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Abstract. Some basic characteristics and terms of the latent heat of 
solidification, fusion, vaporization, and liquefaction of the substances 
are being considered in this work. The processes of crystallization 
and vaporization of the substances have been described and ana-
lyzed. Theoretical foundations of the solidification and vaporization 
processes of the substances are in short given. Using data from the 
specialized literature, approaches for the calculation of the specific 
latent heat of fusion and vaporization of both the free and the bound 
water in capillary porous materials has been presented. The informa-
tion about the specific latent heat of the water in mentioned materials 
is needed for scientifically based computing the non-stationary tem-
perature distribution and energy consumption during their freezing, 
defrosting, drying, and model based control.

1. Увод
Латентна топлина е прието да се нарича топлинната 

енергия, която се абсорбира или освобождава от тяло или 
термодинамична система по време на процес, при който се 
осъществява фазово превръщане и в резултат на това той 
протича при постоянна температура. 

По време на такова превръщане системата или аб-
сорбира, или освобождава определено количество енергия 
за единица маса или обем [7,9,10,12,13].

Фазовото превръщане на дадено вещество протича 
без изменение на температурата му, тъй като тогава не се 
изменя кинетичната енергия на неговите атоми и молекули. 
Енергията, освобождавана при някои фазови превръщания, 
идва от потенциалната енергия, която е запасена във връз-
ките между частиците на веществото.

По време на фазовото превръщане температурата на 
системата, в която се добавя топлина, остава неизменна, 
т.е. системата е в смесено-фазов режим, като в някои ней-
ни части фазовото превръщане е завършило, а в други все 
още не е. Типичен пример е топенето на леда, при което 
той не се превръща изведнъж в течност, а се формира 
смес от кристали и течна вода.

Терминът латентна топлина е въведен около 1762 г.  
от английския химик Joseph Black. Той произхожда от ла-

тинската дума latere, която означава нещо, което остава 
скрито [15].

Следователно латентната топлина може да се разглеж-
да като топлинна енергия в скрита форма, която се въвежда 
или извлича, за да се промени агрегатното състояние на ве-
ществото без да се променя неговата температура [3,7,9,16].

Цел на работата е с използване на данни от специали-
зираната литература да се представят подходи за изчисля-
ване на латентната топлина на веществата, които са подхо-
дящи за използване в модели на фазовите им превръщания. 

2. Oсновни характеристики и термини 
на латентната топлина

За промяна на агрегатното състояние на веществото, 
т.е. за осъществяване на фазов преход за преминаване от 
твърдо в течно или от течно в газообразно състояние, е 
необходима енергия. Потенциалната енергия, която е запа-
сена във вътрешноатомните сили и силите на привличане 
между молекулите, е необходимо да бъде преодоляна от 
кинетична енергия на частиците преди веществото да про-
мени агрегатното си състояние.

На фиг. 1 е показана примерна схема на изменението 
на температурата Т на дадено вещество при нагряването 
или охлаждането му, в резултат на което в него се осъ-
ществява фазов преход от твърдо към течно или от течно 
към твърдо състояние.

Фиг. 1. Изменение на Т на твърдо вещество при преминаване  
от твърдо в течно състояние и обратно
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При започване на нагряването на веществото с помо-
щта на източник на топлинна енергия Q в т. А то се намира 
в твърдо състояние и остава изцяло в такова състояние 
до достигане на т. Б. Въведената в него енергия Q в учас-
тъка от т. А до т. Б повишава амплитудата на трептене на 
атомите в кристалната решетка, в резултат на което се 
повишава кинетичната им енергия, а оттам и температурата 
Т на веществото. 

При по-нататъшното нагряване енергията на източни-
ка се изразходва само за разкъсване на връзките, които 
задържат атомите в кристалната решетка. Този процес про-
тича без повишаване на температурата на веществото и 
продължава до достигане на т. В, в която то се разтопява 
изцяло, т.е. преминава в течно състояние. 

