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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ І СКОРОЧЕНЬ 

 

М – коефіцієнт якості теплоносія; 

σ – коефіцієнт поверхневого натягу, Н/м; 

υ – кінематична в’язкість, м2
/с; 

r – скрита теплота пароутворення, Дж/кг·К; 

P – тиск, Па; 

∆P – перепад тиску, Па; 

g – прискорення вільного падіння, м/с2
; 

L – довжина ТТ чи ТС, м; 

φ – кут нахилу ТТ чи ТС, градуси; 

t  – температура, 0С; 

∆T – температурний перепад, 
0С; 

Q – тепловий потік, Вт; 

r – радіус, м;  

α – середній коефіцієнт теплообміну, Вт/(м2
·К); 

S – площина поверхні, м2
; 

R – термічний опір, К/Вт; 

m – маса, кг; 

QL – максимальна теплотранспортна здатність, Вт·м; 

d – діаметр, м; 

П – пористість; 

δ – товщина, перевищення, м; 

Н – висоти капілярної рівноваги, м; 

Ккс – коефіцієнт проникності капілярної структури, м2
; 

h – глибина, м; 

a – ширина, м; 

N – число канавок; 

q – густина теплового потоку, Вт/м2
; 

s – ширина вузької частини Ω-ної канавки чи ширина трапецоїдної, м; 
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h1 – висота верхньої частини канавки, м; 

λ – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м⋅К); 

ts – температура насичення, 
0С; 

w – швидкість, м/с; 

µ – динамічна в'язкість, Па·с; 

Ps – тиск насичення, Па; 

х – ширина полки теплової труби; 

G – об’ємна витрата, м3
/c; 

аn – відносна ширина канавки чи верхньої утворюючої трапеції канавки, м; 

КЗ – коефіцієнт заповнення; 

Х – параметр, що враховує умови навколишнього середовища, К·м2
/Вт; 

Е – ефективна густина теплового потоку, Вт/м2
; 

η – ККД сонячного колектору; 

р – вартість; 

2
l

Po P
wµ

= ⋅ ∆
⋅

– число Пуазейля; 

2
a w

We
ρ

σ

⋅ ⋅
=  – число Вебера; 

λ

α d
Nu

⋅
= – число Нуссельта. 

 

Індекси та скорочення: 

ТС – термосифон; 

ТТ – теплова труба; 

СК – сонячні колектори; 

КС – капілярна структура; 

КТТ – контурна теплова труба; 

ПТТ – пульсаційна теплова труба; 

РТТ – ротаційна теплова труба; 
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ПКТТ – парова камера; 

ГРТТ – газорегульована теплова труба; 

ДТТ – теплова труба діод; 

АКТТ – алюмінієві теплові труби з канавчатою капілярною структурою; 

КА – космічний апарат; 

ЦПО – центри пароутворення; 

ПСК – плоский сонячний колектор; 

ВСК – вакуумований сонячний колектор; 

КСК – комбінований сонячний колектор; 

СЗТР – системах забезпечення теплового режиму; 

РЕА – радіоелектронна апаратура; 

ПЧ – перетворювач частоти; 

ПК – персональний комп’ютер; 

р – рідина, розрахунковий; 

п – пар; 

ф – фазовий перехід; 

кап – капілярний, капілярна; 

кс – капілярна структура; 

g – гравітаційні сили; 

в – випаровування, зона випаровування; 

к – конденсація, зона конденсації; 

т – зона транспорту, адіабатна зона; 

еф – ефективна; 

ср – середній, середня; 

max – максимальний, максимальна; 

min – мінімальний, мінімальна; 

ТТ – стосується теплової труби; 

ТС – стосується термосифону; 

зов – зовнішній; 

пк – паровий канал; 
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к – стосується канавки; 

нр – нарізка; 

екв– еквівалентний, еквівалентна; 

гр – граничний, гранична; 

е – експериментальний; 

кп – кипіння; 

а – стосується абсорберу; 

нс – навколишнє середовище; 

вих – вихідний; 

вх – вхідний; 

відв – відведений. 
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ВСТУП 

 

Екологічні проблеми, такі як глобальне потепління і забруднення 

навколишнього середовища, потребують використання альтернативних 

енергетичних ресурсів як для енергетичного забезпечення будівель, так і у 

промисловості. У країнах Європи та Сполучених Штатах Америки стоїть 

завдання з початку 2020 року ввести новий стандарт на енергоспоживання 

житлових та промислових будівель. В рамках такого стандарту запрацюють 

нові вимоги, що будуть обмежувати енергоспоживання будівель на рівні 10 – 

20%, які здійснюються за рахунок традиційних джерел енергії.  У цьому 

випадку нові енергоефективні технології та обладнання мають хороші 

перспективи на майбутнє. Але на сьогоднішній час багато сучасного 

теплообмінного обладнання не відповідає вимогам універсальності, 

масштабованості та автономності. Використання теплових труб відкриває 

широкі можливості для вирішення проблем теплопередачі в нових 

енергоефективних рішеннях. Теплові труби мають відмінні можливості для 

теплопередачі, високу ефективність і часто конструктивну простоту. Крім 

того, вони абсолютно автономні системи і не мають механічних рухомих 

частин. Хоча використання теплових труб (перш за все мідних та сталевих) є 

відомим, але до сьогоднішнього часу технологія їх виробництва є достатньо 

складною. Вирішити технологічні проблеми та підвищити ефективність 

теплових труб, покращити їх масогабаритні показники дозволяє використання 

алюмінієвих теплових труб. Такі конструкції відомі у світі як елементи систем 

забезпечення теплових режимів космічних апаратів. Тематика дисертації на 

сьогоднішній день є новою у світі та направлена, перш за все, на використання 

алюмінієвих теплових труб в наземних енергоефективних системах. Основною 

метою роботи є вирішення проблеми створення високотехнологічних 

конструкцій алюмінієвих теплових труб та енергоефективного обладнання на 

їх основі. Як результат – передбачається отримати узагальнений матеріал для 
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проектування таких теплових труб та систем, що включають алюмінієві 

теплові труби як конструктивні автономні теплопередаючі елементи.   

Актуальність роботи. Світовий досвід створення теплообмінного 

обладнання впродовж останніх 40 років та підвищення енергоефективності 

сучасних енергетичних систем показали перспективність застосування 

високоефективних теплопередаючих пристроїв – теплових труб (ТТ), яким 

притаманні такі важливі властивості як ефективне транспортування теплової 

енергії від джерела до стоку теплоти, регулювання температури обладнання, 

відсутність рухомих вузлів, повна або часткова автономність від 

енергопостачання. Однак, подальша практична реалізація ресурсозберігаючих 

систем на основі ТТ та підвищення їх ефективності вимагає постійного 

вдосконалення відповідної наукової бази, яка включає дослідження 

тепломасообміну як в самих ТТ, так і в енергетичних системах на їх основі, 

обґрунтування нових концепцій побудови теплообмінного обладнання,  

розробку нових та удосконалення відомих конструкцій теплових труб, 

зокрема, алюмінієвих теплових труб, а також методів їх інтегрування. На 

відміну від відомих конструкцій мідних та ТТ з нержавіючої сталі постійного 

термічного опору на основі порошкових, металоволокнистих, сіткових та 

канавчатих капілярних структур (КС) на сьогодні в промисловому виробництві 

реалізована технологія тільки алюмінієвих теплових труб з канавчатою 

капілярною структурою (АКТТ) космічного призначення. Але комплексний 

аналіз теплотранспортних характеристик та технології виготовлення АКТТ 

показує, що вони є перспективними при застосуванні також і в наземній 

техніці. Покращення теплотранспортних характеристик (максимального 

теплового потоку, що передається, термічного опору), зменшення 

масогабаритних характеристик та вартості виробництва відкриває можливість 

широкого застосування таких ТТ у наземній техніці в ресурсозберігаючих 

системах, як в режимі ТТ, так і в режимі термосифону (ТС).   

На основі аналізу сучасних тенденцій щодо конструювання 

енергоефективного теплообмінного обладнання визначено концептуальний 
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напрямок досліджень ресурсозберігаючих систем на основі АКТТ, що включає 

питання підвищення їх ефективності, покращення масогабаритних та 

вартісних показників, перетворення сонячної енергії в теплову та електричну, 

утилізації теплоти вихідних потоків газів та вентиляційних викидів, 

охолодження різноманітної сучасної радіоелектронної апаратури та 

освітлювальної техніки, регулювання їх температури пасивними засобами. 

Розв’язання цієї актуальної науково-технічної проблеми – створення 

алюмінієвих теплових труб для ресурсозберігаючих систем – має принципово 

інноваційний характер, значно розширює технічні можливості вже 

напрацьованих науково-технологічних рішень та діапазон функціонування 

теплообмінного обладнання і сприятиме появі нових конструкторських рішень 

у теплотехніці та електроніці з метою підвищення ефективності та надійності 

таких систем.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана на кафедрі атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». Тематика роботи відповідає науковому 

напрямку кафедри. Наукові дослідження та результати, приведені в 

дисертаційній роботі, тісно пов’язані з державними програмами та госп. 

договорами, а також з планами науково-дослідних робіт Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського», в яких автор брав безпосередню участь та був науковим 

керівником, серед яких: 

1) Програми фундаментальних наукових досліджень ті пріоритетних 

напрямків МОН України «Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в 

енергетиці» (№ ДР 0103U000344 «Теоретичні обґрунтування і створення нових 

капілярних структур та методів підвищення ефективності алюмінієвих 

випарювально-конденсаційних систем, що забезпечують економію 

енергетичних і матеріальних ресурсів у екологічно чистих технологіях»); 

«Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, 
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промисловості та агропромисловому комплексі» (№ ДР 0109U001512 

«Розробка та дослідження ефективної автономної сонячної водонагрівальної 

установки нового типу на основі теплових труб»); «Енергетика та 

енергоефективність» (№ ДР 0111U000567 «Розробка та дослідження теплових 

труб нового профілю для сонячних колекторів з використанням селективного 

покриття поглинаючої поверхні»; № ДР 0113U001591 «Розробка та 

дослідження середньотемпературного двофазного пристрою для реалізації 

технології утилізації теплоти викидних потоків газоперекачувальних агрегатів 

магістральних газопроводів»); «Енергетика, енергозбереження» (№ ДР 

0115U000382 «Розробка та дослідження комбінованого сонячного колектору 

на основі алюмінієвих теплових труб для ефективного перетворення сонячної 

енергії в електричну та теплову»). 

2) Міжнародні науково-технічні проекти УНТЦ з фінансуванням США 

(№3894 «Сонячні колектори на основі теплових труб для підігрівання води: 

розробка, виготовлення, дослідження», №5275 «Гібридний тепло-електричний 

сонячний колектор на базі теплових труб». 

3) Швейцарський індивідуальний грант (SNSF №IZK0Z2_166802, за 

темою «Енергоефективність будівель – вода та повітря»). 

4) Науково-технічні проекти у відповідності до тематичних планів 

Мінпромполітики України (№ 0104U008916 «Виготовлення теплових труб, 

імітаторів теплових потоків для експериментальних макетів системи 

охолодження та проведення їх експериментального дослідження та 

випробувань», № 0108U009143 «Розроблення та виготовлення дослідного 

зразка автономної водонагрівальної установки нового типу з сонячним 

колектором на основі теплових труб»). 

5) Конвенція між НКАУ, КНЕС та ІНТАС про співробітництво в рамках  

конкурсу проектів «Call 2006» (№ ДР 0108U004600). 

6) Державна космічна програма України (контракти №15/191 тема 

«Либідь», №520–98 тема «АУОС–СМ–КФ»). 
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7) Міжнародний договір № 643/1520–8, «Розробка програмного 

забезпечення для термоплат з тепловими трубами» між ГПН РКЦ «ЦСКБ–

Прогресс» та НТУУ «КПІ». 

Мета і задачі дослідження.  Метою роботи є розробка наукової бази для 

створення АКТТ постійного термічного опору як високоефективних елементів  

для передачі теплоти, призначених для використання в ресурсозберігаючих 

системах наземного застосування. 

Досягнення зазначеної мети забезпечується розв'язанням наступних 

задач:  

а) теоретичний аналіз, візуалізація теплогідравлічних процесів та 

експериментальне дослідження інтенсивності теплообміну в зонах 

випаровування і конденсації, а також теплотехнічних характеристик 

(температурного поля, максимальної теплотранспортної здатності, граничної 

густини теплового потоку та термічного опору) АКТТ постійного термічного 

опору в залежності від геометрії профілів, включаючи капілярну структуру, 

умов функціонування та теплоносіїв (аміак, ацетон, пентан); 

б) отримання методики проектування АКТТ на основі емпіричних 

залежностей розрахунку інтенсивності теплообміну, максимальної 

теплотранспортної здатності, граничної густини теплового потоку, термічного 

опору та математичної моделі температурного поля; 

в) розробка технологій виготовлення АКТТ, призначених для 

використання в ресурсозберігаючому обладнанні наземного застосування 

(сонячних колекторах, теплообмінниках, системах забезпечення теплових 

режимів освітлювальних світлодіодних приладів та радіоелектронної 

апаратури). Впровадження розроблених конструкцій у конкретні 

ресурсозберігаючі системи та обладнання, передача технології їх виготовлення 

у промисловість; 

г) розробка схемних рішень, теплофізичних основ функціонування, 

моделювання і дослідження конструкцій ресурсозберігаючого обладнання на 

основі АКТТ для наступних типових застосувань: 
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- перетворення сонячної енергії в теплову, для подальшого її 

використання для гарячого водопостачання та опалення будівель; 

- утилізація теплоти вихідних потоків газів котлів малої потужності та 

вентиляційних викидів систем вентиляції та кондиціонування; 

- охолодження сучасної радіоелектронної апаратури та освітлювальної 

техніки при загальному тепловиділенні до 500 Вт, регулювання їх температури 

пасивними засобами.  

Об'єкт дослідження – теплогідравлічні процеси в АКТТ: випаровування 

та конденсація, течія рідини в канавчатій капілярній структурі під дією та 

запротидії сили тяжіння, взаємодія потоків рідини та пари в паровому просторі 

при їх зустрічній течії; технологічні процеси виготовлення АКТТ: вибір їх 

геометричних параметрів і теплоносіїв, операції заправки та випробувань. 

Предмет дослідження – вплив режимних та геометричних факторів на 

теплогідравлічні процеси в АКТТ, що працюють у полі сили тяжіння; вплив 

технологічних факторів на підвищення відтворюваності теплотехнічних 

характеристик АКТТ. 

Методи досліджень – теплофізичне моделювання, експериментальне 

дослідження і випробування зі статистичною обробкою результатів 

експериментів, візуалізація теплогідравлічних процесів.  

