміни маси бурульки стає постійною [12]. Водночас, при 

великій витраті води зростання бурульки в довжину сповільнюється або зупиняється. 

Пов'язано це з тим, що вода на кінчику бурульки не переохолоджується достатньо і 

видаляється з нього у вигляді краплі [6]. 

Використання труб з полімеру чи полімерним покриттям з низьким значенням 

змочування поверхні сприяє утворенню 2-х рядів бурульок і значно підвищує 

продуктивність, особливо на початковому етапі, коли поверхня бурульок незначна. 

Це сприяє швидкому виходу установки на режим з високою продуктивністю 

виробництва льоду. 

На (рис. 4.26) наведено графік залежності відносної маси виробленого льоду 

на циліндричних насадках зі сталі (2) та полімеру (3) діаметром dтр=20 мм, а також на 

дроті діаметром 0,5 мм, що були отримані експериментальним шляхом. Результати, 

отримані для дроту, значно гірші і пов’язано це, в першу чергу, з малою поверхнею 

контакту дротяної насадки та диспергованої води на початковому етапі роботи. 

Негативним є і вплив недостатнього зрошення 2-го та 3-го ярусів насадок, які були 

розміщені один під одним та знаходились в гірших умовах. 

Отже, більш вдалим рішенням є використання труб у якості заповнення 

насадок. Необхідно приділити увагу підвищенню ефективності зрошення ярусів 

насадок, які розміщені нижче в напрямі руху води, чи використовувати додаткові 

засоби для забезпечення необхідної витрати води. 

Виробнича теплова потужність установки P, Вт/м, з насадками з труб і з дротів 

віднесена до 1 м довжини насадки при однаковій різниці температур 5,5 °С для 

насадок з дроту і труб діаметром 20 мм зі сталі відрізняється на 75,5%, а для труб 

діаметром 20 мм з пластику та дроту – на 82,5% через 3 години роботи установки. Як 

видно з графіка (рис. 4.27), різниця збільшується з часом. Отже, трубні насадки з 

полімеру чи полімерним покриттям ефективніші, в порівнянні з насадками зі сталі. 

Трубні насадки, в свою чергу, мають вищу ефективність ніж насадки виконані з 

дроту. 
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Рис. 4.26. Залежність відносної маси намороженого льоду, mл'', кг/(м·°С), від 

тривалості процесу його наморожування τ, хв, при постійній 

поверхневій густині зрошення G=0,014 кг/(с·м2): 1 – насадка з 

ніхромового дроту діаметром 0,5 мм, 2 –  трубна насадка зі сталі 

діаметром dтр=20 мм, 3 – трубна насадка діаметром з полімеру 

dтр=20 мм. 

 

На (рис. 4.28) представлена залежність частки води, що перетворилась в лід на 

трубі з поліпропілену, dтр=20 мм, від часу τ, хв., при різниці температур 12°С та 

поверхневій густині зрошення G=0,014 кг/(с·м2). На початковому етапі, через 30 хв. 

від початку роботи установки, до 45% води, що потрапила на трубну насадку, 

перетворюється в лід. З часом лід утворює над трубою наріст, збільшуючи діаметр 

труби, і, тим самим, площу поверхні, що вловлює воду. Таким чином, подача води на 

бурульки збільшується при постійній густині зрошення. При подальшій роботі 

установки частка води, що замерзла, збільшується до 84% через 4,5 год. і залишається 

постійною до 8 год., що підтверджує висновок, що витрата води автоматично 

регулюється збільшенням зовнішнього діаметра труби насадки. 



111 
 

 
 

 

Рис. 4.27. Залежність теплової потужності P, Вт/м, від часу τ, хв., при різниці 

температур 5,5°С та постійній поверхневій густині зрошення 

G=0,014 кг/(с·м2): 1 – насадка з ніхромового дроту діаметром 0,5 мм, 

2 –  трубна насадка діаметром зі сталі dтр=20 мм, 3 – трубна насадка 

з полімеру dтр=20 мм. 

 

Рис. 4.28. Залежність частки води, що потрапила на поверхню насадки і 

перетворилась в лід на трубі з полімеру, dтр=20 мм, від часу τ, хв, при 
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різниці температур 12°С та постійній поверхневій густині зрошення 

G=0,014 кг/(с·м2). 

4.6 Висновки по розділу 4 

 

На основі, викладеного в розділі 4 матеріалу можна зробити такі висновки: 

1. Проведено дослідження для труб діаметром 6, 8, 16, 20, 30, 34, 45, 50, 

110 мм, виготовлених зі сталі, алюмінею та поліпропілену. Виявлено, що відстань між 

бурульками практично не залежить від діаметра труби, при діаметрі насадок більше 

діаметра краплі води, що відривається від кінчика бурульки. Відстань між 

бурульками складає від 12,1 до 23,7 мм, що узгоджується з літературними даними. 

2. Кут змочування водою впливає на процес льодоутворення. Для полімерних 

матеріалів спостерігалось утворення двох рядів бурульок. При однакових умовах і 

діаметрах, для сталі бурульки утворювались лише на нижній твірній труб. Це явище 

спостерігалось вперше і рекомендовано для підвищення продуктивності 

використання полімерних труб.  

3. Оптимальне значення поверхневої густини зрошення залежить від часу 

роботи кристалізатора. Збільшення наросту на насадці підвищує густину зрошення 

бурульок при подачі води форсунками. 

4. Виробнича теплова потужність установки з насадками з труб і дротів, 

віднесена до 1 м довжини насадки, при однаковій різниці температур 5,5°С, для 

насадок з дроту діаметром 0,5 мм і труб діаметром 20 мм зі сталі, відрізняється на 

75,5%, а для труб діаметром 20 мм з полімерного матеріалу та дроту діаметром 

0,5 мм – на 82,5% через 3 години роботи установки.  
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РОЗДІЛ 5 

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УТВОРЕННЯ ЛЬОДУ НА 

ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ТРУБНІЙ НАСАДЦІ 

 

Для математичного моделювання процесу утворення льоду на горизонтальній 

трубній насадці необхідно мати фізичну картину процесу і рівняння теплообміну, 

масового та теплового балансу. 

 

5.1 Фізична картина процесу утворення льодяного конгломерату з бурульками 

 

Фізичну картину розглянуту в розділах 3 та 4 оптимізовано через наявність 

великої кількості впливаючих чинників. 

Існують варіанти моделей утворення льоду на різних поверхнях, наприклад, 

на поверхнях літальних апаратів, дротах та опорах ЛЕП. В таких моделях повітря 

разом з вологою у вигляді крапель різного розміру зустрічається з перепоною, після 

чого переохолоджена вода перетворюється у лід. Лід в свою чергу накопичується на 

поверхні, змінюючи аеродинамічні властивості частин літальних апаратів чи 

збільшує навантаження на опри та дроти [38]. 

Окремо зустрічаються моделі процесів формування льоду в бурульці. 

В кристалізаторі-підігрівачі повітря з насадками відбуваються одночасно 

процеси утворення льоду на поверхні циліндричної насадки та у вигляді бурульок. 

Водночас диспергований потік води рухається зверху вниз, зустрічаючи на своєму 

шляху насадки, а холодне повітря рухається в протилежному напрямку. Отже, 

спочатку холодне повітря нагрівається від теплоти кристалізації води, а потім 

догрівається, охолоджуючи краплі води, які рухаються на зустріч (від форсунки до 

насадки). 

Для такого випадку математичні моделі не розроблені. 

Маса води, яка потрапить на трубу, залежить від поверхневої густини 

зрошення та площі поперечного перерізу труб насадки. Густина зрошення може бути 
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відрегульована, вона залежить від витрати води форсункою і її параметрів розпилу. 

Для моделі приймаємо густину зрошення постійною. 

Площа поперечного перерізу циліндричної насадки в процесі роботи 

установки збільшується через утворення наросту льоду навколо труби. 

В процесі роботи кристалізатора відбувається так званий процес “мокрого” 

наморожування льоду, тобто лід утворюється під тонкою плівкою води, яка 

рухається. 

Диспергований потік води потрапляє на поверхню циліндричної трубної 

насадки і утворює плівку, яка починає під дією сил тяжіння рухатись по дотичній 

вниз. Частина води за такої умови замерзає, а інша – продовжує свій рух, 

поповнюючись розпиленою форсункою водою, яка потрапляє на поверхню труби. 

Цей процес продовжується до критичної точки, яка розташована на горизонтальному 

діаметрі труби (90°). 

Залежно від властивостей матеріалу, з якого виготовлена трубна насадка, або 

її оболонка, процес утворення льоду протікає у 2-х можливих напрямках. Для 

поверхонь, що добре змочуються, таких як сталь чи алюміній, відбувається утворення 

одного ряду бурульок (рис. 5.1, а). Для поверхонь, які погано змочуються (пластик) 

або циліндричних насадок з великим діаметром та подачею переохолодженої води, 

відбувається утворення двох рядів бурульок (рис. 5.1, б). 

Бурульки як в першому, так і в другому випадку живляться для свого росту 

водою, яка потрапляє в їх корінь зі стінки циліндричної насадки. Але витрата води 

при утворенні одного ряду бурульок в 2 рази вища, ніж при утворенні бурульок з 

однієї сторони труби (2 ряди). 

Переохолоджена вода, яка не замерзла в бурульках, збирається на її кінчику і 

у вигляді краплі відривається та падає вниз, де може бути акумульована та направлена 

на повторний розпил. 

Необхідно відмітити, що при утворенні 1 ряду бурульок циліндрична трубна 

насадка повністю знаходиться під шаром льоду. Водночас при утворенні льоду в двох 

рядах бурульок нижня частина труби не змочується і лід на ній відсутній (рис. 5.2). 

Даний ефект може бути використаний при зніманні намороженого льоду – необхідно 
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витратити менше енергії для розплавлення шару льоду на межі контакту лід-труба, 

через меншу її площу. 

 

 

  а)                                               б) 

Рис. 5.1. Схема процесу формування бурульок в один (а) та два ряди (б). 

 

 

 

 

 

          а)       б) 

Рис. 5.2. Формування бурульок в один (а) та два ряди (б). 
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Як видно з таблиці В1 (додаток В), результатів дослідження утворення 

бурульок на горизонтальних циліндричних насадках, відстань між бурульками 

лежить в діапазоні 16 до 23 мм. На практиці можна використати припущення, що на 

трубі насадки утворюється від 40 до 65 бурульок на 1 м погонний 

труби (рис. 5.3) [38]. Поперечний ряд може бути з однієї чи двох бурульок. 

Отже, для розробки моделі виділимо із масиву один поперечний ряд, який 

може складатись з одиничної бурульки на змочуваному матеріалі та 2-х бурульок на 

незмочуваному. Такі поперечні ряди повторюються n разів, що відповідає кількості 

бурульок вздовж труби насадки (рис. 5.4). 

 

Рис. 5.3. Бурулька в масиві на поверхні, що змочується. 

Рис. 5.4. Схематичне зображення елементу масиву намороженого на трубі 

льоду з двома рядами бурульок на трубі. 
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Для моделювання процесу утворення льоду на горизонтальній циліндричній 

трубній насадці розділимо її на два окремих процеси (рис. 5.5): утворення льоду на 

поверхні трубної насадки та утворення льоду в бурульках. 

 

Рис. 5.5. Схема утворення льоду на горизонтальній циліндричній насадці: 

1 – утворення льоду на поверхні трубної насадки, 2 – утворення 

льоду в бурульці. 

 

Льодяний наріст на верхній частині циліндричної трубної насадки формується 

вздовж всієї поверхні труби. Водночас вважаємо, що температура повітря нижче 

температури замерзання води, а температура води вище температури замерзання. 

 

5.2 Утворення льоду на поверхні циліндричної трубної насадки 

 

Приймаємо, що краплі диспергованої води, які рухаються зверху вниз, мають 

паралельні траєкторії і напрям руху, перпендикулярний до насадки. Розмір краплі та 
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її швидкість невеликі, тому теплоту, яка виділяється в процесі контакту краплі та 

поверхні, до уваги не беремо. Вважаємо, що вся маса води, яка була в краплі, без 

розбризкування потрапила на поверхню циліндричної насадки і рухається вздовж її 

поверхні. 

Таким чином, швидкість зміни маси води, яка рухається вздовж 

циліндра  визначаємо за формулою (рис. 5.6): 

cos G
dl

dmв
, (5.1) 

де: mв – масова витрата води вздовж насадки, кг/(м2·с); 

l – довжина кривої, м; 

dl=R∙dθ – довжина дуги сегмента, яка залежить від радіуса циліндричної 

насадки (R, м) та кута, що відраховується від верхньої точки (θ, рад),  0 < 𝜃 < 𝜋/2; 

G – поверхнева густина зрошення, кг/(м2·с). 

Приймаємо, що вся вода, яка дісталась до точки 𝜃 = 𝜋/2, рухається у нижню 

частину циліндра, де потрапляє в основу бурульки. А на відрізку 𝜋/2 < 𝜃 ≤ 𝜋 вода 

не замерзає (рис. 5.5). 

 

Рис. 5.6. Схема уловлення та руху рідини на поверхні циліндричної насадки. 
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Вода рухається по поверхні циліндричної трубної насадки у вигляді тонкої 

плівки, причому її швидкість і товщина змінюється вздовж поверхні з часом. В 

процесі роботи установки геометричні розміри циліндричної поверхні труби 

змінюються: лід намерзає і збільшує діаметр насадки. В різних частинах насадки 

намерзає різна кількість льоду: в точці 𝜃 = 0 товщина намороженого льоду має 

найбільшу товщину, а в точці 𝜃 = 𝜋/2 – найменшу (рис. 5.7). Пов’язано це з 

нерівномірністю тепловіддачі при поперечному обтіканні від циліндричної поверхні 

до оточуючого потоку повітря. 

Визначити вимірюванням товщину плівки і швидкість її руху складно, тому 

визначали кількість рідини, яка проходить в одиницю часу через одиницю довжини 

периметра поверхні по якій стікає плівка – лінійну густину зрошення, що 

визначається за формулою [65]: 

П

М
Г в , (5.2) 

де: Г – лінійна масова густина зрошення, кг/(м·с); 

Мв – витрата рідини, кг/с; 

П – периметр поверхні по якій рухається плівка, м. 

Товщина плівки при стіканні рідини по вертикальній стінці: 

3
2

3

g

Г









 , (5.3) 

де: δ – товщина плівки, м; 

μ – в’язкість рідини, Н·с/м2; 

ρ – густина рідини, кг/м3; 

g – прискорення сили тяжіння, м/с2. 

Швидкість стікання плівки по вертикальній стінці при рівномірному 

змочуванні поверхні, яка зрошується: 

3

2

3 







gГ
, 

(5.4) 

де:   – швидкість стікання плівки по вертикальній стінці, м/с; 

Г – лінійна масова густина зрошення, кг/(м·с); 
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μ – в’язкість рідини, Н·с/м2; 

ρ – густина рідини, кг/м3; 

g – прискорення сили тяжіння, м/с2. 

При стіканні плівки рідини по зовнішній поверхні горизонтально орієнтованої 

труби довжиною lтр, м, користуючись рівнянням 5.2, визначаємо лінійну густину 

зрошення: 

тр

в

l

М
Г




2
, (5.5) 

де: Г – лінійна масова густина зрошення, кг/(м·с); 

Мв – витрата рідини, кг/с; 

lтр, – довжина циліндричної трубної насадки, м. 

Цифра 2 в знаменнику формули (5.5) враховує розтікання рідини в обидва 

боки. 

Розіб’ємо довжину кола на рівну кількість частин i. Таким чином отримаємо 

центральні кути, які відповідають кількості довжин дуг кола θ=π/(2·i). 

Визначимо площі поверхні циліндричної насадки, які уловлюють 

дисперговану рідину і відповідають куту θ: 

𝑎𝑖 = 𝑅𝑖 ∙ (cos(𝜋/2 − 𝜃𝑖) − cos (𝜋/2 − 𝜃𝑖−1)), (5.6) 

де: 𝑎𝑖 – і-та площа поверхні циліндричної насадки, м2; 

R – радіус циліндричної насадки, м; 

θ – кут, що відраховується від верхньої точки, рад. 

Маса води, яка надходить до кожного з сегментів: 

𝑀в𝑖 = 𝑎𝑖 ∙ 𝐺, (5.7) 

де: 𝑀в𝑖 – маса води, яка надходить до кожного з і-го сегмента; 

𝑎𝑖 – і-та площа поверхні циліндричної насадки, м2; 

G – поверхнева густина зрошення, кг/(м2·с). 

В першому сегменті, для i=1, маса льоду, яка утворилась становить: 

𝑀л1 = 𝑀в1 − 𝑀ввих1, (5.8) 

де: 𝑀л1 – маса льоду, яка утворилась в 1-му сегменті, кг; 

𝑀в1 – маса води, на поверхні труби в результаті зрошення, кг; 
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𝑀ввих1 – маса води, яка покинула 1-й сегмент і потрапила в 2-й, кг. 

Маса льоду, який утворився в наступних, після 1-го, сегментах: 

𝑀л𝑖 = 𝑀в𝑖 + 𝑀ввих(𝑖−1) − 𝑀ввих𝑖 , (5.9) 

де: 𝑀лі – маса льоду, яка утворилась в і-му сегменті, кг; 

𝑀ві – маса води, на поверхні труби в результаті зрошення в  

і-му сегменті, кг; 

𝑀ввих(і−1) – маса води, яка потрапила в і-й сегмент з (і-1)-го сегмента, кг 

𝑀ввихі – маса води, яка покинула і-й сегмент і потрапила в (і+1)-й, кг. 

Лінійна густина зрошення для кожного сегмента 

Г𝑖 =
𝑀в𝑖

2∙𝑙тр
, (5.10) 

де: Гі – лінійна масова густина зрошення і-го сегмента циліндричної трубної 

насадки, кг/(м·с); 

𝑀ві – маса води, на поверхні труби в результаті зрошення в  

і-му сегменті, кг; 

lтр, – довжина циліндричної трубної насадки, м. 

Рівняння теплового балансу для системи, яка обмежена контрольною 

поверхнею в межах одного сектора (рис. 5.7), записуємо наступним чином: 

𝑞вх = 𝑞вих, (5.11) 

де: 𝑞вх  – сумарна густина теплового потоку, що підводиться до 

системи, Вт/м2; 

𝑞вих  – сумарна густина теплового потоку, що відводиться від 

системи, Вт/м2. 

