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МОБІЛЬНІ ТЕПЛОВІ АКУМУЛЯТОРИ 

 
Стаття присвячена актуальним питанням пов’язаним із постачанням теплоти мобільними тепловими акумуляторами. А саме, про-
ведено аналіз поточного стану системи централізованого теплопостачання, визначено основні та потенційні проблеми. Обґрунто-
вано актуальності застосування теплового акумулювання в системах теплозабезпечення. Розглянуто основні технічні й технологіч-
ні аспекти застосування мобільних теплових акумуляторів. А також представлено приклади реалізації мобільних теплових акуму-
ляторів в світі та Україні. 
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ 

 
Статья посвящена актуальным вопросам транспортировки тепла мобильными тепловыми аккумуляторами. В частности, проведен 
анализ текущего состояния системы централизованного теплоснабжения, определены основные и потенциальные проблемы. Обос-
нованно актуальности применения теплового аккумулирования в системах теплоснабжения. Рассмотрены основные технические и 
технологические аспекты применения мобильных тепловых аккумуляторов. А также представлены примеры реализации мобиль-
ных тепловых аккумуляторов в мире и Украине. 

Ключевые слова: теплоснабжения, мобильный тепловой аккумулятор, материал с фазовым переходом. 
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MOBILE THERMAL ENERGY STORAGE 

 
The article is devoted to topical issues related to the storage, accumulation and transportation of heat by stationary and mobile heat storage. 
Analysis of the current state of the district heating system indicates significant heat losses at all stages of providing the consumer with heat. 
The use of heat storage in heat supply systems leads to balancing the heat supply system, namely, the peak load is reduced; heat production 
schedules are optimized by accumulating excess energy and using it during emergency outages; heat losses caused by uneven operation of 
thermal equipment during heat generation are reduced; the need for primary energy and fuel consumption is reduced, as well as the amount 
of harmful emissions into the environment. The main focus is on mobile thermal batteries (M-TES). The use of M-TES makes it possible to 
build a completely new discrete heat supply system without the traditional pipeline transport of the heat carrier. The defining parameters 
affecting the efficiency of the M-TES are the reliability and convenience of the design, the efficiency and volume of the “working fluid”, the 
operating temperature of the MTA recharging and the distance of transportation from the heat source to the consumer. The article contains 
examples of the implementation of mobile heat accumulators in the world and in Ukraine, their technical and technological characteristics, 
scope and degree of efficiency. The technical indicators of the implemented project for the creation of a mobile heat accumulator located in a 
20-foot container and intended for transportation by any available means of transport are given. 

Keywords: heat supply, mobile thermal energy storage, phase change material. 
 

Вступ 
 

На сьогоднішній день переважна більшість 
енергії у світі надходить від викопних видів пали-
ва, таких як нафта, вугілля, природний газ, уран, 
використання яких спричиняє шкідливий вплив на 
оточуюче середовище, зокрема, викиди парнико-
вих газів, глобальне потепління та пов'язані із цим 
зміни клімату. Протидія переліченим явищам є 
викликом для наукової спільноти та світової еко-
номіки, що визначає напрямок нових досліджень, 
пошук нових джерел, а також можливості викори-
стання відновлюваних джерел енергії. Нова кон-
цепція розвитку безкарбонової енергетики сприяє 
активному впровадженню систем зберігання та 
акумулювання теплоти, що пов’язано з широким 
застосуванням відновлювальних джерел енергії, та 
притаманній їй нерівномірністю генерації енергії в 
залежності від часу доби, сезону, віддаленість 
джерела від споживача та ін. 

Оскільки, централізоване теплопостачання в 
останнє десятиріччя знаходиться в перехідному 
періоді до систем 4GDH [1]. І, характеризується 

