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3 

 
Вступ 

 

Вдосконалення процесів теплової підготовки двигуна транспортного 

засобу – однин із перспективних шляхів його впровадження в конструкцію 

сучасних екологічночистих технологій та технологій ресурсозбереження. Варто 

відзначити, що ці процеси розширюють функціональні можливості, збільшують 

продуктивність, забезпечують адаптацію транспортних засобів (ТЗ) до умов 

експлуатації та ін. Впровадження цих заходів в практику експлуатації ТЗ 

вимагає проведення системних досліджень на рівнях створених комплексів 

теплової підготовки та їх компонентів, які включають різні методи 

конструювання, розрахунково-експериментальних досліджень та аналіз 

отриманих результатів. Використання цих систем і комплексів теплової 

підготовки гібридних ТЗ пов’язане з необхідністю адаптації їх технологічних та 

функціональних можливостей за умови використання електроенергії 

рекуперації від гальмування ТЗ. 

Ґрунтуючись на досвіді використання енергозберігаючих і 

рекуперативних систем на транспорті, а також на характеристиках та сфері 

використання електричних накопичувачів надвеликої місткості, обирається 

структура, принципу дії рекуперативної системи, а також схеми її включення в 

мережу ТЗ. 

Актуальним рішенням проблем теплової підготовки двигунів ТЗ, а також 

гібридних ТЗ в умовах експлуатації може бути поєднання можливостей 

рекуперативної системи ТЗ з електричною тягою [1] й можливостями системи 

комбінованої утилізації теплової енергії. Виконується це на основі роботи 

бортових фазоперехідних теплових акумуляторів [2]. 
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1. Особливості процесів теплової підготовки транспортного засобу з 

електротягою на основі фазоперехідних теплових акумуляторів в умовах 

експлуатації 

 

Істотно скоротити споживання паливних ресурсів і знизити шкідливі 

викиди в атмосферу дозволяє рекуперація енергії. Усе це стосується 

транспортних енергетичних систем, де спостерігається стійка тенденція до 

збільшення питомої потужності ТЗ та зростання їх кількості. Також, під час 

використання ТЗ з електричною тягою є великий резерв електричної енергії, що 

з’являється в процесі гальмування. Отриману енергію можна накопичувати й 

потім використовувати для потреб самого ж ТЗ. Як один із прикладів 

можливості такого використання можна розглядати предпускову і післяпускову 

теплову підготовку двигуна транспортного засобу, а також ТЗ за допомогою 

системи комбінованої утилізації теплової енергії на основі бортових 

фазоперехідних теплових акумуляторів. У даному випадку отримана 

надлишкова електроенергія використовується для додаткового нагріву 

теплоакумулюючого матеріалу (ТАМ). Відбувається це в бортових 

фазоперехідних теплових акумуляторах (БФПТА) системи комбінованої 

утилізації теплової енергії. 

Сьогодні ключовими напрямками досліджень бортових рекуперативних 

систем є: розробка та вдосконалення накопичувачів енергії, підвищення 

ефективності відбору та перетворення енергії, збільшення термінів зберігання 

накопиченої енергії, створення систем реалізації накопиченої енергії з високим 

коефіцієнтом корисної дії, розширення сфери використання рекуперативних 

систем. Відмінністю вищевказаних систем є зростання їх ефективності під час 

підвищення нерівномірності руху або ритму роботи. 

Таким чином, для ТЗ із електричною тягою особливий інтерес являє 

собою бортова реалізація рекуперації на самоскидах під час роботи в кар’єрах, 

або в маршрутному транспорті – пасажирських автобусах з великою місткістю 
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при русі на спуск в складних умовах експлуатації. Для описаних ТЗ рекуперація 

використовується для підтримки робочих параметрів транспортних засобів в 

допустимих межах. Значущий інтерес являє спільне використання рекуперації 

електричної енергії на борту гібридного ТЗ із використанням систем прогріву 

на основі фазоперехідних теплових акумуляторів. В даному випадку 

оптимальну робочу температуру салону ТЗ та його основних технологічних 

рідин можливо підтримувати за рахунок теплової енергії, яку відібрано і 

накопичено раніше за рахунок енергії відпрацьованих газів (ВГ), а також 

систем охолодження та мащення при додатковому нагріві від системи 

електричної рекуперації [4 – 10]. 

