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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ  

ХОЛОДИЛЬНИХ СИСТЕМ З АКУМУЛЯЦІЄЮ ХОЛОДУ 
 

Розглянуто перспективні напрями розвитку холодильних систем з 

акумуляцією холоду, проаналізовано сучасні системи з акумуляцією холоду та 

шляхи підвищення ефективності холодильних систем «вода–лід» та 

евтектичних холодильних систем. 
 

Рассмотрены перспективные направления развития холодильных 

систем с аккумуляцией холода, проанализированы современные системы с 

аккумуляцией холода и пути повышения эффективности холодильных систем 

«вода–лед» и эвтектических холодильных систем. 
 

Promising areas of refrigeration systems with accumulation of cold its 

considered, analyzed the modern system of the accumulation of cold and ways to 

improve the efficiency of the refrigeration systems «water–ice» and eutectic 

refrigeration systems. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. У ході стрімкого 

розвитку науки та техніки перед науково-технічною спільнотою гостро 

постають питання екологічної безпеки та ресурсозбереження. Одним із 

напрямів рішення цих питань є підвищення ефективності 

технологічного обладнання, яке використовується в різних галузях 

народного господарства. У наш час виготовлення значної частини 

продукції на вітчизняних підприємствах супроводжується 

підвищеними витратами енергоресурсів, вартість яких остатнім часом 

має стійку тенденцію до зростання. У цих умовах енергозбереження є 

одним із пріоритетних напрямів державної політики України в різних 

сферах виробництва, у тому числі й у холодильній та кліматичній 

індустрії [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із шляхів 

вирішення проблеми енергозбереження на сучасному рівні є 

застосування систем акумулювання теплоти. Можливість 

акумулювання теплової енергії заснована на використанні фізичного 

або хімічного процесу, пов'язаного з поглинанням і виділенням 

теплоти. До основних із них відносяться накопичення-виділення 

внутрішньої енергії під час нагрівання-охолодження твердих або 

рідких тіл, фазові переходи з поглинанням-виділенням прихованої 

теплоти, процес сорбції-десорбції або оборотна хімічна реакція, що 

перебігає з виділенням-поглинанням теплоти. Вищеназвані процеси 

реалізуються в спеціальних пристроях – акумуляторах теплоти (АТ) [2; 3].  

АТ доцільно застосовувати в тих галузях господарства, де має 

місце нерівномірне надходження теплової енергії, це дозволяє 

знижувати енерговитрати за рахунок використання альтернативних 

джерел енергії або сприяє підвищенню ефективності роботи наявного 

енергетичного обладнання.  

За типом процесів у АТ розрізняють [2-4] такі види акумуляції: 

 теплове акумулювання енергії твердими та рідкими тілами за 

рахунок зміни температури речовини – теплоємнісна;  

 теплове акумулювання енергії за допомогою використання 

теплоти фазового переходу – латентна;  

 термохімічне акумулювання теплової енергії. 

Окремим випадком систем акумулювання теплоти є системи 

акумулювання холоду та евтектичні холодильні системи, які 

застосовуються в холодильній та кліматичній індустрії.  

Робота вищеназваних холодильних систем заснована на 

накопиченні холоду в акумуляторах холоду (АХ) при температурі 

робочої речовини нижче температури навколишнього середовища.  
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Мета та завдання статті. Мета полягає у визначенні 
перспективних напрямків розвитку холодильних систем з акумуляцією 
холоду. Згідно з цим необхідно проаналізувати існуючі системи 
акумуляції холоду та визначити їх переваги та недоліки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для акумуляції 
холоду в холодильній і кліматичній індустрії найчастіше 
використовують ємнісний і латентний способи акумулювання енергії. 