Цялото количество енергия в участъка от т. Б до т. 
В, което на фиг. 1 е означено c QLat, се запасява като по-
тенциална енергия във веществото и осигурява по-висока 
енталпия Н на течността в сравнение с тази на твърдото 
вещество. Енергията QLat представлява латентната енергия 
на даденото вещество, която се абсорбира от него по вре-
ме на разтопяването му или се освобождава в околното 
пространство по време на втвърдяването му [7,9].

По-нататъшното добавяне на топлинна енергия води 
до увеличаване на кинетичната енергия на молекулите на 
течността, което повишава температурата ѝ в участъка от 
т. В до т. Г. 

На фиг. 2 е показана примерна схема на изменението 
на температурата Т на течност при нагряването ѝ, в резул-
тат на което в нея се осъществява фазов преход от течно 
към газо- (паро-) образно състояние.

При започване на нагряването на течността в т. А 
с помощта на източник на топлинна енергия Q тя остава 
изцяло в течно състояние до достигане на т. Б. Въведената 
енергия Q в участъка от т. А до т. Б повишава кинетичната 
енергия на течността, а оттам и нейната температура Т. 

При по-нататъшно нагряване на течността тя започва 
да кипи, като енергията на източника се изразходва само 
за разкъсване на връзките между молекулите ѝ. Този про-
цес протича без повишаване на температурата и продъл-
жава до достигане на т. В, в която течността се изпарява 
изцяло, т.е. преминава в парообразно състояние. 

Фиг. 2. Изменение на Т на течност при преминаване  
в парообразно състояние и обратно

Цялото количество енергия в участъка от т. Б до т. 
В, което на фиг. 2 е означено c QLat, се запасява като 
потенциална енергия на парата. Енергията QLat представля-
ва латентната енергия на изпарение на дадената течност, 
която се абсорбира от нея по време на изпаряването ѝ 
или се освобождава в околното пространство по време на 
втечняване.

По-нататъшното добавяне на топлина Q предизвиква 
увеличаване на кинетичната енергия на молекулите на па-
рата, което обуславя повишаване на температурата ѝ Т в 
участъка от т. В до т. Г. 

В системата СИ латентната топлина се представя с 
помощта на параметъра специфична топлина на фазово 
превръщане на дадено вещество, наричана още с термина 
специфична латентна топлина L. Тя се изразява с количе-
ството топлина Q (в J), което се поглъща или отделя при 
фазово превръщане, отнесено за единица маса (1 mol или 
по-често 1 kg) от дадено вещество, т.е.

      
Q(1) L = —.

      
m

Размерността на L е J·kg-1, като в някои случаи (на-
пример в химията) се използва и размерност J·mol-1.

С използване на уравнение (1) означената на фиг. 1 
и фиг. 2 топлинна енергия QLat (в J) може да бъде опреде-
лена по следния израз:

(2) QLat = L·m,

където m е масата на веществото, в което протича фазово 
превръщане, kg; L – специфична латентна топлина на даде-
ното вещество, J·kg-1.

В специализираната литература се използват следни-
те индексирани означения на L на веществата: 

• Lf – специфична латентна топлина на топене (англ. 
specific latent heat of fusion or melting). Това е 
топлината, която се абсорбира от единица маса 
твърдо вещество при неговата точка на топене, 
за да се превърне то в течност без изменение на 
температурата му. 

• Lcr – специфична латентна топлина на кристали-
зация или втвърдяване (англ. specific latent heat 
of crystallization or solidification). Tова е топлина-
та, която се освобождава от единица маса течен 
флуид при точката му на замръзване или втвърдя-
ване. Латентната топлина Lcr количествено е равна 
на Lf.

• Lv – специфична латентна топлина на изпарение 
(англ. specific latent heat of vaporization). Това е 
топлината, която се абсорбира от единица маса 
материал при неговата точка на кипене, за да се 
превърне той в газ при същата температура.

