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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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

Зменшення його імпорту за рахунок використання відновлюваних джерел енергії 

(ВДЕ) сприяє енергетичній незалежності та національній безпеці і зменшує викиди 

парникових газів, які  призводять до глобального потепління. Використання ВДЕ є 

важливим фактором енергозбереження та охорони довкілля.  

В процесі фазових переходів вода-лід і навпаки виділяється і поглинається 

теплота, яка практично може бути використана взимку для підігрівання морозного 

повітря, а влітку – для охолодження повітря та інших продуктів. На даний час такі 

процеси вивчені недостатньо, відсутні методики їх розрахунків. 

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. 

- 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. 
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- 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; 

- 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 
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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, 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 вентиляції та теплових насосах, при 

цьому розширюється зона використання теплових насосів повітря-повітря та 

повітря-вода на регіони з температурами, нижче -10 ºС. 

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%. 

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 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 

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: 
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[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 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» (м. 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 роботи. 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 на 7 сторінках та додатки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертації, сформульована мета та 

основні задачі дослідження. Показана наукова новизна і практичне значення 

одержаних результатів, результати впровадження в наукову та прикладну практику. 

У першому розділі на основі огляду вітчизняних та зарубіжних 

літературних джерел показано, що одним зі способів зниження використання 

первинних енергетичних ресурсів для цілей холодопостачання є використання 

природного холоду акумульованого у вигляді водяного льоду.  
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Наведений аналіз методів виробництва льоду, їх переваги та недоліки. Метод 

наморожування льоду в бурульках на градирнях рекомендується використовувати в 

районах з м’якими зимами чи нестійкими морозами. Відомі зарубіжні дослідження 

утворення бурульок на кабелях ліній електропередачі (ЛЕП). Теоретичних чи 

експериментальних досліджень виробництва льоду в бурульках в доступній 

літературі не знайдено. 

Відзначено, що процеси утворення та росту бурульок вивчені недостатньо. 

Найчастіше зустрічаються роботи по вивченню процесів утворення і моделюванню 

одиночних бурульок чи утворення природного льоду в авіації, на опорних 

конструкціях і кабелях ЛЕП. Відсутні експериментальні дослідження по 

підігріванню повітря теплотою кристалізації. На основі аналізу літературних джерел 

зроблені висновки та поставлені задачі дослідження. 

Другий розділ дисертації присвячений розробці бурулькового 

кристалізатора-підігрівача повітря. Кристалізатор-підігрівач повітря належить до 

систем тепло- та холодопостачання і може бути використаний для підігрівання 

повітря з температурами нижче 0°С в системах вентиляції перед повітряними 

тепловими насосами та для виготовлення льоду взимку з акумулюванням його на 

літо. 

В основу охолоджувача-кристалізатора води поставлена задача створення 

можливостей для використання підігрітого 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 запропоновані системи виконані з використанням 

горизонтальних електропровідних насадок (основ) з дроту у вигляді змійовиків, 

зігнутих у одній площині і розміщених по висоті в різних ярусах. У даній установці 

видалення утвореного льоду виконувалось пропусканням електричного струму 

через лінійні основи. Для недопущення зростання між собою товстих частин 

бурульок на різних основах, що 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 (Патент України на корисну модель №UA93148U). При цьому 

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

видалення льоду в установці займає декілька хвилин. Розроблений бурульковий 

охолоджувач-кристалізатор води дозволяє збільшити продуктивність і забезпечити 

значну тривалість роботи без видалення льоду шляхом використання дротяних 

насадок, розміщених у шаховому порядку. 

Запропонований інший тип кристалізатора-підігрівача повітря та генерації 

льоду в бурульках з насадками з нахилених труб (Патент України на корисну 

модель №UA100123U). 

В його основу покладені завдання зменшити рециркуляцію води, спростити та 

здешевити процес видалення льоду, використати теплоту кристалізації для 

підігрівання повітря. 

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 
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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. 

Третій розділ присвячений дослідженню утворення льоду на горизонтальних 

насадках з дроту діаметром 0,5 мм з ніхрому. Наведений опис експериментальної 

установки та методики проведення досліджень. 

Для розпилювання води в установці використовувалась форсунка 

промислового виробництва тонкого розпилу з постійною витратою води 

Gф=140 мл/хв = 8,4 л/год. 

Вимірювання температури довкілля проведено з використанням ртутного 

термометра та термопар типу хромель-алюмель. 