Відомо, що холод може акумулюватися внаслідок зниження 
температури речовини, що акумулюється, її фазового переходу або в 
результаті хімічних перетворень, тобто  
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де Qак – кількість холоду, що акумулюється; mак – маса речовини в 
акумуляторі; Т1 і Т2 – температура речовини до та після процесу 
акумулювання; Тф – температура фазового переходу; С1 і С2 – питомі 
теплоємності речовини відповідно до та після фазового переходу; 

Іф – ентальпія фазового переходу або хімічного перетворення. 
У наш час акумулювати холод можна, використовуючи як 

робочі речовини водний і сухий лід, льодоводяні суміші, 
кремнійорганічні сполуки, евтектичні розчини гліколей, спиртів, 
гліцерину, солей хлористого калію, хлористого натрію, хлористого 
магнію, кристалогідратів та ін. [5]. 

Головний критерій ефективності відомих способів 
акумулювання холоду – густина енергії, накопичена робочою 
речовиною: 
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де dVак.в – об'єм речовини в акумуляторі. 
 

У речовин, що не зазнали фізико-хімічних змін під час 
акумулювання енергії, вона в основному залежить від питомої 
теплоємності. 

Густину енергії, накопичену робочою речовиною, за ємнісного 
способу можна визначити як 
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До робочих речовин, що застосовуються в АХ, висувають такі 

вимоги: необхідна температура плавлення або кристалізації; висока 

питома теплота фазового переходу; невелика величина 

переохолодження; надійна стабільність і оборотність температури 

плавлення та кристалізації при багаторазових циклах фазових 

переходів; екологічна чистота; нетоксичність; інертність до 

конструкційних матеріалів; пожежо- та вибухобезпечність; 

доступність і низька вартість. 

Сьогодні розрізняють холодильні системи з АХ: «вода–лід» та 

евтектичні холодильні системи (ЕХС) [6].  

У системах кондиціювання повітря (СКП), холодильних 

установках підприємств харчової та переробної промисловості 

найпоширенішими є АХ, що використовують теплоту фазового 

переходу «вода–лід». Найчастіше застосовують АХ із 

наморожуванням льоду на поверхні випарника холодильної машини та 

АХ з льдоводяною сумішшю. 

Ці системи мають свої переваги та недоліки. До переваг слід 

віднести екологічну чистоту робочої речовини, дешевизну, 

доступність, нетоксичність, вибухобезпечність. Недоліки слід 

розглядати окремо, відповідно до реалізації способу акумулювання 

холоду та його конструктивного виконання. 

Розглянемо АХ із наморожуванням льоду на поверхні 

випарника холодильної машини, у цьому випадку наморожування 

шару льоду на теплообмінній поверхні випарника товщиною 20-40 мм 

приводить до зменшення коефіцієнта теплопередачі в 2...2,5 рази та 

зниження температури кипіння холодоагенту. Зниження ж 

температури кипіння холодоагенту на 1°С у діапазоні -10…-20°С 

приводить до зниження холодопродуктивності та відповідно 

збільшення витрат електроенергії на виробництво холоду до 2%.  

У разі застосування АХ із льдоводяною сумішшю лід 

виготовляють за допомогою льдогенератора та завантажують в АХ; 

поверхня теплообміну «лід–вода» значно більша, ніж в АХ із 

накопиченням льоду на поверхні випарника, акумуляція холоду 

відбувається за постійної температури кипіння холодоагенту в 

льдогенераторі. Однак недоліком акумуляторів з льдоводяною 

сумішшю є необхідність перемішування цієї суміші та низька 

температура кипіння холодильного агента, що знижує показники 

роботи холодильних машин. 

Негативну роль у разі використання АХ «вода–лід» відіграє й 

кінетика його танення, зумовлена по-різному спрямованими діями 

градієнта температур і піднімальної архімедової сили, обумовленою 

аномальною залежністю густини від температури. Акумульований у 
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такий спосіб холод складно використати повністю при різкозмінній у 

ньому потребі. Це виражається в тому, що не вдається стабілізувати 

температурний рівень крижаної води та тим самим гарантувати 

охолодження рідин і продуктів до необхідної температури.  