Густина теплового потоку, який підводиться до системи: 

𝑞вх = 𝑞ае + 𝑞кін + 𝑞кр + 𝑞вл + 𝑞пв, (5.12) 

де: 𝑞вх – густина теплового потоку, який підводиться до системи, Вт/м2; 

𝑞ае – густина теплового потоку в результаті аеродинамічного 

впливу,  Вт/м2; 

𝑞кін – густина теплового потоку в результаті удару краплі води об 

поверхню,  Вт/м2; 
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𝑞кр – густина теплового потоку в результаті кристалізації води,  Вт/м2; 

𝑞вл  – густина теплового потоку, що передається в результаті різниці 

температур між водою, яка потрапила на поверхню льодового утворення та льодового 

масиву,  Вт/м2; 

𝑞пв – густина теплового потоку, який передається в сектор з водою, що не 

замерзла в попередньому секторі,  Вт/м2. 

 

 

Рис. 5.7. Схема утворення льоду на поверхні циліндричної насадки. 

 

Густина теплового потоку, який відводиться від системи: 

𝑞вих = 𝑞к + 𝑞вип + 𝑞випр + 𝑞′пв , (5.13) 

де: 𝑞вих – густина теплового потоку, який відводиться від системи, Вт/м2; 

𝑞к – густина теплового потоку в результаті взаємодії потоку повітря та 

поверхні утворення льоду (конвективний теплообмін),  Вт/м2; 
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𝑞вип – густина теплового потоку в результаті випаровування води з 

поверхні утворення льоду, Вт/м2; 

𝑞випр – густина теплового потоку в результаті випромінювання, Вт/м2; 

𝑞′пв – густина теплового потоку, який покидає сектор з водою, яка не 

замерзла,  Вт/м2. 

Таким чином рівняння (5.11) набуде вигляд: 

𝑞ае + 𝑞кін + 𝑞кр + 𝑞вл + 𝑞пв = 𝑞к + 𝑞вип + 𝑞випр+𝑞′пв , (5.14) 

Рівняння (5.14) може бути застосоване до всіх кутових секторів, починаючи 

відлік від лінії, що відповідає 𝜃 = 0. 

Прийнято, що тепло та масообмін вздовж поздовжньої осі насадки відсутні. 

Вважаємо, що процеси, які відбуваються однакові відносно вертикальної лінії 

симетрії: праворуч та ліворуч. Вода, яка не замерзла в попередньому секторі, під дією 

сили тяжіння потрапляє в наступний сектор, який розміщений нижче (наступний за 

рухом потоку води). Вплив цього потоку враховуємо через 𝑞′пв та 𝑞пв. 

У зв’язку з тим, що вода, яка не замерзла у секторі, покидає його при постійній 

температурі 𝑡с = 0℃, вона не впливає на тепловий баланс, обмежений сектором, який 

вона покидає. 

Таким чином, 𝑞′пв = 0. 

Але має вплив на той сектор, куди вона потрапляє – наступний за рухом води. 

Густина теплового потоку, який передається в сектор з водою, яка не замерзла 

в попередньому секторі: 

𝑞пв = 𝑀ввих(𝑖−1) ∙ Св ∙ (𝑡′𝑐 − 𝑡с), (5.15) 

де: 𝑞пв – густина теплового потоку, який передається в сектор з водою, що не 

замерзла в попередньому секторі,  Вт/м2; 

𝑀ввих(𝑖−1) – маса води, яка потрапила з попереднього сектора в 

поточний, кг; 

𝐶в – теплоємність води, кДж/(кг·ºС); 

𝑡с – температура на поверхні утворення льоду, приймаємо 𝑡с = 0℃; 

𝑡′с – температура води, яка потрапляє до сектора, приймаємо 𝑡′с = 0℃. 
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Таким чином 𝑄пв = 0. 

Частина води, яка потрапила з попереднього сектора, замерзає в поточному і в 

тепловому балансі враховується у вигляді: 

𝑞′кр = 𝑀ввих(𝑖−1) ∙ 𝑟л ∙ 𝑚, (5.16) 

де: 𝑞′пв – густина теплового потоку, який покидає сектор з водою, яка не 

замерзла,  Вт/м2; 

𝑀ввих(𝑖−1) – маса води, яка потрапила з попереднього сектора в 

поточний, кг; 

𝑟л – прихована теплота кристалізації води при 𝑡с, кДж/кг; 

𝑚 – частка води, яка замерзла, приймаємо 𝑚 < 1 при 𝑡с = 0 ℃ та 𝑚 = 1 

при 𝑡с < 0 ℃. 

В першому секторі, який відповідає 𝜃 = 0 відсутня вода з попереднього 

сектора. 

Найбільша товщина шару плівки води спостерігається в точці, яка відповідає 

куту 𝜃 = 𝜋/2. Вважаємо, що вся вода, яка рухаючись по поверхні труби не 

перетворилась на ній в лід, потрапляє в точку, що відповідає куту 𝜃 = 𝜋/2 і живить 

бурульку. 

У зв’язку з низькими швидкостями повітря та потоку диспергованої води 

приймаємо 𝑞ае = 0. 

Швидкість руху крапель та їх маса невисокі, тому приймаємо, що  𝑞кін = 0. 

Густина теплового потоку в результаті кристалізації води: 

𝑞кр = 𝑀′′в𝑖 ∙ 𝑟л ∙ 𝑚, (5.17) 

де: 𝑞кр – густина теплового потоку в результаті кристалізації води,  Вт/м2; 

𝑀′′в𝑖 – маса переохолодженої води в і-му секторі, кг; 

𝑟л – прихована теплота кристалізації води при 𝑡с, кДж/кг; 

𝑚 – частка води, яка замерзла, приймаємо 𝑚 < 1 при 𝑡с = 0 ℃ та 𝑚 = 1 

при 𝑡с < 0 ℃. 

𝑀′′в𝑖 = 𝑀в𝑖 + 𝑀ввих(𝑖−1), (5.18) 



125 
 

 

Густина теплового потоку, який передається в результаті різниці температур 

між водою, яка потрапила на поверхню льодового утворення, та льодового масиву: 

𝑞вл = 𝑀в𝑖 ∙ Св ∙ (𝑡вп − 𝑡с), (5.19) 

де: 𝑞вл  – густина теплового потоку, що передається в результаті різниці 

температур між водою, яка потрапила на поверхню льодового утворення, та 

льодового масиву,  Вт/м2; 

𝐶в – теплоємність води, кДж/(кг·ºС); 

𝑡вп – температура переохолодженої диспергованої води, що потрапляє на 

поверхню труби насадки, °С; 

𝑡с – температура поверхні утворення льоду, приймаємо 𝑡с = 0 ℃. 

Приймаємо, що температура води, яка потрапляє на трубу, дорівнює 

температурі води на трубі 𝑡вп = 𝑡с = 0 ℃. 

Таким чином 𝑞вл = 0. 

Густина теплового потоку в результаті взаємодії потоку повітря та поверхні 

утворення льоду (конвективний теплообмін): 

𝑞к = 𝛼 ∙ (𝑡пов − 𝑡с), (5.20) 

де: 𝑞к – густина теплового потоку в результаті взаємодії потоку повітря та 

поверхні утворення льоду (конвективний теплообмін),  Вт/м2; 

𝛼  – коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2·°С); 

𝑡п – температура навколишнього повітря, °С; 

𝑡с – температура поверхні утворення льоду, приймаємо 𝑡с = 0 ℃. 

Процес тепловіддачі при поперечному обтіканні труб має ряд особливостей, 

що пов’язані з гідродинамічними особливостями руху рідини поблизу поверхні 

обтікання труби. 

Необхідно відмітити, що характер та умови омивання передньої (фронтової) 

та задньої (кормової) частин циліндру різні [66]. 

В лобовій точці потік повітря, що набігає, розділяється на 2 частини. 

Досягнувши точки периметра, що відповідає 𝜃 = 𝜋/2 (кут відраховуємо від лобової 

точки), швидкість досягає найбільшого значення і далі починає зменшуватись, що 

супроводжується збільшенням тиску. В цій області граничний шар стає нестійким, в 
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ньому виникають зворотні потоки, які відтісняють потік від поверхні. В результаті 

відбувається відрив потоку та утворення вихрової зони, яка охоплює кормову частину 

труби. Положення точки відриву пограничного шару залежить від значення числа Re 

та ступеня турбулентності потоку, що набігає (рис. 5.8). 

У вихровій зоні рух повітря має складний і неупорядкований характер, 

причому середня інтенсивність вихрового руху та перемішування повітря зростає з 

ростом числа Re. 

Ці процеси значною мірою впливають на тепловіддачу. Інтенсивність 

тепловіддачі по довжині кола труби неоднакова. 

 

 

Рис. 5.8. Обтікання одичного циліндра:1 – відрив ламінарного пограничного 

шару, 2 – відрив турбулентного пограничного шару [66]. 

 

Максимальне значення коефіцієнта тепловіддачі спостерігається на лобовій 

утворюючій циліндра (𝜃 = 0), де товщина граничного шару найменша. По поверхні 

циліндра в напрямку руху повітря інтенсивність теплообміну різко падає і при  

𝜃 = 90 − 100° досягає мінімуму. Це пов’язано з наростанням товщини граничного 

шару, що ізолює поверхню від основного потоку. У кормовій частині труби 

коефіцієнт тепловіддачі знову зростає за рахунок покращення відводу теплоти. 

Спостерігається вихровий рух та перемішування повітря. З ростом числа Re 

відбувається інтенсифікація тепловіддачі у кормовій частині і зростання коефіцієнту 

тепловіддачі (рис. 5.9) [66]. 
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Складний характер обтікання циліндра значною мірою перешкоджає 

теоретичному дослідженню залежностей теплообміну. Тому основним методом 

вивчення тепловіддачі при поперечному обтіканні труб залишається експеримент.  

 

Рис. 5.9. Зміна коефіцієнта тепловіддачі по довжині кола циліндра при різних 

значеннях числа Re (в полярних координатах) [66]. 
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Рис. 5.10. Льодовий наріст над трубою діаметром 16 мм при температурі 

морозного повітря -12°С. 

 

Саме нерівномірність тепловіддачі по поверхні циліндра впливає на форму 

нароста з льоду, що утворюється на поверхні циліндричної насадки (рис. 5.10). 

Коефіцієнт тепловіддачі 𝛼 при поперечному обтіканні труб, які отримані в 

результаті експериментів, виражають через залежності виду Nu=f (Re, Pr). 

Отже, коефіцієнт тепловіддачі через число Нусельта (Nu): 

𝛼𝑖 =
𝜆п∙𝑁𝑢𝑖

𝑑тр𝑖
, (5.21) 

де: 𝛼𝑖   – коефіцієнт тепловіддачі в i-му сегменті, Вт/(м2·°С); 

𝜆п – теплопровідність потоку повітря, 

𝑑тр𝑖 – діаметр циліндричної насадки з урахуванням товщину льодяного 

наросту i-го сегмента, м. 

Число Нуссельта визначаємо у відповідності до експериментальних даних, які 

отримані Achenbach (1977) [67, 68] для гладкого циліндра: 

𝑁𝑢(𝜃) = 𝑅𝑒тр

1
2 ∙ [1 − (

2 ∙ 𝜃

𝜋
)

3

], (5.22) 

де: 𝑅𝑒тр =
𝑊п∙𝑑тр𝑖∙𝜌п

𝜇п
 – число Рейнольдса потоку повітря; 

𝑊п – швидкість потоку повітря, м/с; 

𝜌п – густина повітря, кг/м3; 

𝑑тр𝑖 – діаметр циліндричної насадки з урахуванням товщину льодяного 

наросту i-го сегмента, м; 

μп – в’язкість повітря, Н·с/м2; 

θ – кут, що відраховується від верхньої точки, рад. 

Густина теплового потоку в результаті випаровування чи сублімації парів води 

з поверхні утворення льоду: 

𝑞вип = 𝛼𝑖

0,622 ∙ 𝐿вип

𝐶в ∙ 𝑃п
(𝑒(0℃) − 𝜑𝑒(𝑡п)) , (5.23) 
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де: 𝑞вип – густина теплового потоку в результаті випаровування води з 

поверхні утворення льоду, Вт/м2; 

𝐿вип – прихована теплота пароутворення при 0 ℃, Дж/кг; 

𝑃п – повітряний тиск, Па; 

𝑒(0 ℃) – парціальний тиск водяної пари над поверхнею води при 0 ℃, Па; 

𝑒(𝑡п) – парціальний тиск водяної пари над поверхнею води при 𝑡п, Па; 

𝜑 – відносна вологість повітря, %. 

 

Густина теплового потоку в результаті випромінення з поверхні: 

𝑞випр = 휀л𝜎108 [(
𝑇0

100
)

4

− (
𝑇п

100
)

4

] , (5.24) 

де: 𝑞випр – густина теплового потоку в результаті випромінювання, Вт/м2; 

휀л = 0,97 – коефіцієнт теплового випромінення льоду; 

𝜎  – стала Стефана-Больцмана,  Вт·м−2·К−4. 

𝑇0 – абсолютна температура поверхні льодового утворення, 

приймаємо 273,15, К; 

𝑇пов –  абсолютна температура зовнішнього повітря, К. 

Маючи масову витрату переохолодженої води в кожному з секторів 𝑀′′в𝑖 

визначимо приріст маси льоду в кожному з них через частку води, що замерзла m: 

𝑀л𝑖 = 𝑚 ∙ 𝑀′′в𝑖 = 𝑚 ∙ (𝑀в𝑖 + 𝑀ввих(𝑖−1)) , (5.25) 

де: 𝑀лі – маса льоду, яка утворилась в і-му сегменті, кг; 

𝑀′′в𝑖 – маса переохолодженої води в і-му секторі, кг; 

𝑚 – частка води, яка замерзла. 

 

5.3 Утворення льоду в бурульці 

 

Нижче представлена двовимірна модель формування одиночної бурульки, 

наведена в роботі Лессі Макконена (Lasse Makkonen) [55], яка на сьогоднішній день 

є, на думку автора, найкращою з доступних. За допомогою даної моделі є можливість 

моделювати ріст одиночної бурульки при різних швидкостях потоку повітря. 
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Л. Макконен розбив процес росту бурульки на 2 окремих процеси: ріст у 

довжину та в поперечному напрямі. 

Вода, яка потрапила на основу бурульки, стікає у вигляді тонкої плівки по 

поверхні під дією сили тяжіння. Плівка має товщину 40-100 мкм. Частина води в 

процесі цього руху замерзає і відбувається ріст бурульки в діаметрі. Інша частина 

води потрапляє на кінчик бурульки, де збирається у вигляді краплі. Тільки у випадку 

утворення краплі на кінчику бурульки (змочування достатнє) відбувається ріст 

бурульки у довжину. Форма краплі на кінчику бурульки змінюється з часом, але 

вважаємо, що вона має форму півсфери. Як показують дослідження, що збігаються з 

результатами, отриманими в даній роботі, діаметр краплі на кінчику бурульки складає 

4,8-5 мм. 

Основна частина теплових втрат з поверхні в оточуюче повітря відбувається 

шляхом конвекції та випаровування. Також незначний вплив має тепловіддача 

випроміненням. 

Ріст бурульки в довжину визначається тепловим балансом на поверхні краплі, 

яка утворюється на кінчику бурульки. Радіальний ріст бурульки визначається 

тепловим балансом на стінці бурульки. Теплопровідність в основі бурульки до уваги 

не беремо. 

 

5.3.1 Ріст бурульки в поздовжньому напрямку (в довжину) 

 

Тепловий баланс на поверхні півсфери кінчика бурульки відповідно до [55]: 

𝑞зткін + 𝑞кр = 𝑞к + 𝑞вип + 𝑞випр , (5.26) 

де: 𝑞зткін – густина теплового потоку в результаті зміни температури краплі на 

кінчику бурульки, Вт/м2; 

𝑞кр – густина теплового потоку в результаті кристалізації води, Вт/м2; 

𝑞к – густина теплового потоку конвекцією, Вт/м2; 

𝑞вип – густина теплового потоку випаровуванням, Вт/м2; 

𝑞випр – густина теплового потоку випроміненням, Вт/м2. 
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Густина теплового потоку в результаті взаємодії потоку повітря та поверхні 

утворення льоду (конвективний теплообмін): 

𝑞к = 𝛼 ∙ (𝑡п − 𝑡с), (5.27) 

де: 𝑞к – густина теплового потоку конвекцією, Вт/м2; 

𝛼  – коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2·°С); 

𝑡п – температура навколишнього повітря, °С; 

𝑡с – температура поверхні утворення льоду, приймаємо 𝑡с = 0 ℃. 

Методика розрахунку коефіцієнта тепловіддачі для кінчика бурульки 

наведений в додатку Г. 

Тепловий потік, який утворюється в результаті випаровування чи сублімації 

пари води з поверхні утворення льоду визначаємо відповідно до (5.23), а тепловий 

потік випроміненням відповідно по (5.24). 

Тепловий потік, який утворюється в результаті зміни температури краплі на 

кінчику бурульки 𝑄зткін. Крапля на кінчику бурульки акумулює воду зі стінок 

бурульки, але покидає кінчик (відривається) з дещо нижчою температурою. 

𝑄зткін = 𝑀к ∙ Св ∙ ∆𝑡, (5.28) 

де: 𝑄зткін – тепловий потік, який утворюється в результаті зміни температури 

краплі на кінчику бурульки, Вт; 

𝑀к – маса витрата води на кінчику бурульки, кг/с; 

𝐶в – теплоємність води, кДж/(кг·ºС); 

∆𝑡  – зміна температури води на кінчику бурульки від температури стінки 

бурульки до температури в момент відділення від кінчика, °С. 

Враховуючи, що площа поверхні півсфери 𝑓пс =
𝜋𝑑кр

2
, то  

𝑞зткін =
2 ∙ 𝑀к ∙ Св ∙ ∆𝑡

𝜋 ∙ 𝑑кр
 , (5.29) 

де: 𝑞зткін – густина теплового потоку в результаті зміни температури краплі на 

кінчику бурульки, Вт/м2; 

𝑑кр – діаметр краплі на кінчику бурульки, м. 



132 
 

 

Масова витрата води на кінчику бурульки залежить від кількості води, яка 

потрапила в основу бурульки та кількості води, яка перетворилась на лід на поверхні 

бурульки. 

𝑀к = 𝑀о − 𝜋𝐿𝐷бур [𝜌сбур

1

2

𝑑𝐷бур

𝑑𝜏
+ 𝛼

0,622 ∙ 𝐿вип

𝐶в ∙ 𝑃п
(𝑒(0 ℃) − 𝜑𝑒(𝑡п))] , (5.30) 

де: 𝑀к –  маса води на кінчику бурульки, кг; 

𝑀о – маса води, яка потрапила в основу бурульки, кг; 

𝜌сбур – густина стінки бурульки, кг/м3. 