Наукова новизна одержаних результатів:  

- набула подальшого розвитку теорія теплообміну в двофазових 

системах щодо встановлення закономірностей процесів теплообміну при 

пароутворенні та конденсації, в результаті чого вперше створено фізичну 

модель теплогідравлічних процесів у алюмінієвих ТТ з канавчатою 

капілярною структурою, яка враховує вплив їх режимних і геометричних 

факторів на процеси в зоні випаровування; 

- уперше отримано та узагальнено у вигляді емпіричних 

залежностей систематизовані аналітичні й експериментальні дані з 

теплообміну в АКТТ, їх максимальної теплотранспортної здатності, граничної 

густини теплового потоку та термічного опору, характерною ознакою яких є 
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врахування комплексного впливу різних факторів на режими функціонування 

АКТТ;  

- удосконалено математичну модель температурного поля АКТТ з 

урахуванням інтенсивності теплообміну в зонах випаровування і конденсації 

та їх орієнтації у полі сили тяжіння, що розширило можливості аналізу впливу 

нерівномірного підводу і відводу теплоти на їх теплотехнічні характеристики; 

- уперше виявлено та проаналізовано вплив канавчатої капілярної 

структури та її геометричних параметрів на величини термічного опору і 

максимального теплового потоку, що передається, при довільному розміщенні 

АКТТ у полі сили тяжіння, що відкрило можливості вибору оптимальної її 

конфігурації та покращення теплотехнічних характеристик ТС за рахунок 

розділення потоків рідини та пари; 

- уперше аналітично й експериментально обґрунтовано ефективність 

використання АКТТ у сонячних плоских та вакуумованих теплових і 

комбінованих колекторах, теплообмінниках, системах забезпечення теплових 

режимів радіоелектронної апаратури і світлодіодних освітлювальних приладів, 

що дало змогу рекомендувати схемні рішення та створити діючі зразки 

ресурсозберігаючого обладнання на їх основі. 

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів базується на 

використанні існуючого досвіду в дослідженні процесів тепломасообміну в ТТ 

і теплотехнічних системах на їх основі наземного та космічного призначення, 

апробованих методиках проведення експериментів, коректному використанні 

математичного і комп’ютерного моделювання теплових режимів, позитивному 

ефекті від впровадження розроблених АКТТ і ресурсозберігаючих систем на їх 

основі. Новизна запропонованих автором науково-технічних рішень захищена 

6 охоронними документами. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати дисертаційної 

роботи використані у вигляді розроблених зразків АКТТ і ресурсозберігаючого 

обладнання на їх основі, зокрема, сонячних теплових та комбінованих 

колекторах в ряді міжнародних та українських проектах. Також запропоновані 
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радіатори на основі АКТТ для виробництва промислових світлодіодних 

світильників марки CS 18 (акт впровадження); АКТТ систем охолодження 

радіоелектронних приладів СО та СО–1 (акт впровадження); експериментальні 

моделі теплообмінників-утилізаторів на основі АКТТ; експериментальна 

партія АКТТ для світлодіодних світильників автострад; експериментальні 

зразки АКТТ систем охолодження радіоелектронної апаратури спеціального 

призначення та експериментальна АКТТ для протиконденсаційної системи 

холодильника є конкурентоздатними на світовому ринку. Розроблені схемні 

рішення ресурсозберігаючого обладнання з АКТТ та технологія виготовлення 

АКТТ дозволяють створити зразки нового покоління і закріпити певний 

сегмент міжнародного ринку за вітчизняним виробником. 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробка фізичної 

моделі теплогідравлічних процесів в АКТТ, удосконалення математичної 

моделі температурного поля АКТТ, розробка аналітичних моделей, 

моделювання, систематизація, обробка та аналіз експериментальних даних, 

висновки, що складають суть дисертації, сформульовані та виконані автором 

самостійно. Здобувачем особисто запропоновано: ідею підвищення 

ефективності двофазних теплопередаючих систем наземного застосування за 

рахунок розділення потоків рідини та пари при використанні алюмінієвих 

корпусів з канавчатою капілярною структурою; концепцію створення 

фасадних теплових та комбінованих сонячних енергетичних систем на базі 

АКТТ; ідею розробки конструкцій систем забезпечення теплових режимів 

радіоелектронної апаратури наземного застосування на основі АКТТ; основи 

технології виготовлення АКТТ з теплоносієм аміак, ацетон та пентан для 

наземного застосування; програми та методики випробувань комбінованих 

сонячних колекторів та АКТТ для систем забезпечення теплових режимів 

радіоелектронної апаратури і світлодіодних освітлювальних приладів. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи та її 

основні положення доповідалися і обговорювалися на 24-ти міжнародних 

конференціях: міжнародних конференціях та симпозіумах з теплових труб 



 18 

IHPC; міжнародних семінарах з теплових труб та теплових насосів (Мінськ); 

міжнародних форумах «Advanced Building Skins» (Брессаноне); 8-ій 

міжнародній конференції «Electronic Cooling Technology» (Стокгольм); 28-ій 

європейській конференції та виставці PVSEC (Париж); міжнародній 

конференції «Australian Solar Cooling» (Сідней); 4-ій міжнародній конференції 

«Sustainability in Energy» (Стокгольм); міжнародних науково-практичних 

конференціях «СИЭТ» (Одеса); 10-ій міжнародній конференції 

«Відновлювальна енергетика XXI століття» (Крим); 6-ій міжнародній 

конференції «Матеріали та покриття в екстремальних умовах» (Крим); міжн. 

конференцій «Теплові труби для космічного застосування» (Москва).  

Публікації. Основний зміст дисертації представлено в 45 наукових 

працях, у тому числі: 13 статей в наукових спеціалізованих фахових виданнях 

(5 – одноосібно), 12 статей в міжнародних виданнях, включених до 

наукометричних баз (1 – одноосібно), 14 доповідей і тез у збірниках 

міжнародних наукових конференцій. Також отримано 4 патенти України, 1 

патент Росії та 1 патент Австралії на винаходи та корисні моделі. 

Структура дисертації.  Дисертація складається з вступу, шести розділів, 

висновків і восьми додатків. Зміст дисертації викладений на 362 сторінках 

машинописного тексту (основний текст 311 сторінок), робота містить 139 

рисунків,  20 таблиць і 8 додатків, об’єднаних в окремий том (82 сторінки, 52 

рисунки, 9 таблиць). Список посилань складається з 465 найменувань 

літературних джерел. 

Автор щиро дякує за надання сприяння в підготовці дисертації і 

консультаційної допомоги д.т.н., професору Письменному Є.М. Окремо автор 

висловлює слова подяки к.т.н., с.н.с. Рассамакіну Б.М. за переданий досвід та 

надану можливість постійного наукового росту впродовж науково-дослідних 

та конструкторських робіт під його керівництвом. Також автор хоче 

висловити подяку колективу кафедри атомних електричних станцій і 

інженерної теплофізики ТЕФ КПІ ім. Ігоря Сікорського за всебічне сприяння у 

проведенні досліджень та надання консультацій.    
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РОЗДІЛ 1 

ПРАКТИКА РОЗРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ ТРУБ В 

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ  СИСТЕМАХ. 

 

1.1 Використання теплових труб в ресурсозберігаючих системах 

 

Екологічні проблеми, такі як глобальне потепління і забруднення 

навколишнього середовища потребують використання альтернативних 

енергетичних ресурсів як для енергетичного забезпечення будівель, так і у 

транспорті та промисловості. Ці проблеми [1] будуть підвищувати ціни на 

енергоносії вище, поки відновлювальні джерела енергії не замінять традиційні 

види палива в якості основного джерела енергії. Глобальна потреба в економії 

енергії та необхідне використання відновлювальних джерел сьогодні 

відкривають як нові підходи та цілі, так і нові методи одержання та 

перетворення енергії. 

Так, в країнах Європи та Сполучених Штатах Америки стоїть завдання з 

початку 2020 року ввести новий стандарт на енергоспоживання житлових та 

промислових будівель [2]. В рамках такого стандарту запрацюють нові вимоги, 

що будуть обмежувати енергоспоживання будівель на рівні 10 – 20 %, які 

здійснюються за рахунок традиційних джерел енергії. Важливим є 

забезпечення зниження енергоспоживання на транспорті та в промисловості. 

На сьогоднішній день ми не можемо сказати, що тільки перехід на 

використання відновлювальних джерел енергії є вирішенням всіх поставлених 

перед нами проблем. Перш за все необхідно вирішувати питання з підвищення 

енергоефективності того чи іншого обладнання. А це базується на 

удосконаленні існуючих та пошуку нових ефективних методів теплообміну та 

тепломасопереносу. Крім того, немаловажним є отримання вирішення не 

тільки з урахуванням підвищення ефективності процесу теплообміну, а й 

досягнення зниження вартості реалізації кінцевого продукту, забезпечення 

його екологічності та достатнього життєвого циклу. В цьому сенсі не тільки 
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відкриття нових методів тепломасообміну, а й удосконалення та застосування 

відомих енергоефективних технологій, але в нових галузях, мають 

перспективи на майбутнє.  

На сьогоднішній час багато сучасного теплообмінного обладнання не 

відповідає вимогам універсальності, масштабованості і автономності. Так, 

наприклад, технології створення будівель з низьким енергоспоживанням 

потребують використання методів та систем з мінімальними енерговитратами. 

Якщо ставити задачу створення пасивних систем тепломасопереносу, то 

використання термосифонів (ТС) та теплових труб (ТТ) [3 – 6] відкриває 

широкі можливості для вирішення проблем теплопередачі в нових 

енергоефективних рішеннях.  

Технології ТС та ТТ відомі достатньо давно [7, 8]. Вони мають відмінні 

можливості для теплопередачі, високу ефективність і часто конструктивну 

простоту. Крім того, вони абсолютно автономні системи і не мають 

механічних рухомих частин. Відомі різні конструктивні рішення з 

використанням теплових труб в системах енергозбереження [3, 8], а також як 

елементів систем, що працюють з використанням відновлювальних джерел 

енергії [9]. Але перш за все, ТС та ТТ мають хорошу перспективу в 

застосуванні в сонячних енергетичних системах. Сонячна енергія є одним з 

перспективних джерел енергії [10] як крок до зменшення залежності від інших 

енергетичних ресурсів. Використання ТС та ТТ в сонячних енергетичних 

системах розглядається з 80-х років [11]. На сьогодні вже існує промислове 

виробництво ТС та вакуумних сонячних колекторів (СК) на їх основі [12]. В 

вакуумних СК термосифони дозволяють забезпечити спрощення збирання 

конструкції, високу модульність, ремонтопридатність та надійність. 

Також сьогодні ТС промислово виготовляються для різного 

теплообмінного обладнання [13]. Отже, широко використовуються 

теплообмінники на ТС [14]. Вони мають ряд переваг перед пластинчатими та 

роторними теплообмінниками. Перш за все це – низький гідравлічний опір, 

компактність, відсутність перетоків потоків та надійна робота при низьких 
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температурах. Крім того такі типи ТС використовуються в системах передачі 

теплоти з ґрунту, наприклад, в парі з тепловими насосами [15].     

Але найбільш широке використання ТТ та ТС сьогодні знайшли в 

системах забезпечення теплових режимів електронної апаратури [9, 16]. Такі 

системи застосовуються від звичайних портативних комп’ютерів до 

електронних систем спеціального призначення, наприклад, для 

радіолокаційних станцій.  В таких системах ТС та ТТ забезпечують 

компактність, зниження масових характеристик, підвищення ефективності та 

зниження енергоспоживання електронної апаратури. Одним з перспективних 

направлень є використання ТС та ТТ як елементів систем охолодження 

світлодіодних світильників [17].  

Впровадження ТС та ТТ в енергозберігаючих системах, як автономних та 

ефективних пристроїв, швидко розвивається. Крім того, є конструкції ТТ, що 

можуть передавати теплові потоки більше 1 кВт [18] чи можуть бути у 

перспективі дешеві у виробництві [19]. Але до сьогоднішнього часу технологія 

їх виробництва є достатньо складною і не всі процеси тепломасопереносу 

вивчені. Це потребує подальшого їх вдосконалення та пошуку оптимальних 

умов їх використання. 

 

1.2. Основи технології теплових труб для ресурсозберігаючих систем 

 

1.2.1 Принцип функціонування 

Термосифон та теплова труба (рис. 1.1) [7, 8] представляють собою 

герметичний теплопередаючий пристрій, що працює по замкнутому 

випарювально-конденсаційному циклу при існуванні теплового контакту з 

джерелом та стоком тепла.  

Тепло, яке підводиться до теплової труби, витрачається на випаровування 

теплоносія, який знаходиться у корпусі теплової труби, потім переноситься 

паром (при існуванні перепаду тиску) у вигляді схованої теплоти 

випаровування та виділяється при конденсації пари (на відстані від міста 
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випаровування) з урахуванням умов організації того чи іншого засобу відводу 

тепла. Конденсат повертається у зону випаровування під впливом капілярних 

сил, при існуванні капілярної структури (КС) у ТТ, чи за рахунок масових сил 

у ТС. Враховуючи те, що схована теплота пароутворення характеризується 

значними величинами – сотнями і тисячами джоулів на грам речовини, і при 

цьому випаровується маса рідини приблизно грам за секунду, то з паром буде 

переноситись тепловий потік приблизно кіловат і більше. ТС є частним 

випадком ТТ та відрізняється конструктивно відсутністю КС, а принципом 

повернення конденсату до зони випаровування за рахунок масових сил, а не 

капілярних сил у випадку з ТТ. Це визначає вимоги до функціонування ТС та 

ТТ. Якщо ТТ можуть працювати при горизонтальному розташуванні в полі сил 

тяжіння та при незначному перевищенні зони випаровування над зоною 

конденсації, то ТС можуть працювати тільки при перевищенні зони 

конденсації над зоною випаровування і тільки при деяких умовах при 

горизонтальному розташуванні. 

 

 

(а) 

 

 

 

 

(б) 

 

Рис. 1.1. Принципові схеми термосифону (а) та теплової труби (б)  
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Незважаючи на простоту конструкції, ТС та ТТ мають ряд унікальних 

властивостей. Насамперед це величезна еквівалентна теплопровідність 

(відношення переданого теплового потоку до площі поперечного перерізу 

корпусу і перепаду температури на одиниці його довжини). Друга унікальна 

властивість ТС та ТТ – трансформація густини теплового потоку, іншими 

словами концентрація або деконцентрація теплового потоку на ділянці 

тепловідводу в порівнянні з ділянкою теплопідводу. Унікальна і дуже цінна 

властивість ТС та ТТ – регулювання і стабілізація температури об'єктів без 

використання регулюючої апаратури. Функцію регулятора тут може 

виконувати, наприклад, неконденсований інертний газ (азот, аргон), який в 

певній кількості вводиться у внутрішній об'єм ТТ (такі пристрої отримали 

назву газорегулюємі ТТ). Існують й інші конструкції та способи створення 

регуляторів, термостатів, теплових діодів і вимикачів на базі ТС та ТТ. Таким 

чином, ТС та ТТ можуть служити не тільки ідеальними сверхтеплопровідними 

пристроями, а й водночас виконувати інші функції. 