Ефективнішим є поєднання ємнісного та латентного способів 

акумуляції холоду з використанням проміжного холодоносія та 

капсул-заповнювачів. У цьому випадку лід в АХ не має 

безпосереднього контакту з рідиною, що охолоджується, а його 

утворення відбувається в поліетиленових капсулах-накопичувачах [7]. 

Цей АХ є теплоізольованим резервуаром, що заповнюється такими 

капсулами. Капсули відливаються під тиском із поліетилену високої 

щільності та заповнюються рідинним розчином кристалогідратів. 

У резервуарі АХ циркулює рідкий холодоносій (наприклад, 

водяний розчин етиленгліколю) з температурою нижче 0°С, що 

викликає кристалізацію рідини всередині заповнювачів. Тим самим 

досягається акумулювання енергії у вигляді прихованої теплоти 

кристалізації в період фазового переходу з рідкого стану у твердий. 

Куляста форма капсул забезпечує велику площу теплообміну. 

Використовуючи різні рідини як для охолодження, так і для 

заповнення капсул, можна задавати температуру льодоутворення.  

Такий спосіб акумуляції використано в обладнанні французької 

фірми «Cristopia» (енергозбережні системи STL), що є підрозділом 

провідного європейського виробника кліматичної техніки компанії 

«CIAT» (Франція) [8]. Цей виробник пропонує ряд баків-акумуляторів 

об'ємом від 2 до 100 м
3
 і капсули-заповнювачі (діаметром 96 мм для 

СКП і 77 мм для холодильних установок), здатні акумулювати теплову 

енергію при температурах від -33 до 27°С. 

Капсули-заповнювачі витримують не менше 10000 циклів 

(заморожування-розморожування), термін служби - не менш 20 років. 

Фірма «Cristopia» пропонує цілий ряд капсул-заповнювачів, 

розроблених для конкретних галузей [8]. 

Таким чином, для розглянутих систем АХ перспективним 

напрямом підвищення енергоефективності є пошук конструктивних 

рішень, направлених на усунення безпосереднього контакту льоду з 

рідиною, що охолоджує, та застосування речовин, здатних змінювати 

свій фазовий стан у широкому інтервалі температур (як у плюсовому 

так і в мінусовому) та не змінювати фізичних та хімічних властивостей 

протягом багатьох робочих циклів.  

На підприємствах торгівлі, холодильному автотранспорті, 

контейнерних перевезеннях, а також у побуті застосовують 

акумуляторні системи, що використовують теплоту плавлення 

евтектичних розчинів – ЕХС [6].  
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Евтектичний лід виготовляють шляхом заморожування водних 

розчинів солей кріогідратної концентрації, органічних речовин та їхніх 

сплавів і сумішей у закритих металевих або пластмасових ємностях. 

Заморожені евтектичні розчини мають низьку постійну температуру 

плавлення – нижче 0°С (до мінус 80°С) [6].  

Прикладом перспективного застосування ЕХС є безмашинне 

охолодження із застосуванням АХ в ізотермічному холодильному 

транспорті для внутрішньоміських перевезень.  

За кордоном цей вид охолодження широко розповсюджений, 

перш за все завдяки екологічній чистоті, зокрема фірма «Carrier 

Transicold» (Франція) пропонує серію установок з машинно-

акумуляційним охолодженням «Vatna» для ізотермічних автофургонів 

об’ємом від 4 до 23 м
3
 із температурою замерзання евтектичного 

розчину мінус 32°С. Установки призначені для перевезення морозива 

та швидкозаморожених продуктів і розраховані на 14 годин 

безперервної роботи при температурі навколишнього повітря 30°С [9]. 

Світовий лідер у виробництві евтектичних плит – фірма «FIT s.p.a.» з 

Італії – пропонує серії евтектичних плит моделей EBS і EFR. 