зміною низки параметрів, таких як застосування та 
пошук нових джерел енергії, зниження температу-
ри теплоносія в системі транспортування, підви-
щення ККД обладнання та системи теплозабезпе-
чення в цілому. Необхідним і важливим парамет-
ром є зменшення теплових втрат на всіх етапах 
теплопостачання. Одним з заходів, що запобігає 
зменшенню теплових втрат, є застосування стаціо-
нарних систем зберігання теплової енергії (Ther-
mal energy storage (TES)) та мобільних систем збе-
рігання теплової енергії (Mobile thermal energy 
storage (М-TES)). Особливої уваги заслуговують 
гнучкі системи, які можуть створювати пересувні 
теплові акумулятори (далі М-TES), що транспор-
тують теплову енергію від джерела до потенційно-
го споживача. Тому, запропоновано розробку дис-
кретної системи опалення, що дозволяє транспор-
тувати теплову енергію без застосування трубоп-
роводу. В такій системі передбачено застосування 
мобільних теплових акумуляторів, що транспор-
туються будь яким наявним видом транспорту – 
автомобілем, залізничним транспортом, дронами 
тощо [2, 3]. Основні аспекти застосування М-TES, 
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переваги і обмежуючі фактори, нові розробки і 
перші приклади застосування буде розглянуто в 
матеріалах статті. 
 

Мета роботи 
 

Обґрунтування необхідності застосування 
мобільних (пересувних) теплових акумуляторів з 
метою створення екологічної гнучкої системи теп-
лопостачання. 

Задачі роботи: 
1) Проаналізувати поточний стан системи 

централізованого теплопостачання, окреслити іс-
нуючі та потенційні проблеми. 

2) Обґрунтувати актуальність застосування 
теплового акумулювання в системах теплозабез-
печення. 

3) Розглянути основні технічні й технологічні 
аспекти застосування мобільних теплових акуму-
ляторів. 

4) Представити приклади реалізації мобіль-
них теплових акумуляторів в світі та Україні. 
 

Аналіз поточного стану системи 
централізованого теплопостачання, 

існуючі та потенційні проблеми 
 

Оскільки є світова тенденція до вичерпання 
запасів природних ресурсів та надмірної залежніс-
тю енергетики України від імпорту енергоносіїв 
вирішення проблем теплового акумулювання є 
актуальною і нагальною задачею [4]. Наразі відбу-
вається переформатування систем теплопостачан-
ня в світі. Еволюція системи централізованого те-
плопостачання налічує чотири покоління, кожне з 
яких характеризується зміною низки технологіч-
них параметрів: 

1) застосування низькотемпературних ре-
жимів теплозабезпечення. Впровадження темпера-
турних параметрів теплоносія 50/30 °С та змен-
шення робочого тиску теплоносія; 

2) використання сумісно системи централізо-
ваного постачання для постачання тепла та/або 
холоду; 

3) використання широко спектру нетрадицій-
них джерел енергії: відновлювальної енергетики 
(ВДЕ), теплових насосів, вторинних теплових 
енергоресурсів (ВТЕР), тощо; 

4) висока стабільність роботи енергетичної 
системи; 

5) висока ступінь автоматизації, диспетчире-
зації процесів контролю та управління параметра-
ми системи, а саме створення інтелектуального 
управління системою. 

Одним з основних елементів, що притаманні 
новим системам теплопостачання і використову-

ються на кожному з перерахованих пунктів – це 
різноманітні системи зберігання теплоти, рис. 1. 
TES відрізняються за різними параметрами – теп-
лопродуктивністю, механізмом накопичення, кон-
струкцією і масштабом акумуляційного обладнан-
ня. У якості «робочого тіла», тобто акумуляційно-
го матеріалу часто використовуються доступні 
місцеві матеріали тощо. Ефективність і доціль-
ність застосування TES не викликає сумніву. 

В Україні все ще експлуатується система цен-
тралізованого теплопостачання застарілого зразка, 
що залишилась у спадок з часів минулого століття 
[5]. Основними споживачами централізованого 
теплопостачання є населення що споживає до 70 % 
теплоти, промисловість – до 20 % та інші галузі 
економіки – до 10 % [6]. Котельні та транспорту-
вальні магістралі працюють із значними теплови-
ми втратами, які під час сягають 40 % від загальної 
генерації: 

1 На підприємствах комунальної теплоенер-
гетики до 55 %–60 % котелень відпрацювали свій 
нормативний термін. На 38 % з них експлуатуєть-
ся морально застаріле обладнання з низьким 
коефіцієнтом корисної дії (ККД). Таке котлове 
обладнання приводить до понаднормових витрат 
теплоти, які на 20 % вищі світових показників та 
до значного забруднення навколишнього середо-
вища, яке неможливо оцінити. До 40 % теплових 
пунктів, що наразі експлуатуються, перебувають у 
аварійному стані, це негативно впливає на 
стабільність гарячого водопостачання і призводить 
до додаткових перевитрат паливно-енергетичних 
ресурсів за рахунок зупинки, запуску та нор-
малізації роботи обладнання. 