 

2. Особливості системи комбінованої утилізації теплової й 

електричної енергії двигуна в складі системи рекуперації енергії 

 

Формування системи прогріву двигуна а також самого ТЗ виконується 

шляхом використання комбінації фазоперехідних теплових акумуляторів при 

одночасному використанні електричних нагрівачів. В [9] описано особливості 

роботи компонентів системи комбінованої утилізації теплової енергії, а також 

процесів формування теплової підготовки транспортного двигуна й ТЗ. Дана  

система транспортного двигуна і транспортного засобу складається з таких 

підсистем: 

– прискореного прогріву двигуна (СППД); 

– утилізації теплової енергії відпрацьованих газів (ВГ) з БТА фазового 

переходу (СУТТА); 

– контактного теплового акумулятора (КТА); 

– теплового аккумулятора накопиченої моторного масла (ТАНМО); 

– теплового аккумулятора накопиченої охолоджуючої рідини (ТАНОР); 

– теплового аккумулятора каталізатора системи очищення відпрацьованих газів 

(ТАСОВГ). 
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Система комбінованої утилізації теплової енергії транспортного двигуна і 

транспортного засобу виконує частину функцій систем охолодження, мащення і 

випуску ВГ, а також здійснює визначальний вплив на перебіг робочого процесу 

транспортного двигуна і процеси прогріву салону транспортного засобу [9].  

Усі вказані вище підсистеми можуть працювати спільно та за алгоритмом 

роботи системи комбінованої утилізації теплової енергії. Також вони працюють 

окремо одна від одної з виконанням властивих їм особистих функцій [5, 9 – 13]. 

Принцип роботи комплексної системи комбінованого прогріву в режимі 

накопичення теплоти полягає в накопиченні теплової енергії. Цей принцип 

базується на накопиченні теплової енергії саме ВГ фазоперехідним тепловим 

акумулятором підсистеми утилізації теплової енергії ВГ, охолоджуючої рідини 

і моторного масла, в накопиченні теплової енергії двигуна у вигляді конвекції і 

теплового випромінювання контактним тепловим акумулятором транспортного 

двигуна під час експлуатації. Вказана «бросова» енергія утворюється при 

згоранні палива в процесі роботи транспортного двигуна і викидається в 

атмосферу та не перетворюється на корисну роботу. 

В процесі обґрунтування результатів спільного використання систем 

комбінованої утилізації теплової енергії на основі фазоперехідних теплових 

акумуляторів і систем рекуперації енергії транспортних засобів з електричною 

тягою для теплової підготовки двигунів й транспортних засобів в холодних 

умовах експлуатації нами не було виявлено. 

Системи комбінованої утилізації теплової енергії із взаємодією основних 

енергетичних потоків та їх перетворенням від входу до виходу системи. 

Основним джерелом первинної енергії транспортного двигуна є паливо та 

повітря, призначені для роботи поршневого двигуна транспортного засобу. 

Складові системи за своїм енергетичним потенціалом і питомою вагою 

нижче основної, але діючи за певним алгоритмом та системно, дозволяють 

створювати більш гнучку і адаптовану систему для виконання властивих їй 

функцій в умовах експлуатації. 
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Механічна робота, яка генерується транспортним двигуном, 

використовується для подальшого перетворення: в трансмісії і ходовій частині 

транспортного засобу для руху і гальмування; в електроенергію від 

електрогенератора гібридного транспортного засобу, саме від двигуна і від 

системи рекуперації транспортних засобів з електричною тягою при 

гальмуванні - для приводу машин і механізмів, додаткової зарядки елементів 

системи комбінованої утилізації теплової енергії, в тому числі, і на власні 

потреби транспортного засобу. 

 

3. Обґрунтування можливостей застосування схеми утилізованої 

електричної енергії для здійснення комбінованого прогріву 

 

Питання ефективного відбору енергії гальмування транспортного засобу, 

перетворення її в електричну енергію, накопичення енергії та її передача на 

зберігання для використання в системі прогріву. Роботи в даному напрямку 

можна розділити на 3 основних етапи [1, 4, 20]. На першому етапі для 

дослідження процесів рекуперації енергії гальмування ТЗ розроблено і 

використано фізичну модель рекуперативної системи транспортного засобу з 

електричною передачею [1, 4, 20]. Вона включає в себе схему накопичення, 

зберігання і реалізації накопиченої енергії з використанням конденсаторів 

надвеликої місткості. На рис. 1 показано схему функціональної реалізації 

системи рекуперації енергії на транспортному засобі з електричною передачею 

і утилізацією теплової енергії системою прогріву. Використання в 

транспортних засобах в якості накопичувачів електричної енергії конденсаторів 

надвеликої ємності обумовлено тривалим терміном їх експлуатації, низькими 

вимогами до обслуговування, низьким внутрішнім опором, в результаті чого 

конденсатори здатні витримувати значно більші порівняно з акумуляторами 

струми заряду і розряду. 