• Lc – специфична латентна топлина на конденза-
ция или втечняване (англ. specific latent heat of 
condensation or liquefaction). Tова е топлината, 
която се освобождава от единица маса газ или 
парообразно вещество при точката му на втечня-
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ване. Количествено специфичната латентна топли-
на Lc е равна на Lv. 

• Ls – специфична латентна топлина на сублимация 
(англ. specific latent heat of sublimation). Това е 
топлината, която се абсорбира от единица маса 
материал, когато той се превръща от твърдо на-
право в газообразно състояние.

• Ld – специфична латентна топлина на депозира-
не (англ. specific latent heat of deposition). Това 
е топлината, която се освобождава от единица 
маса газ или парообразно вещество при точката 
му на втвърдяване, т.е. без да се минава през теч-
на фаза [10]. Количествено топлината Ld е равна 
на Ls.

В табл. 1 са дадени температурата на топене tf и 
специфичната латентна топлина на топене Lf на водата и на 
някои метали, възходящо подредени според тяхната тем-
пература tf.

Табл. 1. tf и Lf на водата и на някои метали [15,16]

Наименование tf, °C Lf, J·kg-1

Вода 0 334 000
Калай 231 59 200
Олово 327 22 400
Цинк 420 118 000
Алуминий 660 397 000
Сребро 962 105 000
Злато 1 064 63 700
Мед 1 084 209 000
Никел 1 455 298 000
Желязо 1 538 247 000
Титан 1 668 296 000
Волфрам 3 422 285 000

В табл. 2 са дадени температурата в точката на ки-
пене tv (в °С) и специфичната латентна топлина на изпаре-
ние Lv на водата и на някои метали, възходящо подредени 
според тяхната tv. 

Табл. 2. tv и Lv на водата и на някои метали [14]

Наименование tv, °C Lv, J.kg
-1

Вода, 0°C 100 2 501 000
Вода, 25°C 100 2 441 000
Вода, 100°C 100 2 258 000
Цинк 907 1 890 000
Олово 1 749 866 000
Сребро 2 162 2 390 000
Алуминий 2 519 10 900 000
Мед 2 562 4 730 000
Калай 2 602 2 490 000
Злато 2 856 1 645 000
Желязо 2 861 6 090 000
Никел 2 913 6 430 000
Титан 3 287 8 880 000
Волфрам 5 555 4 390 000

От таблицата се вижда, че с повишаване на темпе-
ратурата на водата от 0°С на 100°С нейната специфична 
латентна топлина на изпарение Lv се намалява от 2 501 
000 на 2 258 000 J·kg-1. Причина за това е обстоятелство-
то, че степента на подреденост на молекулите на водата 
намалява с повишаване на температурата и за осъщест-
вяване на фазовия преход в нея е необходима по-малко 
енергия.

Сравняването на латентната топлина на изпарение Lv =  
2 258 000 J·kg-1 при точката на кипене на водата 100°С с 
латентната топлина  = 334 000 J·kg-1 [15,16] при точката 
на топене на леда 0°С показва, че Lv е около 6.8 пъти 
по-голяма от Lf.

Причина за това е значително по-голямата разлика в 
разстоянието между молекулите на парата и на течността 
в сравнение с разстоянието между молекулите на водата и 
леда. Колкото по-голяма е неподредеността на молекулите 
на дадено вещество при фазовото му превръщане, толкова 
повече потенциална енергия се абсорбира и запасява в 
него. 

Запасената при изпаряването на водата много голяма 
стойност на потенциалната енергия Lv се освобождава като 
Lc при втечняване на парата. Това прави кондензиращата 
пара многократно по-ефективен нагряващ флуид в срав-
нение с горещата вода в различни топлотехнически ус-
тройства и технологии за топлинно и топлинно-влажностно 
обработване на материалите.

3. Кристализиране на водата  
и топене на образувалия се от нея лед

Кристалите са твърди вещества, съставени от атоми, 
йони или молекули в нормална решетка или система. Видът 
на системата се определя от начина, по който са пакети-
рани атомите, който зависи от междуатомните връзки на 
веществото. 