2 Розбалансуванням системи генерації і теп-
лопостачання. Нерівномірність спочивання 
відносно процесу генерації має системний харак-
тер – протягом доби (нічний провал) та сезону. 

3 Стан теплотрас – часті аварійні ситуації, 
відсутність або незадовільний стан теплоізоляції. 
За даними [7] на початок 2021 року в Україні 
експлуатується 20 тис. км трубопроводу, 38 % з 
яких знаходяться у аварійному стані. Фактично у 
всіх населених пунктах України до 50 % трубо-
проводу має вік понад 20 років, що перевищує за-
кладений термін експлуатації, що призводить до 
високого рівня їх пошкоджуваності. 

Однак, згідно прогнозу, загальне споживання 
теплової енергії до 2030 р. зросте до 271 млн. Гкал, 
тобто більше ніж на 15 % [6]. Для задоволення 
попиту планується підвищити ефективності вико-
ристання паливно-енергетичних ресурсів, забезпе-
чити розвиток систем теплозабезпечення на основі 
електричної енергії, ядерної енергії, нетрадицій-
них та відновлюваних джерел енергії, вторинних 
енергетичних ресурсів та ін. 
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Обґрунтування актуальності 
застосування теплового акумулювання 

в системах теплозабезпечення 
 

Одним з основних етапів розвитку енергосис-
тем є застосування на всіх етапах теплопостачання 
теплових акумуляторів та систем зберігання теп-
лоти, рис. 1. TES застосовують, щоб збалансувати 
систему теплозабезпечення, а саме [8]: 

– зменшити пікове навантаження до 30 %; 
– оптимізувати графіки виробництва теплової 

енергії шляхом накопичення надлишкової енергії 
та застосування її під час аварійних відключень; 

– мінімізувати теплові втрати викликані нері-
вномірністю роботи теплового обладнання; 

– зменшити потреби в первинній енергії до 
5 %; 

– зменшити шкідливі викиди та витрати па-
лива до 10 %. 

Існує значна кількість розробок стаціонарних 
TES, але особливу увагу, на наш погляд, виклика-
ють мобільні теплові акумулятори (МТА, іноземній 
літературі це М-TES) за допомогою яких можливо 
побудувати дискретні системи опалення, рис. 2 [9]. 
Особливістю такої системи теплопостачання є те 
що вона розрахована на обмежену за відстанню 
площу обслуговування. Тобто, щоб розташування 
джерела та споживача були економічно доцільни-
ми. У якості джерела може бути використано до-
ступний місцевий вид палива, як то – спалювання 
в котлі відходів з полів сільського господарства, 
скидна теплота від місцевих підприємств, котелень 
та доступних ВДЕ. Транспортування здійснюється 
за допомогою МТА від джерела до споживача. 
Споживачем можуть бути як підприємства держа-
вної власності (лікарні, садочки, військові об’єкти 
тощо), так і приватні будівлі в залежності від не-
обхідної теплопродуктивності. 

Основними параметрами, що регулюють і 
впливають на ефективність роботи МТА є: 

– надійність і зручність конструкції; 
– ефективність і об’єм «робочого тіла»; 
– робоча температура заряджання МТА; 
– відстань транспортування від джерела до 

споживача. 
 

Основні технічні й технологічні аспекти 
застосування МТА 

 
Як правило, у якості огороджувальної конс-

трукції для МТА використовують уніфіковані й 
стандартизовані контейнери і ємності. Конструкції 
встановлюються, переважно на автомобілі і транс-
портують теплову енергію від джерела до спожи-
вача тим самим, створюючи індивідуальну гнучку 
систему теплопостачання. 

МТА використовують системи прямого і не-
прямого нагріву. Оскільки МТА весь час знахо-
дяться у русі, то важливою умовою для вибору 

матеріалу з фазовим переходом є його безпечність 
на випадок аварійних ситуацій. Важливо, щоб ма-
теріал з фазовим переходом відповідав 4 класу 
вибухо-, пожежобезпеки, мав доступну вартість, 
температура використання до 150 °C, мав високу 
здатність до термоциклування, тощо. 

