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Актуальність дослідження: Промислове виробництво в Україні має значний потенціал з утилізації 
відпрацьованого тепла. Однак, промислові відходи теплоти, а також джерела відновлювальної енергетики, наразі, 
використовуються недостатньо. Це пов'язано, з одного боку, з технічними та економічними труднощами, а з іншого 
- з тимчасовою та територіальною або географічною невідповідністю між потенційним джерелом енергії та 
споживачем. Зберігання теплової енергії за допомогою мобільних теплових акумуляторів - це технологія, яка може 
вирішити наявну незбіжність та підвищити загальну ефективність системи теплозабезпечення. Використання 
відновленого тепла призводить до зменшення викидів СО2, до економії палива та збереження енергії. Авторським 
колективом запропоновано нову технологію, що дозволяє забезпечити стійке постачання теплоти або холоду із 
застосуванням мобільних теплових акумуляторів (МТА), заповнених комплексом теплоакумуляційних рідин і 
матеріалів. 

Мета проекту – створити мобільну систему зберігання і транспортування теплоти та побудувати 
систему теплопостачання дискретного опалення (ДСО), що дозволить використовувати теплоту з місцевих видив 
палива або будь-яких доступних джерел віддалених від споживача.
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Основні завдання:
1. провести проектні роботи, розробити конструкторську документацію на виготовлення мобільного теплового 

акумулятора (МТА);

2. підібрати або створити теплоакумуляційний матеріал (ТАМ), що дозволить підвищити ефективність 

теплозберігання МТА;

3. провести монтажні та пусконалагоджувальні роботи МТА, відпрацювати режимні параметри в акумуляційній 

секції;

4. провести експериментальні дослідження, налагодження робочих параметрів.



Еволюція розвитку систем теплопостачання



Економічної доцільності акумуляції теплоти – вирівнювання добових і 
сезонних навантажень

Пінч-аналіз доступних резервів потужності 

теплоенергосистеми

Типовий добовий графік навантаження енергосистеми 
України*

*Методологія, методи та засоби проведення досліджень з підготовки документу
«Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей», Укренерго.

Шляхи підвищення ефективності економії теплової енергії
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Які проблеми вирішує застосування теплових акумуляторів:

• збалансування системи «теплопостачання - теплоспоживання»;

• компенсація піків споживання теплової енергії;

• оптимізація графіків виробництва теплової енергії шляхом
накопичення надлишкової енергії ;

• накопичення теплової енергії, яка буде використана під час
відключення (відсутності) енергопостачання;

• мінімізує теплові втрати викликані нерівномірністю роботи теплового
обладнання;

• зменшення використання ПММ тепловим обладнанням, що зумовлено
планомірністю роботи і відсутністю непланових та аварійних зупинок;
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СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 

Під поняттям «теплового акумулювання» розуміють перебіг фізичних або хімічних процесів, за допомогою яких відбувається
накопичення теплоти. Акумулююча система характеризується способом відбору енергії від джерела для зарядки акумулятора,
трансформацією (за необхідності) в необхідний вид енергії та віддачою енергії споживачу.

Принцип акумулювання поширюється на електричну та 
на теплову енергію. Надлишок тепла скидається в 

тепловий акумулятор і споживається в міру потреби.
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Концепт дискретної системи опалення
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Інститут технічної теплофізики НАН України, лабораторія «Процесів та технологій теплозабезпечення», 
зав. лаборатії к.т.н., с.н.с. Демченко В. Г. Контакти: (044) 453-28-89, 453-28-69; e-mail: vptt@i.ua

 Пропонується відмова від традиційного
трубопровідного транспорту теплоносія та
створення принципово нової дискретної системи
теплопостачання (ДСО);

 Використання МТА дозволяє побудувати гнучку
схему тепло-забезпечення при модернізації діючих
та при будівництві нових джерел теплопостачання.

 Залучення в енергетику місцевих видів палива,
вторинних ресурсів та поновлюваних джерел
енергії, рекультивація земель;

 створення нового екологічного бізнесу та
конкуренції в теплоенергетичному секторі;

 Усі складові частини та обладнання, які використані
в проекті, є виключно українського виробництва.



Дослідний зразок МТА контейнерного типу продуктивністю 0,5 МВт по 
теплу та/або 0,46 МВт по холоду

1 – ємності; 
2 – теплоносій, ТАМ;
3 – модульний теплопункт;
4 – швидко роз'ємне з'єднання 
типу «cаm-Lock»;
5 – адсорбційний чиллер;
6 – джерело теплоти.
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОВЕДЕНИХ РОБІТ
1. Робоча конструкторська документація:

- Технічне завдання;

- Технічні умови;

- Паспорт;

- Комплект креслень і специфікацій. 