Для знімання намороженого льоду використано пропускання електричного 

струму через насадку впродовж 7-8 хв. 

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 подавався 

електричний струм. Вироблений таким чином лід кожного разу збирався у ємність і 

визначалась його маса. Установка знову включалась і працювала більш довгий 

проміжок часу. 

Для аналізу процесу утворення льоду на насадках з дроту та отримання 

математичних залежностей, якими можна користуватись для розрахунку 

аналогічних льодогенераторів, введена величина відносна маса льоду на один метр 

довжини насадки та один градус різниці температури кристалізації і температури 

довкілля , кг/(м·°С). Найбільш доцільним є проведення розрахунків з 

використанням залежностей продуктивності, віднесеної до довжини насадки. 

На основі результатів експериментальних досліджень вперше була отримана 

емпірична залежність відносної маси льоду від тривалості процесу його 

наморожування для дроту діаметром 0,5 мм при густині поверхневого зрошення 

форсункою G=0,014 кг/(с·м2) та температурі зовнішнього повітря tп=-3...-7 °С: 

 
  

(1) 

де: τ – час роботи установки, хв. 

Аналіз отриманих результатів показав, що доцільним є використання де-

кількох ярусів насадок, що підвищує продуктивність апарату і дозволяє більш 

ефективно використати воду. Частка води, що перетворилась в лід, зростає з часом і 

складає від 8 % після перших 0,5 годин роботи до 28 % – після 7 годин. 

Тривалість роботи установки залежить від відстані між насадками. 

Проходження повітря блокується змерзанням верхніх частин бурульок сусідніх 

конгломератів. 

Четвертий розділ присвячений дослідженню утворення льоду в бурульках на 

горизонтальних та нахилених насадках з труб. Наведений опис експериментальної 

установки і методики проведення досліджень. 

Розглянуто вплив діаметра циліндричних насадок на характер 

льодоутворення, при чому трубчасті консольні насадки дозволяють пропускати 

через порожнину труб теплоносій і швидко видаляти бурулькові конгломерати. 
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Дослідна установка висотою 1,8 м прямокутного поперечного перерізу 

0,9×0,42 м з робочою зоною, відокремленою від атмосфери плівкою. Зовнішнє 

холодне повітря потрапляє в робочу зону знизу і піднімається вгору.  

Дві форсунки для розпилу води розміщені в верхній частині установки. 

Відстань між форсунками та насадками складала hф=0,8 м. 

Температури вимірювались термопарами типу хромель-алюмель та 

автоматизованого вимірювального комплексу реєстрації сигналів термопар. Дані 

зміни маси намороженого льоду в часі отримані за допомогою автоматичного 

модуля вимірювання маси, побудованого на базі 2-х тензодатчиків. Результати 

вимірювання передавались на персональний комп’ютер. 

Дослідження для визначення характеру утворення льоду на циліндричних 

насадках різних діаметрів проводились при однакових умовах: густина зрошення, 

температура навколишнього повітря. Насадки розміщувались паралельно на відстані 

0,15 м. 

Через певні проміжки часу проводилась фотофіксація та контроль 

геометричних розмірів льодяних утворень на трубі та в бурульках з подальшою 

обробкою фотографій в програмі ImageJ, що дозволяє проводити геометричні 

вимірювання (довжина, діаметр) за існуючими світлинами. 

Наморожений лід знімали і проводили контрольне вимірювання маси шляхом 

зважування на електронних вагах окремо для льоду на поверхні труби та в 

бурульках. 

На горизонтальних циліндричних насадках лід утворюється на поверхні 

насадки і у вигляді бурульок. 

Інтенсивність утворення льоду в бурульках на насадці в значній мірі залежить 

від їх кількості. В дослідженнях прийнято, що відстань між бурульками дорівнює 

відстані між краплями, що їх формують на початковому етапі формування 

конгломератів. Отримані в роботі експериментальним шляхом відстані між 

бурульками для циліндричних насадок діаметром від 6 до 110 мм складають від 

12 мм до 24 мм (на дроті діаметром 0,5 мм – від 5 до 7 мм). Для циліндричної 

насадки з полімерних матеріалів відстань між бурульками зменшується при 

зростанні діаметра насадки. Пов’язано це зі збільшеною кількістю вловленої трубою 

насадки води, більшим кутом змочування матеріалу насадки та силами 

поверхневого натягу. 