 Перераховані властивості ТС та ТТ зумовили їх значні переваги в 

порівнянні з елементами теплопередаючих, теплообмінних або 

термостабілізуючих систем традиційного виконання. До таких переваг 

належать: малі габарити, маса і металоємність, простота конструкції, 

відсутність рухомих деталей і безшумність роботи, відсутність витрат енергії 

на переміщення теплоносія, надійність, безпека та економічна робота. 

Завдяки унікальним властивостям і перевагам, ТТ перетворилися на 

теплотехнічні пристрої багатогалузевого застосування та основу для створення 

високоефективного енергозберігаючого обладнання. 

 

1.2.2 Класифікація теплових труб 

Сьогодні існують різні підходи до класифікації ТТ, що викликано появою 

нових конструктивних рішень ТТ. Для загального розуміння типів ТТ та їх 

місця в класифікації двофазних теплотранспортних систем, пропонується 

розглянути класифікацію за принципом їх функціонування, основану на 
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європейському стандарті, що включає вимоги щодо відпрацювання ТТ для 

космічної техніки.  

Для більш детального аналізу використання ТТ в енергоефективних 

системах нижче наведено більш розширену їх класифікацію за 

конструктивними особливостями (рис. 1.2): 

1. ТТ з постійним термічним опором з металоволокнистою [20], 

порошковою [7, 8], сітковою [7, 8] чи канавчатою капілярними структурами 

[21]. 

 

 
 

 
Рис. 1.2. Класифікація двофазних теплопередаючих систем 
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2. Термосифони без капілярної структури та з капілярною структурою [3, 

13, 22]. 

3. Плоскі ТТ та парові камери [23, 24, 25]. 

4. Гнучкі ТТ [26, 27]. 

5. Ротаційні ТТ [28]. 

6. ТТ з електродинамічною передачею робочої рідини [7, 8] 

7. ТТ термодіоди [29, 30].  

8. ТТ змінного термічного опору [31, 32]. 

9. Контурні ТТ та капілярні насосні контури [18, 33]. 

10. Пульсаційні ТТ [19]. 

11. Міні та мікро ТТ [34 – 37].  

Дана робота основана на аналізі процесів в алюмінієвих ТТ, що працюють 

в режимах теплової труби (з канавчатою КС) та термосифону (з канавчатою 

КС та без КС). 

На сьогоднішній день найбільш використовуються в енергоефективних 

технологіях та є найбільш перспективними наступні конструкції: 

1. Термосифони без капілярної структури.  

Переваги: широко використовуються, мають високу технологічність в 

виробництві, простоту конструкції, низьку вартість, надійність. 

Недоліки: мають низькі теплопередаючі характеристики при малих кутах 

нахилу та в горизонті. 

2. Термосифони та теплові труби з капілярною структурою (порошкова та 

металоволокниста). 

Переваги: достатньо широко використовуються, мають високу надійність, 

мають високу теплотранспортну здатність при малих кутах нахилу, працюють 

при незначному перевищенні зони нагріву відносно зони транспорту. 

Недоліки: достатньо висока вартість, мають більш високий термічний 

опір в порівнянні з ТС без КС. 

3. Термосифони та теплові труби з канавчатою капілярною структурою. 

Переваги: у перспективі можуть мати низьку вартість (стосується 
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алюмінієвих конструкцій), високу надійність, мають високі теплотранспортні 

характеристики при малих кутах нахилу. 

Недоліки: майже не використовуються, але є перспективними, вартість 

більша ніж мідних ТС без КС, не працюють при перевищенні зони 

випаровування над зоною конденсації. 

4. Плоскі ТТ, парові камери та міні і мікро ТТ. 

Переваги: мініатюрні конструкції, що дає змогу використовувати в 

компактних системах забезпечення теплового режиму електронної техніки, 

мають достатньо низьку вартість, високу надійність. 

Недоліки: мають низькі теплотранспортні характеристики. 

5. Гнучкі ТТ та ТС. 

Переваги: ТС мають гнучку конструкцію (використовується нержавіюча 

сильфона труба), великі розміри (до 100 м), достатньо низька вартість, 

віднесена до 1 м. 

Недоліки: поки що мало використовуються, не дуже детально вивчені. 

6. Контурні ТТ. 

Переваги: високі теплопередаючі характеристики, можуть працювати при 

довільній орієнтації в полі сил тяжіння, гнучка конструкція. 

Недоліки: практично не використовуються, нестабільна робота, велика 

вартість. 

7. Пульсаційні ТТ. 

Переваги: простота конструкції, низька вартість, можуть працювати при 

довільній орієнтації в полі сил тяжіння. 

Недоліки: не використовуються, нестабільна робота, недостатньо вивчені. 

 

Вищенаведений аналіз показує, що для використання в енергоефективних 

системах з урахуванням низької вартості кінцевого виробу найбільш 

перспективними є конструкції, що працюють за принципом термосифону та 

без капілярної структури. Такі конструкцій зазвичай мають низьку вартість та 

високі теплотранспортні характеристики. Вони можуть вироблятись з різних 
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матеріалів: вуглеводиста сталь, нержавіюча сталь, мідь, титан, алюміній. 

Останнім часом є дослідження і з ТС та ТТ, що виробляються з полімерних 

матеріалів [27]. Єдиним недоліком є їх низькі характеристики при малих кутах 

нахилу, неможливості їх роботи проти сил тяжіння та не існує інформації про 

термін їх використання. 

В подальшому, враховуючи застосування ТС та ТТ в енергоефективних 

системах, ми будемо розглядати температурний діапазон їх функціонування в 

межах мінус 40
0С до плюс 200

0С. Такий діапазон відповідає 

низькотемпературним тепловим трубам [38, 39].  

   

1.2.3 Основи технології ТС та ТТ 

1.2.3.1 Вибір конструкції ТС та ТТ 

Вибір теплоносія, конструкційних матеріалів та, у кінцевому результаті, 

самої конструкції ТС чи ТТ — питання комплексне, де все повинно бути 

направлено на вирішення задач, пов’язаних з використанням теплових труб в 

тому чи іншому пристрої [7, 8, 38, 39,40].  

Необхідно враховувати наступні моменти: 1) рівень робочих температур; 

2) максимальні підведені теплові потоки; 3) питомі теплові потоки; 4) 

перепади температури; 5) геометричні розміри; 6) положення у гравітаційному 

полі та існування відцентрованих, електромагнітних та інших сил; 7) існування 

ударів та вібрацій; 8) умови пуску; 9) ресурс і надійність роботи; 10) 

трудоємність і відтвореність характеристик при виготовленні; 11)  вартість. 

 

1.2.3.2 Критерії вибору теплоносія 

У якості теплоносіїв у ТС та ТТ можуть використовуватись хімічні 

речовини і сполуки, які мають при обраних робочих температурах рідку і 

парову фази (наприклад, аміак, ацетон, спирти тощо). Однак, кількість рідин, 

що може використовуватись, значно зменшується внаслідок різноманітних 

обмежень. 
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1.2.3.3 Вибір пари „конструкційний матеріал – теплоносій”  

При розгляді сумісності теплоносіїв з конструкційними матеріалами 

необхідно мати на увазі наступні фактори: 1) корозію, 2) утворення газів, що 

не конденсуються. Для неметалічних рідин основне значення має хімічна 

взаємодія, а в декількох випадках — електрохімічна  взаємодія теплоносія з 

конструкційним матеріалом. Сумісність теплоносіїв пропан, аміак, ацетон, 

пентан, ізобутан, фреони з алюмінієм та його сплавами. 

Також слід враховувати ефективність використання кожного теплоносія, 

що залежить від його властивостей. Для цього можна використовувати 

параметр M – коефіцієнт якості теплоносія (1.1): 

 

р

р

r
M

σ

ν

⋅
=

,
                                                (1.1) 

 

де σ – коефіцієнт поверхневого натягу, Н/м; νр – кінематична в’язкість 

рідини, м2
/с;  rр – схована теплота пароутворення, Дж/кг·К. 

 

1.2.3.4 Вибір типу капілярної структури 

При виборі КС для ТС та ТТ треба виходити із комплексної оцінки її 

якостей, таких як: 1) транспортні властивості по відношенню до тепло- і 

масопереносу; 2) надійність; 3) технологічність виготовлення; 4)  моделювання 

робочих умов. 

Високий теплоперенос у тепловій трубі забезпечується сприятливими 

транспортними властивостями КС — малому ефективному радіусу пор, які 

створюють високий капілярний тиск та великому гідравлічному діаметру 

каналів. Одночасне виконання перших двох умов можливе лише у складі 

вставних капілярних структур, але вони мають значні недоліки та їх 

використання не завжди припустиме. 
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В ТС та ТТ найбільш використовуються КС, які виготовлені на основі 

порошків (рис. 1.3, а), металовойлока (рис. 1.3, б), сіток (рис. 1.3, в) чи 

конструкційні КС (канавчата) (рис. 1.3, г). 

 

 

 

Рис. 1.3. Приклади КС:  

а – порошкова; б – сіткова; в – металоволокниста; г – конструкційна. 

 

1.2.3.5 Методи виготовлення теплових труб 

Виготовлення ТС та ТТ включає в себе наступні операції: 1) виготовлення 

корпусу і торцевих заглушок; 2) виготовлення капілярної структури; 3) 

видалення забруднення з поверхні деталей ТС та ТТ; 4)  зборка конструкції;   

5)  заповнення   теплоносієм;   6)  герметизація; 7)  перевірочні випробування. 

Найбільш перспективними в конструкційному та технологічному плані, 

що визначає низьку вартість, є ТС та ТТ з канавчатою капілярною структурою. 

У цьому випадку є можливість отримувати корпус ТС та ТТ та КС як одне 

ціле, що дає змогу різко знизити термічний опір конструкції.  

Оптимальні розміри канавок залежать від численних факторів: геометрії 

труби, теплофізичних параметрів теплоносія і потужності, що передається. 

Приклади повздовжніх каналів різного виду представлені на рис. 1.4. 

 

 

 

Рис. 1.4. Типи повздовжніх каналів 
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1.3  Стан розвитку теорії тепломасообміну в теплових трубах наземного 

застосування 

 

1.3.1 Особливості тепломасопереносу в теплових трубах наземного 

застосування  

Для подальшого аналізу процесів теплообміну в ТТ та ТС, а також їх 

ефективності в залежності від конструкційних особливостей, розглянемо 

умови їх функціонування, методи оцінки ефективності та їх основні робочі 

характеристики. 

Особливості процесів переносу в двофазних системах (ТС та ТТ) 

наземного застосування  визначаються насамперед особливостями роботи 

двофазних систем. У свою чергу,  характер цих двофазних систем в будь-

якому випадку значною мірою визначається впливом поля гравітаційних 

масових сил, що формують відповідний розподіл парової та рідинної фаз на 

різних ділянках. Це і визначає характер функціонування двофазної системи – в 

режимі ТС чи ТТ. До інших чинників, що визначають характер двофазної 

області в ТС та ТТ, слід віднести: ступінь заповнення внутрішньої порожнини 

ТС чи ТТ робочою рідиною, геометричні розміри ТС чи ТТ та їх 

співвідношення на різних ділянках, співвідношення умов підведення і 

відведення теплоти, рід робочої рідини, наявність внутрішніх пристроїв, що 

впливають на циркуляцію робочого середовища. Принциповою умовою 

роботи пристрою є таке співвідношення умов підведення і відведення теплоти, 

яке забезпечує для даної робочої рідини її термодинамічний стан, що 

відповідає двофазній області.  

У ТС та ТТ при течії пари по паровому каналу зміна тиску виникає як за 

рахунок гідравлічних втрат, обумовлених тертям, так і за рахунок інерційних 

ефектів – статичний тиск в парі змінюється при надходженні маси пари в потік 

(випаровування) або відведення маси пари (конденсація). Для рідини, що 

рухається по КС в ТТ під дією капілярних сил, тиск змінюється головним 

чином внаслідок тертя. У зоні випаровування і конденсації на межі розділу фаз 
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рідина – пара окрім капілярного тиску має місце перепад тиску при фазовому 

переході, обумовлений динамічним впливом теплоносія, що випаровується або 

конденсується. У будь-якому перерізі стаціонарно працюючої ТТ перепад 

тиску між фазами урівноважується капілярним тиском [20] (1.2): 

 

п р ф капP P P P− + =  ,                                               (1.2) 

 

де Рф – перепад тиску між парою і рідиною внаслідок фазового переходу, 

Па; Рп – гідравлічні втрати по пару, Па; Рр – гідравлічні втрати по рідині, Па; 

Ркап – капілярний тиск, Па. 

 

З іншого боку для функціонування ТТ необхідно, щоб капілярний напір 

(∆Ркс) перевищував загальне падіння тиску у всій ТТ [7, 8, 40]. Це падіння 

тиску складається з трьох компонентів: 

1. Гідравлічний опір руху рідини у КС (∆Pр), що необхідний для 

повернення теплоносія із зони конденсації до зони випаровування; 

2. Гідравлічний опір руху пари (∆Pп), що переміщується від зони 

випаровування до зони конденсації і визначається тертям; 

3. Гідравлічний опір, що визначається (∆Pg) гравітаційними силами, 

силами прискорення чи відцентровими силами і може бути позитивним чи 

негативним. Так, наприклад, якщо ТТ працює проти сил тяжіння, то ми маємо 

позитивну складову ∆Pg. Таким чином, головною умовою функціонування ТТ 

є (1.3): 

 

gпркс РРРP ∆±∆+∆≥∆
,
                                                (1.3) 

 

де ∆Ркс – капілярний напір, Па; ∆Pр – гідравлічний опір руху рідини у КС; 

∆Pп – гідравлічний опір руху пари; ∆Pg – гідравлічний опір, що визначається 

гравітаційними силами чи силами прискорення, Па. 
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Якщо ця умова не виконується, КС буде висихати в зоні випаровування і 

ТТ не буде функціонувати.  

Для ТС без КС рівняння (1.3) запишеться в іншому вигляді. У цьому 

випадку існують наступні умови функціонування (1.4): 

 

п

c

рg РРР ∆+∆≥∆ ,                                                     (1.4) 

 

де ∆Pр
с
 – гідравлічний опір руху рідини із зони конденсації до зони 

випаровування, що визначається тертям, Па. 

 

Тобто, у випадку ТС без КС умови функціонування будуть визначатися 

тільки гравітаційними силами (в наземних умовах це сила тяжіння), що 

повинні перевищувати суму ∆Pр
с
 та ∆Pп.  