Фундаменталното свойство на подреждането на ато-
мите в кристалите е симетрията. Разграничават се равнини 
на симетрия, оси на симетрия и центрове на симетрия. 

През 1830 г. немският кристалограф Hessel опреде-
ля наличието на 32 класа симетрия при кристалите, като 
всеки клас се характеризира с дадена комбинация от еле-
менти на симетрия. Тези 32 класа принадлежат към една от 
следните седем кристални системи: кубична, тетрагонална, 
хексагонална, тригонална, орторомбоидна, моноклинна и 
триклинична [5]. Некристалните твърди вещества е прието 
да се наричат аморфни.

За да се образува кристал, трябва да са налице ус-
ловия за протичане на следните два процеса: възникване 
на ядра (зародиши) на кристалите и растеж на кристалите. 
Възникването на зародиши е процес, при който атомите, 
които ще образуват кристал, се събират заедно в групи с 
определени пропорции за да изградят атомна решетка с 
правилна структура. Едва след това става възможно след-
ващите атоми да направят нов слой извън първото ядро, за 
да се улесни растежът на кристала.
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Кристализирането на течни флуиди е сложен процес, 
при който нараства подредеността на молекулите им и в 
резултат на това намалява тяхната ентропия. 

На фиг. 3 е показана P-T фазовата диаграма на во-
дата. Линията между леда и водата е линията на топене. 
При нагряване това е мястото, където ледът се топи за да 
се превърне във вода, като при атмосферно налягане на 
морското равнище това става при 0°C (т.е. 273.15 K). 

На фиг. 4 е показано изменението на химичните по-
тенциали µ на течно и твърдо вещество в зависимост от 
температурата при постоянно налягане Р. 

Фиг. 3. P-T фазова диаграма на водата (според [5]) 

Фиг. 4. Изменение на μ на течност и твърдо вещество при 
постоянно налягане в зависимост от T (според [8])

Ако течността в точката a на фиг. 4 има температура 
T*, която е по-ниска от температурата при точката на то-
пене Tf, тогава нейният химичен потенциал μa е по-висок от 
химичния потенциал μb на твърдото вещество в точка b при 
същата температура T*. В този случай течността се намира 
в преохладено състояние и е метастабилна. 

Тогава тя има възможност да замръзне спонтанно, 
тъй като такава промяна в състоянието на материята ще 
понижи свободната енергия на системата – от физиката е 
известно, че всяка система винаги се стреми да получи 
възможно най-ниската свободна енергия. 

Точка на топене е температурата, при която свобод-
ната енергия на леда е равна на свободната енергия на 
водата. При тази температура двете фази съществуват ед-
новременно, тъй като тогава и двете имат една и съща 
ниска свободна енергия. 

Но за да кристализира течният флуид, той трябва да 
отдаде в околното пространство енергийната разлика меж-
ду течното и твърдото състояние на материята Δ μ = μa-μb. 
Тази разлика в разглеждания случай на постоянно налягане 
съответства на изменението на енталпията (преноса на то-
плина) ΔН и тя представлява латентната топлина на криста-
лизация (latent heat of crystallization) на флуида Lcr= ΔН [9].

Кристализирането на течния флуид настъпва при на-
маляване на температурата му до стойности, по-ниски от 
температурата на топене Tf, т.е. при преохлаждането му. 
Тогава той има по-голяма свободна енергия отколкото тази 
на образуващите се кристали. 

Кристализирането възниква при нарушено равнове-
сие в системата и интензивността му е пропорционална на 
разликата между свободната енергия на течността и тази 
на кристалите. 

Колкото преохлаждането на течността е по-дълбо-
ко, толкова тази разлика, задвижваща кристализацията, е 
по-голяма и процесът се ускорява. 

За протичане на обратния процес без изменение на Т, 
т.е. за превръщане на леда във вода при постоянно налягане 
трябва върху леда да се приложи разликата между техните 
енталпии ΔH. Тази разлика ΔН представлява специфичната 
латентна топлина на топене на леда [8], т.е. Lf= ΔН .