МТА використовуються в США, Німеччині, 
Китаї та Японії [10]. В Україні в межах державно-
го замовлення МОН України в 2019–2020 рр., про-
ведено роботи по створенню МТА теплопродукти-
вністю 0,5 МВт. За результатами проведених робіт 
створено робочу конструкторську документацію, 
дослідний зразок МТА – 0,5 МВт (1,2 МВт∙год), 
проведено натурні дослідження, відпрацьовано 
режимні параметри. В результаті подано дві заяв-
ки на винахід України, що захищають конструкцію 
системи акумулювання та зберігання теплоти, а 
також конструкцію акумуляційної ємності. 
 

Приклади реалізації мобільних 
теплових акумуляторів в світі та Україні 

 
Однією з перших є розробка Інституту 

Fraunhofer UMSICHT [11, 12]. Який розробив про-
тотип M-TES, рис. 3, що складався з двох парале-
льно з’єднаних контейнерів з графітовими струк-
турами та без них. Теплопродуктивність такого 
M-TES становить 2 МВт∙год з використанням 
16,6 т натрію ацетату три гідрату, у якості «робо-
чого тіла». Ця система була застосована для ефек-
тивного використання відпрацьованої теплоти, а 
саме утилізації газових відходів з біогазової уста-
новки, що подається в центральну теплову мережу 
на відстані 6,0 км. В результаті наступних дослі-
джень було доведено, що графітові структури під-
вищують теплопровідність. А саме, виявлено, що 
час зарядки та розрядки скоротився на 37 %. 

Науково-дослідний центр ZAE Bayern [13] ро-
зробив термохімічний прототип M-TES теплопро-
дуктивністю 2,3 МВт∙год, з використанням 14 тонн 
цеоліту в якості теплового абсорбенту для віднов-
лення теплоти промислових відходів із сміттєспа-
лювальної установки, рис. 4. Було встановлено, що 
ця система змогла заощадити 616 кг СО2  викидів 
за цикл, і під час різних випробувань не було зафі-
ксовано погіршення показників. 

В Японії реалізували три успішні проекти 
[14], з різними відстанями від джерела до спожи-
вача. В першому проекті передавали тепло між 
заводом і електроенергетичною компанією на від-
стань, понад 20 км. Метою проекту було знизити 
споживання енергії і вартість продукції на заводі 
шляхом попереднього нагріву води для живлення 
промислового бойлера. Джерелом теплоти стала 
надлишкова безкоштовна теплота, що генерується 
електроенергетичною компанією. В результаті такі 
заходи дозволили зменшити експлуатаційні витра-
ти на обох підприємствах. 
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Рис. 1 – Інтеграція систем стаціонарного та мобільного зберігання теплоти в систему 4GDH: 
1 – джерело ТЕЦ; 2 – джерело ВТЕР; 3 – джерело ВДЕ; 4 – ТЕS джерела енергії; 

5, 6 – ТЕS теплової мережі; 7 – ТЕS споживача; 8 – споживач 
 

 
 

Рис. 2 – Принципова схема роботи системи M-TES [9] 
 

      
 

                          а                                                                                           б 
 

Рис. 3 – Фото прото-типу M-TES, розробленого Інститутом Fraunhofer UMSICHT: 
а – зовнішній тепло-обмінник контейнера;  б – транспортування контейнера M-TES [11, 12] 
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Рис. 4 – Termo-chemical M-TES prototype developed by ZAE Bayern Research Centre [13] 

 

  

  
а б 
  

Рис. 5 – Розробка Інституту технічної теплофізики НАНУ лабораторії «Процесів та технологій теплоза-
безпечення»: а – вигляд зовні; б – гідравлічний відділ в середині 

 
В другому і третьому проектах постачалась 

теплота з значно вищою температурою, але на ко-
ротші відстані 2,5 і 3 км, відповідно. Споживачами 
були промислові та житлові приміщення. 

Аналізуючи наведені проекти приходимо до 
висновку, що для транспортування теплоти розпо-
діленим споживачам необхідно розробити ефекти-
вну систему зберігання і транспортування теплової 
енергії з високою щільністю, проте зручною та 
надійною конструкцією в експлуатації. Викорис-
товувати і транспортувати воду як «робоче тіло» 
економічно недоцільно, оскільки вода має низьку 
щільність теплоти і значну вагу. Тому, наразі від-
бувається активний пошук матеріалів (або компо-
зицій) з фазовим переходом, оскільки вони як пра-
вило мають вищу в 2–4 рази теплоємність у порів-
нянні з водою та, як правило, меншу вагу [15]. 