 

Додатково ∆Pg можна визначити як (1.5): 

 

ϕρ sin⋅⋅⋅=∆ LgР рg ,                                                     (1.5) 

 

де ρр – густина рідини, кг/м3
; g – прискорення вільного падіння, м/с2

; L – 

довжина ТТ чи ТС (у деяких випадках може братись ефективна довжина ТТ чи 

ТС – Lеф), м; φ – кут нахилу ТТ чи ТС, градуси (φ визначається позитивним, 

коли зони випаровування знаходяться нижче зони конденсації ТТ чи ТС). 

 

У загальному випадку ефективна довжина ТТ чи слабонахилених ТС 

визначається як (1.6): 

 

т
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,                                                     (1.6) 

 



 33 

де Lеф – ефективна довжина ТТ чи ТС, м; Lв – довжина зони 

випаровування ТТ чи ТС, м; Lк – довжина зони конденсації ТТ чи ТС, м; Lт – 

довжина зони транспорту ТТ чи ТС, м. 

 

Капілярний напір – ∆Ркс ТТ чи капілярний тиск – Ркап у загальному 

вигляді можуть бути визначені через поверхневий натяг рідини (теплоносія) σ 

та радіус кривизни меніска r, якщо поверхня розділу фаз “пар – рідина” в 

капілярі є сферичною [8] (1.7): 

  

r
Pкап

σ⋅
=

2
,                                                     (1.7) 

 

де σ – поверхневий натяг рідини, Па·с; r – радіус кривизни меніска, м. 

 

Ця формула може використовуватись для ТТ з металоволокнистою, 

порошковою та сітковою КС. При цьому за радіус кривизни меніска можна 

брати середній радіус пір КС. 

 

Якщо поверхня не є сферичною, але її можна описати за допомогою двох 

радіусів кривизни r1 і r2, під прямим кутом, то капілярний тиск чи капілярний 

напір можна знайти за формулою [8] (1.8): 

 

)
11

(2
21 rr

Pкап +⋅⋅= σ .                                                     (1.8) 

 

Ця формула може використовуватись для ТТ з канавчатою структурою. 

Розглянуті вище умови функціонування ТТ та ТС визначають їх основні 

робочі характеристики: температурне поле, термічний опір теплової труби RТТ 

чи термосифону RТС, Вт/(м·К), максимальну теплотранспортну здатність QL, 
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Вт·м (що більш характерна для ТТ) та максимальний тепловий потік, що 

передається ТТ чи ТС – Qmax, Вт.  

Температурне поле визначається фактично як розподіл температур по 

корпусу ТТ чи ТС і є основною характеристикою для визначення термічного 

опору ТТ [44] та ТС чи її зворотною величиною – теплопровідністю. 

Термічний опір ТТ та ТС визначався за виразом (1.9): 
 
 

ср ср

в к
ТТ

t t
R

Q

−
= ,                                                     (1.9) 

 

де Q – тепловий потік, що передається ТТ чи ТС, Вт; tв
ср

 – середня 

температура зони випаровування ТТ чи ТС, 
0С; tк

ср
 – середня температура зони 

конденсації ТТ чи ТС, 
0С. 

 

З іншого боку, якщо відомі коефіцієнти теплообміну в зонах 

випаровування та конденсації, можна визначити термічний опір ТС та ТТ в 

цих зонах (1.10) – (1.12): 

 

1
в

в в

R
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α

,                                                        (1.10) 

 

де αв – середній коефіцієнт теплообміну в зоні випаровування, Вт/(м2
·К); 

Sв – площа поверхні теплообміну в зоні випаровування, м2
. 

 

1
к

к к

R
S

=
α

,                                                        (1.11) 

 

де αк – середній коефіцієнт теплообміну в зоні випаровування, Вт/(м2
·К); 

Sк – площа поверхні теплообміну в зоні випаровування, м2
. 
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Тоді: 

ТТ в кR R R= + .                                                        (1.12) 

 
Обмеження по тепловому потоку, що передається, може бути у випадку, 

який пов’язано з кількістю і розподілом рідинної фази у порожнині ТТ та ТС 

та у випадку, який пов’язано з гідродинамічними процесами взаємодії між 

рідинною та паровою фазою проміжного теплоносія [3]. Кожний з цих 

випадків має ряд причин формування кризових явищ, що призводять до 

досягнення максимальної теплотранспортної здатності у ТТ чи ТС. Крім того, 

в ТТ та ТС можливі процеси випаровування з поверхні розподілу фаз, кипіння 

в об’ємі рідини та кипіння в плівці. І кожен з цих процесів має свої границі по 

густині теплового потоку, що підводиться. У загальному вигляді QL чи Qmax 

визначається як граничний масовий потік теплоносія, який є необхідним для 

відведення даного теплового потоку [45] (1.13): 

 

max р рQ m r= ⋅ ,                                                     (1.13) 

 

де mр – маса теплоносія, м; rр – схована теплота перетворення теплоносія, 

Дж/кг·К. 

 

Але для кожної конструкції ТТ та ТС сьогодні існують різні формули для 

визначення величини QL. чи Qmax.. Ця інформація буде розглянута у 

наступному пункті. 

Слід також зазначити, що фізичні процеси при роботі ТТ чи ТС 

накладають ряд обмежень на їх робочі характеристики [6, 40, 45], зокрема, на 

QL чи Qmax . В даній роботі для алюмінієвих теплових труб з канавчатою 

капілярною структурою розглядаються наступні (рис. 1.5): 

1. Тертя в паровій фазі при низьких тисках, що обмежує циркуляцію 

теплоносія за рахунок гальмування її потоком пари і призводить тим самим до 

виникнення в’язкісної межі теплопереносу. 
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2. Здатність КС забезпечувати циркуляцію теплоносія тільки до певної 

межі – капілярними обмеженнями, що визначає гідродинамічні обмеження. 

3. Вихід рідини з КС в паровий потік, що призводить до передчасного 

виникнення капілярних обмежень. 

4. Закипання теплоносія та інші ефекти, що призводять до кризових явищ 

і обмежують допустиму густину теплового потоку в зоні випаровування. 

5. Межа, що обумовлена можливостями тепловідводу від ТТ чи ТС. 

 

 

 

Рис. 1.5. Обмеження QL чи Qmax в ТТ та ТС: 

1 – в’язкісна межа; 2 – капілярні обмеження; 3 – обмеження, 

обумовлені виходом рідини з КС в паровий потік; 4 – обмеження через 

закипання рідини в КС; 5 – межа, що обумовлена можливостями 

тепловідводу від ТТ чи ТС; 6 – звукова межа 

 

1.3.2 Робочі характеристики та методи їх розрахунку різних типів 

теплових труб наземного застосування 

Розглянемо сучасний стан розвитку тепломасообміну в різних 

конструкціях ТТ та ТС, що використовуються на сьогоднішній день в 

ресурсозберігаючих технологіях. 
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1.3.2.1 Термосифони без капілярної структури 

Найбільше розповсюдження при використанні в ресурсозберігаючих 

системах сьогодні отримали звичайні термосифони (рис. 1.1, а). Така 

технологія дає змогу максимально спростити технологію виготовлення та, 

відповідно, знизити вартість кінцевого виробу. Перш за все, ці переваги 

відносно ТТ обумовлені відсутністю КС. Крім того, ТС мають високу 

надійність, простоту в експлуатації та характеризуються високими значеннями 

максимальних теплових потоків, що передаються. Такі ТС сьогодні широко 

використовуються в теплообмінниках - утилізаторах, вакуумних сонячних 

колекторах, системах охолодження радіоелектронної апаратури тощо. Основні 

дослідження процесів тепломасообміну в ТС були проведені у 80-х та 90-х 

роках.  Отже, процеси тепломасообміну в ТС дуже добре вивчені. Вивчені як 

процеси теплообміну в ТС: випаровування, кипіння та конденсації [55 – 59], 

так і режими руху двофазного потоку в ТС, що подібні руху теплоносія у 

вертикальних трубах [3, 60]. Існує багато робіт в області розробки та 

дослідження різних конструкцій ТС [46 – 54], у тому числі й гнучких ТС [15]. 

Але найбільш фундаментальна та всебічна інформація наведена у роботі 

Безродного М.К., Піоро І.Л. та Костюка Т.О. [3].  

Для подальшого аналізу особливостей використання АКТТ в режимі ТС 

розглянемо основні підходи до проектування та особливості функціонування 

ТС:  

1. ТС функціонують при зустрічному русі рідини та пари, що перш за все 

впливає на максимальний тепловий потік, що передається, на який впливає 

унос рідини зі стінок ТС. 

2. Коефіцієнти тепловіддачі можуть бути знайдені за відомими 

залежностями при розвиненому кипінні Толубинського В.І.  [65] та   

Лабунцова Д.А.  [66]. Але слід зауважити, що в нахилених ТС процес 

випаровування чи кипіння часто проходить з плівки, при стіканні конденсату. 

При плівковому кипінні інтенсивність тепловіддачі вища, ніж в звичайному 

режимі, що було встановлено авторами робіт [69, 70, 71]. 
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3. При конденсації пари можливе утворення плівки конденсату або на 

поверхні утворюються окремі краплі конденсату (крапельна конденсація) [72]. 

Коефіцієнт тепловіддачі при конденсації в ТС рекомендовано [3] 

розраховувати за відомими залежностями [73] при нахилі ТС відносно 

горизонтальної площини в діапазоні кутів нахилу 15 – 90°. У діапазоні кутів 

нахилу 5 – 15° коефіцієнт αк на 10 – 20 % нижче, ніж αкφ [74]. Як в ТТ, так і в 

ТС можливе виділення неконденсованих газів. Наявність відносно невеликої 

домішки газів може різко знизити інтенсивність тепловіддачі при конденсації 

[75]. Пов'язано це з тим, що наявність неконденсованого газу створює 

додатковий опір переносу пари, що заважає надходженню пари до поверхні 

конденсації. 

4. Перспективним є використання різних конструктивних методів 

інтенсифікації теплообміну як в зоні випаровування, так і в зоні конденсації 

ТС. І в цьому напрямку зазначено [3], що можливо використовувати 

профільовані труби спеціальним чином. Дослідження показали, що 

ефективним видом профілювання є нанесення на поверхню труби періодичних 

деформацій у вигляді канавок (із зовнішнього боку) з утворенням виступів на 

внутрішній. 

5. Максимальний потік в ТС, що передається, залежить від ступеня його 

заповнення (е) [76 – 80], який визначається відношенням обсягу рідкої фази 

теплоносія при початкових умовах до внутрішнього об'єму ТС. Незважаючи на 

різні підходи до пояснення виникнення кризи, на думку більшості дослідників 

[78 – 82], ступінь заповнення термосифона теплоносієм в широких межах (е > 

25%) не впливає на максимальну теплотранспортну здатність. Встановлено 

[79], що максимальна теплотранспортна здатність ТС залежить від ступеня 

заповнення тільки в діапазоні від 2% до 18%. Для практичного застосування 

ТС рекомендують ступінь заповнення всього обсягу ТС в межах 30 – 33 % за 

умови, що внутрішні об’єми зони випаровування та конденсації однакові [3]. 

При перевищенні довжини зони конденсації над зоною випаровування ступінь 

заповнення зони випаровування рекомендують задавати не менше 50% [3]. 
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6. Результати досліджень [83, 84] показали, що геометричні розміри зони 

випаровування мають спільний вплив на максимальний тепловий потік у ТС, 

що передається. У всьому діапазоні зміни значень відношення діаметра ТС до 

довжини зони випаровування (d/lв) експериментальні значення наближаються 

до значень густини теплового потоку, що відповідає кипінню в умовах 

вільного руху рідини у великому об’ємі. Відношення діаметра до довжини 

випаровування є не що інше як міра обмеженості об’єму, яка і визначає 

відмінність процесу кипіння в ТС від умов кипіння у великому об’ємі. 

7. На максимальний тепловий потік, що передається, суттєво впливає 

орієнтація ТС в просторі, так як повернення теплоносія із зони конденсації у 

зону випаровування здійснюється за рахунок сил гравітації. Залежність 

максимального потоку, що передається, має максимум в діапазоні кутів нахилу 

40 – 60°, що підтверджується результатами робіт [85, 86]. Крім того, при 

збільшенні діаметру ТС, його кут нахилу практично не впливає на величину 

граничного теплового потоку, що пояснюється наближенням процесів кипіння 

чи випаровування у внутрішньому об’ємі ТС до випадку кипіння у великому 

об’ємі. Для розрахунку густини граничного теплового потоку, що відповідає 

максимальній теплотранспортній здатності ТС, існує цілий ряд емпіричних 

формул [87 – 90].   

 

1.3.2.2 Звичайні теплові труби з капілярною структурою 

При використанні в ресурсозберігаючих системах сьогодні найбільш 

поширеними є ТТ з сітковою КС (рис. 1.3, б). Вони виготовляються в 

широкому діапазоні розмірів пор і матеріалів, в тому числі з нержавіючої 

сталі, латуні й міді. Також все більше поширюються КС, що виготовлені на 

основі металевих порошків (рис. 1.3, а). Значний вклад у цьому направленні 

зробила група Васильєва Л.Л. з Інституту тепломасообміну республіки 

Білорусь. Менш розповсюдженими є металоволокнисті матеріали, що 

характеризуються значною пористістю та невеликими розмірами пор. Але такі 

ТТ найбільш ефективні при роботі проти сили тяжіння та здатні передавати 
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значні теплові потоки. Фундаментальні основи ТТ з металоволокнистою КС 

відображені у роботі Семени М.Г., Гершуні О.Н., Заріпова В.К. [20]. Також 

відоме використання ТТ з канавчатою КС (рис. 1.3, г), корпус яких 

виготовлено з міді. Процеси тепломасообміну в таких конструкціях ТТ на 

сьогоднішній день дуже добре вивчені [91].  

Розглянемо наступні основні порівняння різних типів ТТ, місце, переваги 

та недоліки алюмінієвих ТТ з канавчатою КС:  

1. Кожний тип КС характеризується своєю інтенсивністю процесів 

випаровування та кипіння з його поверхні. На рис. 1.6 наведено порівняння 

експериментальних результатів по інтенсивності теплообміну на поверхнях з 

КС різних авторів. 

Результати показують, що найбільш високе значення коефіцієнта 

теплообміну можна отримати на порошковій КС, а найбільш високе значення 

густини граничного теплового потоку на металоволокнистій КС. Коефіцієнт 

теплообміну в металоволокнистій КС залежить від пористості, при більш 

високій пористості ми отримуємо й більш високий рівень теплообміну. 

Сіткова КС має проміжні значення за інтенсивністю теплообміну.  