Накопичення електричної енергії може здійснюватися двома способами: 

від тягового електричного двигуна транспортного двигуна в режимі 
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електрогальмування (тяговий електричний двигун працює в режимі генератора) 

і (або) від генератора двигуна внутрішнього згоряння транспортного засобу під 

час перерв в русі, але з працюючим ДВС. В обох випадках для узгодження 

параметрів джерел електроенергії і накопичувача використовувався 

перетворювач електричної енергії. Крім накопичення енергії для використання 

в фазоперехідних теплових акумуляторах системи прогріву, при віддачі 

накопиченої енергії, перетворювач включається в реверсному режимі і може як 

самостійно здійснювати живлення тягового електродвигуна в режимі зрушення 

з місця і первинного розгону, так і працювати спільно з тяговим генератором на 

перехідних процесах, використовуючи енергію, накопичену в конденсаторах. 

Блок-схема і деякі елементи фізичної моделі представлено на рис. 5. 

 

  

Рисунок 1 – Схема реалізації системи рекуперації енергії на 

транспортному засобі з електричною передачею і утилізацією теплової енергії в 

процесах накопичення енергії і реалізації накопиченої енергії 

 

  

Рисунок 2 – Блок-схема фізичної моделі рекуперативної системи 

транспортного засобу з електричною передачею. 
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Напруга на конденсаторах залежить від ступеня їх заряду. Через це 

виникла необхідність створення стабільно працюючого, перешкодостійкого 

перетворювача напруги з можливістю регулювання в широкому діапазоні 

струмів заряду і розряду накопичувача електричної енергії. Для регулювання 

величин струму заряду і розряду реалізовано принцип широтно-імпульсної 

модуляції зі зміною шпаруватості імпульсів від 0,89 до 0, що дозволяє в 

широких межах змінювати струмові параметри силового блоку. Узгодження 

напруг накопичувача електричної енергії і зовнішнього ланцюга здійснюється 

ступінчато за рахунок зміни витків первинної і вторинної обмоток імпульсного 

силового трансформатора. 

На фізичної моделі рекуперації енергії ТЗ з накопичувачами на 

надпотужних конденсаторах з електричною передачею і утилізацією теплової 

енергії досліджувалася працездатність окремих блоків, визначалися оптимальні 

режими їх роботи, апробовувалися різні схеми силового блоку [1, 4, 20], 

вивчалась зміна параметрів на перехідних режимах роботи. 

 

4. Дослідження теплоенергетичних характеристик ТАМ для 

здійснення комбінованого прогріву транспортного засобу в процесах 

рекуперації енергії транспортного засобу 

 

Для дослідження теплоенергетичних характеристик ТАМ: виготовлено 

фізичну модель рекуперативної установки ТЗ відповідно до рис. 2 і теплового 

акумулятора; виготовлено і повірено термопари; дібрано нагрівальне і 

вимірювальне обладнання; здійснено апробацію працездатності системи. 

Провідним фактором ефективної роботи системи рекуперації тепла є 

правильний підбір теплоакумулюючого матеріалу. Вибір ТАМ здійснюють з 

урахуванням наступних вимог. Теплоакумулюючий матеріал повинен володіти 

[4, 10, 21 - 24]: значною теплоємністю; в показаному інтервалі температур 

теплоакумулююче речовина повинна мати точку фазоагрегатного переходу 
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(точку плавлення); хімічною стабільністю; не повинен переходити в 

газоподібний стан за рахунок кипіння або сублімації; не повинен вступати в 

хімічну реакцію з матеріалом капсули; не повинен надавати отруйну дію на 

організм людини при проведенні ремонту або обслуговування теплового 

акумулятора; не повинен бути вибухонебезпечними і загорятися в діапазоні 

робочих температур; доступність,  бути відносно недорогими. 

В основу експериментальних досліджень лягає необхідність прогріву 

двигуна ТЗ при низькій температурі оточуючого середовища в період 

передпускового прогріву до температур «гарячого пуску», а саме: 40 °С, або 

50 °С, або 60 °С, при яких можливо щонайменше починати рухатись, а при 

більших температурах – приймати навантаження, а потім, в процесі руху ТЗ – 

нагрів до температури 85 ± 1,5 °С [21].  