Більшість досліджень зосереджувались на те-
плових характеристиках обраного сховища матері-
алів та швидкості теплопередачі, включаючи оцін-
ку методів для посилення теплообміну. Крім того, 
більшість із досліджень використовували подібні 
геометрії та відомі конструкції контейнерів. Що 

стосується систем реального масштабу, дослі-
дження зосереджені на характеристиках 
пов’язаних з практичною експлуатацією систем 
(кількість циклів на день), а також економічному 
аналізі систем та їх вплив на оточуюче середови-
ще. 

В лабораторії «Процесів та технологій тепло-
забезпечення» Інституту технічної теплофізики 
НАН України розроблено концепцію дискретної 
системи опалення (ДСО) в межах науково-
технічної роботи «Розроблення системи зберігання 
та мобільного транспортування теплової енергії». 
Виготовлено дослідний зразок мобільного тепло-
вого акумулятора, що розміщується в 20 футовому 
контейнері і призначений для перевезення будь 
яким доступним видом транспорту. Контейнер 
розділено на два відсіки: в одному розміщено ін-
дивідуальний тепловий пункт (ІТП), в іншому – 
акумуляційний відсік, який складається з восьми 
баків акумуляторів, рис. 5. З’єднання з джерелом 
енергії здійснюється за допомогою гнучких шлан-
гів із швидко роз’ємним з’єднанням типу ««Cam-
Lock». Джерелом теплоти можуть бути ВДЕ, 
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ВТЕР, традиційні котельні або будь-які місцеві 
види палива [16–18]. Теплова потужність дослід-
ного зразка МТА 0,5–0,8 МВт, теплопродуктив-
ність складає до 1200 кВт∙год, робочий діапазон 
температур 
35 °С– 95 °C, час зарядки МТА становить 4–6 го-
дин в залежності від температури джерела, час 
розрядки до 10–12 годин при температурі оточую-
чого середовища від –5 °С до –20 °C. Споряджена 
маса МТА складає 17500 кг. Проведені розрахунки 
свідчать про доцільність використання МТА на 
відстані до 50 км. 
 

Висновки 
 

Проведений літературний огляд теплових не-
продуктивних втрат сучасних і напрямок змін 
майбутніх систем теплозабезпечення свідчить про 
необхідність застосування стаціонарних систем 
зберігання теплової енергії та мобільних теплових 
акумуляторів. Системи теплопостачання та енер-
гозбереження вимагають тимчасового зберігання 
та акумулювання енергії з швидкою можливістю її 
використання в потрібний час. Це дає змогу ефек-
тивно і якісно розподіляти, і використовувати ті 
ресурси, що генеруються. Уникати надлишкових 
втрат при транспортуванні і генерації, а також зла-
годжувати графік «генерація – споживання». В 
результаті окрім економічних ефектів виникає і 
значний позитивний екологічний аспект. 

Розвиток і застосування мобільних теплових 
акумуляторів дозволяє: 

– використовувати скидну надлишкову теп-
лоту від місцевих підприємств, що позитивно 
впливає не лише на експлуатаційні витрати 
підприємств, а й екологію даної місцевості; 

– отримувати теплоту при спалюванні сільсь-
когосподарських залишків на полях аграрних 
підприємств та стихійних сміттєзвалищ, в резуль-
таті рекультивація земель і уникнення не бажаних 
відходів; 

– постачати теплоту споживачам яким еко-
номічно не доцільно постачати теплоносій трубо-
проводом; 

– можливе застосування МТА в аварійних, 
надзвичайних ситуаціях та при веденні бойових 
дій; 

– виникає новий вид енергетичного бізнесу. 
 

Список літератури 
 
1. Lund H. 4th Generation District Heating (4GDH): integrating 

smart thermal grids into future sustainable energy systems / 
H. Lund, S. Werner, R. Wiltshire, S. Svendsen, J. E. Thorsen, 
F. Hvelplund, B. V. Mathiesen // Energy. – 2014. – No. 68. – 
Р. 1–11. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2014.02.089. 

2. Denholm P. Decarbonizing the electric sector: Combining 
renewable and nuclear energy using thermal storage / 
P. Denholm, J. C. King, C. F. Kutcher, P. P.H. Wilsonc // Ener-

gy Policy. – 2012. – Vol. 44. – P. 301–311. – DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.01.055. 