Густина стінки бурульки визначається за формулою [51]: 

𝜌сбур = 𝛾𝜌в + (1 − 𝛾)𝜌л , (5.31) 

де: 𝜌сбур – густина стінки бурульки, кг/м3; 

𝜌в – густина води, кг/м3; 

𝛾 – частка рідкої фази в комірчастому льоді на поверхні утворення 

бурульки; 

𝜌л – густина чистого льоду, кг/м3. 

Приймаємо 𝛾 = 0,26. У відповідності до досліджень, що були 

проведені [55, 69], частка рідкої фази в комірчастому шарі льоду, який знаходиться 

безпосередньо під шаром переохолодженої води, складає 0,26 і не залежить від 

температури навколишнього повітря. 

Швидкість росту льоду в см/с визначається відповідно до [55, 70]: 

𝜗л = 0,16(𝑡𝑠𝑝)1,7 , (5.32) 

де: 𝜗л –  швидкість росту льоду, см/с; 

𝑡𝑠𝑝 – температура переохолодженої води на границі лід-вода, ℃. 

За умови, що вода в плівці, яка рухається по стінці льодового утворення добре 

перемішується, температура води, яка потрапила на кінчик бурульки становить: 

𝑡𝑖 = − [
1

2

𝑑𝐷

𝑑𝜏

0,16
]

0,588

, (5.33) 

де: 𝑡𝑖 – температура води, що потрапила до кінчика бурульки, ℃. 
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За умови, що тепловий потік відводиться достатньо інтенсивно від поверхні 

краплі шляхом конвекції: 

𝑡м = − [

𝑑𝐿
𝑑𝜏

0,16
]

0,588

 (5.34) 

Зміна температури води, що формує краплю бурульки: 

∆𝑡 = 5,88 [
𝑑𝐿

𝑑𝜏
−

1

2

𝑑𝐷

𝑑𝜏
]

0,588

 (5.35) 

Тепловий потік, який утворюється в результаті процесу кристалізації води на 

кінчику бурульки: 

𝑄кр = 𝑟л

𝑑𝑀лк

𝑑𝜏
,  (5.36) 

де: 𝑟л – прихована теплота кристалізації води, Дж/кг; 

𝑑𝑀лк

𝑑𝜏
 – швидкість зміни маси льоду на кінчику бурульки, кг/с. 

Площа поверхні росту бурульки у поздовжньому напрямі визначається за 

формулою, виходячи з умови, що бурулька росте у поздовжньому напрямі у вигляді 

тонкостінної трубки: 

𝐹𝑖 = 𝜋𝛿(𝑑 − 𝛿ст), (5.37) 

де: 𝐹𝑖 – площа поверхні росту бурульки, м2; 

𝑑 = 𝑑кр – внутрішній діаметр циліндра, який дорівнює діаметру краплі на 

кінчику бурульки, м; 

𝛿ст –  товщина стінки з льоду, що відповідно до [55] приймаємо 

рівною 75мкм. 

Таким чином, рівняння (5.36) матиме вигляд: 

𝑄кр = 𝑟л𝜌л𝜋𝛿(𝑑 − 𝛿ст)
𝑑𝐿

𝑑𝜏
 (5.38) 

З (5.38) густина теплового потоку в результаті процесу кристалізації води на 

кінчику бурульки: 

𝑞кр =
2𝑟л𝜌л𝜋𝛿(𝑑 − 𝛿ст)

𝑑2
·

𝑑𝐿

𝑑𝜏
 (5.39) 
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Таким чином, з рівняння теплового балансу чисельними методом можна 

визначити швидкість росту бурульки в довжину 
𝑑𝐿

𝑑𝜏
, що залежить, в свою чергу від 

швидкості росту бурульки в поперечному напрямі 
𝑑𝐷

𝑑𝜏
. 

 

5.3.2 Ріст бурульки в поперечному напрямку (в ширину) 

 

При моделюванні росту бурульки в поперечному напрямі прийнято, що 

бурулька має циліндричну форму з діаметром D. 

Тепловий баланс на поверхні стінки бурульки відповідно до [55]: 

𝑞кр = 𝑞к + 𝑞вип + 𝑞випр , (5.40) 

де: 𝑞кр – густина теплового потоку в результаті кристалізації води, Вт/м2; 

𝑞к – густина теплового потоку конвекцією, Вт/м2; 

𝑞вип – густина теплового потоку випаровуванням, Вт/м2; 

𝑞випр – густина теплового потоку випроміненням, Вт/м2. 

У зв’язку з тим, що ріст льоду на стінці бурульки відбувається під шаром 

переохолодженої води та має комірчасту структуру, яка складається з комірок 

утворених льодом, які заповнені водою, не вся вода перетворюється в лід. Таким 

чином, густина теплового потоку в результаті кристалізації води: 

𝑞кр =
𝑟л ∙ (1 − 𝛾)

𝐹ст
∙

𝑑𝑀ст

𝑑𝜏
 , (5.41) 

де: 𝑞кр – густина теплового потоку в результаті кристалізації води, Вт/м2; 

𝐹ст –  площа поверхні стінки, м2; 

𝑑𝑀ст

𝑑𝜏
 – швидкість росту маси льоду на стінці бурульки виражається через 

швидкість зміни діаметра бурульки: 

𝑑𝑀ст

𝑑𝜏
=

1

2
∙ 𝜌сбур ∙ 𝐹ст ∙

𝑑𝐷

𝑑𝜏
 (5.42) 

Таким чином:  

𝑞кр =
1

2
∙ 𝜌сбур ∙ 𝑟л ∙ (1 − 𝛾) ∙

𝑑𝐷

𝑑𝜏
 (5.43) 
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З рівняння теплового балансу визначаємо швидкість росту бурульки в 

поперечному напрямі: 

𝑑𝐷

𝑑𝜏
=

𝛼ст ∙ (−𝑡п) + 𝛼ст
0,622 ∙ 𝐿вип

𝐶в ∙ 𝑃п
(𝑒(0℃) − 𝜑𝑒(𝑡п)) − 𝜎𝑎𝑡п

1
2

𝜌сбур𝑟л(1 − 𝛾)
 (5.44) 

Коефіцієнт тепловіддачі конвекцією (𝛼ст) залежить від діаметра бурульки та її 

довжини. Визначається 𝛼ст у відповідності до додатку Д. 

 

5.3.3 Комп’ютерне моделювання процесу утворення льоду на 

горизонтальній насадці 

 

На основі методик, викладених в 5.1, 5.2 та 5.3, розроблено блок-схему моделі 

розрахунку маси намороженого льоду на горизонтальній циліндричній насадці 

(рис. 5.11) та написаний програмний код з використанням мови програмування Visual 

Basic for Applications (VBA), що вбудована в лінійку продуктів Microsoft Office. Код 

програми наведений в Додатку Е.  

Перший етап роботи програми – визначення вхідних даних для розрахунків. 

Кут сегмента θ можна задавати довільно, але невеликі його значення 

призводять до значної кількості ітерацій і, як наслідок, збільшенню часу розрахунків. 

Порівнявши результати розрахунків для θ=1° та θ=5°, було визначено, що з 

достатньою точністю можна проводити розрахунки з кутом сегмента θ=5°. 

Процес розрахунку проводиться з інтервалом часу τ=1с. 

Приймаємо витрату води форсункою незмінною. На етапі визначення вхідних 

параметрів для розрахунку приймається, що зародком бурульки є половина краплі, 

яка має форму півсфери. Отже, початковий діаметр бурульки дорівнює діаметру 

краплі D=0,5 мм, а довжина бурульки дорівнює половині діаметра сфери (краплі) 

L=D/2=0,25 мм. 

Для кожної ітерації проводиться розрахунок маси намороженого льоду на 

трубі та в бурульках. Загальна маса намороженого льоду – сума льоду намороженого 

в бурульках та на трубі. 
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Рис. 5.11. Блок-схема моделі розрахунку маси намороженого льоду на 

горизонтальній насадці. 
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При розрахунках враховується зміна геометрії поверхні труби через радіус 

циліндричної трубної насадки та товщину намороженого льоду. Таким чином можна 

визначити форму поперечного перерізу труби з льодовим наростом, яка, в свою чергу, 

впливає на процеси формування льоду. 

 

5.4 Результати математичного моделювання процесу наморожування льоду на 

горизонтальній трубі в бурульках 

 

В результаті проведених розрахунків за допомогою математичної моделі для 

діаметрів труб від 20 до 100 мм, швидкості потоку повітря в установці 

від 0,05 до 0,16 м/с та температур навколишнього повітря від -3 до -20 °С, при 

постійній поверхневій густині зрошення G=0,014 кг/(с·м2) отримано залежності 

відносної маси намороженого льоду від часу роботи установки які наведені в 

таблиці 5.1, а також залежності маси намороженого льоду від часу роботи установки 

представлені на (рис. 5.12) та (рис. 5.13). 

Як видно з (рис. 5.12) та (рис. 5.13), функція залежності маси намороженого 

льоду від часу для діаметра труби насадки dтр =20 мм 1-го та 2-х рядів бурульок, для 

різних температур навколишнього повітря, при постійній поверхневій густині 

зрошення G=0,014 кг/(с·м2), являє собою степеневу функцію. Очікувано, що показник 

степеню тим вищий, чим нижча температура навколишнього повітря. 

Співставляючи результати, отримані в результаті експерименту для 

середнього значення температури повітря 𝑡п = −13 ℃ та моделі при 𝑡п = −10 ℃, при 

утворенні одного ряду бурульок на трубі, отримаємо графіки залежностей відповідно 

3 та 2 (рис. 5.12). З графіків видно, що процеси протікають по подібним кривим. 

Пов’язано це з тим, що температура повітря, яке потрапляє в експериментальну 

установку, не постійна впродовж експерименту і дещо вища, ніж температура 

навколишнього середовища. Це пояснюється підігрівом повітря теплотою 

кристалізації води, яка не замерзла на насадках та акумулювалась в нижній частині 

дослідної установки. Частково ця вода замерзає, підігріваючи повітря, яке надходить 

до установки. 



138 
 

 

В результаті аналізу даних експериментів отримано залежності для середнього 

значення температури повітря tп = −12,5 ℃ та моделі при tп = −10 ℃ для труби з 

двома рядами бурульок відповідно 3 та 2 (рис. 5.13). З графіків видно, що процеси 

протікають по подібним кривим. 

 

 

Рис. 5.12. Залежність маси намороженого льоду від часу для діаметра труби 

насадки dтр=20 мм (1 ряд бурульок) та температури навколишнього 

повітря при постійній поверхневій густині зрошення 

G=0,014 кг/(с·м2): 1 – модель для 𝑡п = −15 ℃; 2 – модель для 

𝑡п = −10 ℃; 3 – експеримент для 𝑡п = −13 ℃; 4 – модель для  

𝑡п = −3 ℃. 

 

Крім вищезгаданої температури навколишнього повітря 𝑡п, на динаміку 

наморожування льоду впливає і якість (рівномірність) зрошення циліндричної 

трубної насадки водою, яка більше проявляється при утворенні 2-х рядів бурульок. В 

моделі процес ідеалізований і прийнято, що в усіх точках густина зрошення однакова. 

1 

2 

3 

4 
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На практиці вона відрізняється і є меншою по краях труби. Це пов’язано з тим, що 

факел форсунки має форму конуса і існує певна нерівномірність розподілення 

крапель по площі поверхні, яка зрошується (рис. 4.9). При утворенні 2-х рядів 

бурульок ця нерівномірність більше проявляється і на графіку залежності маси 

намороженого льоду (рис. 5.13), крива 3, спостерігаємо степеневу функцію з меншим 

показником степеню, ніж в моделі, крива 2. Таким чином, якість розподілення 

диспергованої води по робочій площі труби насадки впливає на продуктивність 

установки. 

Для використання на практиці при постійної густині зрошення 

G=0,014 кг/(с·м2) отримано залежності відносної маси намороженого льоду, від часу 

роботи установки для різних діаметрів та температур навколишнього повітря, що 

наведені в таблиці 5.1, а їх графіки представлені на (рис. 5.14). 

 

 

Рис. 5.13. Залежність маси намороженого льоду від часу для діаметра труби 

насадки dтр=20 мм (2 ряди бурульок) та температури 

навколишнього повітря при постійній поверхневій густині 

зрошення G=0,014 кг/(с·м2): 1 – модель для 𝑡пов = −15℃; 

2 – модель для 𝑡пов = −10℃; 3 – експеримент для 

𝑡пов = −12,5℃; 4 – модель для 𝑡пов = −3℃. 
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Таблиця 5.1 

Залежність відносної маси намороженого льоду, кг/(°С·м), від діаметра труби 𝑑тр, швидкості потоку повітря, 𝑊п 

та температури навколишнього повітря, 𝑡п. 

𝑑тр

∙ 10−3,

м 

n, 

шт

. 

Температура повітря, 𝑡п, ℃ 

-3 -10 -13  

експеримент 

-15 -20 

Швидкість потоку повітря, 𝑊п, м/с 

0,08 0,05 0,08 0,16 0,08 0,08 0,08 

20 1 35,22 ∙ 10−5𝜏1,08 10,86 ∙ 10−5𝜏1,46 12,67 ∙ 10−5𝜏1,46 15,78 ∙ 10−5𝜏1,45 10,8 ∙ 10−5𝜏1,47 9,3 ∙ 10−5𝜏1,61 7,9 ∙ 10−5𝜏1,72 

20 2 53,80 ∙ 10−5𝜏1,12 16,40 ∙ 10−5𝜏1,52 18,82 ∙ 10−5𝜏1,52 22,93 ∙ 10−5𝜏1,51 12,3 ∙ 10−5𝜏1,51 14,11 ∙ 10−5𝜏1,67 12,23 ∙ 10−5𝜏1,78 

30 1 40,53 ∙ 10−5𝜏1,05 12,76 ∙ 10−5𝜏1,43 14,71 ∙ 10−5𝜏1,43 18,73 ∙ 10−5𝜏1,42 - 10,72 ∙ 10−5𝜏1,58 9,02 ∙ 10−5𝜏1,69 

30 2 58,90 ∙ 10−5𝜏1,10 18,20 ∙ 10−5𝜏1,50 20,53 ∙ 10−5𝜏1,50 25,54 ∙ 10−5𝜏1,50 - 15,28 ∙ 10−5𝜏1,65 13,13 ∙ 10−5𝜏1,76 

50 1 55,26 ∙ 10−5𝜏0,98 16,25 ∙ 10−5𝜏1,37 18,80 ∙ 10−5𝜏1,37 23,9 ∙ 10−5𝜏1,36 - 13,47 ∙ 10−5𝜏1,52 11,13 ∙ 10−5𝜏1,64 

50 2 68,4 ∙ 10−5𝜏1,07 20,98 ∙ 10−5𝜏1,47 23,82 ∙ 10−5𝜏1,47 29,68 ∙ 10−5𝜏1,46 - 17,49 ∙ 10−5𝜏1,62 14,85 ∙ 10−5𝜏1,73 

100 1 85,9 ∙ 10−5𝜏0,9 35,87 ∙ 10−5𝜏1,17 40,3 ∙ 10−5𝜏1,17 49,21 ∙ 10−5𝜏1,18 - 28,6 ∙ 10−5𝜏1,32 22,13 ∙ 10−5𝜏1,47 

100 2 106,1 ∙ 10−5𝜏0,96 29, 59 ∙ 10−5𝜏1,38 33,6 ∙ 10−5𝜏1,38 41,76 ∙ 10−5𝜏1,38 - 24,1 ∙ 10−5𝜏1,54 19,94 ∙ 10−5𝜏1,66 

 

1
4
0
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Рис. 5.14. Залежність відносної маси намороженого льоду на циліндричній 

насадці від часу при температури навколишнього повітря 

𝑡пов = −10 ℃ та постійній поверхневій густині зрошення G=0,014 кг/(с·м2): 

1 – 𝑑тр = 0,5 ∙ 10−3м, рядів бурульок n=1 (експеримент на 3-х ярусній установці), 

2 – 𝑑тр = 0,5 ∙ 10−3м, рядів бурульок n=1 (модель), 2.1 –  𝑑тр = 20 ∙ 10−3м, рядів 

бурульок n=1,  

2.2 – 𝑑тр = 20 ∙ 10−3м, рядів бурульок n=2, 3.1 – 𝑑тр = 30 ∙ 10−3м, рядів бурульок 

n=1, 3.2 – 𝑑тр = 30 ∙ 10−3м, рядів бурульок n=2, 

4.1 –  𝑑тр = 50 ∙ 10−3м, рядів бурульок n=1, 4.2 – 𝑑тр = 50 ∙ 10−3м, рядів бурульок 

n=2, 5.1 – 𝑑тр = 110 ∙ 10−3м, рядів бурульок n=1, 

5.2 – 𝑑тр = 110 ∙ 10−3м, рядів бурульок n=2. 

Необхідно звернути увагу на те, що крива 1 була отримана експериментальним 

шляхом для установки, яка мала три вертикальні яруси, які були розміщені один над 

одним. В результаті насадки з дроту, що розміщувались нижче, змочувались менше і 
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степенева залежність відносної маси льоду має показник степеню 1,37. Степенева 

залежність, отримана для дроту 𝑑тр = 0,5 мм шляхом використання математичної 

моделі, має показник степеню 1,53, що говорить про значно більші можливості 

системи, якщо будуть усунуті конструктивні недоліки і зрошення дисперговоною 

водою відбуватиметься рівномірно по всій площі насадки. 

З отриманих залежностей видно, що для збільшення продуктивності по льоду 

при постійній витраті води форсункою необхідно використовувати труби, що 

сприяють утворенню 2-х рядів бурульок. Як було згадано вище, вони повинні мати 

низькі показники змочуваності, наприклад, полімерне покриття. 

При постійній витраті води форсункою спостерігається зменшення 

продуктивності по льоду при збільшенні діаметра циліндричної трубної насадки. 

Пов’язано це з переохолодженням та замерзанням води на поверхні насадки, що 

сприяє збільшенню поверхні, яка уловлює дисперговану воду. Максимальна 

продуктивність досягається в тому випадку, коли вода в певній кількості досягає 

кінчика бурульки і відбувається ріст бурульки в довжину. При високій витраті води 

форсункою, вода в краплі на кінчику бурульки не встигає охолоджуватись і крапля 

відривається. На її місті утворюється інша, а формування льоду не відбувається.  

Зауважимо, що для труб, які мають більший діаметр, продуктивність дещо 

нижча при постійній прийнятій витраті. 

На (рис. 5.15) наведена залежність довжини бурульки, намороженої на 

циліндричній насадці, від часу при температури навколишнього повітря 𝑡пов =

−10℃, що була отримана чисельним методом. Як бачимо з графіка, після 4-х годин 

роботи установки, довжина наморожених бурульок становить від 300 до 400 мм і 

залежить від діаметра циліндричної насадки. Найбільшу довжину мають бурульки, 

отримані для циліндричних трубних насадок діаметром 𝑑тр = 20 ∙ 10−3м і 2-а рядами 

бурульок, які утворюються на ній. Довжина бурульок залежить від кількості води, яка 

була вловлена насадкою та потрапила в корінь бурульки для живлення її росту.  