На основі аналізу [4 – 13, 21 – 24] (табл. 1) обрано теплоакумулюючі 

матеріали [21, 24] для забезпечення робочих температур двигуна і гібридного 

транспортного засобу, на які впливає комбінована система СКУТЕ. 

 

Таблиця 1. Теплофізичні характеристики речовин, що використовуються 

як ТАМ [21, 22, 24] 

Характеристики органічних речовин, що використовуються як ТАМ 

№ Речовина 
Хімічна 
формула 

Температура 
плавлення, 
TL,˚С, (К) 

Питома теплота, 
ΔHL, кДж/кг 

1 Дифенил С12Н10 71,1 (344,1) 190 
2 Нафталін С10Н8 80,3 (353,3) 147 
3 Дибензил С14 Н14 52,5 (325,5) 126,4 
4 Парафін С18С35 55,5 (328,5) 190 - 210 
5 О-терфенил C18 H14-1,2 56,3 (329,3) 74,7 
6 М- терфенил C18 H14-1,3 87,5 (360,5) 134,6 

Характеристики неорганічних речовин, що використовуються як ТАМ 

№ Речовина 
Хімічна 
формула 

Температура 
плавлення, 
TL,˚С, (К) 

Питома теплота, 
ΔHL, кДж/кг 

1 
Пентагідрат натрію 
тіосульфату 

Na2S2O3ꞏ5H2

O 
48,0 (321) 206,0 



11 

2 
Декагідрат сульфату 
натрію 

Na2SO4ꞏ10H2

O 
32,5 (305,5) 251,0 

3 
Гептагідрат натрій 
сульфату 

Na2SO3ꞏ7H2O 33,4 (306,4) 179,0 

Продовження таблиці 1 

4 
Декагідрат карбонату 
натрію 

Na2СO3ꞏ10H2

O 
32,5 (305,5) 247,6 

5 
Тригідрат ацетату 
натрію 

Na(СН3СОО)
ꞏ3H2O 

58 (331) 272,4 

6 Вода H2O 0 (273) 335 

Евтектичні композиції водних розчинів кристалічних гідратів і системи 
бінарних кристалічних гідратів, що використовуються в якості ТAM 

№ Евтектика TE, °C (K) ∆Т‾, К ΔHL, Дж/кг 

1 
50%Na(CH3COO)∙3H2O
+50%Na2СO3∙10H2O 

19 (292) 1 256 

2 
50%Na(CH3COO)∙3H2O
+50%Na2SO4∙10H2O 

19 (292) 1 261,7 

Системи низькомолекулярних органічних речовин, що використовуються в 
якості ТAM 

№ Евтектика TE, °C (K) ∆Т‾, К ΔHL, Дж/кг 

1 
80% бензол + 20% 
нафталін 

3,6 (276,6) 4 130,0 

2 
58% дифенілу + 42% 
нафталіну 

41,0 (314) 1 108,0 

3 
67,1% бензойної 
кислоти + 32,9% 
нафталіну 

67,0 (340) 2 123,0 

4 нафталін + бибензил 32,0 (305) 2 132,8 

5 
50% резорцину + 50% 
пірокатехіну 

58,0 (331) 0 148,9 

6 
67% резорцину + 33% 
гідрохінону 

126,0 (399) 17 170,0 

7 
70% пірокатехіну + 
30% гідрохінону 

85,0 (358) 10 213,0 

 

Для забезпечення теплової підготовки системи охолодження та мащення 

транспортного двигуна за допомогою БТА фазового переходу підсистем 

утилізації теплової енергії від відпрацьованих газів, використовують 

поліетилен високої густини. У якості теплоакумулюючого матеріалу 
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контактного теплового аккумулятора фазового переходу і оболонки 

накопичувачів для моторного масла і охолоджуючої рідини з фазовим 

переходом використано високомолекулярні вуглеводні С18-С35 (парафін Т3). 

При виборі ТАМ для систем нейтралізації відпрацьованих газів були використані 

2 речовини - відповідно для бензинового і дизельного двигуна. При цьому 

керувались наступними положеннями. Основною умовою оптимального ступеня 

нейтралізації - до 98% є точність вибору коефіцієнту викиду повітря α=1 ± 0,005. 

Цей дуже вузький діапазон називають альфа-діапазоном. 