3. Shah Y. T. (ed.) Thermal Energy: Sources, Recovery, and Ap-
plications / Y. T. Shah. – Florida: CRC Press, 2018. – 888 p. – 
ISBN 978-11-380-33-535. – DOI: 
https://doi.org/10.1201/b21860. 

4. Stiles L. Hiller Underground Thermal Energy Storage in the 
United States / L. Stiles, A. Gitchell, D. Hulse // 9th Interna-
tional Conference on Thermal Energy Storage, Warsaw, 
POLAND. – Warsaw, 2003. – Р. 651–656. – ISBN 
9788372074355. 

5. Демченко В. Г. Зменшення непродуктивних теплових втрат 
при генерації енергії / В. Г. Демченко, А. В. Коник // 
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні 
процеси й устаткування. – 2020. – № 1(3). – С. 30–34. – 
Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-774X (print). – ISSN 2707-
7543 (on-line). – DOI: https://doi.org/10.20998/2078-
774X.2020.01.05. 

6. Корчміт О. Ю. Державне регулювання енергоефективності 
сфери теплопостачання в Україні / О. Ю. Корчміт // Елект-
ронний журнал «Державне управління: удосконалення та 
розвиток». – 2011. – № 12. – ISSN 22307-2156. – URL: 
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=433 (дата звернення: 
21.07.2021). 

7. Навчальний семінар «Розробка схем теплопостачання на-
селених пунктів України». 18–19 лютого 2021. – URL: 
https://energysecurityua.org/wp-content/uploads/2021/02/dh-
traning-feb-18-19-2021-ukr.pdf (дата звернення: 21.07.2021). 

8. Демченко В. Г. Мобільні системи зберігання та акумулю-
вання теплоти / В. Г. Демченко, А. В.  Коник // VIII Міжна-
родна наукова конференція «Інноваційні енерготехнології» 
6–10 вересня 2021 року, м. Одеса, Україна. – С. 16–18. – 
URL: https://www.onaft.edu.ua/piak (дата звернення: 
21.07.2021). 

9. Du, K. A state-of-the-art review of the application of phase 
change materials (PCM) in Mobilized-Thermal Energy Storage 
(M-TES) for recovering low-temperature Industrial waste heat 
(IWH) for distributed heat supply / K. Du, J. Calautit, 
P. Eames, Y. Wu // Renewable Energy. – 2021. – Vol. 168. – 
P. 1040–1057. – DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.12.057. 

10. Demir H. A review on adsorption heat pump: Problems and 
solutions / H. Demir, M. Mobedi, S. Ülkü // Renewable and 
Sustainable Energy Reviews. – 2008. – Vol. 12, Is. 9. – 
Р. 2381–2403. – DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.rser.2007.06.005. 

11. Mobile latent heat storage unit, efficient use of waste heat. 
2013, Fraunhofer Umsicht. – URL: https://www.umsicht-
suro.fraunhofer.de/content/dam/umsicht-
su-
ro/en/documents/produktblaetter_englisch/160606_prdbl_Mobi
ler%20Latentw%C3%A4rmespeicher_engl.pdf (дата звернен-
ня: 21.07.2021). 

12. Deckert M. Economic Efficiency of Mobile Latent Heat Stor-
ages / M. Deckert, R. Scholz, S. Binder, A. Hornung // Energy 
Procedia. – 2014. – Vol. 46. – P. 171–177. – DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.01.170. 

13. Krönauer A. Mobile Sorption Heat Storage in Industrial Waste 
Heat Recovery / A. Krönauer, E. Lävemann, S. Brückner, 
A. Hauer // Energy Procedia. – 2015. – Vol. 73. – P. 272–280. – 
DOI: http://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.688. 

14. Fujita Y. Latent heat storage and transportation system 
“Transheat container” / Y. Fujita, I. Shikata, A. Kawai, 
H. Kamano // International Energy Agency/Energy Conserva-
tion through Energy Storage (IEA/ECES) annex 18. In: 1st 
workshop and expert meeting, 13th–15th November. – 2006. – 
Tokyo, Japan. 

15. Wang W. Mobilized Thermal Energy Storage for Heat Recov-
ery for Distributed Heating : diss. Dr.S. / Wellong Wang ; 
Mälardalen University Press Dissertations. – Västerås: Mälar-
dalen University, 2010. – No. 92. – Sweden. – ISBN 978-91-
86135-98-0. – ISSN 1651-4238. 