Следователно латентната топлина на кристализация е 
равна количествено на специфичната латентна топлина на 
топене, т.е. 

(3) Lf = Lcr = ΔH.

Причина за възникване на топене на леда при на-
гряването му е това, че свободната енергия на леда ста-
ва по-голяма от свободната енергия на водата. Фазата с 
най-ниска свободна енергия винаги е стабилната фаза в 
условия на равновесие.

4. Изчисляване на латентната топлина 
на кристализация и топене

В специализираната литература изменението на ен-
талпията ΔН на течните флуди в зависимост от темпера-
турата при фазови преходи, осъществявани при постоянно 
налягане, се изразява с помощта на следното уравнение 
на Кирхоф [4,7]:

където Δcp=cl – cs е разликата в специфичните топлинни 
капацитети на течната (liquid) и твърдата (solid) фази на 
веществото, J·kg-1·K-1.

С вземане под внимание на уравнение (3), решението 
на (4) се получава във вида [8]
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(solid) фази на веществото, J·kg-1·K-1.

С вземане под внимание на уравнение (3), 
решението на (4) се получава във вида [8]
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където Lf e специфичната латентна топлина на топене 
на веществото, J·kg-1; Тf – температура на топене, K;
T* – произволна температура, по-ниска от Tf, K; cl и cs
– специфични топлинни капацитети съответно на 
течната и твърдата фази на веществото, J·kg-1·K-1.

На фиг. 5 са показани приведени в [9]
експериментални данни за Lf на преохладена вода до 
различни стойности на Т в диапазона от 263 до 236 K
при замразяването й и при последващо разтопяване на 
леда от нея. Те са измерени от три колектива с 
различни методи и апаратури.

С плътна линия на фиг. 5 е показано 
изменението на Lf в зависимост от Т, което е 
изчислено по уравнение (5) от авторите на [9]. Те 
отбелязват получаването с уравнение (5) на завишени 
стойности на Lf спрямо измерените такива, но не дават 
обяснение за това несъответствие. 

Фиг. 5. Изменение на Lf на вода в зависимост 
от Т (според [9])

Значителен интерес при моделирането и 
моделнобазираното управление на процеси на 
замръзване и размразяване на различни капилярно-
порести материали представлява изменението на 
латентната топлина на кристализация и топене на 
свободната и на свързаната вода в тези материали. 

Общоприет е фактът, че специфичната 
латентна топлина на кристализация на свободната 

вода fw-crL в капилярно-порестите материали и на 
топенето на леда от нея е равна на посочената в табл.

1 стойност 
15

fw-ffw-cr kgJ1034.3 −⋅⋅== LL [3,4,7].
Прието е също, че тази стойност не зависи от 

температурата, тъй като тя се отнася за замръзването 
непосредствено при около 0 оС на цялото количество 
свободна вода, намираща се в порите и 
макрокапилярите на тези материали. 

Различно е положението със замръзването на 
свързаната вода в капилярно-порестите материали. 
Тъй като тази вода е разположена в микрокапилярите 
и клетъчните стени на материалите, тя замръзва 
постепенно в широк диапазон под 0 оС (виж фиг. 5),
т.е. под 273.15 K, като част от нея дори при 
екстремално ниските температури на земята остава в 
течно състояние [3,8].

5. Изчисляване на латентна 
топлина на изпарение и втечняване
Подзаглавие I степен

Като основа в методиките за изчисляване на 
латентната топлина на изпарение на течни флуиди в 
специализираната литература е възприето да се 
използва уравнението на Клаузиус-Клапейрон, което 
се записва по следния начин [6,7]:
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където Рv е налягането на изпаряване на флуида, Ра; Т
– абсолютна температура, K; Lv – специфична 
латентна топлина на изпарение, J·mol-1 или J·kg-1; Vv
и Vf – обеми съответно на парата и течността при 
температура Т, m3.