При використанні канавчатої поверхі чи щілинних каналів ми маємо 

інтенсифікацію теплообміну в порівнянні з кипінням у великому об’ємі. Але у 

цьому випадку результати інших авторів показують, що процес кипіння 

залежить від геометричних розмірів канавок. Процеси пароутворення у 

вузьких щілинних каналах мають особливості, що пов'язані з умовами 

взаємодії парових бульбашок зі стінками каналу. На сьогоднішній день існує 

багато досліджень у цьому напрямку [100], але це перш за все стосується 

відкритих поверхонь, а не замкнутих систем, таких як ТТ та ТС. Враховуючи 

велику технологічність створення канавчатої КС та можливість отримати її 

оптимальну форму для підвищення інтенсивності в зоні випаровування, 

дослідження такого типу КС є перспективним. Крім того, хоча інтенсивність 

теплообміну суттєво впливає на термічний опір ТТ чи ТС, але на загальний 
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термічний опір в зоні випаровування та конденсації впливає і процес передачі 

теплоти теплопровідністю через КС (рис. 1.7) [20]. 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Порівняння даних по кипінню води на поверхнях з КС [20]: 

1 – порошкова КС, нержавіюча сталь, П = 0,67, δКС = 1,1 мм [92];                        

2 — порошкова КС, нержавіюча сталь, П = 0,5, δКС = 0,15 мм [93]; 3 — сіткова 

КС, чотири шари сталі 100 меш [94]; 4 – сіткова КС, вісім шарів міді 100 мкм 

[95]; 5 — сіткова КС, сталь 325 меш [96]; 6 — металоволокниста КС, нікель, П 

= 0,8, δКС = 2,1 мм [97]; 7 — металоволокниста КС, мідь, П = 0,4, δКС = 2,0 мм 

[98]; 8 — канавчата (щілинні канали) поверхня, глибина каналів 0,4 мм [99]; 9 

— канавчата (щілинні канали) поверхня, глибина каналів 1,0 мм [99]; 

10 — кипіння на гладкій поверхні у великому об’ємі [72] 
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Рис. 1.7. Схема передачі теплоти теплопровідністю в КС [20]:  

а – порошковій; б – металоволокнистій; в – сітковій; г – канавчатій 

 

З одного боку в канавчатій КС ми маємо меншу поверхню для 

пароутворення, але з іншого боку значно інтенсивніше йде процес 

теплопередачі теплопровідністю через «корпус» КС, а у випадку конденсації – 

більш вільний доступ пари до конденсаційної поверхні. Таким чином, 

загальний опір ТТ може бути вищим, ніж у ТТ з іншими КС. Випадок з 

канавчатою КС наближається до теплообміну у гладкостінних ТС. Тобто ТТ з 

канавчатою КС при вертикальному розташуванні є ТС з інтенсифікованими 

зонами випаровування та конденсації. 

2. При  аналізі ефективності ТТ, крім інтенсивності теплообміну, 

важливими є параметри, які характеризують можливість ТТ передавати значні 

теплові потоки та їх ефективну роботу проти сил тяжіння.  

При роботі ТТ в умовах впливу масових сил, наприклад, проти сили 

тяжіння, оцінка ефективності КС проводиться при одночасному розгляді 

параметрів: висоти капілярної рівноваги (Н, м) та коефіцієнту проникності 

(ККС, м2
). Результати співставлення показують перевагу металоволокнистої КС. 

Але така перевага перш за все проявляється при роботі ТТ проти сил тяжіння. 

Канавчата КС має значно низький параметр H , що визначає невиправдане 

використання ТТ з такою КС в умовах їх роботи проти сил тяжіння. Але, 

враховуючи велику проникненість канавчатої КС, ТТ з такою капілярною 

структурою є перспективними при роботі в горизонті та в режимі ТС. 
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3. У таблиці 1.1 наведено порівняння робочих характеристик 

(максимального теплового потоку, що передається, та термічного опору) ТТ, а 

також їх вартісні показники при реалізації однієї штуки та партії (більш ніж 

100 шт.), абсолютно ідентичних конструкцій, але з різними КС – порошковій, 

сітковій та канавчатій. Для аналізу взяті дані по ТТ, що реалізуються 

німецькою фірмою магазином Quik–cool–shop [101].  Ця інформація дає змогу 

не лише оцінити ефективність різних типів ТТ, але й їх вартість при реалізації. 

У таблиці 1.1 відсутні дані по ТТ з металоволокнистою КС, але термічний 

опір та вартісні параметри таких ТТ наближаються до конструкцій з 

порошковою КС. Тільки у випадку оцінки величини теплового потоку, що 

передається, металоволокнисті КС можуть мати переваги при їх роботі проти 

сил тяжіння (див. табл. 1.1). 

  Таблиця 1.1  

Порівняння робочих характеристик мідних ТТ з сітковою, порошковою та 

канавчатою КС, заправлених водою [101] 

  

Тип КС Довжина 

ТТ (lТТ), 

мм  

Діаметр 

ТТ (dТТ), 

мм 

Максималь–

ний тепловий 

потік, що 

передається  

(Qmax), Вт
 

Термічний 

опір (RТТ), 

К/Вт 

Вартість, 

1 шт./ від 

100 шт., 

Євро 

Порошкова 

 

200 8 61 0,1…0,2 15,56/5,67 

Сіткова 200 8 50 0,05…0,01 13,33/4,70 

Канавчата 200 8 55 0,05…0,01 12,88/4,47 

Порошкова 

 

400 6 40 0,15…0,2 15,00/5,37 

Сіткова 400 6 45 0,05…0,01 14,39/5,14 

Канавчата 400 6 45 0,05…0,01 13,77/4,92 
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Такий аналіз показує, що з трьох типів КС канавчата КС є найбільш 

привабливою при використанні в ресурсозберігаючому обладнанні, оцінка 

чого включає їх промислове виробництво. При менших затратах на їх 

виробництво, що пов’язане з технологічністю, отримання такої КС, ТТ з 

канавчатою КС мають оптимальні показники робочих характеристик. Отже, 

такі ТТ мають термічний опір нижче, ніж ТТ з порошковою КС і тепловий 

потік, що передається, вищий, ніж ТТ з сітковою КС. Крім того, ТТ з 

канавчатою КС можуть ефективно використовуватись у діапазонах від 

кріогенних [91] до високотемпературних [102].  

4. При роботі ТТ в режимі ТС [103] підвищується максимальний тепловий 

потік, що передається. Це визначається поверненням теплоносія із зони 

конденсації до зони випаровування за рахунок сили тяжіння. Це й підвищує 

більш високу теплотранспортну здатність такого типу використання ТТ. 

Приріст теплового потоку, що передається, при зміні розташування ТТ з 0о
 до 

90
о
 може бути більшим, ніж у 2 рази. Таким чином, для більш ефективного 

використання ТТ в ресурсозберігаючих системах, а також в наземних 

системах, необхідно створювати таку компоновку обладнання, що забезпечить 

роботу ТТ в режимі ТС.  Крім того, враховуючи те, що КС може бути 

конструктивним елементом, що запобігає уносу рідини парою в ТС, 

використання ТТ з канавчатою КС в режимі ТС може бути перспективним. 

5. З метою підвищення ефективності КС сьогодні можуть 

використовуватись комбіновані КС. Так, наприклад, підхід отримання 

комбінованої КС з шару порошку та шару металовойлоку [104] дає змогу 

отримувати пористі матеріали в більш широкому діапазоні їх структурних 

характеристик, що значно може розширити діапазони функціонування таких 

ТТ.  

6. Для розрахунку коефіцієнтів теплообміну в зонах випаровування та 

конденсації ТТ з різними КС на сьогодні існує ряд теоретичних та 

експериментальних залежностей [6 – 8, 20, 40, 41, 92 – 100]. Фундаментальні 

основи процесів тепломасообміну в різних типах КС ТТ, включаючи процеси 
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пароутворення [100] та конденсації [385], наведено у роботах команди 

Смірнова Г.Ф.   

 

1.3.2.3 Інші типи теплових труб 

Застосування ТТ чи ТС для охолодження об'єктів, що рухаються з 

прискоренням чи змінюють свою орієнтацію в полі сили тяжіння, при передачі 

теплоти на відстань декількох метрів, обмежено [105]. Це пов’язано, 

насамперед, з тим, що сили тяжіння (прискорення) впливають на зворотний 

потік теплоносія, тому необхідне застосування КС з малим діаметром 

капілярних каналів. Але, з другого боку, зменшення діаметра капілярних 

каналів веде до різкого підвищення гідравлічного опору КС. Частково це 

протиріччя може бути вирішене при побудові двофазної випаровувально-

конденсаційної системи по схемі контуру [106 – 113], представником якої є 

контурна теплова труба (КТТ). Значний вклад в розвиток КТТ та їх широке 

використання в наземних ресурсозберігаючих системах внесла команда 

Майданіка Ю.Ф. з Єкатеринбургу. 

Одним з елементів ТТ, що впливає на його вартість є КС. Значно 

здешевити виробництво ТТ – це є відмова від КС. Такий підхід 

використовується в ТС. Якщо є необхідність функціонування ТТ в горизонті 

чи при будь-якій орієнтації у полі сили тяжіння, від КС неможливо 

відмовитись. Але технології створення ТТ сьогодні відкривають можливість 

створення ТТ зовсім без КС. Такі ТТ називаються пульсаційними тепловими 

трубами (ПТТ) [7, 114 – 119]. 

Інший тип ТТ без КС – це ротаційна ТТ (РТТ). РТТ [120 – 122] – це є 

фактично термосифон, в якому конденсат повертається до зони випаровування 

за рахунок відцентрової сили. Корпус РТТ представляє собою конус уздовж 

його осьової довжини. Відцентрові сили істотно впливають на тепломасообмін 

при обертанні РТТ. 

Останні розробки електронного обладнання з одного боку забезпечують 

високу продуктивність та швидкість обробки інформації, а з іншого 
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призводять до збільшення теплових потоків, які розсіюються. А у випадку, 

коли необхідно забезпечити компактність обладнання за розмірами, 

наприклад, як у випадку з ноутбуками, технологія забезпечення теплових 

режимів електронних компонентів є дуже актуальною. І у цьому напрямку 

дуже перспективним є використання мікро- теплових труб. Мікро- теплові 

труби [8, 35, 123, 124] відносяться до малогабаритних теплових труб з 

діаметром від 0,3 до 6,0 мм. Такі труби фактично представляють звичайні ТТ з 

КС. В таких конструкціях можуть використовуватись різні типи КС – 

порошкова, сіткова, металоволокниста та канавчата (профільована) [125 – 126]. 

Одним із конструктивних варіантів мікро TT є алюмінієві плоскі мікро– 

теплові труби (рис. 1.8). Мікро ТТ характеризуються складними та не до кінця 

вивченими процесами тепломасообміну, що визначаються протіканням в 

обмежених умовах. Широкий аналіз теплогідравлічних процесів таких 

конструкцій наведено в роботах Косого Б.В. [37] та Кравця В.Ю. [38]. 

 

 

 

Рис.1.8. Алюмінієві корпуси для плоских теплових труб без КС з висотою  

1,0 та 1,5 мм 

 

У роботах [33, 127] наведено, що такі ТТ можуть використовуватись не 

тільки в електронній техніці, а й в холодильних машинах.  

Для систем охолодження мікросхем та електронних приладів малих 

розмірів сьогодні є перспективними парові камери (ПКТТ) [128, 129]. Принцип 

роботи є аналогічним до звичайних ТТ. ПКТТ відрізняється від звичайної ТТ 

тим, що конденсатор займає всю верхню поверхню структури. В ПКТТ, 

зазвичай, використовують металоволокнисту чи порошкову КС. Хоча деякі 
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компанії у світі вже виробляють такі системи [130, 131], але пошукові роботи 

по підвищенню їх ефективності та зниженню вартості продовжуються. 

Додатково можна розглядати як елементи ресурсозберігаючих систем 

газорегульовані теплові труби (ГРТТ) [31, 32, 132, 133]  та теплові труби діоди 

(ДТТ) [29, 30, 133]. На сьогоднішній день вони практично застосовуються 

тільки в космічній техніці як елементи систем забезпечення теплових режимів 

космічних апаратів (КА). Значний вклад в розвиток ГРТТ для космічної 

техніки було внесено Батуркіним В.М. [31]. Але в наземній техніці їх 

використання обмежено за рахунок складної конструкції та вартості. Так, 

наприклад, для вирішення задачі теплового діоду (тобто, передачі теплоти 

тільки в одному напрямку) можна використовувати звичайні термосифони 

замість ДТТ, що значно здешевлює конструкцію ресурсозберігаючого 

обладнання. А у випадку необхідності роботи ТТ проти сили тяжіння, більш 

обґрунтованим є застосування КТТ, яка також має властивості теплового 

діоду.    

   

1.4 Дослідження тепломасообміну та максимальної теплотранспортної 

здатності алюмінієвих теплових труб з канавчатою капілярною структурою 

 

1.4.1 Основи створення алюмінієвих профільних теплових труб та процеси 

тепломасообміну в них 

Алюмінієві теплові труби з канавчатою капілярною структурою (eng. 

aluminium grooved heat pipes, AGHP) чи алюмінієві теплові труби з канавчатою 

капілярною структурою, чи алюмінієві канавчаті теплові труби (АКТТ) на 

сьогоднішній день широко застосовуються в системах забезпечення теплових 

режимів космічних апаратів (КА) [134–137]. Інформація про використання 

АКТТ в наземних системах відсутня. Це пов’язано з тим, що АКТТ мають 

низький капілярний напір і не можуть використовуватись в системах, де 

необхідно забезпечувати передачу теплового потоку проти сили тяжіння не 

лише при значних кутах нахилу (>5
о
), а й при малих (<5

о
). 
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АКТТ є різновидністю ТТ з канавчатою КС [138]. На відміну від 

виготовлення мідних ТТ [139] та ТТ з інших конструкційних матеріалів з 

канавчатою КС, АКТТ виготовляються методом екструзії сплавів алюмінію 

[140]. Метод екструзії дозволяє отримувати канавчату КС як одне ціле з 

корпусом ТТ (рис. 1.9).  

 

 

 

Рис.1.9. Профіль для АКТТ 

 

При цьому можливо забезпечити широкий діапазон геометричних 

параметрів як самої КС, так і форми корпусу. АКТТ виготовляються зі сплавів 

алюмінію марки 6060/6063 (АД31), в якості теплоносія використовується 

аміак, а в деяких випадках ацетон, метан, пропілен. Таким чином, АКТТ мають 

КС у вигляді канавок різної форми у внутрішній стінці корпусу ТТ, що дає 

змогу забезпечити максимальну ефективність їх роботи у невагомості. Така 

конструкція забезпечує більшу можливість по теплопередачі у невагомості у 

порівнянні з ТТ з порошковою, сітковою та металоволокнистою КС. Ці ТТ 

мають високу міцність при низькій масі і повністю відповідають 

малогабаритним характеристикам сучасних супутникових систем. Важливе 

сучасне застосування АКТТ – це вклеювання  їх у несучу конструкцію корпусу 

космічного апарату – у стільникову панель, призначену для кріплення 

приладів [141, 142]. Стільникова панель поєднує в собі і несучі, і 

теплорегулюючі функції для бортової апаратури. У більшості випадків в якості 

робочої рідині застосовується аміак, а діапазон робочих температур підходить 

для космічного застосування (– 40 
0С до 80 

0С). 
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На сьогодні існує багато варіантів алюмінієвих корпусів для АКТТ за 

формою і розмірами (рис. 1.10), а також за розмірами і формою КС (рис. 1.10). 