На основі експериментів встановлено, що при однаковій температурі повітря 

та постійній поверхневій густині зрошення G=0,014 кг/(с·м2) зі збільшенням 

діаметра труби насадки частка намороженого льоду в бурульках (під насадкою) 

зменшується. Цей ефект пов’язаний з теплообмінними процесами, що проходять на 

кінчику бурульки. 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. 

В проведених дослідженнях при постійній поверхневій густині зрошення 

G=0,014 кг/(с·м2) для труб діаметром від 6 до 45 мм і середній температурі 

зовнішнього повітря від -4,1 до -14,2 °С була отримана математична залежність 

швидкості росту бурульки υl, мм/хв.  в довжину від температури зовнішнього 

повітря tп, °С: 

 (2) 
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де: υl – швидкість росту бурулькового конгломерату в довжину, мм/хв.;  

tп – температура зовнішнього повітря, °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. 

Під час експериментів вимірювалось радіальне збільшення товщини льоду R 

над поверхнею насадки. Отримане значення R відносилося до часу в годинах і 

різниці температур між 0 °С і температурою морозного повітря.  

Отримана математична залежність визначення швидкості росту крижаного 

наросту υδr, мм/(год·°С) для dтр=6...110 мм в діапазоні температур зовнішнього 

повітря tп=-4...-15 °С та постійній поверхневій густині зрошення G=0,014 кг/(с·м2): 

 (3) 

де: υδr – швидкість росту зовнішнього радіуса крижаного наросту, мм/(год·°С); 

dтр – діаметр труби на якій відбувається формування льодяного наросту, мм.  

 
Рис. 1. Утворення бурульок: 1 – одного ряду на сталевій трубі dтр = 30 мм; 

2 – двох рядів бурульок на пластиковій трубі dтр = 30 мм. 

Використання труб з полімеру чи з полімерним покриттям з низькими 

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

(рис.1) і значно підвищує продуктивність, особливо на початковому етапі, коли 

поверхня бурульок незначна. Це явище спостерігалось вперше і можна 

рекомендувати використання полімерних труб для підвищення продуктивності 

установки. 

Збільшення діаметра льодяного наросту на насадці автоматично приводить до 

збільшення подачі води на бурульки за рахунок збільшення поверхні, на яку падає 

вода. 

На (рис. 2), наведено графік залежності відносної маси виробленого льоду на 

трубах зі сталі (2) та полімеру (3) діаметром dтр=20 мм та на дроті діаметром 

0,5 мм (1), що були отримані експериментальним шляхом. Результати для дроту 

значно гірші і повязано це, в першу чергу, з малою поверхнею контакту дроту 

насадки та диспергованої води. Більш вдалим рішенням може бути використання 

труб. 
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Середня теплова потужність установки P, Вт/м (рис. 3) розрахована за 

періоди 30 хв., віднесена до 1 м довжини насадки при однаковій різниці температур 

5,5 °С та постійній поверхневій густині зрошення. 

Рис. 2. Залежність відносної маси намороженого льоду, ·10³, кг/(м·°С), від 

часу τ, год. при постійній поверхневій густині зрошення 

G=0,014 кг/(с·м2): 1 – насадка з ніхромового дроту діаметром 0,5 мм; 

2 – труба насадки dтр=20 мм зі сталі, 3 – труба насадки dтр=20 мм з 

полімеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Залежність середньої теплової потужності P, Вт/м, від часу τ, год. 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 – труба насадки dтр=20 мм зі сталі, 3 – труба насадки dтр=20мм з 

полімеру. 

П’ятий розділ дисертації присвячено математичному моделюванню процесу 

утворення льоду на горизонтальній трубній насадці. 
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Автором запропонований алгоритм розрахунку маси намороженого льоду на 

горизонтальній насадці для розробки математичної моделі та написана програма з 

використанням мови програмування Visual Basic. 

В льодогенераторі з насадками відбуваються одночасно процеси утворення 

льоду на поверхні (трубі) та у вигляді бурульок. При цьому диспергований потік 

води рухається зверху вниз, зустрічаючи на своєму шляху насадки, а холодне 

повітря рухається в протилежному напрямку. Холодне повітря спочатку 

нагрівається від теплоти кристалізації води, а потім – охолоджуючи краплі води, що 

рухаються назустріч (від форсунки до насадки). 

Для такого випадку математичні моделі не розроблені. 

