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Дана робота присвячена розробці сорбційних теплових акумуляторів, які призначені для 
вирівнювання навантажень енергосистеми та опалення і гарячого водопостачання примішеннь 
різного призначення. Отримала подальший розвиток методика розрахунку теплових акумуляторів 
різних типів на основі нових сорбційних композитних матеріалів. Показано, що коефіцієнт корисної 
дії адсорбційних теплових акумуляторів досягає 60 %, а їх використання в системі 
децентралізованого опалення приміщень різного призначення площею 100 м2 дає можливість 
економити до 17 кг умовного палива на добу, при цьому температура в приміщенні підтримується 
на рівні 19…22 оС. 

Ключові слова: енергосистема, сорбція,  адсорбція, опалення 
 

This work is devoted to the development of sorption heat accumulators, which are intended for 
equalization of loads of the power grid and heating and hot water supply of premises of various purpose. The 
procedure of calculation of design of heat storage device of various types based on new sorption composite 
materials. It is shown that the efficiency of adsorption heat accumulators reaches 60%, and their use in the 
system of decentralized heating of premises of various purpose with an area of 100 m2 gives an opportunity 
to save up to 17 kg of conventional fuel per day. The temperature in the room is maintained at 19…22 ° C. 
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Данная работа посвящена разработке сорбционных тепловых аккумуляторов, которые 
предназначены для выравнивания нагрузок энергосистемы и отопления и горячего водоснабжения 
помещений различного назначения. Получила дальнейшее развитие методика расчета 
конструктивных характеристик тепловых аккумуляторов различных типов на основе новых 
сорбционных композитных материалов. Показано, что КПД адсорбционных тепловых 
аккумуляторов достигает 60%, а их использование в системе децентрализованного отопления 
помещений различного назначения площадью 100 м2 позволяет сэкономить до 17 кг условного 
топлива в сутки, при этом температура в помещении поддерживается на уровне 19…22 °С. 
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ВСТУП 
Основні параметри, що визначають ефективність адсорбційної системи 

акумулювання тепла є висока густина зберігання, високий підйом температури, 
низька температура зарядки і висока теплопровідність. Серед різних систем, хімічні 
реакції між солями (Na2S, MgSO4 та ін) і парами води, з утворенням гідратів 
характеризуються високою адсорбційною здатністю і, отже, високою густиною 
запасання енергії [1]. Однак корозійна активність солей, їх низька теплопровідність і, 
як наслідок, низька питома потужність одиниці акумулювання заважають їх 
практичному застосуванню. Для Na2S∙5H2O густина запасання енергії становить 
майже 780 кВт∙год-м3 для опалення та 510 кВт∙год-м3 для охолодження [2]. Сульфат 
магнію гептагідрат заданими теоретично має дуже добрий потенціал у плані 
акумулювання сонячної енергії з густиною запасання майже 780 кВт∙год-м3, 
нетоксичний і неагресивний але дорогий і має низьку насипну густину. Пористі 
матеріали які володіють великою сорбційною ємністю, високою питомою поверхнею, 
хімічно інертні, нетоксичні, доступні у великих кількостях та не потребують занадто 
високої температури для регенерації, можуть використовуватися в ролі ефективних 
адсорбентів для акумулювання тепла. За даними робіт до таких адсорбентів можна 
віднести силікагель, цеоліти, оксид алюмінію та активоване вугілля. Слід зазначити, 
що існує кілька варіантів покращення властивостей зазначеного адсорбенту.  

Таким чином композитні сорбенти мають проміжні властивості між твердими 
адсорбентами, солями, гідратами і рідкими поглиначами. За рахунок поєднання 
високої густини зберігання солі і доброго масообміну пористої матриці мають більш 
високі значення сорбційної ємності та густини запасання енергії. На властивості 
композитів можна впливати змінюючи вміст солі в порах матриці, вибором солі за її 
хімічною природою, умовами синтезу (просочення), розмірами пор матриці вихідної 
речовини. Це дає можливість синтезу композитів з заданими властивостями. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Розробити конструкції адсорбційних теплових акумуляторів для використання 

в системі децентралізованого опалення та гарячого водопостачання приміщень 
різного призначення. 

Представити алгоритм розрахунку основних конструктивних параметрів 
акумуляторів в залежності від площі приміщення, яке потрібно обігріти та теплового 
навантаження, яке буде покривати представлений пристрій. 