На практиці отримані дані можливо використати для встановлення 

оптимальної відстані між ярусами кристалізатора-підігрівача повітря. Наприклад, 
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з (рис. 5.15) видно, що для циліндричної трубної насадки діаметром 𝑑тр = 20 ∙

10−3 м, температури морозного повітря 𝑡пов = −10 ℃, відстань між ярусами насадок 

може становити 0,5 м для безперервного процесу наморожування льоду до 4-х годин. 

Рис. 5.15. Залежність довжини бурульки, намороженої на циліндричній 

насадці, від часу при температурі навколишнього повітря  

𝑡пов = −10 ℃ (модель) та постійній поверхневій густині зрошення  

G = 0,014 кг/(с·м2): 1 – 𝑑тр = 0,5 ∙ 10−3м, рядів бурульок n=1, 

2.1 – 𝑑тр = 20 ∙ 10−3м, рядів бурульок n=1, 2.2 – 𝑑тр = 20 ∙ 10−3м, 

рядів бурульок n=2, 3.1 – 𝑑тр = 30 ∙ 10−3м, рядів бурульок n=1, 

3.2 – 𝑑тр = 30 ∙ 10−3м, рядів бурульок n=2, 4.1 – 𝑑тр = 50 ∙ 10−3м, 

рядів бурульок n=1, 4.2 – 𝑑тр = 50 ∙ 10−3м, рядів бурульок n=2, 

5.1 – 𝑑тр = 110 ∙ 10−3м, рядів бурульок n=1,  

5.2 – 𝑑тр = 110 ∙ 10−3м, рядів бурульок n=2. 

Розроблена математична модель дозволяє оцінити геометричні параметри 

наросту льоду, який утворюється на поверхні циліндричної трубної насадки 
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(рис. 5.16), та вплив на геометрію наросту температури зовнішнього повітря, 

швидкості руху повітря та витрати диспергованої води. 

З графіка на (рис. 5.16) видно, що при однаковій швидкості руху потоку 

холодного повітря 𝑊п = 0,08 м/с (криві 2 і 3) та при більш низькій температурі 

повітря (крива 3), товщина наросту льоду більша ніж при вищій температурі 

навколишнього повітря (крива 2). Пов’язано це з більшим переохолодженням крапель 

диспергованої води в процесі руху від форсунки до поверхні контакту з насадкою та 

збільшенням теплового потоку від поверхні теплообміну до морозного повітря. 

При однакових температурах зовнішнього повітря (криві 3 та 4) товщина 

наросту льоду більша для потоку повітря, що має більшу швидкість, що пов’язано з 

вихровим рухом повітря та його кращим перемішуванням в кормовій частині 

циліндричної насадки та збільшенням коефіцієнту тепловіддачі. 

 

Рис. 5.16. Залежність зовнішнього радіуса насадки з льодом від температури 

морозного повітря та швидкості його руху для циліндричної 

насадки діаметром dтр = 20 мм через 4 години роботи установки: 
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1 – труба, 2 – льодове утворення за умов 𝑡п = −3℃, 𝑊п = 0,08 м/с, 

3 – льодове утворення за умов 𝑡п = −10℃, 𝑊п = 0,08 м/с, 

4 – льодове утворення за умов 𝑡п = −10℃, 𝑊п = 0,16 м/с. 

 

Моделювання процесу зміни радіуса насадки з льодом може бути використано 

для визначення оптимальної відстані між циліндричними трубними насадками для 

уникнення можливого перекриття каналів руху морозного повітря; розрахунку 

механічних навантажень при консольному розміщенні труб. 

 

5.5 Висновки по розділу 5 

 

1. Запропоновано алгоритм розрахунку маси намороженого льоду на 

горизонтальній насадці для розробки математичної моделі. 

2. Автором написана програма з використанням мови програмування Visual 

Basic для розрахунку маси намороженого льоду на горизонтальній насадці. 

3. Отримано залежності відносної маси намороженого льоду від часу роботи 

установки для циліндричних трубних насадок діаметрами, dтр, 20, 30, 50, 100 мм, 

швидкостей потоку повітря в установці, 𝑊п , 0,05, 0,08, 0,16 м/с та температур 

навколишнього повітря, 𝑡пов, -3, -10, -15, -20 ºС, при постійній поверхневій густині 

зрошенння водою G=0,014 кг/(с·м2). Отримані з використанням програми результати 

порівняні з експерементальними даними і виявлено хороше їх збігання. 

4. Розрахунки з використанням теоретичної моделі дозволяють знайти 

геометричні параметри довжини та діаметра бурульок в конгломераті, а також 

параметри наросту льоду, який утворюється на поверхні труби насадки. 

5. Отримані математичним моделюванням результати можуть бути 

використані для розробки кристалізаторів-підігрівачів повітря з циліндричними 

трубними насадками.
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РОЗДІЛ 6 

 

КОНСТРУКЦІЯ, АЛГОРИТМИ РОБОТИ ПІДІГРІВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ 

ПОВІТРЯ ТЕПЛОТОЮ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ВОДИ, СХЕМИ З’ЄДНАННЯ ЇЇ З 

ТЕПЛОВИМ НАСОСОМ І CИСТЕМОЮ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА ЇХ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ 

 

6.1 Пілотний кристалізатор-підігрівач повітря для системи вентиляції 

енергоощадного житлового будинку 

 

В розробленій установці (рис. 6.1) циліндричні насадки розміщені в 2 яруси. 

Труби в насадках розташовані консольно таким чином, що вільні їх кінці направлені 

на зустріч один одному зі зміщенням в горизонтальній площині, щоб лід мав 

можливість вільно видалятись з установки. Під нижнім ярусом насадок передбачено 

простір для намороженого льоду. Відстань від рівня землі до насадки складає 0,8 м. 

Повітря в установку потрапляє через два отвори в протилежних бічних стінках і 

мають розмір 0,36×0,5 м. Отже, повітря, яке потрапляє ззовні, в першу чергу 

охолоджує воду і забезпечує утворення льоду на 2-му ярусі (нижній), а далі рухається 

на 1-й ярус (верхній). У цій частині установки повітря догрівається теплотою 

кристалізації, яка виділяється в результаті формування льоду на верхньому ярусі, а 

також теплотою охолоджувальної води, яка розподіляється (крапельною насадкою 

або форсунками – залежить від виконання установки). 

Поперечний перетин установки – 0,76×1,1 м. Корпус її (рис. 6.2) 

теплоізольований екструдованим пінополістиролом товщиною 0,08 м, що забезпечує 

мінімальні втрати теплоти через бічні стінки в навколишнє середовище. Після цього 

повітря надходить у вихідний канал круглого поперечного перетину (діаметр 

каналу 0,4 м). Із зовнішнього боку канал ізольований теплоізоляцією зі спіненого 

каучуку товщиною 0,025 м. Установка експлуатувалась при природній та примусовій 

тязі. Для її роботи з спонуканим рухом повітря використано вентилятор з 

крильчаткою діаметром 0,370 м і продуктивністю 1300 м3/год. 
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а)         б) 

Рис. 6.1. Трубні насадки: а) з намороженим льодом, розміщені в 2 яруси і 

направлені вільними кінцями на зустріч один одному; б) без льоду. 

 

 

 

а)       б) 

Рис. 6.2. Загальний вигляд установки (а) та теплоізольованого корпусу (б). 

 

Встановлена потужність двигуна вентилятора – 20 Вт. Природна тяга 

забезпечувалась висотою установки 2,5 м. Поперечний переріз для проходу повітря в 

процесі роботи зменшується через збільшення товщини наросту льоду навколо 
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насадок. Відстань між насадками виконується достатньою для уникнення перекриття 

(блокування) потоку повітря (100 мм). Приймаємо, що витрата повітря постійна. 

Швидкість повітря між бурульками при постійній витраті збільшується з 0,63 м/с 

(насадки без льоду) до 0,84 м/с (через 5 годин роботи установки). 

Для подачі води на насадки застосовано крапельну систему зрошення з 

регульованою подачею (рис. 6.3) і систему з форсунками (2 форсунки). 

Вимірювання теплового потоку до повітря проводили на установці з 

попередньо намороженим льодом в бурульках довжиною близько lб=0,5 м. 

При роботі установки в режимі природної конвекції витрата повітря через неї 

склала 240 м3/год. При цьому, різниця температур між повітрям на вході і виході в 

установку в середньому – 6,5 °С. Відповідно теплова потужність установки 

склала 560 Вт. 

При роботі установки в режимі примусової конвекції витрата повітря 

становила 1300 м3/год. За такої умови різниця температур між повітрям на вході і 

виході в установку в середньому склала 4,8 °С, а потужність установки – 2340 Вт. 

 

Рис. 6.3. Крапельна система зрошення з регульованою подачею води. 

 

Оцінимо економію від використання установки в зимовий період для підігріву 

морозного повітря. Кратність повітрообміну системи приймаємо 1. Об’єм 

приміщення 1200 м3 (площа приміщення 400 м2, висота приміщення 3 м). Густину 
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повітря приймаємо ρпов=1,253 кг/м3. Отже, необхідна витрата повітря при кратності 

повітрообміну 1: Lпов=1200/3600·1,253=0,417 кг/с. Необхідна кількість теплоти для 

підігріву повітря для потреб вентиляції від tпов=-12 °С до tпов=+20 °С 

визначимо по (6.1): 

)( . пвнппп ttLCQ  , (6.1) 

де: Q – кількість теплоти, Вт; 

Lп – масова витрата повітря, кг/с; 

tп.вн – температура повітря всередині приміщення, °С; 

tп – температура зовнішнього повітря, °С. 

При роботі установки в режимі примусової конвекції витрата повітря 

склала 1300 м3/год, а різниця температури повітря на вході і виході в установку в 

середньому становила 4,8 °С. Отже, щільність повітря приймаємо ρп=1,342 кг/м3, 

витрата повітря складе Lп=1300/3600·1,342=0,485 кг/с. Кількість теплоти для 

підігріву повітря на Δt=4,8 °С: 

tLCQ ппх  , (6.2) 

де: Qх – кількість теплоти, отримана холодним повітрям в установці, Вт; 

Lп – масова витрата повітря, кг/с; 

Δt – різниця між температурою повітря на виході і вході установки, °С. 

Економія складе: Qх/Q=2,34/13,4=0,175 або 17,5 % 

Апарат такої конструкції, який складається з 3-х і більше паралельних 

аналогічних секцій 1.1-1.3 (рис. 6.4), які працюють із забезпеченням зміщення в часі 

роботи, може бути застосований на практиці, наприклад, для підігріву морозного 

повітря, яке подається для потреб вентиляції в будівлю площею 400 м2 з подальшим 

догріванням в калорифері. Секції установки працюють зі зміщенням в часі процесу 

видалення льоду: одна секція в робочому стані з високою ефективністю утворення 

льоду, друга – на стадії підготовки (початкова стадія нарощування 

бурульок: теплообмінної поверхні), третя – скидання намороженого льоду. 
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Рис. 6.4. Схема трьохсекційного кристалізатора-підігрівача повітря для 

системи вентиляці житлового будинку: 

1 – секції підігрівача-кристалізатора, 2 – бункер для накопичення 

намороженого льоду, 3 – решітка для відділення води від льоду, 

4 – наморожений лід, 5 – піддон для збору води, 6 – магістраль 

рециркуляції води, 7 – магістраль подачі води, 8 – форсунки 

розпилу води, 9 – автоматизована система керування, 

10 – повітропровід підводу зовнішнього повітря, 11, 12 – регулюючі 

засувки, 13 – повітропідігрівач традиційний, 14 – повітропровід 

подачі підігрітого повітря в приміщення. 

 

Секції кристалізатора-підігрівача повітря об’єднані в одній установці з 

загальним бункером для збору намороженого льоду 2. Лід може бути використаний в 

теплий період року для охолодження вентиляційного повітря. Накопичений лід 4 

розміщений на решітці 3, яка дозволяє відокремити воду, яка не замерзла, від льоду. 

Вода направляється в піддон для збору води 5 і, за допомогою рециркуляційного 

насоса, по магістралі 6, подається через подавальну магістраль 7 до форсунок 8. 
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При роботі в режимі “підігрівання” (в холодний період року) морозне повітря 

подається по повітропроводу 10 через регулюючу засувку 11 до камер кристалізатора-

підігрівача повітря. Витрата повітря регулюється засувками 12 через систему 

керування 9. Після першого ступеню підігрівання морозного повітря (кристалізатора-

підігрівача повітря) потрапляє до традиційного підігрівача 13, де догрівається до 

необхідної температури і подається в приміщення через подавальний 

повітропровід 14. При роботі в режимі “охолодження” (в теплий період року) 

використовується накопичений в бункері лід. Зовнішнє повітря охолоджується в 

камері де зберігається лід після чого потрапляє до традиційного теплообмінника чи 

змішується з зовнішнім повітрям і подається до приміщення через подавальний 

повітропровід 14. 

Графік роботи установки за вищеописаною схемою наведено на (рис. 6.5). 

Зміщення в часі на початку роботи секцій установки складає 2,5 години, а час 

безперервної роботи секції установки – 7,5 годин. 

Використовуючи вищеописану схему роботи, забезпечується безперервний 

процес роботи підігрівача повітря. При цьому середня потужність, яка виробляється 

в установці, коливається від 120 до 200 Вт/м встановленої в кожній секції довжини 

трубної насадки (на 3 метра насадки встановленої в установці), при різниці 

температур 5,5 °С. Таким чином, середнє значення потужності, яка виробляється 

установкою складає 54 Вт/м довжини встановленої трубної насадки. 

В процесі роботи установки був виявлений конструктивний недолік: 

обмерзання лопатей вентилятора (рис. 6.6), який розташований зі сторони виходу 

підігрітого повітря. Обмерзання викликає збільшення маси лопатей, зміну їх 

конфігурації, а також може викликати вібрації і руйнування лопатей чи вентилятора 

в цілому. 

Щоб уникнути вищеперерахованих явищ необхідно розмістити вентилятор 

таким чином, щоб він працював в режимі нагнітання холодного повітря. 

Кристалізатор-підігрівач повітря в цьому виконанні буде працювати під тиском. В 

системі з калориферами можливе розміщення вентиляторів в зоні за калориферами, 

де температура повітря вище 0 °С і обмерзання лопатей унеможливлюється.  
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Рис. 6.6. Зовнішній вигляд лопатей вентилятора з накопиченим на  

них льодом. 

 

6.2 Алгоритми роботи бурулькових кристалізаторів-підігрівачів повітря 

 

Зважаючи на складність процесів гідродинаміки і теплообміну в бурулькових 

кристалізаторах-підігрівачах повітря, при переході до практичної реалізації схем 

установок для підігрівання повітря з температурами нижче 0°С теплотою 

кристалізації води, можна розглядати принципи роботи, які відрізняються системами 

регулювання подачі води і повітря, а також командами на видалення намороженого 

льоду в конгломератах бурульок. 

Всі кристалізатори починають роботу і закінчують її видаленням льоду в 

бурульках одночасно, при постійній витраті повітря. 

Такий принцип роботи може бути прийнятним в готелях і житлових будівлях 

та реалізовано з найпростішими засобами автоматики або вручну. Наприклад, 

видалення льоду і початок формування бурульок проводити в період до 8-11 години 

ранку, тобто перед денним потеплінням, коли потрібно менше теплоти на опалення і 

вентиляцію. До 17-18 години бурульки встигнуть збільшитись і вночі та зранку, в 

найхолодніший період, отримаємо найбільше підвищення температури повітря при 
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постійній його витраті, або найбільшу витрату при заданому ступені підігрівання 

повітря. 

Для офісних споруд, які функціонують біля 12 годин на добу зранку до вечора, 

для рівномірності підігрівання в часі бурульки, які видаляються, повинні бути 

коротшими, а кількість кристалізаторів більшою. Доцільно видаляти бурульки в 

ранковий час, але після 10-12 години, для того щоб скористатися зранку, в робочий 

час, коли в офісах є працюючі, поверхнею нарощених увечері бурульок. Температура 

підігрітого повітря при його постійній витраті буде змінною. 

В такому режимі достатньо зупиняти вентилятор і перекривати загальну 

подачу води – потрібен лише загальний вентиль для зупинки подачі води. 

Кристалізатори працюють при постійній витраті повітря через всі 

працюючі кристалізатори, а видалення льоду в бурульках відбувається 

періодично через однакові проміжки часу в різних кристалізаторах. 

Для такого варіанту потрібно мати достатню кількість кристалізаторів для 

забезпечення рівномірного підігрівання в часі. Автоматика не є складною, але 

збільшується кількість шиберів для перекриття доступу повітря і вентилів для води. 

В такій схемі, видалення льоду може проводитись і без перекриття подачі повітря, 

враховуючи те, що на видалення льоду потрібно до 10-15 хвилин. На (рис. 6.7) 

показана схема теплопостачання будівлі в яку включені три кристалізатори 15, які 

забезпечують постійну роботу теплонасосної установки з різними джерелами 

низькопотенційної енергії. 

Кристалізатори працюють при змінній витраті води і повітря в окремих 

кристалізаторах в часі у відповідності з довжиною наморожених бурульок і 

видаленням бурульок через рівні проміжки часу в різних кристалізаторах. 

Такий алгоритм роботи є оптимальним, але вимагає обов’язкової наявності 

шиберів на вході і виході повітря та вентилів на подачу води, датчиків контролю 

довжини бурульок для команди на видалення або реле часу. Схема потребує 

автоматичного регулювання подачі повітря і води в залежності від довжини бурульок, 

чи часу роботи. 
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Рис. 6.7. Принципова схема системи опалення та вентиляції: 

1 – випарник ТН, 2 – рзширювальний бак, 3 – циркуляційний насос системи накопичення теплоти, 

4 – каналізаційний теплообмінник, 5 – ґрунтовий теплообмінник, 6 – бак етиленгліколю, 7 – насос 

підживлення, 8 – фільтр, 9 – конденсатор теплового насоса, 10 – насос системи опалення, 11 – радіатор, 

12 – термостатичний клапан, 13 – припливний вентилятор, 14 – повітряний фільтр, 15 – кристалізатор-

підігрівач повітря (льодогенератор), 16 – калорифер, 17 – насос системи вентиляції, 18 – бак-акумулятор.
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6.3 Схеми теплопостачання з підігріванням повітря теплотою кристалізації 

води 

 

6.3.1 Схема системи опалення та вентиляції з використанням 

кристалізаторів-підігрівачів повітря 

 

На (рис. 6.7) зображена принципова схема системи опалення і вентиляції 

п’ятиповерхового житлового будинку в місті Києві, для якого розроблена система 

теплопостачання з використанням нетрадиційних джерел низькопотенційної 

енергії – теплоти кристалізації води та теплоти ґрунту. 