 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичні 
та теплотехнічні процеси й устаткування, № 3(7)’2021 49 



 ISSN 2078-774X (print), ISSN 2707-7543 (on-line) 
 

16. Демченко В. Г. Основні аспекти процесів теплоакумулю-
вання / В. Г. Демченко, А. В. Коник // Наукові праці. – 
Одеса: Одеська національна академія харчових технологій, 
2020. – Т. 84, Вип. 1. – С. 48–53. – ISSN 2073-8730. – DOI: 
https://doi.org/10.15673/swonaft.v84i1.1868. 

17. Демченко В. Г. Конструкторський розрахунок мобільного 
теплового акумулятора / В. Г. Демченко, С. С. Гронь, 
Н. Д. Погорєлова // Теплофізика та теплоенергетика. – 
2019. – Т. 41, № 4. – С. 35–43. – ISSN 2663-7235. – DOI: 
https://doi.org/10.31472/ttpe.4.2019.5. 

18. Demchenko, V. G. Research of Heat Accumulation Capacity 
Binary Water Systems / V. G. Demchenko, A. V. Konyk // 
IOSR Journal of Applied Chemistry (IOSR-JAC). – 2020. – 
Vol. 13, Is. 6. – P. 1–7. – ISSN 2278-5736 (on-line). – DOI: 
https://doi.org/10.9790/5736-1306010107. 

 
References (transliterated) 

 
1. Lund H., Werner S., Wiltshire R., Svendsen S., Thorsen J. E., 

Hvelplund F., Mathiesen B. V. (2014), “4th Generation District 
Heating (4GDH): integrating smart thermal grids into future 
sustainable energy systems”, Energy, no. 68, pp. 1–11, 
https://doi.org/10.1016/j.energy.2014.02.089. 

2. Denholm P., King J. C., Kutcher C. F., Wilsonc P. P.H. (2012), 
“Decarbonizing the electric sector: Combining renewable and 
nuclear energy using thermal storage”, Energy Policy, vol. 44, 
pp. 301–311, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.01.055. 

3. Shah Y. T. (ed.) (2018), Thermal Energy: Sources, Recovery, 
and Applications, CRC Press, Florida, 888 p., ISBN 978-11-
380-33-535. https://doi.org/10.1201/b21860. 

4. Stiles L., Gitchell A., Hulse D. (2003), “Hiller Underground 
Thermal Energy Storage in the United States”, 9th Internation-
al Conference on Thermal Energy Storage, Warsaw, POLAND, 
Warsaw, pp. 651–656, ISBN 9788372074355. 

5. Demchenko V., Konyk A. (2021), Reducing of Non-Productive 
Heat Losses in Energy Generation”, Bulletin of NTU “KhPI”. 
Series: Power and heat engineering processes and equipment, 
no. 1(3). pp. 30–34. ISSN 2078-774X (print), ISSN 2707-7543 
(on-line). doi: 10.20998/2078-774X.2020.01.05.06. 

6. Korchmit O. Y. (2011), “State regulation of energy efficiency 
heating in Ukraine”, Electronic scientific journal “Derzhavne 
upravlinnya: udoskonalenya ta rozvytok”, no. 12, ISSN 22307-
2156, Access mode: 
https://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=433 (accessed 21 July 
2021). 

7. (2021), Training seminar “Development of heat supply schemes 
for settlements of Ukraine”. 18–19 February, Access mode: 
https://energysecurityua.org/wp-content/uploads/2021/02/dh-
traning-feb-18-19-2021-ukr.pdf (accessed 21 July 2021). 

8. Demchenko V. G., Konik A. V. (2021), “Mobile heat storage 
and storage systems”, VIII International Scientific Conference 
“Innovative Energy Technologies” September 6–10, 2021. 

Odessa, Ukraine, pp. 16–18, Access mode: 
https://www.onaft.edu.ua/piak (accessed 21 July 2021). 

9. Du, K., Calautit, J., Eames, P., Wu, Y. (2021), “A state-of-the-
art review of the application of Phase Change Materials (PCM) 
in Mobilized-Thermal Energy Storage (M-TES) for recovering 
low-temperature Industrial Waste Heat (IWH) for distributed 
heat supply”, Renewable Energy, vol. 168, pp. 1040–1057, 
https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.12.057. 