Показати залежність величини сорбції від швидкості парогазового потоку. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
На рис. 1 наведено конструктивне виконання сорбційного теплоакумулятора, 

що працює за відкритою схемою, а на рис. 2 – конструктивне виконання сорбційного 
теплоакумулятора, що працює за закритою семою. 

Експлуатацію здійснюють в два етапи. На першому етапі повітря з 
навколишнього середовища вентилятором 5 за допомогою направляючого кожуха 6 
подають в зволожувач 7, де його відносна вогкість зростає до 70…80 %. Далі 
зволожене повітря нагрівають в електричному резистивному нагрівальному елементі 
8 до 30°С, оскільки при більш низьких температурах процес сорбції не відбувається. 
Потім зволожене повітря подають в теплоакумулюючий матеріал. Після нетривалого 
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прогрівання теплоакумулюючого матеріалу (15 хв.) відбувається сорбція води з 
повітря що подається в теплоаккумулирующий матеріал, яка є екзотермічним 
процесом. Це приводить до зростання температури як теплоакумулюючого матеріалу, 
так і повітря. При цьому температура повітря на виході з секції IV складає 
90…115 oС. 

 
 

Рис.1. Конструктивне відкритою схемою виконання сорбційного 
теплоакумулятора, що працює за [3]: 

1 – теплоізольований корпус; 2 – сітчасті перегородки; 3 – теплоізольована кришка;  
4 – сітчаста кришка; 5 – вентилятор; 6 – направляючий кожух; 7 – зволожувач; 

8 – резистивний нагрівальній елемент; 9 – гідравлічний контур;  
10 –теплоакумулювальний матеріал; 11 – патрубок для заливання воді у зволожувач; 

12 – кришка патрубка 
 

На другому етапі відключають зволожувач 7 і електричний резистивний 
нагрівальний елемент 8, потім, при включеному вентиляторі 5, по гідравлічному 
контурі (змійовику) 9 подають воду з температурою 40…70oС, підвищуючи 
температуру теплоакумулюючого матеріалу, що сприяє його швидкій дегідратації. 

Тепловий акумулятор працює в два етапи. На першому етапі в баці 9 
випаровується вода, водяна пара підіймається вгору і сорбується теплоакумулюючим 
матеріалом, цей процес є екзотермічним. Вода з водопроводу перекачується через 
змійовик 6, вмонтований в корпус 1, де нагрівається до температури 40…60 °C і 
подається споживачу. Водяна пара, пройшовши крізь теплоакумулюючий матеріал, 
надходить в конденсатор 3, і конденсується. Конденсат збирається в тарілці для збору 
конденсату 4, потім надходить в трубу 13 і повертається в бак 9, де знову 
випаровується. Втрати води в системі заповнюються через патрубок 14 на трубі 13. 
Процес контролюють шляхом вимірювання температури теплоакумулюючого 
матеріалу і води в гідравлічному контурі 6 на виході з теплового акумулятора. При її 
зниженні починають другий етап. На другому етапі закривають жалюзі 15. Потім по 
змійовику 7 подають воду з температурою 40…70 °C, яка прогріває 
теплоакумулюючий матеріал, що приводить до десорбції вологи. Десорбована вода у 
вигляді водяної пари підіймається вгору, надходить в конденсатор 3, конденсується. 
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Конденсат стікає в тарілку для збору конденсату 4 і через отвір в ній в трубу 13 і 
повертається в бак 9. Після чого апарат знову готовий до використання. 
 

 
 

Рис.2. Конструктивне виконання сорбційного теплоакумулятора, що 
працює за закритою семою [4]: 

1 – теплоізольований корпус; 2 – сітчасті перегородки; 3 – конденсатор;  
4 – тарілка для сбору конденсату; 5 – адсорбційно-десорбційний реактор заповнений 

адсорбентом; 6,7 – гідравлічні контури; 8, 14 – патрубки; 9 – бак з водою;  
10 –випарник; 11, 12 – кришки; 13 – труба; 15 – стальні жалюзі 

 
Для визначення маси композитного сорбенту, який забезпечує роботу 

теплового акумулятору треба визначитися з тепловим навантаженням, яке він буде 
нести. Для цього за методикою наведеною в [5] проводиться розрахунок теплового 
навантаження на опалення. Для визначення теплоти адсорбції (густина запасання 
енергії композитного сорбенту силікагель – натрій сульфат): 
 

 
 

Сорбційна ємність визначається за формулою, кг-кг: 
 

 
де асг =0,15 г/г – сорбційна ємність силікагелю; хсг - доля силікагелю в композиті. 