Головним елементом даної схеми є тепловий насос типу “антифриз-вода”. 

“Холодними” джерелами для нього є каналізаційні стоки будівлі та ґрунт, на який 

спирається будинок. Циркуляція водного розчину етиленгліколю, який не замерзає 

при від’ємних температурах (антифризу), через випарник теплового насоса 1, 

здійснюється за допомогою циркуляційного насоса системи накопичення теплоти 3. 

Цим насосом етиленгліколь подається до каналізаційного теплообмінника 4 і 

ґрунтового теплоприймача 5.  

Підживлення мережі відбувається насосом 7 із бака етиленгліколю 6. 

Здійснивши відбір теплоти від стоків каналізації та ґрунту, антифриз, пройшовши 

фільтр 8, надходить до випарника теплового насоса.  

Фреон, який циркулює в контурі теплового насоса, у конденсаторі 9 підігріває 

воду, яка насосом 10 подавальним трубопроводом системи опалення надходить до 

радіаторів 11, розташованих у житлових приміщеннях квартир.  

Регулювання температури води в опалювальних приладах здійснюється двома 

шляхами: централізовано, за допомогою контролера, який підтримує температуру 

теплоносія відповідно до погодних умов, і локально, відповідно до бажаної 

температури, яка встановлюється споживачем за допомогою термостатичного 

клапана 12, який монтується на кожному радіаторі 11. 

Повітря в систему вентиляції будинку подається припливним 

вентилятором 13, очищується у повітряному фільтрі 14, попередньо підігрівається в 
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кристалізаторах-підігрівачах повітря 15 і надходить до традиційного калорифера 16, 

звідки розподіляється по приміщеннях, які вентилюються. Кристалізатор-підігрівач 

повітря являє собою контактний теплообмінник, у якому відбувається охолодження і 

кристалізація води, джерелом якої можуть бути водопровідна вода чи умовно чисті 

каналізаційні стоки будинку. Вода розпилюється форсунками. При використанні 

насадок з дроту, через них, при досягненні певної маси льоду, пропускається 

електричний струм, і весь лід скидається в льодосховище. При використанні трубних 

насадок, які розміщені під кутом, через них пропускають теплий теплоносій і 

накопичений лід, під дією маси зісковзує у льодосховище. 

Для надійності забезпечення необхідного теплового навантаження в схемі 

встановлено три кристалізатора води. В опалювальні дні із температурою вище 0°С 

кристалізатор не працює, і повітря одразу надходить на нагрівання до калорифера 

системи вентиляції. Перевагою даного теплообмінника є те, що утворений взимку лід 

може бути використаний в системі холодопостачання влітку. Циркуляція води в 

системі вентиляції здійснюється за допомогою насоса 17. Оскільки теплове 

навантаження на вентиляцію має забезпечуватися безперервно, а скидання 

каналізаційних стоків відбувається періодично, як і подача води на ГВ, то для 

накопичення умовно чистих каналізаційних стоків встановлюється бак-

акумулятор 18. 

 

6.3.2 Система гарячого водопостачання та каналізації 

 

Головним елементом схеми, яка зображена на (рис. 6.8) є “повітряний” 

тепловий насос, або тепловий насос “повітря-вода”. В якості “холодного” джерела для 

нього виступає суміш атмосферного повітря, попередньо підігрітого в кристалізаторі-

підігрівачі повітря, і повітря витяжної вентиляції будівлі. 

До бурулькового кристалізатора-підігрівача повітря 3 атмосферне повітря 

через фільтр 2 подається вентилятором 1. Для надійності забезпечення необхідного 

теплового навантаження в схемі встановлено три блоки кристалізаторів-підігрівачів 

повітря. У літній період кристалізатор-підігрівач повітря не працює, і атмосферне 



158 
 

 

повітря після фільтра подається одразу на змішування з вентиляційними викидами, 

після чого суміш потрапляє до випарника теплового насоса 5. 

Джерелом води для кристалізатора-підігрівача повітря є умовно чисті стоки 

каналізації, які, пройшовши очищення у фільтрі, надходять від каналізаційного 

теплообмінника 9. Надходження до каналізаційного теплоутилізатора лише чистих 

стоків забезпечується наявністю розділених стояка умовно чистих стоків 6 і стояка 

фекальних стоків 7. Для подолання гідравлічного опору каналізаційного 

теплоутилізатора, який являє собою секційний теплообмінник типу “труба в трубі”, 

встановлений насос 8. Після каналізаційного теплообмінника частина охолоджених у 

випарнику теплового насоса умовно чистих стоків надходить до кристалізатора-

підігрівача повітря, а решта з’єднується з фекальними стоками і потрапляє до системи 

міської каналізації. 

Холодна вода надходить із міського водопроводу до конденсатора теплового 

насоса 10, де її температура підвищується внаслідок теплообміну із фреоном, і 

насосом 11 системи ГВ подається до водорозбірних приладів, розташованих у 

квартирах споживачів. Надлишки гарячої води накопичуються в баці-акумуляторі 12 

і потім використовуються в години найбільшого водоспоживання. Поквартирний 

облік витрати гарячої води здійснюється за допомогою лічильників 13. Вода, що не 

була використана в системі гарячого водопостачання циркуляційним трубопроводом 

повертається на змішування з водопровідною водою. 

 

6.4 Енергетичний ефект від використання теплоти кристалізації води в системі 

вентиляції будинку 

 

Реальний коефіцієнт трансформації теплового насоса (відношення кількості 

отриманої теплоти до затраченої на привід компресора енергії), який постачає 

теплоту системам опалення та вентиляції: 

𝜑 = 𝑚 ∙
𝑡г + 273

𝑡г − 𝑡х
 , (6.3) 
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де: m – коефіцієнт, який враховує прояв необоротностей (різниці температур 

в теплообмінниках, тертя, тощо) у тепловому насосі рекомендується приймати 

від 0,5 до 0,7; приймаємо m=0,5, враховуючи, що у повітряному теплообміннику 

необоротність є значною; 

tг – температура, °С, “гарячого” джерела, тобто температура води на виході 

з конденсатора теплового насоса, tг=55 °С; 

tх – температура “холодного” джерела теплового насоса (температура 

розсолу на виході з випарника теплового насоса), tх=-5 °С; 

𝜑 – реальний коефіцієнт трансформації теплового насоса. 

55 273
0,5 2,73

55 ( 5)



  

 
 (6.4) 

Теплове навантаження калорифера при відсутності кристалізатора-підігрівача 

повітря (без попереднього підігріву повітря), кВт, при розрахунковій температурі 

зовнішнього повітря tх=-10 °С, температурі підігрітого вентиляційного повітря +20 °С 

і масовій витраті повітря 1,63 кг/с складе 49,1 кВт. 

Зменшення теплового навантаження системи вентиляції за рахунок 

попереднього підігріву повітря в льодогенераторі: 

∆𝑄в =49,1-32,3=16,8 кВт  

Зменшення електричної потужності теплового насоса за рахунок 

використання теплоти кристалізації води, кВт: 

∆𝑁 =
∆𝑄в

𝜑
 (6.5) 

де: ∆𝑁 – зменшення електричної потужності теплового 

насоса, кВт; 

∆𝑄в –  кількість теплоти отримана в кристалізаторі-

підігрівачі повітря, кВт; 

𝜑 – реальний коефіцієнт трансформації теплового насоса. 

 

 

16,8
6,15

2,73
N    кВт.  
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Рис. 6.8.  Схема принципова системи водопостачання і каналізації: 

1 – вентилятор, 2 – фільтр, 3 – кристалізатор-підігрівач повітря, 4 – витяжний вентилятор системи 

вентиляції, 5 – випарник теплового насоса, 6 – стояк умовно чистих стоків, 7 – стояк фекальних стоків, 

8 – насос системи каналізації, 9 – каналізаційний теплообмінник, 10 – конденсатор теплового насоса, 

11 – насос системи ГВ, 12 – бак-акумулятор, 13 – лічильник витрати води. 
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Зменшення теплового навантаження калорифера системи вентиляції за 

рахунок попереднього підігріву повітря в кристалізаторі-підігрівачі повітря при 

середній температурі січня складає 10,9 кВт. Різниця в електричній потужності 

теплового насоса складе 4 кВт. 

Є сенс знизити температуру теплоносія після конденсатора для забезпечення 

більшого коефіцієнта трансформації. Це може викликати лише деяке підвищення 

поверхні традиційного калорифера. 

 

6.5 Використання теплоти кристалізації води в схемах теплонасосних 

установок, які працюють на вентиляційному та атмосферному повітрі 

 

6.5.1 Розрахунки витрат теплоти на опалення, вентиляцію та гаряче 

водопостачання в різних типах громадських будівель 

 

Вхідні дані та завдання розрахунку. 

Розрахувати витрати теплоти на опалення, вентиляцію та гаряче 

водопостачання (ГВ) для громадської будівлі при різних кратностях повітрообміну, 

якості ізоляції зовнішніх огороджуючих частин будівель та витратах гарячої води. 

Приймаємо наступні вхідні дані: 

громадська будівля знаходиться в м. Київ, її площа складає 𝑆 = 1000 м2, 

висота поверху H=3 м та об’єм V=3000 м3; 

кратність повітрообміну k=1; 2; 3; 5; 7; 10 1/год.;  

витрата гарячої води на одну людину 𝑎л = 5; 25; 50 л; 

температура води на ГВ tг=45; 50; 55 °C; 

кількість осіб, що користуються гарячою водою 𝑚л = 200 чол.; 

тривалість опалювального сезону n=187 діб; 

розрахункову температуру зовнішнього повітря при проектуванні системи 

приймаємо 𝑡р.о=-10°С. 

Розрахункову температуру зовнішнього повітря для опалення приймаємо 

меншою ніж максимальна розрахункова температура на опалення для м. Києва, 
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оскільки за опалювальний сезон лише декілька днів може бути температура -22 °С і 

тому не слід завищувати вартість теплового насосу, проводячи розрахунки при цій 

температурі. 

Розглянути такі типи будівель залежно від їх ізоляції [71]: 

- старі будинки, які побудовані до 2000 року, мають низьку ізоляційну 

здатність огороджуючих конструкцій, в цих будинках витрата теплоти на опалення 

становить 130-200 кВт·год/(м2·рік); 

- нові будинки, які побудовані після 2002 року, мають покращену теплову 

ізоляцію зовнішніх огороджуючих конструкцій, витрата теплоти на опалення в них 

не повинна перевищувати 70 кВт·год/(м2·рік); 

- пасивні будинки, які побудовані за спеціальною технологією, мають високу 

ізоляційну якість та герметичність огороджувальних конструкцій та витрату енергії 

не більше 35 кВт·год/(м2·рік). 

Витрата теплоти на опалення визначається за формулою: 

𝑄о = 𝛼𝑞о𝑉(𝑡вн − 𝑡р.о), 

 

(6.6) 

де: 𝑄о – витрата теплоти на опалення, кВт; 

qо – питома опалювальна характеристика для будівель, побудованих після 

1981 року, Вт/(м3·°С), [71]; 

V – опалюваний об’єм будівлі, м3; 

α – поправковий коефіцієнт на розрахункову температуру на опалення; 

𝑡вн – температура повітря в опалюваному приміщенні, °С; 

𝑡р.о. – температура зовнішнього повітря розрахункова за опалюваний 

період, °С. 

Таблиця 6.1 

Опалювальна характеристика для громадських будівель з різною ізоляцією 

Вид будинку оq , Вт/(м3·°С) річQ , кВт·год/(м2·рік) 

Старі будинки 0,5 130…200 

Нові будинки 0,35 70 

Пасивні будинки 0,15 35 
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Отже, витрата теплоти на опалення: 

-  для старих будинків: 

𝑄о
ст = 1,15 ⋅ 0,5 ⋅ 3000 ⋅ (20 − (−10)) = 51,8 кВт;  

- для нових будинків: 

𝑄о
н = 1,15 ⋅ 0,35 ⋅ 3000 ⋅ (20 − (−10)) = 36,2 кВт;  

- для пасивних будинків: 

𝑄о
п = 1,15 ⋅ 0,15 ⋅ 3000 ⋅ (20 − (−10)) = 15,5 кВт;  

Витрата теплоти на гаряче водопостачання визначається за формулою: 

𝑄ГВ = 𝐶рв𝑚ГВ(𝑡г − 𝑡х), (6.7) 

де: 𝑄ГВ – витрата теплоти на гаряче водопостачання, кВт; 

𝐶рв – теплоємність води, кДж/(кг·°С); 

𝑚ГВ – масова витрата води на ГВ, кг/с; 

𝑡Г – температура гарячої води, °С; 

𝑡Х – температура холодної води, °С. 

Масова витрата води на ГВ: 

𝑚ГВ =
𝑚л ∙ 𝑎л

24 ∙ 3600
, (6.8) 

де: 𝑚ГВ – масова витрата води на ГВ, кг/с; 

mл – кількість людей, які користуються гарячою водою; 

aл – добова витрата гарячої води на 1 людину. 

Отже, витрата гарячої води в системі ГВ: 

- при витраті на одну людину mл=5 л/добу: 

𝑚ГВ
1 =

5∙200

24∙3600
= 0,012 

кг

с
; 

- при витраті на одну людину mл=25 л/добу: 

𝑚ГВ
2 =

25∙200

24∙3600
= 0,06 

кг

с
; 

- при витраті на одну людину mл=50 л/добу: 

𝑚ГВ
3 =

50∙200

24∙3600
= 0,12 

кг

с
; 

Витрати теплоти на ГВ при різних потребах гарячої води на одну людину та 

при різних температурах розраховані за формулою (6.7) представлено в таблиці 6.2. 
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Таблиця 6.2 

Витрати теплоти на ГВ 

mл, л/добу 5 25 50 

tг, °С  45 50 55 45 50 55 45 50 55 

QГВ, кВт 1,7 1,94 2,18 8,5 9,7 10,9 17 19,4 21,8 

 

Витрати теплоти на вентиляцію визначаються за формулою: 

𝑄в = 𝐿в.п. ∙ 𝐶𝑝п ∙ (𝑡в − 𝑡о), (6.9) 

де: 𝑄В – витрата теплоти на вентиляцію, кВт; 

𝐿в.п. – масова витрата вентиляційного повітря, кг/с; 

𝐶рп – теплоємність повітря, кДж/(кг·°С); 

𝑡в – температура повітря, яке подається в приміщення, °С; 

𝑡о. – температура зовнішнього повітря розрахункова за 

опалюваний період, °С. 

 

 
𝐿в.п. =

𝑉п∙𝜌п

3600
 , 

де: 𝐿в.п. – масова витрата вентиляційного повітря, кг/с; 

 𝑉п – об’ємна витрата вентиляційного повітря, м3/год; 

𝜌п – густина вентиляційного повітря, кг/м3. 

(6.10) 

𝑉п = 𝑘𝑉буд
 

(6.11) 

де: 𝑉п – об’ємна витрата вентиляційного повітря, м3/год; 

k – кратність повітрообміну; 

𝑉буд – об’єм будівлі, м3. 

 

Проведемо розрахунки для k=1; 2; 3; 5; 7; 10. Результати розрахунків наведено 

в таблиці 6.3. 

У всіх трьох схемах вентиляційне повітря має 3 ступені підігріву : 

- в кристалізаторі від -10 до 0 °С; 

- в регенераторі від 0 до +8 °С; 

- в калорифері від +8 до +20 °С. 
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Таблиця 6.3 

Витрати теплоти на вентиляцію 

k, 1/год Vп, м
3/год Lв.п., кг/с Qкр, кВт Qрег, кВт Qкал, кВт ∑Qв, кВт 

1 3000 1,02 10,2 8,1 12,2 30,5 

2 6000 2,04 20,4 16,3 24,4 61 

3 9000 3,06 30,6 24,4 36,6 91,5 

5 15000 5,1 51 40,7 61 152,5 

7 21000 7,14 71,4 57 85,4 213,5 

10 30000 10,2 102 81,3 122 305 

 

6.5.2 Розробка схем теплонасосних систем теплопостачання для 

 громадських будівель з використанням кристалізатора-підігрівача повітря 

 

В попередніх роботах були розроблені схеми теплопостачання на базі 

теплових насосів, які працюють на вентиляційному повітрі та використовують 

теплоту кристалізації води. Проте ці схеми призначені для забезпечення вентиляції та 

гарячого водопостачання в будівлі. Забезпечення потреб на опалення не розглядалось. 

Аналізуючи розрахунки цих схем було виявлено, що в тепловому насосі є залишки 

потужності, які можуть бути використані для потреб опалення. Тому виникла 

необхідність в розробці схем теплонасосних систем теплопостачання для 

забезпечення потреб опалення, вентиляції та ГВ. 

Оскільки вентиляції потребують громадські будівлі, то доцільно розробити 

схеми теплопостачання саме для цих будівель. 

Відомо, що якщо є можливість використання вентиляційного повітря в якості 

“холодного” джерела теплоти для теплових насосів, то використовувати атмосферне 

повітря, підігріте в кристалізаторі недоцільно, оскільки його температура все одно 

буде меншою. Тому в розроблених схемах пропонується використовувати два теплові 

насоси, один з яких працює на викидному вентиляційному повітрі, а другий – на 

атмосферному повітрі, попередньо підігрітому в кристалізаторі. 

В першій схемі (рис. 6.9) працюють 2 теплові насоси, конденсатори яких 

включені паралельно, тобто робота першого ТН не залежить від роботи другого. 
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Рис. 6.9. Принципова схема комбінованої теплонасосної системи 

теплопостачання з використанням кристалізатора-підігрівача 

повітря, в якій конденсатори ТН працюють паралельно: 

1 – ТН на атмосферному повітрі, 2 – ТН на вентиляційному повітрі, 

3 – конденсатор ТН, 4 – компресор ТН, 5 – випарник ТН, 6 – дросель 

ТН, 7,13 – кристалізатори-підігрівачі повітря, 8 – регенератор, 

9 – калорифер,10 – низькотемпературний опалювальний прилад, 

11 – сантехнічні прилади, 12 – приміщення. 

 

Схема теплопостачання будинку має 2 теплових насоси. Перший ТН 1 

повністю забезпечує потреби будівлі на ГВ і працює на атмосферному повітрі, яке 

при негативних температурах довкілля підігрівається в кристалізаторі 13 перед ТН. 