Маса води, що потрапить на трубу, залежить від густини зрошення та площі 

поперечного перерізу труб насадки. Для моделі приймаємо поверхневу густину 

зрошення постійною. 

Площа поперечного перерізу насадки в процесі роботи установки 

збільшується через утворення наросту льоду навколо труби. 

Диспергований потік води потрапляє на поверхню циліндричної насадки 

(труби) і утворює плівку, що починає під дією сил тяжіння рухатись по дотичній 

вниз. Частина води при цьому замерзає, а інша – продовжує свій рух, 

поповнюючись водою, що потрапляє на поверхню труби. Цей процес продовжується 

до критичної точки, що розташована на горизонтальному діаметрі труби (π/2). 

В залежності від властивостей матеріалу, з якого виготовлена циліндрична 

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, а для поверхонь, що погано 

змочуються (полімери), або подачі переохолодженої води відбувається утворення 

двох рядів бурульок. 

Утворення льоду на поверхні циліндричної насадки. Льодяний наріст над 

трубою формується вздовж всієї поверхні труби.  

Вважаємо, що температура повітря нижче температури замерзання води, а 

температура води – вище температури замерзання. Прийнято, що краплі 

диспергованої води, рухаються зверху вниз, мають паралельні траєкторії і напрям 

руху, перпендикулярний до насадки. Розмір краплі та її швидкість невеликі, тому 

теплоту, що виділяється в процесі контакту краплі та поверхні насадки, до уваги не 

беремо. Вважаємо, що вся маса води, яка була в краплі, без розбризкування, 

потрапила на поверхню насадки і рухається вздовж неї; вся вода, що дісталась до 

точки , рухається у нижню частину циліндра, де потрапляє в основу 

бурульки; на відрізку  вода не замерзає. 

Вода рухається по поверхні насадки у вигляді тонкої плівки, швидкість і 

товщина якої змінюється 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  товщина 

намороженого льоду має найбільшу товщину, а в точці  – найменшу, що 

пов’язано з нерівномірністю тепловіддачі від циліндричної поверхні до оточуючого 

потоку повітря. 

Для моделювання процесу утворення льоду на поверхні циліндричної насадки 

були складені та розв’язані системи рівнянь матеріального (4) та теплового 
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балансів (5). Приймаємо, що тепло та масообмін вздовж поздовжньої осі насадки 

відсутні. 

 

Система рівнянь матеріального балансу: 

, 

(4) 

де:  – i-та площа поверхні циліндричної насадки, що уловлює дисперговану 

рідину і відповідає куту θ, м2;  – i-тий радіус циліндричної насадки з льодом, м; 

θ – кут, який відраховується від верхньої точки, рад;  – масова витрата води в 

кожному i-тому сегменті, кг/с; – маса льоду, що утворилась в 1-му сегменті, кг; 

 – маса води, вловлена 1-м сегментом поверхні трубної насадки, кг;  – 

маса води, що покинула поверхню трубної насадки 1-го сегменту і потрапила на 

поверхню 2-го, кг;  – маса льоду, що утворилась в i-му сегменті, кг;  –

маса води, що покинула сегмент, який передує i-му, кг;  – маса води, що 

покинула i-й сегмент, кг; G – поверхнева густина зрошення, кг/(м2·с); з Г – лінійна 

густина зрошення, кг/(м·с); – довжина ділянки трубної насадки, м; δi – товщина 

плівки води в i-му сегменті, м; ρ – густина, кг/м3; μ – в’язкість рідини, Н·с/м2; g – 

прискорення сили тяжіння, м/с2. 

Система рівнянь теплового балансу: 

, 

(5) 

де:  – сумарна густина теплового потоку, що підводиться до 

системи, Вт/м2;  – сумарна густина теплового потоку, що відводиться від 

системи, Вт/м2;  – густина теплового потоку в результаті аеродинамічного 

впливу, Вт/м2;  – густина теплового потоку в результаті удару краплі води об 
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поверхню, Вт/м2;  – густина теплового потоку в результаті кристалізації 