Проведено коригування робочої конструкторської  документації за результатами натурних випробувань

2. Проведення експериментальних досліджень теплофізичних характеристик  і вибір:

- теплоакумуляційного матеріалу – створено нову композицію;

- обрано ТАМ з фазовим переходом у діапазоні температур 55…95°C.

3. Створення дослідного зразка МТА, проведення монтажних робіт:

- компонування акумуляторів ємнісного типу:

- заповнення «теплового ядра» ТАМ з фазовим переходом;

- заповнення ємностей теплоакумуляційним матеріалом.

- компонування секції акумулювання, обв'язка ємностей, теплова ізоляція ємностей;

- встановлення ІТП.

4. Проведення пуско-налагоджувальних робіт, теплових і гідравлічних випробувань.

Проведено запуск  і випробування МТА. Розроблено інструкції з монтажу та експлуатації. 

5. Проведення натурних випробувань м. Київ, вул. Марії Капніст 2а

Отримано робочі параметри МТА
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Мобільний тепловий акумулятор МТА-0,5МВт

Заявка на патент України № а 2021 01559

Акумулятори ємнісного типу

Заявка на патент України № a 2019 11450

1. РОБОЧА КОНСТРУКТОРСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ
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2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ : теплоакумулювальний матеріал (ТАМ)

Призначення: підвищення інтенсивності теплообміну,
зменшення енергетичних витрат на перенесення
теплоти (холоду) та висока теплоакумулювальна
здатність при зберіганні енергії.
Сфера застосування: системи опалення та
холодопостачання, кондиціонування та вентиляції,
теплових акумуляторів, теплових насосів та
теплообмінних апаратів.
Переваги: зменшення витрат палива та електричної
енергії на виробництво 1,0 Гкал теплоти на 7-14 % у
порівнянні зі звичайною водою (наводиться на графіку).
Впроваджено: ІТТФ НАН України, м. Київ, вул. Марії 
Капніст 2-а
Основні технічні характеристики:
• Температура кипіння................... +96°C
• Температура замерзання............ -11°C
• Густина (20°С)................................ 1070 kg/m3

• pH (20°С)......................................... 7,6
• Об'ємне розширення (100°С)……. 0,326*10-3, 1/К
• Клас небезпеки ............................. 4 
• Термін використання .................... 60 місяців

Заявка на патент України: в стадії оформлення 
Структура складових рідинного теплоносія 

Структура теплоакумулювального рідинного теплоносія 

ήsQs

H2O

Q

E

Витрати електроенергії Е, Вт для отримання 1,0 кВт теплоти  

Результати опубліковано: Demchenko V.G., Кonyk A.V. Research of heat accumulation capacity binary water systems

http://www.iosrjournals.org/iosr-jac.html https://doi.org/10.9790 / 5736-1306010107
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2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ТАМ з фазовим переходом 

Проведено досліджень з визначення питомої теплоємності ТАМ з фазовим переходом

• Дослідження питомої теплоємності церезину 
після 85 циклів нагріву-охолодження

Результати опубліковано:
1. Demchenko V.G., Tselen B.J., Кonyk A.V., Ivanov S.O. , Research of thermal cycling of organic substances with phase transition.

Scientific discussion / Praha, Czech Republic, 2020, 1, 41, р. 54-58.
2. Коник А.В., Демченко В.В. Дослідження властивостей низькотемпературного теплоакумулюючого матеріалу з фазовим 

переходом / Зб. тез XIX МНП конф. студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”
25-26 лист., Київ 2020, с. 31-34



СТВОРЕННЯ ДОСЛІДНОГО ЗРАЗКА МТА:
 компонування акумуляторів ємнісного типу;
 заповнення «теплового ядра» ТАМ з фазовим переходом.