Влітку кристалізатор не працює і повітря з оточуючого середовища безпосередньо 

потрапляє до випарника 5. Тепловий насос функціонує за відомим термодинамічним 

принципом. Низькопотенційна енергія атмосферного повітря і теплоти кристалізації 

води завдяки підведенню роботи в компресор 4 переходить в конденсатор 3, де 

підігрівається вода, яка поступає в сантехнічні прилади 11 приміщення 12 для 

забезпечення потреб в гарячому водопостачанні.  

Другий ТН 2 забезпечує опалення та вентиляцію в приміщенні. В конденсатор 

ТН поступає зворотна вода з системи опалення і вентиляції, вона підігрівається і 

надходить в ТО 9, де віддає частину теплоти вентиляційному повітрю і потрапляє в 
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опалювальний прилад 10 для забезпечення комфортної температури в приміщенні. 

При цьому вентиляційний калорифер 9 і опалювальні прилади з’єднані послідовно, 

що дозволяє зменшити теплообмінну поверхню калорифера при використанні 

низькотемпературної системи опалення. 

Використання низькотемпературних систем опалення дозволяє не лише 

зменшити втрати ексергії, але й забезпечує більш комфортні умови ніж традиційні 

системи опалення. Наприклад, при використанні “теплої підлоги” в якості 

опалювального приладу розподіл температури по висоті приміщення є більш 

комфортним для людини, тепліше повітря знаходиться внизу приміщення на рівні ніг, 

а холодніше знаходиться на рівні голови. 

Послідовне з’єднання калорифера з опалювальними приладами дозволяє 

зменшити температуру на вході в конденсатор другого ТН 2. Повітря, призначене для 

потреб вентиляції з атмосфери надходить в кристалізатор 7 і нагрівається там, після 

чого воно надходить в регенератор 8, в якому підігрівається відпрацьованим 

вентиляційним повітрям. Остаточно вентиляційне повітря догрівається в ТО 9 

гарячою водою з конденсатора і надходить в приміщення. Викидне вентиляційне 

повітря надходить в регенератор 8, де віддає свою теплоту, після чого надходить в 

випарник ТН 2, де охолоджується і викидається в атмосферу. 

Лід, який утворюється в кристалізаторах 7 і 13 може бути використаний на 

холодопостачання влітку. Також відомо, що для холодопостачання громадських 

будівель необхідно більше енергії, ніж для теплопостачання, тому частину цієї енергії 

можна зекономити при використанні кристалізаторів. 

В другій схемі (рис. 6.10) використано два ТН, конденсатори яких з’єднані 

послідовно, за рахунок чого можливо підігріти воду до більш високої температури. 

Системи опалення, вентиляції та ГВ підключено послідовно. Зворотна вода з системи 

опалення поступає в калорифер системи вентиляції, за рахунок чого зменшується 

температура на вході конденсатора першого ТН та підвищується ефективність 

системи в цілому. 

Схема теплопостачання будинку має 2 теплових насоси, конденсатори яких 

з’єднано послідовно, це дозволяє підігріти воду, яка призначена для потреб опалення, 
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до більш високої температури, завдяки чому можна забезпечити потреби будівлі на 

ГВ. Перед випарником першого ТН 1 встановлено кристалізатор 13, де нагрівається 

атмосферне повітря при негативних температурах довкілля. Влітку, як і в першій 

схемі, кристалізатор не працює і повітря з оточуючого середовища потрапляє 

безпосередньо до випарника 5. Тепловий насос функціонує за відомим 

термодинамічним принципом. В конденсатор 3 першого ТН надходить зворотна вода 

системи опалення, низькопотенційна енергія атмосферного повітря і теплоти 

кристалізації води, завдяки підведенню роботи до компресора 4, переходить в 

конденсатор 3, де ця вода підігрівається і надходить на вхід в конденсатор 

другого ТН 2. 

В випарник другого ТН 2 надходить відпрацьоване вентиляційне повітря після 

регенератора 8, низькопотенційна енергія якого переходить в конденсатор другого 

ТН 2, що дозволяє догрівати воду до більш високої температури. Вода, яка виходить 

з конденсатора другого ТН надходить в ТО 14. В ТО підігрівається вода, яка 

призначена для потреб ГВ, після чого вона надходить в сантехнічні прилади 11. Вода 

з системи опалення віддає частину теплоти в ТО і потрапляє в опалювальний прилад. 

В цій схемі необхідно вибирати опалювальні прилади з розвинутою теплообмінною 

поверхнею, наприклад, теплу підлогу, переваги якої наведено в описі першої схеми. 

Зворотна вода системи опалення надходить в калорифер 9, де нагріває повітря для 

вентиляційних потреб, і після цього надходить на вхід конденсатора першого ТН. 

Водночас вентиляційний калорифер 9 і опалювальні прилади з’єднані послідовно, що 

дозволяє зменшити теплообмінну поверхню калорифера за використання 

низькотемпературної системи опалення. Це також дозволило зменшити температуру 

на вході в конденсатор ТН. Атмосферне повітря підігрівається в кристалізаторі-

підігрівачі повітря 7 і надходить в регенератор, де відпрацьоване вентиляційне 

повітря віддає йому частину теплоти. Підігріте в регенераторі 8 атмосферне повітря 

остаточно догрівається в калорифері зворотною водою системи опалення і надходить 

в приміщення 12 для забезпечення в ньому вентиляції. Відпрацьоване вентиляційне 

повітря подається в регенератор, охолоджується і надходить в випарник другого ТН, 

а потім викидається в атмосферу. 
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Рис. 6.10. Принципова схема комбінованої теплонасосної системи 

теплопостачання з використанням кристалізаторів-підігрівачів 

повітря, в якій конденсатори ТН працюють послідовно: 

1 – ТН на атмосферному повітрі, 2 – ТН на вентиляційному повітрі, 

3 – конденсатор ТН, 4 – компресор ТН, 5 – випарник ТН, 6 – дросель ТН, 

7, 13 – кристалізатори, 8 – регенератор, 9 – калорифер, 10 – опалювальний 

прилад, 11 – сантехнічні прилади, 12 – приміщення, 14 – теплообмінник 

системи ГВ; 15 – акумулятор гарячої води. 

 

Лід, який утворюється в кристалізаторах 7 і 13 може бути використаний на 

зменшення витрат енергії на холодопостачання влітку. 

Недоліком даної схеми є те, що всі системи опалення, вентиляції та ГВ 

підключені послідовно, тому повинні працювати постійно. Але вночі немає 

водорозбору, тому в даній схемі доцільно використати акумулятор гарячої води 15. 

На (рис. 6.11) наведено схему теплопостачання в якій конденсатори теплових 

насосів підключено послідовно, а систему ГВ підключено паралельно до системи 

опалення і вентиляції. Ця схема теплопостачання, як і попередня має 2 теплових 

насоси, конденсатори яких з’єднані послідовно, це дозволяє підігріти воду, яка 

призначена для потреб опалення до більш високої температури, завдяки чому є 
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можливість забезпечити потреби будівлі на ГВ. Відмінністю даної схеми від 

попередньої (рис 6.10) є те, що на виході з конденсатора другого ТН 2 гаряча вода 

розділяється на 2 потоки, один з яких направляється безпосередньо в опалювальний 

прилад, а другий в ТО ГВ 14 на підготовку води для потреб ГВ. Перед випарником 5 

першого ТН 1 встановлено кристалізатор-підігрівач повітря 13, де нагрівається 

атмосферне повітря при негативних температурах довкілля. Влітку кристалізатор не 

працює і повітря з оточуючого середовища потрапляє безпосередньо до випарника 

першого ТН 1. Тепловий насос функціонує за відомим термодинамічним принципом. 

В конденсатор першого ТН 1 надходить зворотна вода системи опалення, 

низькопотенційна енергія атмосферного повітря і теплоти кристалізації води, завдяки 

підведенню роботи в компресорі ТН 1, переходить в конденсатор 3, де ця вода 

підігрівається і надходить на вхід в конденсатор другого ТН 2. 

В випарник другого ТН 2 надходить відпрацьоване вентиляційне повітря після 

регенератора 8, низькопотенційна енергія якого переходить в конденсатор другого 

ТН 2, що дозволяє догрівати воду до більш високої температури. Вода, яка виходить 

з конденсатора другого ТН 2 розділяється на 2 потоки. Перший потік води надходить 

в ТО ГВ 14. В ТО ГВ 14 підігрівається вода, яка призначена для потреб ГВ, після чого 

вона надходить в водорозбірні прилади. Другий потік води направляється в 

опалювальний прилад 10. Зворотна вода системи опалення і вода, яка віддала частину 

теплоти в ТО ГВ 14, з’єднуються в один потік, який надходить в калорифер 9, де 

нагріває повітря для вентиляційних потреб і після цього надходить на вхід 

конденсатора першого ТН 1. Таким чином, зменшується температура води на вході в 

конденсатор першого ТН 1 і підвищується його ефективність. В даній схемі є 

можливість використовувати традиційні опалювальні прилади, на відміну від 

попередніх схем, які працездатні лише при використанні низькотемпературної 

системи опалення. Це доцільно, якщо вищезазначена схема буде використана в старих 

будівлях, де економічно не вигідно встановлювати низькотемпературну систему 

опалення. 
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Рис. 6.11. Принципова схема комбінованої теплонасосної системи 

теплопостачання з використанням кристалізаторів-підігрівачів 

повітря, в якій конденсатори ТН працюють послідовно, а система 

опалення та вентиляції приєднані паралельно до системи ГВ: 

1 – ТН на атмосферному повітрі, 2 – ТН на вентиляційному повітрі, 

3 – конденсатор ТН, 4 – компресор ТН, 5 – випарник ТН, 6 – дросель ТН, 

7, 13 – кристалізатори-підігрівачі повітря, 8 – регенератор, 9 – калорифер, 

10 – опалювальний прилад, 11 – сантехнічні прилади, 12 – приміщення, 

14 – теплообмінник системи ГВ, 15 – акумулятор гарячої води. 

 

Атмосферне повітря підігрівається в кристалізаторі-підігрівачі повітря 7 і 

надходить в регенератор 8, де відпрацьоване вентиляційне повітря віддає йому 

частину теплоти. Підігріте в регенераторі атмосферне повітря остаточно догрівається 

в калорифері 9 і надходить в приміщення для забезпечення в ньому вентиляції. 

Відпрацьоване вентиляційне повітря подається в регенератор, охолоджується і 

направляється в випарник другого ТН 2, а потім викидається в атмосферу. 

Лід, який утворюється в кристалізаторах-підігрівачах повітря 7 і 13, може 

бути використаний на потреби холодопостачання влітку. Переваги та недоліки 

кожної із схем наведено в таблиці 6.4. 
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Таблиця 6.4 

Переваги та недоліки кожної зі схем комбінованих теплонасосних систем 

теплопостачання з використанням кристалізаторів-підігрівачів повітря 

№ схеми Переваги Недоліки 

Схема №1  

(рис. 6.9) 

Система ГВ не залежить від 

систем опалення та вентиляції. 

Потреби на ГВ повністю 

забезпечує перший ТН, тому 

вночі перший ТН можна 

відключати для економії енергії.  

Другий ТН працює на 

вентиляційному повітрі, 

витрату якого не 

регулюється, тому 

працездатність і ефективність 

другого ТН залежить від 

кратності повітрообміну.  

Схема №2  

(рис. 6.10) 

Завдяки послідовному 

підключенню конденсаторів ТН 

можна нагріти воду до високої 

температури, яку використати в 

ТО для нагрівання води системи 

ГВ. 

В схемі система опалення 

підключена послідовно з 

системою ГВ. Вода на ГВ 

підігрівається постійно і 

необхідно використовувати 

акумулятор гарячої води в 

години, коли немає 

водорозбору. 

Схема №3 

(рис. 6.11) 

Завдяки тому, що вода на виході 

з конденсатору другого ТН 

розділяється на 2 потоки є 

можливість використовувати 

звичайні опалювальні прилади в 

будівлі, якщо в цьому є 

необхідність. 

Схема є менш ефективною в 

порівнянні з попередніми, 

оскільки більшу кількість 

води необхідно нагрівати до 

високої температури. 

 

Доцільно провести розрахунки кожної зі схем та проаналізувати температури, 

кратності вентиляції при яких схеми будуть працездатними, а також визначити 
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коефіцієнти перетворення енергії теплових насосів з використанням кристалізаторів 

в схемі та без нього. 

6.6 Розрахунки та аналіз розроблених схем теплопостачання 

 

6.6.1 Розрахунки схеми теплопостачання на базі ТН, конденсатори яких 

працюють паралельно 

 

Перший тепловий насос (рис 6.9) працює на вентиляційному повітрі, яке 

підігрівається в кристалізаторі-підігрівачі повітря та повністю забезпечує потреби 

будівлі на ГВ.  

Коефіцієнт трансформації першого ТН, який працює на атмосферному повітрі 

визначається за формулою:  

𝜑1 = 𝑚 ∙
𝑇г1

′′

𝑇г1
′′ − 𝑇х1

′′  , (6.12) 

де: m – коефіцієнт, який враховує прояв необоротностей (різниці температур 

в теплообмінниках, тертя, тощо) у тепловому насосі рекомендується приймати 

від 0,5 до 0,7; 

𝑇г1
′′  – температура, “гарячого” джерела, тобто температура води на виході з 

конденсатора теплового насоса, 𝑡г1
′ =45 °С; 

𝑇х1
′′  – температура “холодного” джерела теплового насоса (температура 

повітря на виході з випарника теплового насоса), 𝑡х1
′′ =-20 °С; 

𝜑1 – реальний коефіцієнт трансформації теплового насоса. 

Визначимо коефіцієнт трансформації ТН на атмосферному повітрі при різних 

температурах гарячої води, приймаючи що повітря в кристалізаторі підігрівається до 

0 ℃ і охолоджується до -20 ℃ в випарнику ТН: 

-  при 𝑡г1
′′ = 45 ℃ 

𝜑1 = 0,55 ⋅
(273+45)

(273+45)−(273−20)
= 2,7;  

-  при 𝑡г1
′′ =50 ℃ 

𝜑1 = 0,55 ⋅
(273+50)

(273+50)−(273−20)
= 2,55;  

-  при 𝑡г1
′′ =55 ℃ 
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𝜑1 = 0,55 ⋅
(273+55)

(273+55)−(273−20)
= 2,4.  

Доцільно визначити електричну потужність на привід компресора та витрату 

атмосферного повітря в випарнику ТН при різних витратах гарячої води та різних її 

температурах, показати для унаочнення результати розрахунків у вигляді графіків. 

 

Електрична потужність теплового насосу визначається за формулою: 

𝑁 =
𝑄ГВ

𝜑1
 , (6.13) 

де: 𝑁 – електрична потужність теплового насосу, кВт; 

𝑄ГВ – витрата теплоти на гаряче водопостачання, кВт 

𝜑1 – реальний коефіцієнт трансформації теплового насоса. 

 

Теплова потужність, яку необхідно отримати в випарнику ТН: 

𝑄х = 𝑄ГВ − 𝑁, (6.14) 

де: 𝑄х – теплова потужність, яку необхідно отримати в випарнику ТН, кВт; 

𝑄ГВ – витрата теплоти на гаряче водопостачання, кВт 

𝑁 – електрична потужність теплового насосу, кВт. 

 

Витрата атмосферного повітря в випарнику ТН: 

 

𝐿атм.п =
𝑄х

𝐶п(𝑇х1
′ −𝑇х1

′′)
 , (6.15) 

де: 𝐿атм.п – витрата атмосферного повітря в випарнику ТН, кг/с; 

𝑄х – теплова потужність, яку необхідно отримати в випарнику ТН, кВт; 

𝐶п – теплоємність повітря, кДж/(кг·°С); 

𝑇х1
′  – температура, “гарячого” джерела теплового насоса (температура 

повітря на вході в випарник теплового насоса), К; 

𝑇х1
′′  – температура “холодного” джерела теплового насоса (температура 

повітря на виході з випарника теплового насоса), К. 

Результати розрахунків за формулами (6.13) – (6.15) наведені в таблиці 6.5. 
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Таблиця 6.5 

Результати розрахунків 

mл, л/добу 5 25 50 

tг, °С 45 50 55 45 50 55 45 50 55 

QГВ, кВт 1,7 1,94 2,18 8,5 9,7 10,9 17 19,4 21,8 

N, кВт 0,63 0,76 0,91 3,15 3,8 4,55 6,3 7,6 9,1 

Qх, кВт 1,07 1,18 1,27 5,35 5,9 6,35 10,7 11,8 12,7 

𝐿атм.п, кг/с
 

0,052 0,059 0,064 0,27 0,3 0,33 0,54 0,59 0,64 

 

На (рис. 6.12) наведено залежність електричної потужності компресора ТН від 

витрати води на ГВ та температури гарячої води. 

 

Рис. 6.12. Електрична потужність компресора ТН, залежно від витрати та 

температури гарячої води: 

1 – tг=45℃, 2 – tг=50℃, 3 – tг=55℃. 

Всі попередні розрахунки були проведені при умові, що температура 

навколишнього повітря постійна і становить -10℃, проте це середня температура за 

опалювальний сезон. Температура атмосферного повітря кожного дня змінюється і 
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від неї залежить робота кристалізатора-підігрівача повітря та схеми в цілому. В 

таблиці 6.6 наведено температури до яких можна нагріти атмосферне повітря в 

кристалізаторі залежно від температури навколишнього повітря, а також коефіцієнти 

трансформації першого ТН з використанням кристалізатора в схемі та без нього. 

Таблиця 6.6 

Температури до яких можливо підігріти атмосферне повітря в кристалізаторі та 

коефіцієнти трансформації ТН на атмосферному повітрі 

t0,℃ -25 -20 -15 -10 -5 

tкр, ℃ -10 -5 -3 0 3 

𝜑1
б.кр

 1,94 2,05 2,18 2,33 2,49 

𝜑1
кр

 2,33 2,49 2,57 2,7 2,82 

𝛥𝜑, % 20 21 18 15 13 

 

Порівняємо коефіцієнти трансформації ТН на атмосферному повітрі з 

кристалізатором-підігрівачем повітря в схемі та без нього (рис 6.13). 

 

Рис. 6.13. Залежність коефіцієнта трансформації ТН на атмосферному повітрі 

від температури атмосферного повітря: 

1 – без кристалізатора, 2 – з кристалізатором. 

Отже, використовуючи кристалізатор перед тепловим насосом, можна 

збільшити коефіцієнт трансформації на 13-20%. 
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Другий ТН (рис. 6.9) забезпечує потреби будівлі на опалення та вентиляцію. 

Причому вентиляційне повітря попередньо підігрівається в кристалізаторі-підігрівачі 

повітря та регенераторі, тому теплова потужність, яку повинен виробляти 

конденсатор другого ТН буде меншою. Доцільно провести розрахунки для різних 

видів будівель і знайти кратність повітрообміну при якій ТН зможе забезпечувати 

необхідну теплову потужність для потреб вентиляції та опалення. 