води, Вт/м2;  – густина теплового потоку, що передається в результаті різниці 

температур між водою, що потрапила на поверхню льодового утворення та 

льодового масиву, Вт/м2;  – густина теплового потоку, що передається в сектор з 

водою яка не замерзла в попередньому секторі, Вт/м2;  – густина теплового потоку 

в результаті взаємодії потоку повітря та поверхні утворення льоду (конвективний 

теплообмін), Вт/м2;  – густина теплового потоку в результаті випаровування 

води з поверхні утворення льоду, Вт/м2;  – густина теплового потоку в 

результаті випромінювання, Вт/м2;  – тепловий потік, що покидає сектор з водою 

яка не замерзла, Вт/м2;  – маса води, що покинула сегмент, що передує i-у, 

кг;  – теплоємність води, кДж/(кг·ºС);  – температура поверхні утворення 

льоду, ºС;  – температура води, що потрапляє до сектора i, ºС;  – теплота, що 

потрапила з сектора (i-1) і замерзає в поточному i-тому, Вт/м2;  – прихована 

теплота кристалізації води при , Дж/кг;  – частка води, яка замерзла; 

 – масова витрата води в кожному i-тому сегменті, кг/с;  – температура 

переохолодженої диспергованої води, що потрапляє на поверхню труби насадки, ºС; 

 – коефіцієнт тепловіддачі, Вт/((м2·ºС);  – температура навколишнього 

повітря, ºС;  – прихована теплота пароутворення при , Дж/(кг·ºС);  

 – повітряний тиск, Па; парціальний тиск водяної пари над поверхнею 

води при , Па;  – парціальний тиск водяної пари над поверхнею води 

при , Па;  – відносна вологість повітря, %; коефіцієнт теплового 

випромінення льоду;  – стала Стефана-Больцмана;  – абсолютна температура 

поверхні льодового утворення, К. 

Маючи масову витрату переохолодженої води в кожному з секторів 

визначимо приріст маси льоду в кожному з них через частку води, що замерзла m: 

 

, 

 

(6) 

 

де:  – маса льоду, що утворилась в 1-му сегменті, кг;  – масова витрата 

води в кожному i-тому сегменті, кг/с;  – маса води, яка покинула 

сегмент, який передує i-му, кг. 

Утворення льоду в бурульці. В роботі використана модель формування 

одиночної бурульки, розроблена Лессі Макконеном (Lasse Makkonen), яка на 

сьогоднішній день є найкращою з доступних. Процес росту бурульки розділено на 

ріст у довжину та в поперечному напрямі (ріст діаметра). 

Вода, що 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 
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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 

на кінчику бурульки. Радіальний ріст бурульки визначається тепловим балансом на 

стінці бурульки. Теплопровідність в основі бурульки не беремо до уваги. 

Розрахунки з використанням теоретичної моделі дозволяють знайти 

геометричні параметри довжини та діаметра бурульок в конгломераті, а також 

параметри наросту льоду, що утворюється на поверхні циліндричної насадки. 

Отримані математичним моделюванням результати можуть бути використані 

для розробки підігрівачів-кристалізаторів повітря з трубними насадками. 

Отримані залежності маси намороженого льоду, віднесеної до одного метра 

насадки та різниці температур в 1 ºС, від часу роботи установки для різних діаметрів 

труб, швидкостей потоку повітря в установці та температур навколишнього повітря 

при постійній густині зрошування водою. Отримані з використанням програми 

результати порівняні з експериментальними даними і виявлено хороше їх 

співпадіння. 

В результаті проведених розрахунків за допомогою математичної моделі для 

діаметрів труб від 20 до 100 мм, швидкості потоку повітря в установці від 0,05 м/с 

до 0,16 м/с, температурі навколишнього повітря від мінус 3 до мінус 20 °С та 

постійній поверхневій густині зрошування G=0,014 кг/(с·м2) були отримані 

залежності маси намороженого льоду та відносної маси намороженого льоду від 

часу роботи установки. 

Співставляючи результати, отримані в результаті експерименту для 

середнього значення температури повітря  та для моделі при  

при утворенні одного ряду бурульок на трубі, отримаємо графіки залежностей 

відповідно 3 та 2 (рис. 4). З графіків видно, що процеси протікають за подібними 

кривими і мають хороше співпадіння. 

Залежність маси намороженого льоду, віднесеної до одного метра насадки та 

різниці температур в 1 ºС, отримана експериментальним шляхом для ніхромового 

дроту діаметром 0,5 мм з використанням експериментальної установки, що мала три 

вертикальні яруси, які були розміщені один над одним. Насадки з дроту, що 

розміщувались нижче, змочувались менше і степенева залежність відносної маси 

льоду має показник степеню 1,37. Степенева залежність, отримана для дроту 

мм шляхом використання математичної моделі, має показник степеню 1,53, 

що говорить про значно більші можливості системи, якщо будуть усунуті 

конструктивні недоліки і зрошення диспергованою водою відбуватиметься 

рівномірно по всій площі насадок. 