У табл. 1 наведено розрахунковий склад та температуру 

плавлення евтектичних розчинів гліколю та спирту, які можуть бути 

використані як робочі речовини АХ за даними авторів [10]. 
 

Таблиця 1 – Розрахунковий склад та температура плавлення 

евтектики в розчинах гліколю та спирту [10] 

 

Компонент 

системи 

Склад 

евтектики, 

мас, % 

Температура 

евтектики Т, °С 

Теплота 

плавлення, 

Дж/моль 

1 2 3 4 

Триетиленгліколь 0,78743 
-45,85 15604,52 

Вода 0,21257 

Пропіленгліколь 0,75000 
-76,3 29564,92 

Вода 0,25000 

Етиловий спирт 0,895754 
-136,49 5268,5 

Вода 0,104246 

Пропіловий спирт 0,945035 
-137,63 5342,03 

Вода 0,054965 

Гліцерин 0.188237 
-64.21 32199,54 

Пропіленгліколь 0.811763 

Триетиленгліколь 0,318599 
-64,32 29902,38 

Пропіленгліколь 0,681401 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 

Етиленгліколь 0,363812 

-60,55 9314,14 Діетиленгліколь 0,465665 

Вода 0,170523 

Етиленгліколь 0,264849 -69,97 24634,56 
 

Слід відзначити, що для евтектичних плит ізотермічних 

автофургонів найчастіше використовують евтектичні розчини 

етиленгліколю та пропіленгліколю, які у випадку потрапляння до 

харчових продуктів можуть викликати отруєння. 

Сьогодні широко застосовуються так звані побутові АХ для 

сумок-холодильників, переносних контейнерів із температурою 

фазового переходу від мінус 2 до мінус 5°С. Проведений огляд 

показав, що для енергоефективного практичного застосування ЕКС 

необхідні АХ із більш широким діапазоном температур. Для цього 

перспективним є застосування водно-сольових систем неорганічних 

солей як робочих речовин, яким притаманна висока теплота фазового 

перетворення та відносно невелика вартість [5]. Останнім часом 

ученими активно проводяться роботи з пошуку таких речовин. Але 

обмеженість важливих фізико-хімічних характеристик (характер 

плавлення та кристалізації, оборотність та стабільність температури 

плавлення та кристалізації при багаторазових фазових переходах) для 

багатьох водно-сольових систем виключає можливість використання їх 

як АХ без додаткових досліджень. Властивості водно-сольових систем 

досліджувались у багатьох працях, однак відомості про використання 

їх у ролі АХ недостатні. Світові тенденції в розробці матеріалів, що 

акумулюють холод на основі водно-сольових систем, можна 

простежити за патентами Японії, США, Франції та Великобританії. 

Докладніші дані щодо їхніх переваг та недоліків наведено в праці [11].  

Дослідженнями вчених [12] установлено, що багато водно-

сольових систем переохолоджуються більш ніж на 30…50°С, а деякі з 

них узагалі не кристалізуються та переходять у склоподібний стан, 

деякі системи розшаровуються. Ці явища ускладнюють використання 

їх як АХ, бо порушуються оборотність і стабільність температури 

початку кристалізації таких систем, витрачається велика кількість 

енергії та часу. Для запобігання розшаруванню розчинів була доведена 

необхідність уводити в них згущувачі. Найчастіше як згущувач 

використовують карбоксиметилцелюлозу (КМЦ).  

Найбільш перспективними речовинами для АХ, за 

дослідженнями авторів [13], виявилися водяні розчини 

кристалогідратів: хлоридів натрію, калію, магнію, амонію, стронцію, 
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бікарбонату натрію, бромідів натрію, стронцію, нітратів нікелю, 

магнію, цинку, роданіду амонію. У табл. 2 наведено порівняльні 

характеристики досліджених на цей час речовин, за даними [13], що 

можуть бути використані в АХ для холодильних системах з 

акумуляцією холоду. 