Теплота сорбції, кДж: 
 

, 

де Мводи – молярна маса води, г/моль. 
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Маса композитного матеріалу, кг: 

 

 
де Q’ – теплове навантаження, кДж. доба. 

Об’єм сорбенту визначається за традиційною формулою, м3: 
 

 
де ρ – густина, кг/м3. 

Результати розрахунку, за формулами, теплоти адсорбції і маси сорбенту при 
тепловому навантаженні на опалення 339,5 МДж-добу і масовому співвідношенні 
силікагелю та Na2SO4 і CH3COONa 20:80, 40:60, 60:40 та 80:20 представлено в 
таблицях 1 та 2 відповідно. 
 

Таблиця 1. Результати розрахунку теплоти адсорбції і маси сорбенту «силікагель-
Na2SO4» при тепловому навантаженні на опалення 339,5МДж-добу 

Вміст 
силікагелю,% 

Вміст 
Na2SO4,% 

Величина 
адсорбції, а 

кг/кг 

ΔHадс, 
кДж-кг 

М, кг V, м3 

20 80 1,046 3486,67 97,4 0,135 
40 60 0,822 2740,00 123,9 0,172 
60 40 0,598 1993,33 170,3 0,237 
80 20 0,374 1246,70 272,3 0,378 

 
Таблиця 2. Результати розрахунку теплоти адсорбції і маси сорбенту «силікагель- 

CH3COONa» при тепловому навантаженні на опалення 339,5МДж-добу 
Вміст 

силікагелю,% 
Вміст 

CH3COONa,% 
Величина 

адсорбції, а 
кг/кг 

ΔHадс, 
кДж-кг 

М, кг V, м3 

20 80 0,557 1856,1 182,91 0,277 
40 60 0,435 1517,07 223,79 0,339 
60 40 0,353 1178,05 288,19 0,437 
80 20 0,252 839,02 404,64 0,613 

 

ВИСНОВКИ 
В роботі розроблено конструкції адсорбційних теплових акумуляторів для 

використання в системі децентралізованого опалення та гарячого водопостачання 
приміщень різного призначення. Представлено алгоритм розрахунку основних 
конструктивних параметрів акумуляторів в залежності від площі приміщення, яке 
потрібно обігріти та теплового навантаження, яке буде покривати представлений 
пристрій. Показана залежність величини сорбції від швидкості парогазового потоку. 
При зростанні швидкості потоку зростає величина сорбції. 

Сорбційний регенератор тепла та вологи, досліджено режими його експлуатації 
та наведено основні конструктивні елементи. Випробування описаного сорбційного 
регенератора тепла, проведені при низькій температурі навколишнього середовища, 
показали, що даний пристрій здатен підтримувати температуру в приміщенні на рівні 
20…22 °С, а відносну вологість – 50…60 %. Крім цього коефіцієнти регенерації тепла 
і вологи можливо змінювати в досить широких діапазонах змінюючи час напівциклу, 
розмір гранул сорбенту та його кількість. 
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Based on the technological modes of viral coagulant hydrate sulfate aluminum, an algorithm has 
been introduced for the development of material balance in gross nationally formulated frequent hydrolyzed 
coagulant. It has been shown that for the coagulant, it is not necessary to use a coagulant when it is 
necessary to increase the concentration of sulfate acid and a mass fraction of at least 58%. When the heat 
balance was drawn up, the heat of diluted sulfate acid and the heat of reaction were manifested, which was 
sufficient to protect the process in an autothermal mode. 

Keywords: heat balance, material balance, coagulant, brutto-formula, sulfonic acid, aluminum 
hydroxide, aluminum sulfate, autothermal mode 
 

Ґрунтуючись на технологічних режимах виробництва коагулянту гідрату сульфату 
алюмінію наведено алгоритм розрахунку матеріального балансу з використанням брутто-формули 
частково гідролізованого коагулянту. Показано, що для виробництва коагулянту, який не 
злежується при зберігання необхідно використовувати концентрацію сульфатної кислоти з 
масовою часткою не менше 58 %. При розрахунку теплового балансу враховано теплоту розбавленої 
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