Дотримання цих дуже жорстких допустимих меж можливе лише за 

допомогою електронних засобів регулювання двигунів [27 - 34]. Ці допуски 

незрівняні з допустимими межами при перевірці токсичності ВГ для перевірки 

контуру регулювання ± 0,02 / 0,03. 

Забезпечення швидкого досягнення відповідних значень α після запуску 

двигуна ТЗ досягається також і за допомогою попередньої передпускової 

теплової підготовки ДВЗ, а використання додаткового підігріву потоку ВГ 

забезпечує додатково короткий термін його досягнення. Крім цього, 

загальновідомо, що одним з важливих факторів високого ступеня нейтралізації 

ВГ після здійснення пуску транспортного двигуна є досягнення у найкоротший 

термін точки початку температурного стрибка каталізатора (Light-off) [35 - 36]. 

Точкою Light-off називають температуру [36], при якій в каталізаторі 

перетворюється 50% шкідливих речовин. У каталізаторі потрійної дії точка 

Light-off знаходиться на рівні 250 °С, в той час як в окислювальних каталізаторах 

для дизельних двигунів з-за високої концентрації кисню в ВГ вона досягається 

вже при 160 °С [36]. В якості теплоакумуліруючих речовин для цього випадкцу 

досліджують гідрохінон і їдкий натр. 

Фізична модель теплового аккумулятора являє собою герметичну капсулу 

трубчастого типу, в якій розміщено теплоаккумулюючий матеріал, температура 

якого вимірюється термопарою, що знаходиться в оболонці. Термопара має 

безпосередній тепловий контакт з теплоакумулюючою речовиною. 
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В якості матеріалів для виготовлення ємностей капсули використовується 

безшовна товстостінна труба з нержавіючої жароміцної сталі аустенитного 

класу марки 12Х18Н10Т. 

Підготовка даних про кількість теплової енергії, яку накачують 

теплоакумулюючі речовини при нагріванні й під  час її віддачі при 

охолодженні. На фізичній моделі теплоакумулююча установка вивчена 

температурно-часовими параметрами процесів нагромадження і реалізації 

утилізованої теплотехніки, принципи і схематичні рішення управління 

тепловими потоками, уточнивши параметри фазоперехідних теплових 

акумуляторів. 

Реалізація комбінованої схеми реалізації системи рекуперації енергії на 

транспортному засобі у середовищі з електричною передачею і утилізацією 

теплової енергії на лабораторній фізичній моделі. Така схема фактично включає 

в себе як рекуперацію енергії гальмівного транспортного засобу, так і 

рекуперацію теплової енергії. 

Також вона додатково дозволяє розширити енергоощадний накопичувач в 

надвисоких конденсаторах для використання в системі теплової підготовки 

транспортних двигунів. 

Необхідність в реалізації таких схем підіймається в разі продовження 

перевидання в роботі двигунів ТЗ, тоді, коли теплові акумулятори системи 

потрапляють частково або повністю розряджаються на рахунки незмінних 

втрат тепла в оточуючому просторі. Зберігання накопиченої електричної енергії 

в конденсаторах має надмірно високий рівень без істотних втрат. 

 

5. Процеси теплової підготовки систем прогріву у складі теплових 

акумуляторів фазового переходу при використанні бортової системи 

рекуперації з утилізацією енергії  

 

Визначення впливу напруги живлення силового блоку перетворювача 

напруги на параметри рекуперативної системи визначено, що рекуперативна 
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система зберігає робочу здатність при зниженні напруги джерела 

енергозабезпечення (накопичувального блоку або тягового електродвигуна в 

генераторному режимі). Це дає можливість повністю використовувати ємність 

накопичуваного конденсатора і здійснювати електричне гальмо транспортного 

засобу з накопиченням енергії практично до повної його зупинки. 

Разом з тим, слід відзначити, що при тривалому ході теплової енергії в 

теплових акумуляторах, виникли навіть після якісної термоізоляції. 

Компенсувати втрати теплової енергії, можливо, підігріваючи 

теплоакумулюючі матеріали від бортового джерела електричної енергії. 

В якості такого джерела можна висунути накопичувач електричної енергії 

в транспортних засобах з електричною передачею, оснащених системою 

рекуперації електричної енергії [35]. 

В якості акумуляторів електричної енергії можуть використовуватися 

акумулятори або конденсатори надвеликої ємності. Використання 

конденсаторів більш переважно, оскільки вони володіють значним гарантійним 

терміном служби і здатні працювати з тривалими термінами і розриву в сотні і 

тисячі років [1, 20]. 