Коефіцієнт трансформації другого ТН визначені за формулою (6.12). 

Приймаємо, що температура на виході з конденсатора другого ТН становить tг=55 ℃, 

а вентиляційне повітря в випарнику охолоджується від 10 до мінус 10 ℃. Тоді 𝜑2 = 3. 

Теплова потужність, яку необхідно виробляти в конденсаторі другого ТН 

визначається за формулою: 

𝑄Г
ТН2 = 𝑄о + 𝑄в  (6.16) 

де: 𝑄В – витрата теплоти на вентиляцію, кВт; 

𝑄о – витрата теплоти на опалення, кВт. 

Електрична потужність компресора та теплова потужність “холодного” 

джерела визначені за формулами (6.13) та (6.14) відповідно. Результати розрахунків 

представлені у вигляді таблиці 6.7. 

Таблиця 6.7 

Результати розрахунків для різних видів будинків та при різній кратності 

повітрообміну 

k, 

1/год 

Старі будинки Нові будинки Пасивні будинки 

Qг,кВт N,кВт Qх,кВт Qг,кВт N,кВт Qх,кВт Qг,кВт N,кВт Qх,кВт 

1 64 21,3 42,7 48,4 16,1 32,3 27,7 9,23 18,5 

2 76,2 25,4 50,8 60,6 20,2 40,4 39,9 13,3 26,6 

3 88,4 29,5 59 72,8 24,3 48,5 52,1 17,4 34,7 

5 112,8 37,6 75,2 97,2 32,4 64,8 76,5 25,5 51 

7 137,2 45,7 91,5 121,6 40,5 81,1 100,9 33,6 67,3 

10 173,8 58 115,9 158,2 52,7 105,5 137,5 45,8 91,7 
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Аналізуючи криві на (рис. 6.14), можна зробити висновок, що дана схема є 

працездатною для пасивних будинків при кратності повітрообміну k=1, 1/год, для 

нових будинків при k=2, 1/год та для старих будинків при k=3, 1/год.  

 

Рис. 6.14. Залежність теплової потужності “холодного” джерела другого ТН 

від кратності повітрообміну: 

1 – теплова потужність “холодного” джерела, 2, 3, 4 – теплова 

потужність, яку необхідно виробляти в випарнику для старих, нових та 

пасивних будинків відповідно. 

 

6.6.2 Розрахунки схеми теплопостачання на базі ТН, що працюють за циклом 

Лоренца, а системи опалення, вентиляції і ГВ ввімкнені послідовно 

 

В другій схемі (рис 6.10) системи опалення вентиляції та ГВ ввімкнено 

послідовно, тому важливо знайти оптимальну температуру на виході з конденсатора 

другого ТН при якій би схема була ефективною. Оскільки конденсатори теплових 

насосів працюють послідовно, то кожен з них забезпечує частину потреб на 

теплопостачання будівлі. Приймаємо, що і в першому і в другому конденсаторі ТН 
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вода нагрівається на 15 ℃ та проведемо розрахунки для температур 25, 30, 35 ℃ на виході 

з конденсатора другого ТН. 

Коефіцієнт трансформації першого та другого ТН знаходимо за формулою (6.12). 

В таблиці 6.8 наведено коефіцієнти трансформації для першого та другого ТН при різних 

температурах води на виході з конденсатора другого ТН. 

Таблиця 6.8 

Коефіцієнти трансформації першого та другого ТН при різних температурах гарячої 

води на виході з конденсатора другого ТН 

Коефіцієнт трансформації 𝑡г
′′ = 55℃ 𝑡г

′′ = 60℃ 𝑡г
′′ = 65℃ 

1  2,87 2,69 2,55 

2  2,76 2,62 2,48 

 

Теплова потужність, яку повинні забезпечити два ТН для покриття потреб 

теплоти на опалення, вентиляцію та ГВ визначається за формулою: 

𝑄г
заг = 𝑄о + 𝑄в + 𝑄ГВ , (6.17) 

де: 𝑄г
заг – теплова потужність, яку повинні забезпечити два ТН для покриття 

потреб теплоти на опалення, вентиляцію та ГВ, кВт; 

𝑄о – витрата теплоти на опалення, кВт; 

𝑄в – витрата теплоти на вентиляцію, кВт; 

𝑄ГВ – витрата теплоти на гаряче водопостачання, кВт. 

Теплова потужність, яку необхідно виробляти в конденсаторі першого та 

другого ТН: 

𝑄г =
𝑄г

заг

2
 , (6.18) 

де: 𝑄г  – теплова потужність, яку необхідно виробляти в конденсаторі 

першого та другого ТН, кВт; 

𝑄г
заг – теплова потужність, яку повинні забезпечити два ТН для покриття 

потреб теплоти на опалення, вентиляцію та ГВ, кВт. 

Електрична потужність на привід компресора ТН визначається за формулою: 

𝑁 =
𝑄г

𝜑
,  (6.19) 
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де: 𝑁 –  електрична потужність на привід компресора ТН, кВт; 

𝑄г  – теплова потужність, яку необхідно виробляти в конденсаторі 

першого та другого ТН, кВт. 

Результати розрахунків при температурі води на вході в конденсатор першого 

ТН 25 ℃ для старих будинків, при витраті гарячої води mл=5 л/добу в залежності від 

кратності вентиляції, наведені в таблиці 6.9. 

Таблиця 6.9 

Результати розрахунків для 𝑡г
′′ = 55 ℃ 

№ п/п Qг, кВт N1, кВт N2, кВт ∑N, кВт 

1 32,9 11,45 11,9 23,34 

2 39 13,57 14,11 27,7 

3 45,1 15,7 16,3 32 

5 57,2 19,9 20,8 40,7 

7 69,5 24,2 25,16 49,4 

10 87,8 30,6 31,8 62,4 

Таблиця 6.10 

Результати розрахунків для 𝑡г
′′ = 60 ℃ 

№ п/п Qг, кВт N1, кВт N2, кВт ∑N, кВт 

1 32,9 12,2 12,5 24,8 

2 39 14,5 14,9 29,3 

3 45,1 16,8 17,2 34 

5 57,2 21,3 21,8 43,1 

7 69,5 25,8 26,5 52,3 

10 87,8 32,6 33,5 66 

Таблиця 6.11 

Результати розрахунків для 𝑡г
′′ = 65 ℃ 

№ п/п Qг, кВт N1, кВт N2, кВт ∑N, кВт 

1 32,9 12,9 13,2 26,1 

2 39 15,3 15,7 30,9 

3 45,1 17,7 18,2 35,8 

5 57,2 22,5 23,1 45,5 

7 69,5 27,2 28 55,3 

10 87,8 34,4 35,4 69,8 
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Результати розрахунків наведено у вигляді графічних залежностей 

на (рис. 6.15). Очевидно, що зі збільшенням температури на виході з конденсатора ТН 

зменшується коефіцієнт трансформації, тому необхідно підводити більшу потужність 

на привід компресора, проте зі зміною температури зміна потужності незначна. 

Важливо знати яким чином буде залежати сумарна електрична потужність на 

привід компресорів двох теплових насосів, якщо температури на вході в конденсатор 

першого ТН та на виході з конденсатора другого ТН будуть незмінними, а 

змінюватиметься температура на виході з конденсатора першого ТН. Результати 

розрахунків при незмінних t'г1=25 ℃ та t''г2=60 ℃ наведено на графіку (рис. 6.16). 

 

 

Рис. 6.15. Електрична потужність на привід компресора ТН залежно від 

кратності вентиляції при різних температурах води на виході з 

конденсатора другого ТН: 

1 – tг = 55 ℃, 2 – tг = 60 ℃, 3 – tг = 65 ℃. 

На (рис. 6.16) видно, що сумарна електрична потужність майже не залежить 

від температури на виході з конденсатора першого ТН і має тенденцію до збільшення 

із зростанням температури. Отже температури можна регулювати залежно від 

кратності повітрообміну. Тобто якщо кратність невелика і вентиляційного повітря не 

вистачає для забезпечення необхідної теплової потужності, то можна збільшити 
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витрату атмосферного повітря. І навпаки при великих кратностях повітрообміну 

можна зменшити навантаження на перший ТН. 

 

Рис. 6.16. Залежність сумарної електричної потужності від температури на 

вході в конденсатор другого ТН: 

1 – t'г2=35 ℃, 2 – t'г2=40 ℃, 3 – t'г2=45 ℃, 4 – t'г2=50 ℃. 

 

Це є перевагою даної схеми в порівнянні з першою, оскільки там ТН працюють 

паралельно і не залежать один від одного. 

Для другої схеми доцільно дослідити кратності повітрообміну при яких схема 

буде працездатною. 

Коефіцієнт трансформації другого ТН визначаємо з рівняння (6.20). 

Приймаємо, що температура на виході з конденсатора другого ТН становить tг2=55 ℃, 

а вентиляційне повітря в випарнику охолоджується від +10 до -10 ℃. 

𝜑2 = 𝑚 ∙
𝑇г2

′′

𝑇г2
′′ − 𝑇х2

′′  , (6.20) 
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де: m – коефіцієнт, який враховує прояв необоротностей 

(різниці температур в теплообмінниках, тертя, тощо) у тепловому 

насосі рекомендується приймати від 0,5 до 0,7; 

𝑇г2
′  – температура, “гарячого” джерела, тобто температура 

робочого тіла на виході з конденсатора теплового насоса, 𝑡г2
′ =55 °С; 

𝑇х2
′′  – температура “холодного” джерела теплового насоса 

(температура повітря на виході з випарника теплового насоса), 𝑡х1
′′ =-

10 °С; 

𝜑2 – реальний коефіцієнт трансформації другого 

теплового насоса. 

Коефіцієнт трансформації другого ТН 𝜑2 = 3. 

 

Теплова потужність, яку необхідно виробляти в конденсаторі ТН визначається 

за формулою: 

𝑄г
ТН2 = 𝑄о + 𝑄в + 𝑄ГВ (6.21) 

де: 𝑄г
ТН2 – теплова потужність, яку повинен забезпечити другий ТН для 

покриття потреб теплоти на опалення, вентиляцію та ГВ, кВт; 

𝑄о – витрата теплоти на опалення, кВт; 

𝑄в – витрата теплоти на вентиляцію, кВт; 

𝑄ГВ – витрата теплоти на гаряче водопостачання, кВт. 

Приймаємо, що витрата теплоти на гаряче водопостачання становить 

mл=50 л/добу, а температура – tг.в=45 ℃. 

Електрична потужність компресора та теплова потужність “холодного” 

джерела визначаємо за формулами (6.13), (6.14). Результати розрахунків наведено у 

вигляді таблиці 6.12. 

Залежності, наведені на (рис. 6.17) демонструють, що дана схема є 

працездатною для пасивних будинків при кратності повітрообміну k=2, 1/год, для 

нових будинків при k=3, 1/год та для старих будинків при k=4, 1/год. 

При менших кратностях повітрообміну, в випарник другого ТН буде 

надходити менше повітря, тому теплоти, яка відбиратиметься від нього, буде 

недостатньо для нагріву води в конденсаторі. При більших кратностях повітрообміну 
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немає необхідності охолоджувати повітря від +10 до -10 ℃, а значить коефіцієнт 

трансформації другого ТН зі збільшенням кратності вентиляції буде збільшуватись, 

але в цьому випадку зростатиме навантаження на калорифер системи вентиляції, так 

як необхідно буде нагріти більшу кількість повітря. 

Таблиця 6.12 

Результати розрахунків для різних видів будинків та при різній кратності 

повітрообміну 

k, 1/год 
Старі будинки Нові будинки Пасивні будинки 

Qг,кВт N,кВт Qх,кВт Qг,кВт N,кВт Qх,кВт Qг,кВт N,кВт Qх,кВт 

1 81 27 54 65,4 21,8 43,6 44,7 14,9 29,8 

2 93,2 31,1 62,1 77,6 25,9 51,7 56,9 18,9 37,9 

3 105,4 35,1 70,3 89,8 29,9 59,9 69,1 23 46,1 

5 129,8 43,3 86,5 114,2 38,1 76,1 93,5 31,2 62,3 

7 154,2 51,4 102,8 138,6 46,2 92,4 117,9 39,3 78,6 

10 190,8 63,6 127,2 175,2 58,4 116,8 154,5 51,5 103 

 

 

Рис. 6.17. Залежність теплової потужності “холодного” джерела другого ТН 

від кратності вентиляції: 
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1 – теплова потужність “холодного” джерела, 2, 3, 4 – теплова 

потужність, яку необхідно виробляти в випарнику для старих, нових 

та пасивних будинків. 

6.6.3 Розрахунки схеми теплопостачання на основі двох ТН, що працюють 

послідовно, а система ГВ ввімкнена паралельно до систем опалення та вентиляції 

 

Дана схема відрізняється від попередньої тим, що систему ГВ підключено 

паралельно до системи опалення, тому температура гарячої води в системі опалення 

буде вищою, що дозволяє використовувати традиційні опалювальні прилади. 

Доцільно проаналізувати як змінюватиметься електрична потужність на привід 

компресорів теплових насосів залежно від температури на вході в конденсатор 

другого ТН. Проведемо розрахунки при t'г1=40 ℃ та t''г2=80 ℃ для 

t''г1=t'г2=50, 55, 60, 65, 70 ℃. В таблиці 6.13 наведено розрахунки при кратності 

повітрообміну k=1, 1/год. На (рис. 6.18) графічно наведено результати розрахунків 

при різних кратностях повітрообміну. 

Таблиця 6.13 

Результати розрахунків при кратності вентиляції k=1, 1/год 

t''г1=t'г2, ℃ 50 55 60 65 70 

1  2,53 2,4 2,3 2,18 2,1 

Qг1, кВт 16,4 24,6 32,8 41,1 49,3 

N1, кВт 6,5 10,3 14,3 18,8 23,5 

2  2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Qг2, кВт 49,3 41,1 32,8 24,6 16,4 

N2, кВт 22,4 18,7 14,9 11,2 7,5 

∑N, кВт 28,9 28,9 29,3 30 30,9 

 

На (рис. 6.18) видно, що температура на виході з конденсатора ТН, що працює 

на атмосферному повітрі мало впливає на сумарну електричну потужність приводів 

компресорів теплових насосів, проте зі збільшенням температури має тенденцію до 

збільшення. 

Як і в схемі з послідовним підключенням споживачів, проміжна температура 

гарячої води мало впливає на сумарну електричну потужність компресорів двох 
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теплових насосів. З розрахунків, наведених в таблиці 6.13 видно, що коефіцієнти 

трансформації теплових насосів менші в порівнянні з першою та другою схемою, що 

пов’язано з вищою температурою на виході з конденсатора теплового насосу, який 

працює на вентиляційному повітрі. Тому дана схема доцільна для використання в 

будівлях, де є необхідність використання традиційних опалювальних приладів з 

високою температурою теплоносія. 

 

Рис. 6.18. Залежність сумарної електричної потужності від температури на 

вході в конденсатор другого ТН при різній кратності вентиляції: 

1 – t'г2=50 ℃, 2 – t'г2=55 ℃, 3 – t'г2=60 ℃, 4 – t'г2=65 ℃, 5 – t'г2=70 ℃. 

 

6.7 Висновки по розділу 6 

 

1. Дослідження пілотного підігрівача повітря показали, що морозне повітря 

можна підігрівати при вільній конвекції від мінус 11,5 °С до мінус 4,8 °С при витраті 

повітря 240 м3/год. При подачі повітря вентилятором продуктивністю 

1300 м3/год – від мінус 10,8 °С до мінус 6,5 °С, що дозволяє зменшити витрату 

теплоти у традиційному калорифері, встановленому після кристалізатора, до 20%. 
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2. Досліджено зрошення насадок з труб з використанням крапельниць для 

поливу рослин. Використання крапельниць слід рекомендувати для попередження 

виносу дрібних крапель за межі апарату, яке має місце при зрошені форсунками. 

3. Перевірено систему скидання льоду у вигляді конгломерату бурульок з 

нахилених труб в пілотному кристалізаторі-підігрівачі повітря при нахилі труб 

насадки 27° до горизонту. 

4. Щоб уникнути явища обмерзання лопатей вентилятора, який переміщує 

морозне повітря, необхідно розмістити його на вході в установку чи за калорифером. 

Взимку в приміщеннях при опаленні сухе повітря, тому винесення крапель і їх 

підігрів в калорифері дозволяє підвищити вологість повітря до оптимальних значень. 

5. Розроблено алгоритми використання кристалізаторів-підігрівачів повітря в 

системах вентиляції і системах теплопостачання з тепловими насосами. 

6. Для рівномірного підігрівання повітря потрібно 3 або більше блоків 

кристалізаторів-підігрівачів повітря. 

7. Зниження температури атмосфери, при використанні кристалізаторів-

підігрівачів повітря, сприяє підвищенню економії традиційної теплоти на вентиляцію 

за рахунок збільшення теплоти отриманої від кристалізації води. 

8. Паралельне підключення теплових насосів є найбільш оптимальним 

варіантом, оскільки така схема може забезпечити гаряче водопостачання влітку. Дана 

схема не потребує використання акумулятора гарячої води. Коефіцієнт трансформації 

теплового насосу на атмосферному повітрі, яке підігрівається теплотою кристалізації 

води при температурі зовнішнього повітря -10 ℃ становить φ1 = 2,7, а теплового 

насосу на вентиляційному повітрі φ2 = 3. 

9. Розроблені схеми доцільно використовувати в громадських будівлях з 

кратністю повітрообміну від 1 до 4, 1/год, при більших кратностях повітрообміну є 

надлишок потужності, що виробляється в випарнику ТН, тому можна обійтись без ТН 

на атмосферному повітрі. Такий ефект досягається лише в випадку використання 

кристалізаторів перед регенератором та перед тепловим насосом на атмосферному 

повітрі. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі вирішене актуальне наукове завдання теоретичного та 

експериментального обґрунтування використання енергії довкілля для забезпечення 

кліматичних умов в приміщеннях будинків, споруд  тощо при комплексному 

застосуванні процесів перетворювання води в лід та в зворотному напрямку. 

Відповідно до поставленої мети в роботі отримано наступні наукові та 

практичні результати: 

1. Досліджено утворення та зростання бурульок на горизонтальних дротяних 

насадках діаметром 0,5 мм і на трубах від 8 мм до 110 мм, виготовлених зі сталі, 

алюмінею, поліпропілену. Проведено експериментальне дослідження механізмів 

формування бурульок на початковій стадії їх зростання і показано, що на насадках з 

дроту діаметром 0,5 мм відстані між центрами формування бурульок складає 5-7 мм, 

в порівнянні з відомими дослідженнями, в яких ця відстань лежить в межах 18-25 мм 

для циліндричних насадок більшого діаметра. 