Розроблена математична модель дозволяє оцінити геометричні параметри 

наросту льоду, що утворюється на поверхні труби насадки, з урахуванням впливу 

температури та швидкості морозного повітря та витрати води форсункою (рис. 5). 
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Як очікувалось, при однакових температурах зовнішнього повітря 

(криві 3 та 4), товщина наросту льоду більша для потоку повітря, що має більшу 

швидкість. Пов’язано це з вихровим рухом повітря та його кращим перемішуванням 

в кормовій частині та збільшенням коефіцієнту тепловіддачі. 

Моделювання процесу зміни радіуса насадки з льодом може бути використане 

для визначення оптимальної відстані між трубами насадок для уникнення 

можливого перекриття каналів для руху повітря з температурою нижче 0 °С та 

розрахунку механічних навантажень при консольному розміщенні труб. 

 
Рис. 4. Залежність маси намороженого льоду від часу для діаметра труби 

насадки dтр=20 мм (1 ряд бурульок) та температури навколишнього 

повітря:1 – модель для ; 2 – модель для ; 

3 – експеримент для ; 4 – модель для . 

 
Рис. 5. Залежність зовнішнього радіуса насадки з льодом від температури              

оточуючого повітря та швидкості його руху для діаметра труби 

насадки dтр=20 мм, через 4 години роботи установки:1 – труба;  

2 – льодове утворення за умов ; 3 – льодове 

утворення за умов ; 4 – льодове утворення за 

умов . 

0 50 100 150 200 250 τ, хв. 
0 
1 
2 

3 
4 

5 

6 
7 
8 1 

2 

3 

4 

R,м 

R,м 

Мл,кг  



 

15 
 

Шостий розділ присвячений дослідженню пілотного кристалізатора-

підігрівача повітря та розробці і аналізу схем теплопостачання з попереднім 

підігріванням 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. 

Дослідження пілотного підігрівача повітря показали, що повітря може бути 

підігріте при вільній конвекції від -11,5 °С до -4,8 °С при витраті повітря 240 м3/год. 

Подача повітря вентилятором продуктивністю 1300 м3/год від -10,8°С до -6,5°С 

дозволяє зменшити витрату теплоти у традиційному калорифері, встановленому 

після кристалізатора до 20%. 

Апарат такої конструкції, що складається з 3-х і більше, паралельних 

аналогічних секцій, які працюють із забезпеченням зміщення роботи в часі, може 

бути застосований на практиці, наприклад, для підігріву морозного повітря, що 

подається для потреб вентиляції в будівлю площею 400 м2 з подальшим догріванням 

в калорифері. Секції установки працюють зі зміщенням в часі видалення льоду: 

одна секція в робочому стані з високою ефективністю, друга – на стадії підготовки 

(початкова стадія нарощування бурульок – теплообмінної поверхні), третя –

 скидання намороженого льоду. 

Досліджене зрошення насадок з труб з використанням крапельниць для 

поливання рослин. Використання крапельниць слід рекомендувати для 

попередження виносу дрібних крапель за межі апарату, яке має місце при зрошені 

форсунками. 

Перевірена система скидання конгломерату бурульок з нахилених труб в 

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

горизонту. 

Розроблено  алгоритми використання кристалізаційних підігрівачів повітря в 

системах вентиляції і теплових насосах. 

Для рівномірного підігрівання повітря потрібно 3 чи більше блоків 

кристалізаторів-підігрівачів повітря. 

Використання теплоти кристалізації води для підігрівання вентиляційного 

повітря найбільш доцільно в спорудах, що вимагають великої кратності 

повітрообміну.  

Зниження температури атмосфери сприяє підвищенню економії теплоти на 

вентиляцію, яка отримана від традиційних джерел. 

Схема з паралельним підключенням теплових насосів є найоптимальнішим 

варіантом, оскільки така схема може забезпечити гаряче водопостачання влітку, не 

потребує використання акумулятора гарячої води. Коефіцієнт трансформації 

теплового насосу на атмосферному повітрі, що підігрівається теплотою 

кристалізації води при температурі зовнішнього повітря -10 , становить , 

а теплового насосу на вентиляційному повітрі . 

Використання кристалізатора перед тепловим насосом дозволяє збільшити 

коефіцієнт трансформації приблизно на 20%. 