Акумулятор ємнісного типу Зовнішній вигляд «теплового ядра»

а) б)

Внутрішній вигляд «теплового ядра» порожнього (а) 
та заповненого ТАМ (б) 
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МОНТАЖ СЕКЦІЇ АКУМУЛЮВАННЯ

Встановлення ємностей в 
огороджувальну конструкцію 

контейнерного типу  

Ізоляція ємностейОбшивка  ємностей в 
огороджувальній конструкції 

контейнерного типу  
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МОНТАЖ ГІДРАВЛІЧНОЇ СЕКЦІЇ

Встановлення індивідуального 
теплового пункту і обв'язка  

трубопроводом

Встановлення швидко-раз'ємного
з'єднання типу «CAM-Lock»

Монтаж електрощитів та 
підключення до електричної 

мережі в МТА
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ПРОВЕДЕННЯ ПУСКО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ, ТЕПЛОВИХ І 
ГІДРАВЛІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ
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ПРОВЕДЕННЯ НАТУРНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

ГРАФІК ЗАРЯДЖАННЯ МТА-0,5 МВТ ГРАФІК РОЗРЯДКИ МТА-0,5 МВТ
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Час зарядки МТА-0,5 МВт, в залежності від 
температури теплоносія джерелом 100 кВт, 

(12,0 тон ТАМ до 90 град. С)

Час транспорту та розрядки МТА-0,5 МВт, в 
залежності від температури теплоносія (споживач 

0,1 МВт • год)

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСУ ЗАРЯДЖАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
РОЗРЯДКИ МТА
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ОСНОВНІ ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

1. Створено РКД на виготовлення  Дослідного зразка  - Технічне завдання на МТА контейнерного типу (ТЗ);
Технічні умови на дослідний зразок МТА (ТУ);
Паспорт на дослідний зразок МТА.;
Програма та методика випробувань (ПМ); 
Відомість покупних виробів;
Відомість специфікацій;
Комплект креслень.

2. Розроблено і апробовано технологію інтенсифікації теплообміну та підвищення акумуляційної здатності 
теплових рідинних акумуляторів низькопотенційної теплоти за допомогою «теплого ядра». 
3. Розроблено, апробовано і впроваджено технологію диспетчеризації та дистанційного контролю на базі GSM 
– сигналізації. 
4. Розроблено і апробовано технологію проведення вимірювань показників роботи МТА. 
5. Розроблено , апробовано і впроваджено універсальну технологію зарядки та розряджання МТА. 
6. Виготовлено дослідний зразок мобільного теплового акумулятора та проведено натурні випробування.
7. Розроблено інструкції з монтажу та експлуатації МТА.
8. Апробація роботи МТА з можливим його впровадженням у виробництво з метою економії ПЕР та суттєвого 
зменшення забруднення довкілля .



НАУКОВА НОВИЗНА

1. Розроблено концепцію дискретної системи опалення на базі мобільного 
теплового акумулятору, що дозволяє використовувати у якості джерела 
теплоти будь які доступні джерела енергії та місцеві види палива (подано 

заявку на патент України);

2. Розроблено технології ємкісного акумулятору з тепловим ядром 
заповненим  ТАМ з фазовим переходом (подано заявку на патент України);

3. Досліджено і підібрано ТАМ з низькотемпературним  фазовим переходом -
суміш високомолекулярних твердих насичених вуглеводнів;

4. Створено нову композицію теплоакумуляційного матеріалу на основі 
водорозчинних полімерів (готується заявка на патент України);

5. Проведено економічне обґрунтування  застосування МТА для інвесторів.



ВИСНОВКИ

1. При розробці робочої конструкторської документації на виготовлення дослідного зразка МТА контейнерного типу
застосовано низку оригінальних технічних рішень, які направлені на отримання максимально можливого
коефіцієнта корисної дії акумуляції теплоти.

2. Вибрано та лабораторно досліджено оптимальний склад суміші високомолекулярних твердих насичених
вуглеводнів та ТАМ для інтенсифікації процесу акумуляції теплоти.

3. Інноваційне рішення уніфікованої конструкції мобільного водогрійного теплового акумулятора, дозволить
збудувати гнучку дискретну систему опалення, яка фактично не має на сьогодні аналогів у світі та Україні.

4. Застосування розробленої математичної моделі може надати великий об’єм нової корисної інформації стосовно
кінетики нагрівання-охолодження маси акумуляційної речовини й кількості акумульованої або звільненої теплоти
в залежності від часу.

5. Апробація та натурні випробування дослідного зразка МТА тепловою потужністю 0,5 МВт доводять, що їх
впровадження може докорінно змінити парадигму опалення та в короткий час впровадити в України систему 4 та
5 покоління централізованого опалення

6. Проведено аналіз технічних умов та нормативної бази свідчить, що в України нині відсутні норми у сфері
застосування МТА, а саме класифікація, технічні умови, технічне завдання та інші вимоги до обладнання та
теплоакумулюючих матеріалів тощо. Потрібно розробити галузеві стандарти у сфері застосування основного й
суміжного обладнання з урахуванням тепло-еколого-економічних засад та інше.
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