2. На основі аналізу результатів експериментальних досліджень були отримані 

емпіричні рівняння для визначення відносної маси льоду та середньої теплової 

потужності, віднесеної до одного метра насадки та різниці температур в 1 ºС, які 

можуть бути використані для розрахунку процесів виробництва льоду та підігрівання 

повітря теплотою кристалізації води. Встановлено, що при температурах довкілля -

3...-7 °С метод отримання льоду в бурульках є найбільш ефективним. 

3. Досліджено зміни з часом товщини льодяного наросту на насадках в 

горизонтальній площині та довжини бурульок, що дозволило розрахувати відстань 

між насадками і ярусами при заданому часі роботи кристалізатора-підігрівача 

повітря. 

4. Зафіксовано ефект утворення двох рядів бурульок не на нижній твірній 

насадки, а на деякій відстані від неї (залежить від матеріалу насадки). Цей ефект 

дозволяє збільшити продуктивність при використанні полімерних труб. 

5. Розроблена математична модель процесу утворення льоду на 

горизонтальній трубній насадці при поперечному обтіканні повітрям горизонтальних 
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насадок та створений метод для розрахунку маси намороженого льоду, конфігурації 

бурульок та наросту навколо труби насадки в залежності від її діаметра, температури, 

відносної вологості та швидкості руху повітря, матеріалу труби насадки та 

поверхневої густини зрошення. Конфігурація утвореного зверху насадки льоду 

визначається інтенсивністю теплообміну при вільній та вимушеній конвекції повітря, 

що рухається знизу вгору. Результати експериментального дослідження та 

математичного моделювання співпадають. 

6. Розроблено алгоритм роботи установки для нагрівання повітря, який 

забезпечує постійний в часі процес за рахунок встановлення 3-4 кристалізаторів-

підігрівачів повітря, що забезпечують постійну витрату підігрітого до температури 

мінус 3...5 °С повітря. 

7. Розроблено пілотний підігрівач повітря теплотою кристалізації води, який 

при подачі повітря вентилятором продуктивністю 1300 м3/год підігрівав повітря від 

мінус 10,8 °С до мінус 6,5 °С і показано, що такої витрати води повітря достатньо для 

вентиляції будівлі площею 400 м2 при коефіцієнті повітрообміну 1. 

8. Розроблені нові технічні рішення, захищені патентами України, для 

одночасного підігрівання теплотою кристалізації води вентиляційного повітря перед 

калориферами та атмосферного повітря перед випарником теплового насосу. У 

випадку роботи теплового насосу типу повітря-вода на вентиляційних викидах 

розроблене рішення дозволяє в період з температурами нижче 0 °С працювати 

тепловому насосу лише на вентиляційних викидах. 
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Охолоджувач-кристалізатор для підігрівання повітря та генерації льоду в 

бурульках / І.І. Пуховий, А.М. Постоленко, заявник і патентоутримувач 
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Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, 

заявл. 27.01.2015, опубл. 10.07.2015. Бюл. № 13. (Особистий внесок дисертанта: 

дослідив утворення льоду на нахилених насадках, розробив коаксіальну консоль для 

скидання льоду). 

18. Патент на корисну модель № 97161, Україна, МПК F25B 29/00. Спосіб 

виробництва льоду в теплонасосній установці / І.І. Пуховий, А.О Конак, 

А.М, Постоленко, заявник і патентоутримувач Національний технічний університет 

України “Київський політехнічний інститут”, заявл. 16.05.2014, опубл. 10.03.2015. 

Бюл. № 5. (Особистий внесок дисертанта: запропонував ідею підмішування повітря 

з від’ємною температурою, що виходить з випарника до морозного повітря). 

19. Патент на корисну модель № 93148, Україна, МПК F24С 1/00 F24D 15/00. 

Охолоджувач-кристалізатор води для підігрівання повітря і генерації льоду в 

бурульках / І.І. Пуховий, М.Л. Новік, А.М. Постоленко, заявник і патентоутримувач 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, 

заявл. 25.02.2014, опубл. 25.09.2014. Бюл. № 18.( Особистий внесок дисертанта: 

запропонував ідею додаткової подачі води на нижні яруси). 

20.  Патент на корисну модель № 121482, Україна, МПК F25С 1/00 F24D 

15/00. Спосіб генерації льоду в бурульках і підігрівання повітря / 

І.І. Пуховий,  А.М Постоленко, заявник і патентоутримувач Національний технічний 

університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, 

заявл. 02.06.2017; опубл. 11.12.2017. Бюл. № 23. (Особистий внесок дисертанта: 

запропонував використання основ з матеріалу, який має великий кут змочування 

водою). 

http://uapatents.com/2015/07/10
http://uapatents.com/patents/f25b-29-00
http://uapatents.com/patents/konak-anastasiya-oleksandrivna
http://uapatents.com/2015/07/10
http://uapatents.com/patents/f24d-15-00
http://uapatents.com/6-93148-okholodzhuvach-kristalizator-vodi-dlya-pidigrivannya-povitrya-i-generaci-lodu-v-burulkakh.html
http://uapatents.com/6-93148-okholodzhuvach-kristalizator-vodi-dlya-pidigrivannya-povitrya-i-generaci-lodu-v-burulkakh.html
http://uapatents.com/patents/novik-maksim-leonidovich
http://uapatents.com/2015/07/10
http://uapatents.com/patents/f24d-15-00
http://uapatents.com/patents/f24d-15-00
http://uapatents.com/4-121482-sposib-generaci-lodu-v-burulkakh-i-pidigrivannya-povitrya.html
http://uapatents.com/2015/07/10
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ДОДАТОК Б 

Програмний код для контроллера Arduino, що забезпечує автоматизоване 

визначення маси та температур та їх зберігання на цифрових носіях інформації 

 
//SD Card writing data 
#include <SD.h> //SD Card Library 
#include <OneWire.h>              //I2C Library 
#include <DallasTemperature.h> 
#include "HX711.h"                //weight unit Libary 
//Temperature Pins 
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino 
#define ONE_WIRE_BUS 2 
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices 
 (not just Maxim/Dallas temperature ICs) 
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.  
DallasTemperature sensors(&oneWire); 
//SPI SD Card Pins 
//MOSI = Pin 11 
//MISO = Pin 12 
 //SCLK = PIN 13 
  int CS_pin = 10;        //CS = PIN 10 
//Weight Sensor Pins 
//Scale#1 
// HX711.DOUT - pin #A1 
// HX711.PD_SCK - pin #A0 
 
HX711 scale_1(A1, A0); 
// parameter "gain" is ommited; the default value 128 is used by the library   
 
//Scale#2 
// HX711.DOUT - pin #A3 
// HX711.PD_SCK - pin #A2 
 
HX711 scale_2(A3, A2); 
// parameter "gain" is ommited; the default value 128 is used by the library   
 
float refresh_rate = 0.0;  //Dataloger Refresh Rate 
long id = 1;                //Use this to store the id # of our reading. 
 
void setup() 
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{ 
  //Wire.begin(); 
  // Start up the library 
  //sensors.begin(); 
 
  Serial.begin(9600); 
 
  scale_1.set_scale(407.f); // this value is obtained by calibrating the scale #1 
  scale_1.tare();  // reset the scale to 0 
 
  scale_2.set_scale(427.f);  // this value is obtained by calibrating the scale #2 
  scale_2.tare();       // reset the scale to 0 
 
  Serial.println("Initializing Card"); 
  //CS Pin is an output 
  pinMode(CS_pin, OUTPUT); 
 
  //Initialize Card 
  if (!SD.begin(CS_pin)) 
  { 
      Serial.println("Card Failure"); 
      return; 
  } 
  Serial.println("Card Ready"); 
 
  //Read the Configuration information (COMMANDS.txt) 
  File commandFile = SD.open("COMMANDS.txt"); 
  if (commandFile) 
  { 
    Serial.println("Reading Command File"); 
 
    float decade = pow(10, (commandFile.available() - 1)); 
    while(commandFile.available()) 
    { 
      float temp = (commandFile.read() - '0'); 
      refresh_rate = temp*decade+refresh_rate; 
      decade = decade/10; 
    } 
    Serial.print("Refresh Rate = "); 
    Serial.print(refresh_rate); 
    Serial.println("ms"); 
    commandFile.close(); 
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  } 
  else 
  { 
    Serial.println("Could not read command file."); 
    return; 
  } 
     //Write Log File Header 
  File logFile = SD.open("LOG.csv", FILE_WRITE); 
  if (logFile) 
  { 
    logFile.println("; ; ; ; ;"); //Just a leading blank line, incase there was previous data 
    String header = "ID; Weight1; Weight2; TotalWeihgt; Temp;"; 
    logFile.println(header); 
    logFile.close(); 
    Serial.println(header); 
  } 
  else 
  { 
    Serial.println("Couldn't open log file"); 
  } 
  void loop() 
{ 
  //Read Temperature 
  // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature  
  // request to all devices on the bus                     
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures 
 
  Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));  
  float temp_c = sensors.getTempCByIndex(0); // Get the temp  
 
  //Check Weight sensor #1 
   Serial.print("| average#1:"); 
  int waight_average_1 = scale_1.get_units(5); 
  Serial.println(waight_average_1); 
  scale_1.power_down();           // put the ADC in sleep mode 
 
 //Check Weight sensor #2 
   Serial.print("| average#2:"); 
  int waight_average_2 = scale_2.get_units(5); 
  Serial.println(waight_average_2); 
  scale_2.power_down();           // put the ADC in sleep mode 
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  int TotalWeihgt =  waight_average_1 + waight_average_2; 
  Serial.println(TotalWeihgt); 
    delay(500); 
  scale_1.power_up(); 
  scale_2.power_up();  
 
  //Create Data string for storing to SD card 
  //We will use CSV Format   
  String dataString = String(id) + "; " + String(waight_average_1) + "; " + 
String(waight_average_2) + "; "+ String(TotalWeihgt) + "; " + String(temp_c) + "; ";  
 
  Serial.println(String(temp_c)); 
 
  //Open a file to write to 
  //Only one file can be open at a time 
  File logFile = SD.open("LOG.csv", FILE_WRITE); 
  if (logFile) 
  { 
    logFile.println(dataString); 
    logFile.close(); 
    Serial.println(dataString); 
  } 
  else 
  { 
    Serial.println("Couldn't open log file"); 
  } 
    //Increment ID number 
  id++; 
   delay(refresh_rate); 
} 
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ДОДАТОК В 

Таблиця В.1 Результати експериментальних досліджень утворення льоду в бурульках на трубах розміщених 

горизонтально 

Діамет

р 

труби,

мм 

Дата 

досліджен

ня 

Середня 

температу

ра 

зовнішньог

о повітря, 

С 

Орієнтація 

труби 

Матеріал 

труби 

Довжи

на 

ділянк

и 

труби, 

мм 

Відста

нь між 

буруль

ками, 

мм 

Кількіс

ть 

рядів 

буруль

ок, шт 

Діаметр 

бурульки 

(верх), мм 

Діаметр 

бурульки 

(низ), мм 

Довжина 

бурульки, 

мм 

Кількість 

бурульок, 

шт 

Кількість 

бурульок 

на 1 м 

довжини 

труби 

Вага 

льоду в 

бурульках

, кг 

Вага 

льоду на 

трубі, кг 

Загальна 

вага 

намороже

ного 

льоду, кг 

Кількість 

льоду в 

бурульках

, % 

6 06.12.2014 -4,1 горизонтальна сталь 410 18,6 1 10 5 120 23 55 0,142 0,068 0,21 67,6 

8 06.12.2014 -4,1 горизонтальна сталь 440 17,6 1 10 5 90 26 58 0,116 0,09 0,206 56,3 

8 28.01.2012 -10,3 горизонтальна алюміній 400 20,3 1 17,8 4,47 198 20 50 - - 1,12 - 

8 18.02.2013 -5,6 горизонтальна алюміній 340 17 1 17,5 5 420 21 60 - - 1,512 - 

16 06.12.2014 -4,1 горизонтальна сталь 220 16,9 1 9 5 70 14 60 0,045 0,046 0,091 49,5 

16 07.01.2015 -12,6 горизонтальна алюміній 160 14,5 1 12,5 5 190 12 70 0,234 0,208 0,442 52,9 

16 10.01.2012 -14,22 горизонтальна алюміній 750 16 1 20,3 5 750 47 64 - - 4,964 - 

16 18.02.2013 -5,6 горизонтальна алюміній 310 23,7 1 17,6 5 410 14 43 - - 2,01 - 

20 06.12.2014 -4,1 горизонтальна сталь 460 17,0 1 9 5 90 28 60 0,136 0,205 0,341 39,9 

20 07.01.2015 -12,6 горизонтальна пластик 710 16,9 2 15 5 350 43 60 1,65 0,4 2,05 80,5 

30 18.02.2013 -5,6 горизонтальна алюміній 130 18,6 1 16,6 5 273 8 55 - - 1,138 - 

30 18.02.2013 -5,6 горизонтальна алюміній 650 12,5 1 5,8 5 7 6 81 - -  - 

34 06.12.2014 -4,1 горизонтальна сталь 580 18,7 1 9 5 110 32 54 0,134 0,31 0,444 30,2 

34 31.12.2014 -8,7 горизонтальна сталь 790 18,0 1 17,5 5 200 45 57 0,768 0,75 1,518 50,6 

34 07.01.2015 -12,6 горизонтальна сталь 710 21,5 1 18 5 400 34 47 1,518 0,9 2,418 62,8 

34 07.01.2015 -12,6 горизонтальна пластик 510 18,2 2 11,5 5 300 29 56 1,106 0,624 1,73 63,9 

34 31.12.2014 -8,7 горизонтальна пластик 540 16,4 2 11,5 5 256 34 62 1,396 0,25 1,646 84,8 

45 06.12.2014 -4,1 горизонтальна сталь 230 15,3 1 9 5 110 16 66 0,05 0,122 0,172 29,1 

50 26.01.2014 -14,5 горизонтальна пластик 290 12,1 2 - - - 25 84 - - - - 

110 02.02.2014 -6,8 горизонтальна пластик 750 13,6 2 - - - 56 74 2,606 2,39 5,00 52,2 

40*20 31.12.2014 -8,7 горизонтальна сталь 730 22,1 1 - 5 150 34 46 0,374 0,534 0,908 41,2 
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ДОДАТОК Г 

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОВІДДАЧІ ДЛЯ КІНЧИКА БУРУЛЬКИ 

за методом Л. Макконена (Makkonen L.) [55] 

 

Коефіцієнт тепловіддачі 𝛼кін, що отримані в результаті експериментів 

виражають через залежності виду Nu=f (Re,Pr). 

Таким чином коефіцієнт тепловіддачі через число Нуссельта (Nu): 

де: 𝜆пов– теплопровідність повітря. 

Для краплі на кінчику бурульки в умовах вільної конвекції число Нусельта 

визначаємо за методикою, що застосовують для сфери [55]: 

𝑁𝑢кін
в = 1,83 + 0,398𝐺𝑟кін

0,252
 (Г.2) 

де:𝐺𝑟кін-  число Грасгофа. 

𝐺𝑟кін =
𝑔𝑑бур

3 (0℃ − 𝑡пов)

ʋ2(𝑡пов + 273,15)
 

(Г.3) 

де: ʋ - кінематична вязкість повітря. 

Для краплі на уінчику бурульки в умовах примусової конвекції число 

Нусельта визначаємо за методикою [55]: 

𝑁𝑢кін
пр

= 2 + 0,538𝑅𝑒кін
0,5

 (Г.4) 

де: 𝑅𝑒кін – число рейнольдса. 

𝑅𝑒кін =
𝑊пов𝑑кр

ʋ
 

(Г.5) 

де: 𝑊пов - швидкість руху потоку повітря. 

При проведенні розрахункив визначають число Нусельта як при вільній 𝑁𝑢кін
в  

так і при примусовій 𝑁𝑢кін
пр

 конвекції. Для подальших розрахунків використовують 

більше значення.

𝛼кін =
𝜆пов ∙ 𝑁𝑢кін

𝑑кр
 

(Г.1) 
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ДОДАТОК Д 

 

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОВІДДАЧІ ДЛЯ СТІНКИ 

БУРУЛЬКИ за методом Л. Макконена (Makkonen L.) [55] 

 

Коефіцієнт тепловіддачі 𝛼ст, що отримані в результаті експериментів 

виражають через залежності виду Nu=f (Re,Pr). 

Таким чином коефіцієнт тепловіддачі через число Нуссельта (Nu): 

𝛼 =
𝜆пов ∙ 𝑁𝑢ст

𝐿
 

(Д.1) 

Для стінки бурульки в умовах вільної конвекції число Нусельта визначаємо з 

рівняння [55]: 

𝑁𝑢ст
в =

0,9𝑆𝑁𝑢ст,𝐿
в

ln (1 + 0,9𝑆)
 

(Д.2) 

де:  

𝑆 =
2𝐿

𝐷𝑁𝑢ст,𝐿
в  

(Д.3) 

Для стінки бурульки в умовах примусової конвекції число Нусельта 

визначаємо за методикою [55] для гладкого циліндра: 

𝑁𝑢ст
пр

= 0,881𝑅𝑒ст
0,330

 для 0,4 < 𝑅𝑒ст ≤ 4 

𝑁𝑢ст
пр

= 0,881𝑅𝑒ст
0,385

 для 4 < 𝑅𝑒ст ≤ 40 

𝑁𝑢ст
пр

= 0,608𝑅𝑒ст
0,466

 для 40 < 𝑅𝑒ст ≤ 4000 

𝑁𝑢ст
пр

= 0,172𝑅𝑒ст
0,618

 для 4000 < 𝑅𝑒ст ≤ 4 ∙ 104 

𝑁𝑢ст
пр

= 0,024𝑅𝑒ст
0,805

 для 4 ∙ 104 < 𝑅𝑒ст ≤ 4 ∙ 105 

(Д.4) 

де: 𝑅𝑒ст – число Рейнольдса. 

𝑅𝑒ст =
𝑊пов𝑑бур

ʋ
 

(Д.5) 

При проведенні розрахункив визначають число Нусельта як при вільній 𝑁𝑢ст
в  

так і при примусовій 𝑁𝑢ст
пр

 конвекції. Для подальших розрахунків використовують 

більше значення.  
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ДОДАТОК Е 

ПРОГРАМНИЙ КОД НА VBA РОЗРАХУНКУ МАСИ 

НАМОРОЖЕНОГО ЛЬОДУ НА ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ НАСАДЦІ 
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ДОДАТОК Ж 

Документи про впровадження та використання результатів дисертаційної 

роботи 
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