При решаването на уравнение (6) с цел 
определяне на Lv на водата в капилярно-порести 
материали при сушенето им е необходимо да се 
разполага с информация за следните параметри:

• влажност на подложените на сушене 
материали;

• температура на сушилния агент;
• относителна влажност на сушилния агент;
• равновесна влажност на материалите при 

съответната температура и относителна влажност на 
сушилния агент [2]; 

• налягане на насищане на парите на водата Pv-

sat при температурата на сушилния агент.
В табл. 3 е показано изменението на 

налягането на насищане на парите на водата Pv-sat и на 
латентната топлина на изпарение на течната вода Lv-

sat в зависимост от температурата t в диапазона от 0.01 
до 200 оС [11]. Вижда се, че в този диапазон 
налягането Pv-sat нараства от 0.612 на 1554.9 kPa, а 
специфичната латентна топлина Lv-sat се понижава от 
2 500 900 на 1 939 700 J·kg-1.

Табл. 3. Изменение на Pv-sat и Lv-sat от t (според [11])

t, оС Pv-sat, kPa Lv-sat, J·kg-1

0.01 0.612 2 500 900
20 2.339 2 453 500
40 7.385 2 406 000
60 19.946 2 357 700
80 47.414 2 308 000

100 101.420 2 256 400
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изволна температура, по-ниска от Tf, K; cl и cs – специфич-
ни топлинни капацитети съответно на течната и твърдата 
фази на веществото, J·kg-1·K-1. 

На фиг. 5 са показани приведени в [9] експеримен-
тални данни за Lf на преохладена вода до различни стой-
ности на Т в диапазона от 263 до 236 K при замразяването 
ѝ и при последващо разтопяване на леда от нея. Те са 
измерени от три колектива с различни методи и апаратури. 

С плътна линия на фиг. 5 е показано изменението на 
Lf в зависимост от Т, което е изчислено по уравнение (5) 
от авторите на [9]. Те отбелязват получаването с уравнение 
(5) на завишени стойности на Lf спрямо измерените таки-
ва, но не дават обяснение за това несъответствие. 

Фиг. 5. Изменение на Lf на вода в зависимост от Т (според [9])

Значителен интерес при моделирането и модел-
нобазираното управление на процеси на замръзване и 
размразяване на различни капилярно-порести материали 
представлява изменението на латентната топлина на крис-
тализация и топене на свободната и на свързаната вода в 
тези материали. 

Общоприет е фактът, че специфичната латентна то-
плина на кристализация на свободната вода Lcr-fw в капи-
лярно-порестите материали и на топенето на леда от нея е 
равна на посочената в табл. 1 стойност Lcr-fw=Lf-fw=3.34⋅105 
J⋅kg-1 [3,4,7]. Прието е също, че тази стойност не зависи 
от температурата, тъй като тя се отнася за замръзването 
непосредствено при около 0°С на цялото количество сво-
бодна вода, намираща се в порите и макрокапилярите на 
тези материали. 

Различно е положението със замръзването на свърза-
ната вода в капилярно-порестите материали. Тъй като тази 
вода е разположена в микрокапилярите и клетъчните стени 
на материалите, тя замръзва постепенно в широк диапазон 
под 0°С (виж фиг. 5), т.е. под 273.15 K, като част от нея 
дори при екстремално ниските температури на земята ос-
тава в течно състояние [3,8].

5. Изчисляване на латентна топлина  
на изпарение и втечняване

Като основа в методиките за изчисляване на латент-
ната топлина на изпарение на течни флуиди в специализи-

раната литература е възприето да се използва уравнението 
на Клаузиус-Клапейрон, което се записва по следния начин 
[6,7]:

където Рv е налягането на изпаряване на флуида, Ра; Т – аб-
солютна температура, K; Lv – специфична латентна топлина 
на изпарение, J·mol-1 или J·kg-1; Vv и Vf – обеми съответно 
на парата и течността при температура Т, m3.