Новинкою в системах ЕХС стало застосування як робочої 

речовини модифікованих полімер-кристалів кремнію (силікону), 

підібраного таким чином, щоб мати температуру фазового переходу із 

твердого стану в рідкий ледве вище 0°С. При цьому теплопоглинання 

у процесі танення, внаслідок значних енерговитрат на руйнування 

молекулярних зв'язків у полімер-кристалах кремнію, а також 

відсутності конвекційного руху густої рідини, набагато перевищує 

теплоємність води або сольових розчинів під час аналогічного 

процесу. Це дозволяє втримувати протягом тривалого часу 

температуру на рівні +3…+5°С, тобто, як у побутовому холодильнику. 

АХ із робочою речовиною на основі силікону можна використовувати 

необмежену кількість циклів заморожування без втрат 

теплопоглинаючих властивостей.  
 

Таблиця 2 – Порівняльні характеристики речовин,  

що можуть бути використані в холодильних системах  

з акумуляцією холоду [13] 
 

Холодоакумулюючий 

матеріал 

Температура 

фазового 

переходу,  

Тф, °С 

Ентальпія 

фазового 

переходу, 

Іф, 

кДж/кг 

Величина 

переохоло-

дження, ΔТ, ˚С 

1 2 3 4 

Вода Н2О 0 332,4 – 

Водяний розчин сульфату 

натрію Na2SO4/Н2О - 1,2 280 3 

Водяний розчин карбонату 

натрію Na2CO3/Н2О - 2,4 275 5 

Водяний розчин хлориду 

калію KCl /Н2О - 10,6 280 3 

Водяний розчин хлориду 

амонію NH4Cl /Н2О - 15,2 290 3 

Водяний розчин хлориду 

магнію MgCl2/Н2О - 16,3 170 5 

Водяний розчин хлориду 

стронцію SrCl2/Н2О - 18,7 195 5 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 

Водяний розчин хлориду 

натрію NaCl /Н2О - 21,2 210 5 

Водний розчин роданіду 

амонію NH4SCN /Н2О - 23,5 225 5 

Водяний розчин броміду 

натрію NaBr /Н2О - 25,1 265 3 

Водяний розчин броміду 

стронцію SrBr2/Н2О - 28 195 5 

Водяний розчин нітрату 

магнію Mg(NO3)2/Н2О - 28,1 210 5 

Водяний розчин нітрату 

цинку Zn(NO3)2/Н2О - 31,9 140 5 

 

Перспективним напрямом енергоефективного застосування 

ЕХС є пошук речовин, які можна використовувати як АХ, здатні 

працювати в широкому температурному режимі. Найбільш 

придатними є суміші різних кристалогідратів, а також підбір добавок 

до них, що зменшують ступінь переохолодження, запобігають 

швидкому викиду теплоти за рахунок підривної кристалізації, що 

знижує ефект випаровування кристалізаційної води, тим самим 

сприяючи тривалості використання АХ у результаті багаторазової 

термоциклічності та ін. 

Висновки. На наш погляд, перспективним напрямом 

модифікації холодильних систем з акумуляцією холоду є додавання 

нанорозмірних наповнювачів у розчини робочих речовин АХ, що 

пояснюється унікальними властивостями наночасток. Аналізуючи 

останні досягнення в сфері нанотехнологій можливо зробити 

висновок, що на сьогоднішній час нанотехнології мають великий 

потенціал і приведуть найближчим часом до великих змін у багатьох 

галузях промисловості, до створення нових матеріалів, виробів і 

продуктів.  

На жаль, у літературі відсутні дані, щодо застосування розчинів 

для АХ з нанорозмірними структурами, тому доцільно провести 

дослідження, які дозволять оцінити вплив наночасток на теплофізичні 

параметри вищезгаданих розчинів та холодильних систем з АХ у 

цілому. 
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