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 Безперервне виробництво електроенергії є необхідним засобом для існування люд-

ства. Надзвичайно важливо для України, як і для інших країн, ефективне перетворення 

теплоти в механічну роботу за допомогою робочого тіла, що володіє певними властивос-

тями [1]. 

В роботі представлені кількісні та графічні результати для питомих внутрішньої 

енергії (u), ексергії (e) та анергії (а) найпоширенішого у світі робочого тіла енергетики – 

води [2]. Вони приведені в табл.1 для граничних станів H2O, а також – при її критичних 

параметрах, не досліджених раніше. 

u = h – p * v                                                            (1) 

e = h – hо – Tо (s- sо)                                                (2) 

а = hо + Tо (s – sо) , де                                             (3) 

h - питома ентальпія робочого тіла при поданих умовах, кДж/кг; 

p - тиск, кПа; 

v - питомий об'єм, м3/кг; 

hо - питома ентальпія робочого тіла в умовах навколишнього средовища, кДж/кг; 

Tо- температура навколишнього середовища, К; 

s – питома ентропія робочого тіла при поданих умовах, кДж/кг*К; 

sо - питома ентропія робочого тіла в умовах навколишнього середовища, кДж/кг*К;        

 

Таблиця 1 

Додаткові критичні параметри води [3] 

№ Наіменування Позначення Одиниці  Значення 

1 
Питома внутрішня  

енергія 
uкр кДж/кг 2025 

2 Питома ексергія eкр кДж/кг 803 (при t0=20оС) 

3 Питома анергія aкр кДж/кг 1290 (при t0=20оС) 
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На малюнку 1 показана залежність питомої анергії H2O (а) від  температури (t) при 

фазових переходах відповідно до трьох умов навколишнього середовища (Рис.1).  

 
 

Рис.1. Залежність питомої анергії (а) від температури теплоносія (t)  [4] 

 

Недоліком H2O є низька критична температура і висока питома теплоємність. По-

дальші шляхи пошуку робочого тіла мають бути здійснені у напрямі високої критичної 

температури речовини при помірному тиску. Такі спроби робляться при спільному вико-

ристанні води та ртуті, яка володіє критичною температурою 1300оС при помірному тиску 

та теплоємності. Але це - тема нашого подальшого дослідження. 
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