За допомогою фізичної моделі і аналізу отриманих результатів для 

массових досліджень до 1 кг при використанні електричного нагріву фізичних 

моделей БТА від конденсаторів надто великої потужності отримали результати, 

показані на рис. 3 для парафіну, полієтилену, їдкого натру і гідрохінона 

відповідно. Вертикальная лінія на графіках, підтверджує наявність фазового 

переходу за годину. 

Потужність встановлюється і автоматично підтримується за рахунок змін 

скважності імпульсів струму частотою 20 Гц. Формувач та регулятор 

потужності імпульсів зібрано на базі ШИМ-контролера TL494. 

В якості силового ключа використано чотири включені паралельно IGBT 

транзистори IRG4PC60F. 
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Рисунок 3 - Експериментально-розрахункові залежності часу прогріву 

ТАМ парафіну (а), поліетилену (б), їдкого натру (в) і гідрохінону (г) від 

конденсаторів верхньої потужності, отриманих на фізичній моделі 

рекуперативної установки гібридного транспортного засобу при різній 

потужності нагрівачів 

 

У цілому, в процесі використання системи рекуперації енергії в 

транспортних засобах, досліджено на фізичній моделі, для різних типів систем 

прогріву, отриманих за допомогою процесів нагрівання ТАМ теплових 

акумуляторів від часу, показаних на рис. 4. 
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Рисунок 4 - Залежності часу прогріву теплоакумулюючих матеріалів 

системи прогріву транспортних засобів з використанням системи рекуперації 

енергії при різній потужності нагрівачів 

 

Залежності процесів нагрівання ТАМ (заряджання ТА) для складових 

теплових акумуляторів системи теплової підготовки в цілому при застосуванні 

СКУТЕ в гібридному ТЗ. Основні результати порівняння показників роботи 

системи прогріву, удосконаленої для використання в гібридних ТЗ, в процесі 

зарядки БТА фазового переходу з різними ТАМ від різних джерел теплової і 

електричної енергії від рекуперативної системи ТЗ, показано на рис. 8. 

Для маси досліджуваних ТАМ в межах реальних масо-вагових характеристик 

ТА, а саме відповідно 12,5 / 18,5 / 2,5 кг дослідної речовини, при використанні 

для зарядки БТА при використанні електричного нагріву БТА від конденсаторів 

надвеликої потужності отримали результати, показані на рис. 3: для парафіну 

(рис. 3 а), поліетилену (рис. 3 b), гідрохінону (рис. 3 c), їдкого натру (рис. 3 d) 

відповідно. Горизонтальні лінії на рисунку показують мінімальний і 

максимальний час нагріву ТАМ від теплоносіїв реального двигуна ТЗ для 

кожного з ТАМ відповідно. 

Нагрів ТАМ від електричних нагрівачів відбувається швидше ніж від 

конвекції працюючого двигуна для контактного теплового акумулятора, 

накопичувача моторного масла з тепловим акумулятором, накопичувача 

охолоджуючої рідини з тепловим акумулятором, контактним тепловим 
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акумулятором високовольтної батареї гібридного ТЗ на 41,1 % і 60,9 % для 

нагрівачів 2 і 3 кВт відповідно. Нагрівач в 1 кВт забезпечує нагрів в межах 

часу, який відповідає конвективному нагріву БТА від працюючого двигуна 

гібридного ТЗ (рис. 3 а). 

Для ТАМ (поліетилену (рис. 3 b), гідрохінону (рис. 3 c), їдкого натру 

(рис. 3 d)) БТА фазового переходу використання додаткового електричного 

нагріву доцільне. Але одного електричного нагріву ТАМ в цьому випадку не 

достатньо. Потрібно його використовувати додатково або одночасно з 

використанням для роботи БТА фазового переходу теплової енергії 

відпрацьованих газів транспортного двигуна. 
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Рисунок 5 - Залежності часу прогріву ТАМ: парафіну (а), поліетилену (б), 

гідрохінону (в) і їдкого натру (г) фазоперехідних теплових акумуляторів 

системи комбінованого прогріву від конденсаторів надвеликої потужності 

рекуперативної установки гібридного транспортного засобу при різній 

потужності нагрівачів 
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Результати використання різних складових системи комбінованого 

прогріву на транспортному засобі достатньо повно описано в [4, 9, 11, 13]. Для 

оцінки спільної дії в БТА фазового переходу КСКП теплової енергії 

електричних нагрівачів, відпрацьованих газів, теплоносіїв транспортного 

двигуна на процеси його теплової підготовки потрібно додаткове дослідження.  