Розроблені схеми доцільно використовувати в громадських будівлях з 

кратністю повітрообміну від 1 до 4 год-1, при більших кратностях повітрообміну є 

надлишок потужності, що виробляється в випарнику теплового насосу, тому можна 

обійтись без теплового насоса на атмосферному повітрі. Такий ефект досягається 
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лише в випадку використання кристалізаторів перед регенератором та перед 

тепловим насосом на атмосферному повітрі. 

Щоб уникнути явища обмерзання лопатей вентилятора, що переміщує 

морозне повітря, необхідно розмістити його на вході в установку або за 

калорифером. Взимку в приміщеннях при опаленні повітря сухе, тому винос 

крапель і їх підігрів в калорифері дозволяє підвищити вологість повітря до 

оптимальних значень. 

 

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, 

алюмінію, 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 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. 
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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. 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Пуховий І.І. Аналіз схем теплопостачання з двома тепловими насосами та 

використанням вентиляційних викидів і повітря, підігрітого теплотою кристалізації 

води / І.І. Пуховий, А.М. Постоленко, Ю.Ю. Радчук // Відновлювана енергетика. – 

2014. – № 4. – С. 28 – 35. (Особистий внесок дисертанта: розрахував схеми з 

використанням теплоти кристалізації води для систем вентиляції та теплих 

насосів). 

2. Пуховий І.І. Диспергація потоку води при малих її витратах та формування 

бурульок на насадках з дроту / І.І. Пуховий, А.М. Постоленко // Вісник Вінницького 

політехнічного інституту. – 2012. – № 4. – С. 119 – 123 (фахове видання, входить 

наукометричної бази РІНЦ). (Особистий внесок дисертанта: розробив і виготовив 

експериментальні установки, схеми вимірювань, розробив системи видалення 

льоду). 

3. Пуховий І.І. Використання холоду з снігу, льоду та ґрунту для охолодження 

невеликих дата центрів в умовах України / І.І.Пуховий, Ю.Є Ніколаєнко., А.М. 

Постоленко // Наукові вісті НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”. – 2013. – № 1. – С. 

34 – 38. (Особистий внесок дисертанта: розрахував використання льоду та ґрунту 

для охолодження дата центрів). 

4. Пуховий І.І. Зміна геометричних параметрів зростання конгломератів 

бурульок на горизонтальних насадках при розпиленні води форсункою / 

І.І.Пуховий, А.М.  Постоленко // Наукові вісті НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського ”. – 

2018. – № 4. – С. 63 – 69. (Особистий внесок дисертанта: отримав емпіричні 

залежності для обчислення зміни довжини бурульок та радіуса льоду в площині 

насадок з часом. Залежності можуть бути використані для інженерних 

розрахунків основних технічних та експлуатаційних параметрів систем генерації 

льоду в бурульках). 

5. Пуховой И.И. Образование льда в сосульках и использование теплоты 

кристаллизации для подогрева воздуха / И.И.Пуховой, А.М.  Постоленко // 

Инженерно-физический журнал. – 2018. – Т.91, № 3. – С. 800 – 806. (Особистий 



 

18 
 

внесок дисертанта: отримав експериментальні данні, узагальнені емпіричними 

залежностями, для горизонтальних насадок з дроту та труб з різних матеріалів. 

Зафіксував невідомий раніше ефект утворення двох рядів бурульок біля нижньої 

твірної труб з полімерного матеріалу). 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

6. Пуховий І.І., Безродний М.К., Постоленко А.М. Процес виробництва льоду по 

бурульковій технології в льодогенераторах з горизонтальними насадками // 

„Відновлювана енергетика ХХІ століття”. Матеріали VII Міжнародної конференції 

АР Крим, смт. Миколаївка, 11-15 вересня 2006 р. – Київ: ТЗОВ „Інфодрук”, 2006. – 

С. 66 - 68. 

7. Пуховий І.І., Постоленко А.М. Утворення бурульок на горизонтальних трубах 

при розпиленні води форсункою // Сучасні проблеми наукового забезпечення 

енергетики: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, 

магістрантів і студентів, м. Київ, 17-20 квітня 2012 р. У 2 т. – К. : НТУУ «КПІ», 

ТЕФ, 2012. – Т. 1 . – С. 147. 