10. Demir H., Mobedi M., Ülkü S. (2008), “A review on adsorption 
heat pump: Problems and solutions”, Renewable and Sustaina-
ble Energy Reviews, vol. 12, is. 9, pp. 2381–2403. 
https://doi.org/10.1016/j.rser.2007.06.005. 

11. Mobile latent heat storage unit, efficient use of waste heat. 
2013, Fraunhofer Umsicht, Access mode: https://www.umsicht-
suro.fraunhofer.de/content/dam/umsicht-
su-
ro/en/documents/produktblaetter_englisch/160606_prdbl_Mobi
ler%20Latentw%C3%A4rmespeicher_engl.pdf (accessed 21 
July 2021). 

12. Deckert M., Scholz R., Binder S., and Hornung A. (2014), 
“Economic Efficiency of Mobile Latent Heat Storages”, Energy 
Procedia, vol. 46, pp. 171–177, 
https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.01.170. 

13. Krönauer A., Lävemann E., Brückner S., Hauer A. (2015), 
“Mobile Sorption Heat Storage in Industrial Waste Heat Re-
covery”, Energy Procedia, vol. 73, pp. 272–280, 
http://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.688. 

14. Fujita Y., Shikata I., Kawai A., Kamano H. (2006), “Latent heat 
storage and transportation system “Transheat container””, In-
ternational Energy Agency/Energy Conservation through En-
ergy Storage (IEA/ECES) annex 18. In: 1st workshop and expert 
meeting, 13th–15th November. Tokyo, Japan. 

15. Wang W. (2010), “Mobilized Thermal Energy Storage for Heat 
Recovery for Distributed Heating : diss. Dr.S. / Wellong 
Wang”, Mälardalen University Press Dissertations, Mälardalen 
University, Västerås, no. 92, Sweden, ISBN 978-91-86135-98-
0, ISSN 1651-4238. 

16. Demchenko, V. G., Konyk A. V. (2020), “Main Aspects of 
Heat Storage Processes”, Scientific Works, vol. 84, Is. 1, pp. 
48–53, ISSN 2073-8730, 
https://doi.org/10.15673/swonaft.v84i1.1868. 

17. Demchenko V. G., Gron S. S., Pogorelova N. D. (2019), “Con-
struction Calculation of Mobile Heat Storage”, Thermophysics 
and Thermal Power Engineering, vol. 41, is 4, pp. 35–43, ISSN 
2663-7235, https://doi.org/10.31472/ttpe.4.2019.5. 

18. Demchenko, V. G., Konyk, A. V. (2020), “Research of Heat 
Accumulation Capacity Binary Water Systems”, IOSR Journal 
of Applied Chemistry (IOSR-JAC), vol. 13, Iis. 6, pp. 1–7, ISSN 
2278-5736 (on-line), https://doi.org/10.9790/5736-1306010107. 

 
Надійшла (received) 05.08.2021 

 
Відомості про авторів / Сведения об авторах / About the Authors 

 
Демченко Володимир Георгійович (Демченко Владимир Георгиевич, Demchenko Vladimir Georgievich) – кан-

дидат технічних наук, Інститут технічної теплофізики НАН України, завідуючий лабораторії ПТТ відділу «Теплома-
сообміну і гідродинаміки в елементах теплоенергетичного устаткування»; м. Київ, тел.: (044) 453-28-68, 453-28-89; е-
mail: dr-demch@meta.ua; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4211-356X. 

Коник Аліна Василівна (Конык Алина Васильевна, Konyk Alina Vasilyevna) – кандидат технічних наук, Інсти-
тут технічної теплофізики НАН України, провідний науковий співробітник лабораторії ПТТ відділу «Тепломасооб-
міну і гідродинаміки в елементах теплоенергетичного устаткування»; м. Київ, тел.: (044) 453-28-68, 453-28-89; е-
mail: Alina_tds@ukr.net; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3188-8490. 

Фалько Володимир Юрійович (Фалько Владимир Юрьевич, Falko Vladimir Yrievich) – Інститут технічної те-
плофізики НАН України, головний інженер лабораторії ПТТ відділу «Тепломасообміну і гідродинаміки в елементах 
теплоенергетичного устаткування»; м. Київ, тел.: (044) 453-28-68, 453-28-89; е-mail: v.y.falko@i.ua; ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-9683-4506. 

 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичні 
50 та теплотехнічні процеси й устаткування, № 3(7)’2021 