 

 

 

Рис.1.10. Форми алюмінієвих корпусів для АКТТ [143]: 

а – з однією полкою; б – з двома полками; в – для стільникової панелі;  

г – квадратний; д –подвійний; е – круглий 

 

Часто використовуються АКТТ з однією чи двома полками (рис. 1.10, а, б) 

для забезпечення якісного контакту з джерелом тепловиділення та зоною 

тепловідводу. Такі конструкції дозволяють видаляти частини полок по 

довжині АКТТ та виконувати вигини. Форма АКТТ, що наведена на рис. 1.10, 

в, г, д, розроблена для установки ТТ в стільникову панель [141]. В стільникову 

панель часто вмонтовуються й АКТТ з формою корпусу, що наведено на рис. 

1.10, б. Корпус АКТТ круглої форми (рис. 1.10, е) використовується в 

системах, де необхідне конструктивне виконання вигинів складної форми. На 

сьогодні існують АКТТ з діаметрами від 3 мм [144] до 22 мм [145]. 

«Подвійний» профіль, що представлений на рис. 1.10, д, може також 

використовуватись для роботи в більш широкому температурному діапазоні. 

При цьому він заправляється різними теплоносіями, наприклад, аміаком 

(робочий діапазон –60…+80 
0С) та ацетоном (–20…+130 

0С). 

Трапецієвидна форма канавки, або іноді трикутна (рис. 1.11, а), найменш 

ефективна та зазвичай виконується на АКТТ малих діаметрів. Тобто, у 

випадках, коли неможливо технологічно виконати глибокі канавки. Найбільш 

часто виготовляються АКТТ з канавками трапецієвидної форми (рис. 1.11, б) 

та прямокутної форми (рис. 1.11, в). Такі канавки апробовані та мають 
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стабільну роботу. З одного боку трапецієвидна має нижчий гідравлічний опір в 

порівнянні з прямокутною, що дає змогу передавати більші теплові потоки. 

 

 

 

Рис.1.11. Форми канавок в АКТТ: 

а, б – трапецоїдна (eng. trapezoidal) [134, 145, 146];  в – прямокутна (eng. 

rectangular) [134, 145]; г – Ω-го подібна (eng. re–entrant) [143, 145, 147]; 

 д – подвійна канавка (eng. double groove) [148] 

 

З іншого боку, прямокутна має більш стабільну роботу в зоні граничних 

теплових потоків за рахунок незмінного радіусу меніска. Більшість систем 

забезпечення теплових режимів КА базуються сьогодні на АКТТ з 

прямокутною формою канавки. АКТТ з Ω-ими канавками (рис. 1.11, в) 

забезпечують більш високі теплові потоки, що передаються за рахунок 

наявності циліндричної частини. Фактично циліндрична частина виконує роль 

артерії. Але така КС характеризується різкими кризисними явищами, що 

пояснюється:  

- запарюванням канавок (складністю виходу парових бульбашок з 

циліндричної частини);  

- зриву меніска при висушуванні канавки (спуску рівня рідини із зони 

трапеції до циліндричної частини).  

Нова форма канавки «подвійна канавка» (рис. 1.11, г) у перспективі може 

передавати значні теплові потоки при стабільній роботі в зонах граничних 

теплових потоків, що забезпечується наявністю зони розділення канавки на дві 
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частини. При низькому рівні рідини в канавці, що відповідає зонам граничних 

теплових потоків та у випадку недостатньої кількості теплоносія, 

забезпечується зниження радіуса меніска, що зі свого боку підвищує 

капілярний напір. Але дослідження АКТТ з такою формою канавки тривають. 

Таким чином, одним із методів підвищення максимальної 

теплотранспортної здатності АКТТ є використання КС на основі Ω - подібних 

канавок.  З тих пір, як відбулася перша публікація по дослідженню таких ТТ 

[149], на сьогодні з'явилися різні модифікації АКТТ, що представляють 

великий інтерес [145, 148, 150 – 151]. Слід зазначити, що також перспективним 

є виготовлення корпусів плоских мікро- теплових труб методом екструзії [152] 

(рис. 1.12). 

 

 

 

Рис.1.12. Профіль для плоскої канавчатої мікро- теплової труби [152] 

 

На даний час розробкою та впровадженням АКТТ у космічну галузь у 

світі займаються такі всесвітньо відомі фірми та інститути як 

„ThalesAleniaSpace” (Франція) [153], SABCA та “Euro Heat Pipe” (Бельгія) 

[154], “Swales” та “АСТ1” (США), „CAST” (Китай) [155], IberEspacio (Іспанія) 

[156], ТАИС (Росія). Алюмінієві профілі для АКТТ на теперішній час успішно 

використовуються в двофазних системах терморегулювання космічних 

апаратів [157], які відрізняються від ТТ вимушеною прокачкою теплоносія, 

зокрема, аміаку [158]. Новаторські роботи в цьому направленні сьогодні 

ведуться командою Горбенко Г.А. та Гакала П.Г. з Харківського авіаційного 

університету ім. Жуковського М.Є., що додатково вимагає більш глибокого 

вивчення теплогідравлічних процесів в таких конструкціях алюмінієвих 

профілів.     
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З 1994 року лабораторія теплових труб НТУУ «КПІ» спеціалізується на 

розробці та впровадженні АКТТ космічного призначення [136, 143, 159, 160]. 

Значна кількість робіт була виконана групою Рассамакіна Б.М. За цей період її 

основними замовниками були: ДКБ «Південне» (м. Дніпропетровськ, Україна), 

НВО „Прикладної механіки” (м. Красноярськ, Росія), НВО ім. С.А.Лавочкіна 

(Росія), ЦСКБ „Прогрес” (м. Самара, Росія). Крім того, лабораторія теплових 

труб НТУУ «КПІ» приймала участь у спільних науково-дослідних проектах та 

космічних місіях [161, 162] по застосуванню АКТТ з такими компаніями як  

„ThalesAleniaSpace” (Франція), “Euro Heat Pipe” (Бельгія) та DLR (Німеччина). 

 

1.4.2 Максимальна теплотранспортна здатність та термічний опір 

алюмінієвих профільних теплових труб  

Автори роботи [145] зазначають, що вони акцентують свою увагу на 

АКТТ тому, що ця концепція побудови ТТ є надійною і добре апробованою під 

час польотів КА.  Крім високих значень максимальних теплових потоків, що 

передаються, та низького термічного опору, дослідження показали, що АКТТ 

забезпечують роботу при густинах теплового потоку – до 100 000 Вт/м2
. Як 

результат досліджень різних форм канавок: трикутних, трапецієвидних, 

прямокутних та Ω - подібних, було показано, що удосконалення конструкцій 

АКТТ може бути здійснено тільки оптимізацією розмірів:  

а) співвідношення ширини відкритої частини канавок до глибини канавки 

прямокутної або трапецієвидної форм;  

б) відношення ширини виїмки до радіусу для Ω-подібної канавки;  

с) довжиною канавок та їх кількістю.  

Крім того, при оптимізації форми канавки необхідно враховувати 

локальні і багатомірні теплові впливи в зоні випарювання, нерівномірність 

заповнення рідиною канавок при локальному тепловому потоці в зоні 

випаровування. У випадку, якщо зона джерела тепловиділення знаходиться на 

верхній частині АКТТ, то верхні канавки повинні бути заповнені рідиною, щоб 
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не допустити позачасне осушення КС. Це, перш за все, важливо при 

наземному опрацюванні АКТТ. 

Іноді для вирішення проблеми осушення використовуються спеціальні 

додаткові поперечні канавки (рис. 1.13). Вони можуть розташовуватись на 

початку та кінці АКТТ, чи по всій її довжині [163]. Додаткові поперечні 

канавки забезпечують гідравлічний зв'язок між основними канавками, що дає 

змогу переходу рідини із заповненої канавки до осушеної. 

У таблицях 1.2 – 1.5 наведені деякі результати дослідження АКТТ, що 

виготовлені фірмами «IberEspacio», «ТАИС» [150, 164], CAST [144], 

«ThalesAleniaSpace» [134, 148].  

 

 

 

Рис.1.13. Додаткові поперечні канавки для запобігання осушення [163] 

 

Таблиця 1.2 

Параметри і теплотехнічні характеристики АКТТ з Ω - подібною формою 

канавки, заправлених аміаком, при температурі пари 20
0С [150] 

Теплові труби AGHP–12,5 AGHP–14 AGHP–17 

 Зовнішній діаметр, мм  12,5 14 17 

 Кількість канавок, шт. 17 17 25 

 QL, Вт·м 235 251 328 

RТТ, К/Вт 0,019 0,018 0,013 

 α в, Вт/м
2К  13850 18100 16770 

 α к, Вт/м
2К  19800 7280 6250 
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Таблиця 1.3  

Параметри і теплотехнічні характеристики АКТТ (діаметр 3 мм) з Ω - 

подібною формою канавки та АКТТ (діаметр 5 мм) з трапецієвидною формою 

канавки, заправлених аміаком, при температурі пари 20
0С [144] 

 

Теплові труби Miнi HP – 3 Miнi HP – 5 

Форма канавки Ω - подібна Трапецієвидна 

Зовнішній діаметр, мм  3,0 5,0 

Кількість канавок, шт. 14 14 

 QL, Вт·м 3,2 9,9 

 RТТ, К/Вт 0,016 0,17 

 α в, Вт/м
2К  12100 – 

 α к, Вт/м
2К  10400 – 

 

 

Таблиця 1.4  

Порівняння робочих характеристик АКТТ з Ω - подібною канавкою та 

подвійною канавкою, діаметром 17 мм, теплоносій аміак,  

при температурі пари 0
0С 

 

Джерело [150] [148] 

Форма канавки Ω - подібна Подвійна канавка 

Кількість канавок, шт. 25 20 (40) 

QL, Вт·м 340 435 

 

Результати, що наведені в таблицях 1.2 – 1.5 підтверджують, що АКТТ 

забезпечують значні теплові потоки, що передаються, при горизонтальному 

розташуванні. Найбільш ефективною є КС з подвійними канавками (див. табл. 

1.4). При однаковому діаметрі профілю така канавка забезпечує тепловий потік 

на 22% вище, ніж КС з Ω-подібних канавок. Але така форма канавок потребує 
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ще досліджень. КС з Ω - подібних канавок з одного боку передає більші 

теплові потоки, ніж КС з трапецієвидних канавок (див. табл. 1.5), при 

однакових діаметрах на 21%, але має нестабільну роботу в зонах 

максимальних теплових потоків, що призводить до різької кризи. 

 

Таблиця 1.5 

Порівняння робочих характеристик АКТТ з Ω - подібною канавкою та 

прямокутною, діаметром 14 мм, теплоносій аміак, при температурі пари 0
0С 

 

Джерело [150] [134] 

Форма канавки Ω - подібна Трапецієвидна 

Кількість канавок, шт. 17 25 

QL, Вт·м 230 180 

 

Підвищення діаметру АКТТ (див. табл. 1.2) дає приріст по тепловому 

потоку, що передається, але треба брати до уваги, що при цьому росте і вага 

АКТТ, за рахунок металоємності та більшої заправки теплоносія. АКТТ мають 

низький термічний опір. І це дуже важлива їх перевага в порівнянні з ТТ з 

металоволокнистою чи порошковою КС. Тому, термічний опір АКТТ (див. 

табл. 1.2) може бути нижче 0,02 К/Вт. Технологія екструзії дозволяє 

отримувати й мікро чи міні АКТТ (див. табл. 1.3). Відповідно, такі АКТТ 

мають невеликі теплові потоки. При діаметрі 5 мм максимальний тепловий 

потік, що передається, з теплоносієм аміак не перевищує 10 Вт. Але 

перспектива таких АКТТ – низький термічний опір в порівнянні з іншими 

мікро ТТ, які мають термічний опір більше 1,5 К/Вт. Також АКТТ 

характеризуються значними коефіцієнтами теплообміну в зоні випаровування і 

конденсації (табл. 1.2, 1.3). Для АКТТ з теплоносієм аміак коефіцієнти 

теплообміну в зоні випаровування та конденсації можуть бути більше 10 000 

Вт/м2·К. 
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Але такі конструкції ТТ мають недолік – низька ефективність при роботі 

проти сили тяжіння. На рис. 1.14 наведена залежність максимальної 

теплотранспортної здатності «подвійної» АКТТ з прямокутними канавками від 

перевищення зони випаровування над зоною конденсації, що заправлена 

аміаком [168]. 

 

 
 

Рис.1.14. Вплив перевищення зони випаровування над зоною конденсації на 

максимальну теплотранспортну здатність АКТТ [168] 

 

Для АКТТ спостерігається різке зниження максимальної 

теплотранспортної здатності при перевищенні зони випаровування над зоною 

конденсації. І у цьому напрямку існує велика перспектива для оптимізації 

канавок з метою підвищення ефективності роботи таких ТТ проти сил тяжіння 

в наземних умовах. 

Слід заначити, що АКТТ мають добру перспективу для використання в 

наземних умовах, так як технологія виготовлення їх профілю – екструзія, 

дозволяє отримувати різні форми внутрішньої поверхні (тобто КС) та 

зовнішньої поверхні. Крім того, вартість виготовлення таких АКТТ невелика в 

порівнянні з ТТ з іншими типами КС (див. табл. 1.1). Слід зазначити, що АКТТ 

відкривають можливості для покращення ефективності ТС за рахунок 

запобігання уносу рідини паром. Цю роль можуть виконувати канавки.  
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Для проведення оптимізації канавок сьогодні існує ряд математичних 

моделей, які дозволяють проводити розрахунок як АКТТ з трапецієвидними, 

прямокутними та Ω - подібними канавками [146, 164], так й інших ТТ з 

канавчатою КС, зокрема, високотемпературних ТТ, результати досліджень 

яких наведені у роботах Панова Є.М. [102]. Крім того, існують моделі на 

основі CFD кодів [148]. Відомі моделі для розрахунків і ТТ з мікроканавками 

[165]. Такі моделі зазвичай не враховують протилежний рух пари та рідини. У 

статті [166] наведена математична модель розрахунку прямокутної канавки з 

урахуванням зустрічного руху рідини і пари. Деякі моделі враховують вплив 

мікрогравітації [147] на роботу АКТТ. Існують математичні моделі для 

моделювання температурних полів не тільки АКТТ, а й АКТТ, що вбудовані в 

стільникові панелі [167]. Як результат, на сьогодні існує значний теоретичний 

апарат для розрахунку та оптимізації канавок АКТТ, але інформація по 

моделям, що враховують кути нахилу АКТТ, що, перш за все, важливо при їх 

використанні в наземних умовах, відсутні. Для розрахунку максимальної 

теплотранспортної здатності АКТТ рекомендується формула, що наведена у 

[168]. Її перевага в тому, що вона дозволяє розраховувати максимальну 

теплотранспортну здатність АКТТ при кутах нахилу. 