В цілому можливо впевнено стверджувати, що використання накопиченої 

в конденсаторах надвеликої ємності електричної енергії для забезпечення 

зарядки БТА фазового переходу дозволяє диверсифікувати енергетичні потоки 

забезпечення працездатності БТА в процесах експлуатації ТЗ, що змінюються. 

Крім цього достатньо забезпечити безпаливний передпусковий прогрів двигуна 

гібридного ТЗ і прогрів салону транспортного засобу від БТА без використання 

високовольтної батареї в умовах низьких температур. 
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Висновки 

 

Дослідження бортової системи транспортного засобу з електричною 

тягою підтвержує можливість використання різних видів енергії в 

фазоперехідних теплових акумуляторах. Отримана таким чином енергія в 

подальшому може використовуватися для теплової підготовки різних підсистем 

гібридних ТЗ. Це дозволяє значно підвищити ефективність роботи гібридних ТЗ 

в умовах експлуатації. В даній роботі досліджено систему комбінованого 

використання теплової та електричної енергії у фазово-перехідних теплових 

акумуляторах. Частина енергії, що генерується під час експлуатації ТЗ з 

електротягою, може використовуватися для заряджання бортових теплових 

акумуляторів від теплової енергії відпрацьованих газів, охолоджуючої рідини 

та моторного масла двигуна внутрішнього газу. Електрична енергія також 

використовується для утилізації системою рекуперації енергії при гальмуванні 

гібридного транспортного засобу. 

Представлено цикл забезпечення теплової підготовки підсистем 

гібридного транспортного засобу. 

Обґрунтовано основні теплові та енергетичні характеристики 

компонентів системи та теплоакумулюючих матеріалів для використання в БТА 

фазового переходу. 

Також реалізовано систему рекуперації енергії з електричною передачею і 

утилізацією теплової енергії для зарядки та подальшої теплової підготовки 

окремих підсистем гібридного транспортного засобу. 

Також наведено результати порівняння основних показників роботи 

удосконаленої системи в процесі заряджання БТА фазового переходу з різними 

видами теплоакумулюючих матеріалів в якості джерел теплової та електричної 

енергії. 

В результаті проведеного аналізу було встановлено, що використання 

системи комбінованої рекуперації теплової та електричної енергії у складі 
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вказаних компонентів для застосування в гібридних ТЗ, може забезпечити 

достатню ефективність використання електричних нагрівачів від конденсаторів 

надвисокої ємності з ТАМ - парафін С18-С35. В цьому випадку нагрівання ТAM 

від електричних нагрівачів відбувається швидше, ніж від конвекції працюючого 

двигуна гібритного ТЗ для контактного теплового акумулятора, теплового 

акумулятора накопиченої моторної оливи, теплового акумулятора накопиченої 

охолоджуючої рідини, контактного теплового акумулятора високовольтної 

батареї гібридного транспортного засобу. 

При цьому час нагрівання збільшується на 41,1% і 60,9% для 2 і 3 кВт 

нагрівачів, відповідно. Нагрівач потужністю 1 кВт забезпечує нагрівання 

протягом часу, що відповідає конвективному нагріванню БТА від працюючого 

двигуна гібридного транспортного засобу. Для використання в якості бортового 

фазоперехідного БТА інших ТАМ доцільно використовувати додаткове 

електричне нагрівання. 

Одного електричного нагрівача ТАМ у цьому випадку не буде достатньо. 

Необхідно використовувати його або додатково, або одночасно з 

використанням теплової енергії відпрацьованих газів двигуна гібритного 

автомобіля.  

Використання електричної енергії, накопиченої в конденсаторах 

надвеликої ємності для зарядки БТА, дозволяє диверсифікувати енергетичні 

потоки і забезпечує експлуатаційні можливості БТА при змінних умовах 

експлуатації. 