8. Пуховий І.І., Постоленко А.М. Формування бурульок на нахилених трубах 

при диспергації води // „Відновлювана енергетика ХХІ століття”. Матеріали XIII 

Міжнародної Науково-практичної конференції АР Крим, смт. Миколаївка, 10-14 

вересня 2012 р. – Київ: ТОВ „Видавництво Вікторія”, 2012. – С. 530. 

9. Пуховий І.І., Постоленко А.М. Підвищення К.К.Д. термодинамічних сонячних 

електростанцій в умовах пустель і континентального клімату з використанням 

акумульованого льоду для охолодження теплових двигунів // „Відновлювана 

енергетика ХХІ століття”. Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 95-річчю заснування Національної академії наук України 

та 20-річчю створення міжнародної асоціації Академій наук. – Київ: ТОВ 

„Видавництво Вікторія”, 2013. – С. 131 - 132. 

10. Пуховий І.І., Постоленко А.М., Радчук Ю. Аналіз теплонасосних схем 

теплопостачання  з використанням вентиляційних викидів і повітря, підігрітого 

теплотою кристалізації води // „Відновлювана енергетика ХХІ століття”. Матеріали 

XV ювілейної міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: ТОВ 

„Видавництво Вікторія”, 2014. – С. 123 - 125. 

11. Пуховий І.І., Постоленко А.М. Експериментальна установка та вплив діаметра 

труб на інтенсивність утворення бурульок в підігрівачі морозного повітря // Сучасні 

проблеми наукового забезпечення енергетики: Матеріали XI Міжнародної науково-

практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів, м. Київ, 16-19 квітня 

2013 р. У 2 т. – К. : НТУУ «КПІ», ТЕФ, 2013. – Т. 1 . – С. 172. 

12. Пуховий І.І., Постоленко А.М. Формування бурульок на круглих 

горизонтальних насадках // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: 

Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, 

магістрантів і студентів, м. Київ, 22-25 квітня 2014 р. У 2 т. – К. : НТУУ «КПІ», 

ТЕФ, 2014. – Т. 1 . – С. 111. 

13. Пуховий І.І., Постоленко А.М. Вплив матеріалу труб насадки на інтенсивність 

утворення льоду в бурульках в підігрівачі морозного повітря // Сучасні проблеми 

наукового забезпечення енергетики: Матеріали XIII Міжнародної науково-

практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів, м. Київ, 21-24 квітня 

2015 р. У 2 т. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – Т. 1 . – С. 129. 



 

19 
 

14. Пуховий І.І., Постоленко А.М. Дослідження підігрівача повітря при 

кристалізації води в бурульках на нахилених насадках в пілотному апараті // Сучасні 

проблеми наукового забезпечення енергетики: Матеріали XIV Міжнародної 

науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів, присвяченої 85 

річчю теплоенергетичного факультету, м. Київ, 18-21 квітня 2016 р. У 2 т. – К. : 

НТУУ «КПІ», 2016. – Т. 1 . – С. 155.  

15. Пуховий І.І., Постоленко А.М. Порівняння результатів експерименту та 

математичної моделі утворення льоду в бурульках на горизонтальній трубі // 

Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: Матеріали XV Міжнародної 

науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів, м. Київ, 25-28 

квітня 2017 р. У 2 т. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – Т. 1 . – С. 126. 

16. Пуховий І.І., Постоленко А.М. Вплив діаметра та матеріала горизонтальної 

циліндричної насадки на відстань між штучними бурульками // Сучасні проблеми 

наукового забезпечення енергетики: Матеріали XVI Міжнародної науково-

практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів, м. Київ, 24-27 квітня 

2018 р. У 2 т. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2018. – 

Т. 1 . – С. 183. 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації. 

17. Патент на корисну модель № 100123, Україна, МПК F24D 15/00, F24С 1/00. 

Охолоджувач-кристалізатор для підігрівання повітря та генерації льоду в 

бурульках / І.І. Пуховий, А.М. Постоленко, заявник і патентоутримувач 

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). 
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АНОТАЦІЇ 

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 будинків, 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. 

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

отримання льоду в бурульках є найбільш ефективним. 

В роботі  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. 

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 

співпадають. 

Розроблено алгоритм роботи установки для нагрівання повітря до 

температури мінус 3...5 °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. 

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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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. 

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

of -3 ... -7 ° С 

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 in the work/ 

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

nozzles with frosty air has been developed. Theoretical developments are confirmed by 

experimental research. 

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. 

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. 

 