Для розрахунку коефіцієнту теплообміну в зоні випаровування та 

конденсації АКТТ рекомендуються залежності наступних авторів [169, 170]. 

Формули дозволяють проводити розрахунок для теплоносіїв вода та етанол з 

поверхонь прямокутних канавок, що виконані на дюральалюмінії. 

Аналіз літературних даних та ринку теплових труб показав, що 

перспективною є робота по створенню конструкцій АКТТ, що могли б 

ефективно функціонувати в полі сили тяжіння як в режимі ТС, так і в режимі 

ТТ. Крім того, провести аналіз форм канавок для виявлення їх оптимальних 

форм та розмірів при різних умовах експлуатації: проти сили тяжіння та по 

силі тяжіння (режим ТС). Також крім того, технологічно забезпечити надійну 

їх роботу впродовж 20 – 25 років. Також, як перспектива, може розглядатись 
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створення спеціального теплоносія на основі води та інгібітору корозії, 

враховуючи несумісність корпусу зі сплавів алюмінію з водою.   

 

1.5 Ресурсозберігаючі системи на основі теплових труб 

 

Як показано в роботі [43] та в п. 1.1, сьогодні істотний внесок у 

вирішення завдання економії ресурсів вносить широке впровадження 

ресурсозберігаючого обладнання на основі теплових труб. Використання ТТ в 

якості теплопередаючих та теплообмінних конструктивних елементів дозволяє 

створити на їх основі ефективне обладнання нового покоління 

(теплообмінники, сонячні енергетичні системи, освітлювальні прилади, 

геотермальні енергетичні системи, електронні системи тощо), яке забезпечує 

економію палива, енергії, матеріалів. Часто ТТ використовуються як елементи 

систем забезпечення теплових режимів, зокрема, систем охолодження. ТТ 

можуть широко використовуватися як з метою удосконалення застарілого 

обладнання: підвищення його коефіцієнта корисної дії (ККД), надійності та 

ресурсу роботи, так і при створенні високоякісних і економічних зразків нової 

техніки [5 – 17, 171 – 175]. 

На сьогодні можна виділити наступні системи та обладнання, де широко 

використовуються теплові труби: 

- сонячні теплові колектори [176 – 206]; 

- комбіновані сонячні колектори [207 – 216]; 

- сонячні системи приготування їжі [217 – 225]; 

- фотоелектричні та теплоелектричні системи з концентрацією сонячної 

енергії [226 – 241]; 

- теплообмінники утилізатори теплоти викидних потоків газів для 

котельної техніки та тепловентиляційних систем [243 – 257]; 

- ґрунтові теплообмінники та теплообмінники для теплових насосів [258 

– 269]; 

- світлодіодні освітлювальні прилади [270 – 279]; 
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- холодильні машини [280 – 288];  

- силова електроніка, радіоелектронна та комп’ютерна техніка [289 – 

358]; 

- транспорт [8, 43, 275, 278]; 

- системи охолодження та термостатування в металургії, 

машинобудуванні, харчовій та легкій промисловостях [258 – 264]; 

- акумулятори теплоти [279, 290] тощо. 

Але найбільше впровадження на теперішній час ТТ отримали в сонячних 

теплових колекторах, теплообмінниках утилізаторах та системах охолодження 

електронної та комп’ютерної техніки.  

 

1.6 Висновки до розділу. Постановка задач досліджень 

 

1. На сьогоднішній день в ресурсозберігаючих наземних системах широко 

використовуються:  

- міні- та мікро- теплові труби з міді або нержавіючої сталі в системах 

забезпечення теплових режимів радіоелектронної апаратури та освітлювальних 

приладів на основі світлодіодів; 

- мідні теплові труби в сонячних теплових колекторах; 

- стальні термосифони в теплообмінниках утилізаторах, в системах 

утилізації теплоти ґрунту чи заморожування ґрунту та підтримки температури 

в овочесховищах; 

- контурні теплові труби в системах забезпечення теплових режимів 

радіоелектронної апаратури. 

При цьому теплові труби дозволяють підвищити ефективність та 

покращити масогабаритні показники ресурсозберігаючого обладнання; 

спростити їх складання та підвищити їх модульність, ремонтопридатність і 

надійність. 

2. В системах забезпечення космічних апаратів сьогодні широко 

використовуються алюмінієві профільні теплові труби з канавчатою 
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капілярною структурою та теплоносієм аміак. Такі теплові труби в умовах 

невагомості мають високу ефективність: достатню величину максимальної 

теплотранспортної здатності (200 Вт та вище) та низький термічний опір (від 

0,02 К/Вт до 0,05 К/Вт). Але відсутня інформація щодо їх застосування в 

наземній техніці. Враховуючи високий рівень підготовки алюмінієвих 

профільних теплових труб до використання в космічній техніці, вартість їх 

комплекту (від 2 до 10 штук) може коливатись від 10 000 Євро до 30 000 Євро.  

Крім того, в літературі відсутні узагальнені дані щодо їх 

теплотранспортних характеристик і, перш за все, з інтенсивності теплообміну 

в зонах випаровування та конденсації, термічному опору та максимальному 

тепловому потоку, що передається однією тепловою трубою.  

3. Широке впровадження теплових труб в ресурсозберігаючому 

обладнанні (і, перш за все, енергетичному) обмежене їх вартістю, що напряму 

залежить від складної технології їх виготовлення.  

Ті сфери, де вдалось спростити технологію їх виготовлення (міні- та 

мікро- теплові труби) та автоматизувати процес їх виготовлення, дозволили 

створювати високоефективні теплообмінні системи на їх основі. Так, на 

сьогодні, три заводи у світі в день виготовляють близько 2 млн. мідних міні- та 

мікро- теплових труб з діаметром від 4 мм до 6 мм та теплоносієм водою. 

Вартість таких теплових труб при виробництві більше 100 000 шт. за добу – 

близько 3 Євро за штуку. Такі теплові труби використовуються в системах 

забезпечення теплових режимів радіоелектронної апаратури з низьким 

енергоспоживанням (до 150 Вт) і мають невисокі показники по максимальній 

теплотранспортній здатності (до 30 Вт) та термічному опору (не менше 0,1 

К/Вт). Вартість теплових труб з міді та сталі з діаметрами від 8 мм до 10 мм з 

теплоносієм водою від 6 Євро в партії від 100 шт.  

4. Для використання  в теплообмінному обладнанні з високими тепловими 

потоками (більше 100 Вт) необхідно застосовувати інші типи теплових труб. 

Але: 
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- теплові труби з міді та нержавіючої сталі з капілярною структурою 

(порошкова, сіткова, металоволокниста) та теплоносієм вода мають високу 

вартість (від 25…30   Євро   за   штуку)   та   великий  термічний  опір (вище 

0,15 К/Вт); 

- теплові труби без капілярної структури, що працюють в режимі 

термосифону, з теплоносієм вода мають високу вартість (від 15 Євро за штуку) 

та низьку здатність передавати тепловий потік та високий термічний опір 

(вище 0,1 К/Вт).   

5. Слід зазначити, що теплоносій вода може ефективно використовуватись 

для температурного діапазону від плюс 60
0С до плюс 250

0С. Для інших 

температурних діапазонів (від мінус 80
0С до плюс 250

0С) необхідно 

використовувати інші теплоносії, але вартість таких теплових труб 

підвищується. 

6. Комплексний аналіз теплотранспортних характеристик, вартості та 

технології виготовлення показав, що АКТТ можуть мати велику перспективу 

при їх застосуванні в наземній техніці, так як вони можуть при рівнозначних 

умовах підвищити максимальний тепловий потік, що передається, та знизити 

термічний опір. Так, в порівнянні із звичайними термосифонами без 

капілярної, АКТТ можуть підвищити максимальний тепловий потік до 1,6 

разів та знизити термічний опір більше ніж в 2 рази. Крім того, технологія 

екструзії надасть змогу виготовляти різні форми корпусів теплових труб та 

форми капілярної структури, а також зменшити вартість теплових труб для 

теплообмінного обладнання з високими тепловими потоками (більше 100 Вт 

на одну теплову трубу) на 20…30%. 

7. Таким чином, враховуючи вищезазначене, необхідно: 

- провести комплексні випробування АКТТ в широкому інтервалі їх 

геометричних параметрів (діаметрів від 7,5 мм до 17,0 мм), різного типу 

канавчатої КС (Ω-подібної та трапецоїдної), різних типів теплоносіїв (аміак, 

пентан, ацетон, метанол, ізобутан та вода по можливості) та різній орієнтації в 

полі сили тяжіння; 
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- дослідити теплогідравлічні процеси та їх вплив на інтенсивність 

теплообміну в зонах випаровування і конденсації та теплотранспортні 

характеристики;  

- провести узагальнення експериментальних даних у вигляді емпіричних 

залежностей для визначення коефіцієнтів теплообміну в зонах випаровування 

та конденсації, термічного опору, максимальної теплотранспортної здатності 

та граничної густини теплового потоку; 

-  проаналізувати перспективи впровадження АКТТ в якості 

високоефективних теплотранспортних пристроїв в ресурсозберігаючому 

обладнанні, підготувати схемні рішення та провести дослідження різних 

конструкцій теплообмінного обладнання на їх основі (сонячних колекторів, 

теплообмінників, систем забезпечення теплових режимів радіоелектронної 

апаратури і світлодіодних освітлювальних приладів тощо); 

- узагальнити експериментальні дані по ефективності ресурсозберігаючого 

обладнання на основі АКТТ та розробити підходи і методики до проектування 

теплових труб та обладнання на їх основі; 

- спростити технологію виготовлення АКТТ з метою зниження їх вартості, 

але при забезпеченні достатньої їх надійності. 
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РОЗДІЛ 2 

ІНТЕНСИВНІСТЬ ТЕПЛООБМІНУ 

 

У розділі наведено аналіз та результати досліджень інтенсивності 

теплообміну в алюмінієвих теплових трубах з канавчатою капілярною 

структурою чи алюмінієвих канавчатих теплових трубах (АКТТ). 

Представлено аналіз теплогідравлічних процесів в АКТТ та їх вплив на 

ефективність.  

У таблиці 2.1 наведені геометричні параметри основних профілів корпусів 

АКТТ, на основі яких отримані експериментальні результати. Додатково 

інформація по всім профілям наведена у додатку А (табл. А1, А2).  

 

Таблиця 2.1 

Профілі АКТТ, на основі яких були проведені дослідження 

 

Зовн. 
діаметр, 
d
зовн

, мм 

Тип 
канавки Кількість 

канавок, 
N 

Діаметр 
парового 
каналу, d

пк
, 

мм 

Діаметр артерії  
(ширина) 
канавки, d

к  
(a), 

мм 

Глибина 
канавки,  
h, мм 

7,5 Ω 12 3,5 0,70 1,10 

8 Ω 12 3,6 0,70 1,20 

10 Ω 14 5,0 1,00 1,65 

10 трапеція 24 6,1 0,40 0,50 

12,5 Ω 16 6,0 1,06 1,75 

12,5 трапеція 30 8,0 0,40 1,50 

14 Ω 19 7,5 1,10 1,85 

16 трапеція 32 11,0 0,60 2,20 

17 Ω 19 8,6 1,35 2,40 

 

Такі профілі були отримані методом екструзії. Всі канавки паралельні 

одна до іншої по всій довжині АКТТ. Форма канавчатої КС вибиралась у 
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відповідності до основного принципу функціювання ТТ, який базується на 

тому, що капілярний  тиск повинен  бути більше в'язкостних втрат тиску в 

потоках пари і рідини. Для канавчатої КС у вигляді подовжніх аксіальних 

канавок ця вимога суперечлива тому, що вузька канавка, яка забезпечує 

максимальний капілярний напір, створює одночасно і високі в'язкостні втрати 

тиску в рідинному потокові теплоносія. Крім того, технологія отримання ряду 

аксіальних канавок у корпусі алюмінієвої труби складна і пов’язана з 

технологічними можливостями устаткування. В основу геометричних розмірів 

КС, перш за все, Ω-подібної, покладені аналітичні та математичні моделі, що 

базуються на аналізі процесів тепломасоперносу в таких КС. Зовнішня 

поверхня труб визначалася можливістю їх використання для 

ресурсозберігаючого обладнання, а також для космічної техніки. 

 

2.1 Теплогідравлічні процеси в теплових трубах з канавчатою капілярною 

структурою 

 

За основу аналізу інтенсивності теплообміну в зонах випаровування та 

конденсації АКТТ покладені результати їх експериментальних та теоретичних 

досліджень. На основі візуалізації теплогідралічних процесів були виявлені 

фактори, що впливають на ефективність АКТТ. 

На теплотехнічні характеристики АКТТ, перш за все, впливають 

гідравлічні процеси в канавчатій КС. Якість подачі рідинної фази теплоносія в 

зону випаровування є одним з основних факторів, що впливає на 

максимальний тепловий потік, що передається в АКТТ. Крім того, значний 

вплив чинить унос рідини, що рухається, паровою фазою. З теплових процесів 

важливо відзначити процеси в зонах випаровування та конденсації, які 

впливають як на максимальний тепловий потік, що передається, так і на 

термічний опір АКТТ. Теплообмін в зоні випаровування визначається 

наявністю трьох режимів: випаровування, імпульсно-пульсаційного режиму та 

кипіння. Ці режими можуть проходити як з заповненою рідиною КС та 
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парового простору, так і з плівок рідини. В зоні конденсації може 

спостерігатись плівкова конденсація в КС, враховуючи те, що в АКТТ рідина 

змочує поверхню.  

Аналіз теплотехнічних характеристик буде розглядатись відносно 

розташування ТТ в полі сили тяжіння. Кут нахилу АКТТ впливає  на кількісну 

оцінку всіх їх теплотехнічних характеристик [100]. Крім того, кут нахилу 

визначає характер протікання теплогідравлічних процесів в АКТТ. У 

подальшому аналізі будемо розглядати наступні варіанти розташування АКТТ 

(рис. 2.1): 

1. Схема «I» – горизонтальне розташування. Зазвичай розглядається при 

використанні ТТ в космічних системах та при наземному опрацюванні, так як 

горизонтальне розташування найближче відображає умови невагомості. При 

наземному використанні АКТТ така схема також важлива, враховуючи те, що 

вони часто можуть бути розташовані горизонтально в обладнанні. У цьому 

випадку рідинна фаза теплоносія знаходиться тільки у капілярній структурі. 