Крім цього, описана в роботі система, здатна забезпечити попередню 

теплову підготовку двигуна гібритного транспортного засобу без використання 

енергії палива (тобто без запуску двигуна), а також теплову підготовку салону 

гібридного транспортного засобу із встановленими бортовими 

фазоперехідними тепловими акумуляторами при низьких температурах 

оточуючого середовища без використання високовольтної батареї. 
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Д 1. Перелік умовних позначень  
 

БTA – бортовий тепловий акумулятор 

БФПТА - бортовий фазоперехідний тепловий аккумулятор 

ВГ - відпрацьовані гази 

ДВЗ - двигун внутрішнього згорання 

КTA - контактний тепловий акумулятор 

СКУТЕ - система комбінованої утилізації теплової енергії  

СМ - система мащення 

CО - система охолодження 

СОВГ - система очищення відпрацьованих газів 

СППД - підсистема прискореного прогріву двигуна 

СУТТА – підсистема утилізації (утилізації) теплової енергії 

відпрацьованих газів (ВГ) з БТА фазового переходу 

ТAM - теплоакумулюючий матеріал 

ТАЗММ - тепловий акумулятор для зберігання моторного масла 

ТАЗТ - тепловий акумулятор для зберігання теплоносія 

ТАНМО – тепловий аккумулятор накопиченої моторної оливи 

ТАНОР - тепловий аккумулятор накопиченої охолоджуючої рідини 

ТАСОВГ - тепловий аккумулятор каталізатора системи очищення 

відпрацьованих газів 
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АНОТАЦІЯ 

наукової роботи під шифром «Тепловий акумулятор» 

 

Актуальність теми. Впровадження в конструкцію транспортного 

двигуна сучасних ресурсозберігаючих та екологічночистих технологічних 

технологій э одним із перспективних шляхів удосконалення процесів його 

теплової підготовки, що розширює функціональні можливості, збільшує 

продуктивність, забезпечує адаптацію транспортних засобів до умов 

експлуатації тощо. 

Для впровадження зазначених заходів є необхідним проведення 

системних досліджень на рівнях створюваних комплексів теплової підготовки і 

їх компонентів, що включають в себе різні методи конструювання, 

розрахунково-експериментальні дослідження та аналіз отриманих результатів.  

Для гібридних ТЗ використання зазначених систем і комплексів теплової 

підготовки пов’язано з необхідністю адаптації їх функціональних і 

технологічних можливостей з використанням електричної енергії рекуперації 

від гальмування транспортного засобу. 

Базуючись на досвіді використання енергозберігаючих і рекуперативних 

систем на транспорті, а також характеристик і сфери використання електричних 

накопичувачів (електричних конденсаторів) надвеликої ємності, цілком 

обгрунтовано здійснити вибір структури, принципу дії рекуперативної системи 

і схеми включення її в мережу транспортного засобу. 

Актуальним рішенням проблем теплової підготовки транспортних 

двигунів і гібридних транспортних засобів в умовах експлуатації може бути 

поєднання можливостей рекуперативної системи транспортного засобу з 

електричною тягою і можливостями системи комбінованої утилізації теплової 

енергії на основі бортових фазоперехідних теплових акумуляторів. 
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Метою роботи є удосконалення процесів теплової підготовки підсистем 

гібридних транспортниих засобів з використанням фазоперехідних теплових 

акумуляторів. 

Завданнями даної роботи є: 

– аналіз можливостей вдосконалення процесів теплової підготовки підсистем 

транспортного засобу з електротягою за  умови використання фазоперехідних 

теплових акумуляторів в умовах експлуатації; 

– аналіз можливостей застосування та схеми системи комбінованої утилізації 

теплової й електричної енергії двигуна і ТЗ у складі системи рекуперації 

енергії; 

– дослідження циклу забезпечення теплової підготовки транспортного засобу і 

двигуна в умовах експлуатації з використанням системи комбінованої 

утилізації теплової енергії на основі фазоперехідних теплових акумуляторів; 

– дослідження теплоенергетичних характеристик теплоакумулюючого 

матеріалу для здійснення комбінованого прогріву ТЗ в процесах рекуперації 

енергії транспортного засобу; 

– дослідження на фізичній моделі процесів теплової підготовки систем прогріву 

у складі фазоперехідних теплових акумуляторів при використанні бортової 

системи рекуперації з утилізацією енергії. 

Методика дослідження: задля визначення часу роботи силової 

установки транспортного засобу на різних режимах роботи і навантаженнях  

використовувався метод спостереження; метод математичного моделювання, з 

використанням програмного комплексу та системний підхід, 

використовувалися для створення загальної схеми транспортного засобу з 

електричною тягою. 

Представлена наукова робота містить у собі 29 сторінок основного 

тексту, 8 рисунків, 4 таблиці. При підготовці роботи було використано 

37 джерел інформації. 

 

Ключові слова: 
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