При решаването на уравнение (6) с цел определяне 
на Lv на водата в капилярно-порести материали при суше-
нето им е необходимо да се разполага с информация за 
следните параметри:

• влажност на подложените на сушене материали;
• температура на сушилния агент;
• относителна влажност на сушилния агент;
• равновесна влажност на материалите при съот-

ветната температура и относителна влажност на 
сушилния агент [2]; 

• налягане на насищане на парите на водата Pv-sat 

при температурата на сушилния агент.
В табл. 3 е показано изменението на налягането на 

насищане на парите на водата Pv-sat и на латентната то-
плина на изпарение на течната вода Lv-sat в зависимост от 
температурата t в диапазона от 0.01 до 200°С [11]. Вижда 
се, че в този диапазон налягането Pv-sat нараства от 0.612 
на 1554.9 kPa, а специфичната латентна топлина Lv-sat се 
понижава от 2 500 900 на 1 939 700 J·kg-1. 

Табл. 3. Изменение на Pv-sat и Lv-sat от t (според [11])

t, °С Pv-sat, kPa Lv-sat, J·kg-1

0.01 0.612 2 500 900
20 2.339 2 453 500
40 7.385 2 406 000
60 19.946 2 357 700
80 47.414 2 308 000
100 101.420 2 256 400
120 198.670 2 202 100
140 361.540 2 144 300
160 618.230 2 082 000
180 1002.800 2 014 200
200 1554.900 1 939 700

Резултатите от изследванията на много автори по-
казват, че върху Lv оказват влияние главно влажността на 
подложените на сушене материали W и температурата на 
сушилния агент. Установено е, че с повишаване на W ла-
тентната топлина Lv намалява. 

В табл. 4 е показано установеното в [6] отношение 
на топлината на изпарение Lv на люти чушки с влажност 
от 5 до 200% при t на сушене от 25 до 45°С към Lv-sat при 
тези температури.

Стойностите на латентната топлина Lv са определени 
в [6] с помощта на уравнение (6), а стойностите на Lv-sat 
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където Lf e специфичната латентна топлина на топене 
на веществото, J·kg-1; Тf – температура на топене, K;
T* – произволна температура, по-ниска от Tf, K; cl и cs
– специфични топлинни капацитети съответно на 
течната и твърдата фази на веществото, J·kg-1·K-1.

На фиг. 5 са показани приведени в [9]
експериментални данни за Lf на преохладена вода до 
различни стойности на Т в диапазона от 263 до 236 K
при замразяването й и при последващо разтопяване на 
леда от нея. Те са измерени от три колектива с 
различни методи и апаратури.

С плътна линия на фиг. 5 е показано 
изменението на Lf в зависимост от Т, което е 
изчислено по уравнение (5) от авторите на [9]. Те 
отбелязват получаването с уравнение (5) на завишени 
стойности на Lf спрямо измерените такива, но не дават 
обяснение за това несъответствие. 

Фиг. 5. Изменение на Lf на вода в зависимост 
от Т (според [9])

Значителен интерес при моделирането и 
моделнобазираното управление на процеси на 
замръзване и размразяване на различни капилярно-
порести материали представлява изменението на 
латентната топлина на кристализация и топене на 
свободната и на свързаната вода в тези материали. 

Общоприет е фактът, че специфичната 
латентна топлина на кристализация на свободната 

вода fw-crL в капилярно-порестите материали и на 
топенето на леда от нея е равна на посочената в табл.

1 стойност 
15

fw-ffw-cr kgJ1034.3 −⋅⋅== LL [3,4,7].
Прието е също, че тази стойност не зависи от 

температурата, тъй като тя се отнася за замръзването 
непосредствено при около 0 оС на цялото количество 
свободна вода, намираща се в порите и 
макрокапилярите на тези материали. 

Различно е положението със замръзването на 
свързаната вода в капилярно-порестите материали. 
Тъй като тази вода е разположена в микрокапилярите 
и клетъчните стени на материалите, тя замръзва 
постепенно в широк диапазон под 0 оС (виж фиг. 5),
т.е. под 273.15 K, като част от нея дори при 
екстремално ниските температури на земята остава в 
течно състояние [3,8].

