
SWorld – 11-18 October 2016 
http://www.sworld.education/conference/year-conference-sw/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2016 
SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2016 

Технические науки – Металлургия и энергетика   

УДК 536.62 : 536.51 

Бурова З.А.1, Декуша Л.В.2 ,  Воробйов Л.Й.2 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

РАДІАЦІЙНОГО ТЕПЛООБМІНУ  

 1 Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Київ, Героїв Оборони 15, 03041 
2 Інститут технічної теплофізики НАН України  

Київ, Желябова 2а, 03680 

Burova Z.A.1, Dekusha L.V.2 , Vorobyov L.I.2 

THE SPECIALIZED DEVICES FOR RADIATION HEAT EXCHANGE 

RESEARCHES 
1 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

Kyiv, Heroyiv Oborony 15, 03041 
2 Institute of Engineering Thermophysics NAS of Ukraine 

Kyiv, Zhelyabov str. 2а, 03680 

 

Анотація. В роботі представлені малогабаритні вимірювальні пристрої 

для дослідження складових теплообміну при проведенні моніторингу 

енергетичного обладнання контактним і безконтактним методом. 
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Abstract. In this article small measuring devices for research heat exchange 

constituents during the power equipment monitoring realization by a contact and 

noncontact method are presented. 
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Вступ. Обираючи засоби вимірювань при проведенні моніторингу 

теплофізичних параметрів енергетичного обладнання з метою визначення 



непрогнозованих тепловтрат необхідно врахувати специфічні характеристики 

самого об’єкту, його функціональні параметри, тип та склад огороджувальних 

конструкцій, умови теплообміну з довкіллям тощо. 

Основний текст. За наявності додаткових джерел теплового випромінення 

(таких як радіатори, випромінювачі, потужні світильники, працююче 

енергетичне устаткування та ін.) для експериментального визначення 

поверхневої густини сумарного теплового потоку, його конвективної і 

радіаційної складових та коефіцієнтів теплообміну об’єкту з довкіллям 

контактним способом найпростіше застосувати два первинні сенсори теплового 

потоку (ПТП), що мають однаковий тепловий опір ( 21 RR = ), але контрастні 

терморадіаційні характеристики (ступінь чорноти 
21  h t h t ε≠ε  та поглинальну 

здатність 21 AA ≠ ), і сенсори температури для вимірювання температури 

довкілля ( ДT ), поверхні огороджувальної конструкції ( ОКT ) та відкритих 

поверхонь обох ПТП ( 1T  і 2T ).  

Для проведення тривалого моніторингу теплоенергетичного об’єкту 

зручніше використати спеціалізовані пристрої, наприклад, нестандартизований 

радіційно-конвективний теплометричний пристрій РКТП (рис. 1) [1] в 

комплекті зі стандартним вимірювачем напруги, який повинен мати вхідний 

опір не менше 10 МОм і похибку в області значень вимірюваних сигналів ПТП, 

що не перевищує 0,5 %. 

 
Рис. 1. Теплометричний пристрій РКТП-2 



Пристрій РКТП-2 є пласкою конструкцією з габаритами 40×100×4 мм, що 

містить два ПТП, 1 і 2, змонтовані  на загальній ізотермічній підкладці 3. Вільні 

поверхні обох ПТП мають контрастні ступені чорноти, діапазон значень яких 

складає  від 0,85 до 0,90 для «чорного» і від 0,02 до 0,25 для «білого» ПТП. 

Також пристрій забезпечений сенсором температури для вимірювання 

температури підкладки 4 і прилеглого повітря 5. Вимірювальна інформація 

через електронний блок подається на комп’ютерну обробку за відповідною 

програмою. За результатами вимірювань розраховують значення поверхневої 

густини потоку падаючого теплового випромінення, в Вт/м2, за формулою [2]:  
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де σ= 5,67∙10–8  Вт/(м2 ∙ К4 ) – стала Стефана-Больцмана; 

11 TTT Д −=∆ , 22 TTT Д −=∆ . 

Пристрій РКТП-2 дозволяє проводити контактні вимірювання значень 

коефіцієнта теплообміну і густини радіаційного теплового потоку, проте 

вимірювання здійснюються локально, що є недоліком цього пристрою. 

Переустановлення пристрою на нову точку поверхні об’єкту вимагає витрат 

часу на перемонтаж і стабілізацію теплового режиму об’єкту і самого 

пристрою. Тому найбільш продуктивними є безконтактні вимірювання густини 

потоку падаючого теплового випромінювання спеціалізованим приладом, 

наприклад, радіометром моделі РАП-12Д (рис. 2) [1].  

 
Рис. 2. Приймач теплового випромінювання РАП-12Д 



Такий прилад є абсолютним порожнинним приймачем напівсферичного 

теплового випромінення і побудований за диференціальною схемою на базі 

термоелектричних ПТП. Виходячи із співвідношення геометричних розмірів 

теплосприймальної порожнини радіометра РАП-12Д виконується 

співвідношення РАДРАДA ε= , тому за результатами вимірювань густина потоку 

падаючого теплового випромінення може бути визначена по формулі [2]: 
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де РАДРАДВИМ ЕKq ⋅=  – густина теплового потоку, виміряна радіометром; де 

РАДK  і РАДЕ  – градуювальний коефіцієнт і середнє арифметичне значення 

сигналів радіометра РАП-12Д, виміряних в усталеному тепловому режимі; РАДT  

– власна термодинамічна температура радіометра.  

Висновки. Використання малогабаритних спеціалізованих пристроїв 

значно спрощує процес досліджень конвективної і радіаційної складових 

теплового потоку та розрахунку коефіцієнтів теплообміну при проведенні 

моніторингу та обстеженні теплового стану енергетичного обладнання. 

Поєднання контактних та безконтактних вимірювань дозволяє одержати 

комплексну інформацію та якісно оцінити тепловий стан об’єкту. 
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