5. Изчисляване на латентна 
топлина на изпарение и втечняване
Подзаглавие I степен

Като основа в методиките за изчисляване на 
латентната топлина на изпарение на течни флуиди в 
специализираната литература е възприето да се 
използва уравнението на Клаузиус-Клапейрон, което 
се записва по следния начин [6,7]:
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където Рv е налягането на изпаряване на флуида, Ра; Т
– абсолютна температура, K; Lv – специфична 
латентна топлина на изпарение, J·mol-1 или J·kg-1; Vv
и Vf – обеми съответно на парата и течността при 
температура Т, m3.

При решаването на уравнение (6) с цел 
определяне на Lv на водата в капилярно-порести 
материали при сушенето им е необходимо да се 
разполага с информация за следните параметри:

• влажност на подложените на сушене 
материали;

• температура на сушилния агент;
• относителна влажност на сушилния агент;
• равновесна влажност на материалите при 

съответната температура и относителна влажност на 
сушилния агент [2]; 

• налягане на насищане на парите на водата Pv-

sat при температурата на сушилния агент.
В табл. 3 е показано изменението на 

налягането на насищане на парите на водата Pv-sat и на 
латентната топлина на изпарение на течната вода Lv-

sat в зависимост от температурата t в диапазона от 0.01 
до 200 оС [11]. Вижда се, че в този диапазон 
налягането Pv-sat нараства от 0.612 на 1554.9 kPa, а 
специфичната латентна топлина Lv-sat се понижава от 
2 500 900 на 1 939 700 J·kg-1.

Табл. 3. Изменение на Pv-sat и Lv-sat от t (според [11])

t, оС Pv-sat, kPa Lv-sat, J·kg-1

0.01 0.612 2 500 900
20 2.339 2 453 500
40 7.385 2 406 000
60 19.946 2 357 700
80 47.414 2 308 000

100 101.420 2 256 400
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там са изчислени с изведено от авторите уравнение Lv-sat = 
f(t) по данните от табл. 3.

Анализът на данните в табл. 4 показва, че намаля-
ването на влажността W на лютите чушки от 200% на 5% 
предизвиква увеличаване на отношението Lv/Lv-sat от 1.0063 
на 1.3421. Това означава, че латентната топлина на изпа-
рение при W = 5% е с около 33% по-голяма в сравнение с 
тази на свободната течна вода Lv-sat. 

Табл. 4. Изменение на отношението на топлината на изпарение 
на водата в люти чушки Lv към Lv-sat в зависимост от влажността 

на чушките W (според [6])

Влажност W, % Lv / Lv-sat , –

200 1.0063

150 1.0096

100 1.0174

75 1.0264

50 1.0463

25 1.1102

20 1.1400

15 1.1836

10 1.2488

5 1.3421

5. Заключение
В статията са разгледани някои основни характерис-

тики и термини на латентната топлина на течни флуиди и 
на получаваните от тях чрез фазово превръщане твърди и 
парообразни вещества. 

Представени са накратко теоретичните основи на 
процесите на кристализиране на течните флуиди и на раз-
топяването на получаваните твърди вещества, а също на 
процесите на превръщане на флуидите в парообразно със-
тояние. 

Дадени са подходи за изчисляване на латентната то-
плина на кристализация и топене, а също на изпарение и 
втечняване на флуиди и в частност на свободната и свър-
заната вода в капилярно-порести материали.

Получените резултати могат да се използват за на-
учнообосновано определяне на специфичната латентна 
топлина на флуиди при фазовите им превръщания и на 
енергоразхода QLat в различни математични модели [3], 
описващи нестационарни процеси на замразяване, раз-
мразяване или сушене на капилярно-порести материали, а 
също в софтуера на системи за моделнобазирано управле-
ние на такива процеси [1].
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