Повернення теплоносія до зони випаровування здійснюється лише за рахунок 

капілярних сил. Таким чином, основні робочі характеристики залежать від 

гідравлічних процесів в КС, на що впливає її геометрія. Але не мало 

важливими є й теплові процеси – випаровування, кипіння та конденсації, на які 

також впливає геометрія КС.  

2. Схема «II»  – перевищення зони конденсації над зоною випаровування 

при малих кутах. У цьому випадку будемо розглядати кути до 3
о
. Така схема 

важлива при горизонтальному розташовуванні АКТТ. Але, за умов роботи 

обладнання при монтажі, практично не можливо забезпечити абсолютно 

горизонтальне їх розташування. Зазвичай існують не великі кути нахилу. 

Також АКТТ можуть заздалегідь розташовуватись з невеликим кутом, що дає 

змогу покращити їх теплотехнічні характеристики. 

При даній схемі рідинна фаза теплоносія повертається до зони 

випаровування за рахунок сили тяжіння, а капілярні сили пригальмовують її 

повернення. Але, з іншого боку, вони забезпечують рівномірну подачу 
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теплоносія в зону випаровування за рахунок його утримання в КС, що 

поліпшує протікання теплових процесів в зонах випаровування та конденсації. 

Таким чином, у цьому випадку основний вплив на гідравлічні та теплові 

процеси чинять геометрія КС і  величина кута. 

 

 

(І) 

 

 

(ІV) 

 

(ІІ) 

 

(ІІІ) 

 

Рис. 2.1. Варіанти розташування АКТТ у просторі при їх використанні в 

ресурсозберігаючому обладнанні 

 

3. Схема «III» – перевищення зони випаровування над зоною конденсації 

при малих кутах. У цьому випадку будемо розглядати кути до 3
о
. Канавчата 

капілярна структура характеризується малими значеннями капілярного напору. 

Таким чином, АКТТ практично не працюють проти сил тяжіння. Але дану 

схему важливо розглядати з точки зору можливого несприятливого нахилу, 

враховуючи їх наземне використання. Вивчення максимально допустимого 

перевищення зони випаровування над зоною конденсації та її вплив на 

теплотехнічні характеристики АКТТ  є однією з важливих задач роботи. 
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При даній схемі рідинна фаза теплоносія повертається до зони 

випаровування тільки за рахунок капілярних сил. Сила тяжіння протидіє 

капілярним силам. Вплив на протікання гідравлічних та теплових процесів в  

АКТТ при такому розташуванні повністю залежить від геометрії КС та кута 

нахилу. Аналіз процесів при великих кутах не має сенсу. В таких випадках 

ефект теплових труб не проявляється. 

4. Схема «IV» – перевищення зони конденсації над зоною випаровування 

при великих кутах. Така схема може розглядатися як робота АКТТ в режимі 

звичайного термосифону. Рідина повертається в зону випаровування тільки за 

рахунок сили тяжіння. Вплив КС на гальмування повернення рідини – 

мінімальний. Але КС відіграє роль засобу, що забезпечує рівномірну подачу 

рідини до зони випаровування по всьому периметру. Крім того, у цьому 

випадку, у порівнянні зі схемами А, Б, В, важливим є аналіз умов гальмування 

та уносу рідини парою. КС забезпечує розділення потоків пари та рідини, що 

підвищує величину граничної густини теплового потоку в АКТТ при 

гідравлічному обмеженні.  

Наведені схеми будуть використовуватись як основні для аналізу 

теплогідравлічних процесів в АКТТ та їх впливу на теплотехнічні 

характеристики.  

 

2.2 Експериментальне дослідження теплообміну в зонах випаровування та 

конденсації 

 

2.2.1 Дослідження теплообміну в зоні випаровування алюмінієвих 

теплових труб з канавчатою капілярною структурою 

 

2.2.1.1 Режими процесів теплообміну в зоні випаровування 

Аналіз результатів величин коефіцієнтів теплообміну в зоні 

випаровування проводився на основі обробки даних більш ніж 100 шт. АКТТ 

(Додаток А). АКТТ при різних їх конфігураціях і діаметрах (див. табл. 2.1) та 
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при різному їх розташуванні в полі сил тяжіння (див. рис. 2.1). При цьому 

розглядались такі основні теплоносії як: аміак, пентан, ацетон, іноді фреон 

R134а, ізобутан та метанол. Варто відзначити, що оброблена інформація мала 

досить суперечливі результати. Крім того, недостача експериментальних даних 

інших авторів, які теж характеризувались суперечливими величинами, 

поставили задачу більш узагальненого вивчення процесів теплообміну в зоні 

випаровування АКТТ та впливу на них інших факторів. Перш за все, варто 

відзначити кут нахилу (рис. 2.1) АКТТ, який вносить достатньо великі 

розбіжності в отриманих результатах. 

На сьогодні в літературі міститься інформація щодо коефіцієнтів 

теплообміну в зонах випаровування АКТТ з теплоносієм аміак тільки при 

горизонтальному їх розташуванні [144, 148, 150]. Це пов’язано з широким 

використанням таких ТТ в космічній техніці. Наприклад, при використанні 

таких ТТ в режимі ТС (схеми «III» та «IV») та при роботі їх проти сил тяжіння 

(схеми «II») інформація зовсім відсутня.  

Таким чином, як базовий варіант для аналізу розглядається схема «I» 

розташування АКТТ та використання в якості теплоносія рідини аміак. Але 

необхідно зазначити, що характер кривої зміни коефіцієнтів теплообміну в 

зоні нагріву АКТТ від густини теплового потоку та режими теплообміну є 

ідентичними для інших схем розташування АКТТ. Відмінність існує тільки в 

їх величинах.  

У роботах [169, 170] Бурдо О.Г. та Смірнова Г.Ф. вводять три основні 

режимі процесів теплообміну на поверхнях з канавчатою КС – випаровування, 

імпульсно–пульсаційний режим та кипіння. Також наведені формули для їх 

розрахунку. Однак, слід зазначити достатню відмінність проходження 

процесів на горизонтальних поверхнях та в герметичних (замкнених) ТТ. У 

нашому випадку, на основі чисельних експериментальних даних можна 

навести наступну (приблизну) криву (рис. 2.2), яка характеризує процеси 

теплообміну в зоні випаровування АКТТ. На рис. 2.2 наведено приклад 

експериментальних даних по АКТТ  з d
зовн

 = 17 мм (див. табл. 2.1) з 
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теплоносієм аміак. Як показала обробка результатів експериментальних 

досліджень інших АКТТ, форма кривої, в основному, залишається практично 

ідентичною. Але не завжди, так як є винятки, які будуть розглянуті нижче. 

На рис. 2.2 можна відмітити чотири основні зони: 

1. Зона «А». Відповідає процесам випаровування (конвекційна зона) [359]. 

2. Зона «Б». Відповідає процесу розвиненого бульбашкового кипіння 

[359].  

3. Зона «В». Відповідає процесу перехідного режиму від бульбашкового 

кипіння до плівкового [359].  

4. Зона «Г». Відповідає кризисній зоні – початок кризисних явищ та криза 

в зоні нагріву АКТТ.  

 

 
 

 

Рис. 2.2. Залежність коефіцієнту теплообміну в зоні нагріву АКТТ з 

зовнішнім діаметром dзовн = 17 мм при її горизонтальному розташуванні від 

густини теплового потоку 

 

Слід зазначити, що не розглядається зона нестійкого кипіння [359] чи зона 

імпульсно–пульсаційного режиму [169, 170], так як існуючі експериментальні 

результати не дають змогу отримати чітке її виявлення та визначення.  
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2.2.1.2 Візуалізація процесів теплообміну в зоні випаровування АКТТ 

 

Розглянемо особливості проходження процесу випаровування та кипіння в 

Ω-подібній, трапецоїдній КС та в гладкостінному ТС.  

Процес випаровування (конвекційна зона, режим А, рис. 2.2) проходить 

практично однаково як для Ω-подібної, так і трапецоїдної КС та, при цьому, в 

канавках існують конвекційні потоки від нижньої утворюючої канавки до 

верхньої її частини, як показано на прикладі трапецоїдної канавки (рис. 2.3). В 

порівнянні з процесами випаровування, які проходять в ТС, в канавчатій КС 

вони проходять практично аналогічно, але в більш замкненому просторі.  

 

 

 

Рис. 2.3. Процес випаровування в АКТТ з канавчатою КС 

 

Для процесу кипіння, як показала візуалізація в зоні випаровування АКТТ 

та його порівняння з процесами в зоні випаровування гладкостінних ТС, форма 

канавки значно впливає на проходження цих процесів (рис. 2.4). 

За результатами візуалізації та на основі аналізу експериментальних даних 

можна зробити висновки: 

1. Наявність канавок інтенсифікує процес кипіння в порівнянні з 

гладкостінним ТС за рахунок підвищення площини поверхні та, відповідно, 

можливості утворення більше центрів пароутворення. Дійсно, якщо порівняти 

геометрію стінки АКТТ та гладкостінного ТС (рис. 2.4), наявність канавчатої 

КС різко підвищує площину кипіння.  
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(а) 
                  (б) 

 

(в) 

 

Рис. 2.4. Особливості протікання процесу кипіння:  

а – Ω-подібна КС; б – трапецоїдна КС; в – гладкостінний ТС;  

                                     1, 2, 3 – номери канавок 

 

2. Існує проблема з відводом парових бульбашок з Ω-подібних канавок за 

рахунок вузького з’єднання (найбільш її вузької частини) артерії з верхньою 

частиною канавки, що може призводити до нестабільного проходження 

процесу пароутворення при великих значеннях густини теплового потоку. Цю 

проблему ілюструють і наведені фотографії (рис. 2.4). Так, у випадку Ω-

подібної канавки вихід парової бульбашки ускладнюється вузьким з’єднанням 

артерії та верхньої частини канавки (рис. 2.4, а). В деякий момент часу парова 

бульбашка перед виходом в паровий простір перекриває прохід між артерією 

та верхньою частиною канавки (рис. 2.4, а, 2.5, а). Це призводить до підняття 

тиску під паровою бульбашкою. Крім того, тиск направлено і вздовж канавки, 

що витісняє «снаряд» теплоносія від зони випаровування в сторону 

адіабатичної зони (рис. 2.5, в). Такі пульсуючі процеси також спостерігались 

на откритих мікро канавках і описані авторами в роботі [360]. Як результат, 

враховуючи зростання тиску, зменшується інтенсивність виникнення центрів 

пароутворення та виникнення в деяких місцях «сухих» плям плівкого кипіння. 

Все це призводить до зниження коефіцієнту теплообміну. Після того, як 

бульбашка виривається в паровий простір (рис. 2.5, б), тиск знижується, 

підвищується інтенсивність виникнення центрів пароутворення і росту 
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парових бульбашок та прискорюється подача теплоносія в зону 

випаровування. Результатом цього є підвищення коефіцієнту теплообміну. 

Слід зазначити, що при режимі бульбашкового кипіння (режим «Б», рис. 2.2) 

виникають поодинокі центри пароутворення, після чого вони з’єднуються в 

єдину бульбашку. В перехідному режимі (режим «В», рис. 2.2), при  

підвищених густинах теплового потоку, часто ріст парової бульбашки виникає 

з одного центру пароутворення. Далі цей процес повторюється. Такі пульсації 

призводять до різких змін інтегральних коефіцієнтів теплообміну в зоні 

випаровування АКТТ та коливань температур. Підвищені коливання 

спостерігались в режимі перехідного режиму «В» з бульбашкового кипіння до 

плівкового. 

 

 

(а) 

 

(б) 
 

(в) 

 

Рис. 2.5. Особливості протікання процесів кипіння в Ω-подібній канавці: 

а – блокування бульбашкою виходу артерії у верхню частину канавки;  

б – вихід бульбашки в паровий простір та формування нового центру 

пароутворення; в – пульсації «снаряду» рідини у місці переходу зони 

випаровування до адіабатичної зони 

 

Для трапецоїдної канавки процес відводу парових бульбашок не такий 

критичний (рис. 2.4, б). В канавці «1» з’являються центри пароутворення, як 

ми можемо бачити у лівому куті канавки. Далі процес проходить до злиття 

центрів пароутворення, що ми бачимо в канавці «3».  Після чого спостерігався 

вихід парової бульбашки з канавки (канавка «2») без затримання. Це 
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підтверджено експериментальними результатами досліджень. Як було 

зазначено вище, для АКТТ з Ω-подібними канавками існували пульсуючі 

процеси в режимі функціонування «В», які супроводжувались різким 

підвищенням та зниженням середнього коефіцієнту теплообміну. Такі 

коливання мали амплітуду до 2 000 Вт/м2К та вище, що пояснювалось не лише 

періодичністю виникнення та розвитком центрів пароутворення, а й, перш за 

все, проблемою відводу парової бульбашки з канавки. Пульсуючі процеси 

спостерігалися і для трапецоїдної канавки, але вони були значно менші та були 

пов’язані, перш за все, з періодичністю виникнення центрів пароутворення, їх 

злиття та відводу парової бульбашки з канавки. В порівнянні з гладкостінними 

ТС процес відведення парових бульбашок в паровий канал (рис. 2.4, в) є ще 

менш критичним. У цьому випадку ми практично маємо вихід парових 

бульбашок у великий об’єм, якщо порівнювати геометрію гладкостінного ТС з 

канавчатою КС. 

Таким чином, з одного боку ми маємо значну інтенсифікацію процесів 

теплообміну в зоні випаровування в АКТТ з канавчатою КС. Але з іншого 

боку існує можливість нестабільного проходження процесів теплообміну при 

великих значеннях густини теплового потоку і, перш за все, раннього 

наставання запарювання в Ω-подібних канавках. 

Додатково можна виділити ще одну особливість проходження процесу 

теплообміну в АКТТ, яка притаманна значній кількості типів теплових труб.  

Це стосується зміни режимів проходження процесу теплообміну по довжині 

зони випаровування АКТТ у відповідності до зон А, Б, В, Г (рис. 2.2), що 

також було підтверджено візуалізацією. Особливість полягає в тому, що при 

русі рідині по капілярній структурі в зоні випаровування існують зони нагріву 

рідини, зони випаровування та зони кипіння. Тобто, наприклад, при 

теплообміні в зоні «В» (рис. 2.2) процес кипіння проходить не по всій довжині, 

а тільки на крайній її ділянці. На початку зони випаровування та її середині 

проходить поступовий прогрів теплоносія, при його русі, до температури 

насичення. Довжини цих ділянок залежать від багатьох факторів, включаючи: 
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форму капілярної структури; геометрію профілю АКТТ; інтенсивність 

теплопідводу; довжини зон випаровування, конденсації та довжини самої 

АКТТ; кута нахилу АКТТ тощо. 

 

2.2.1.3 Визначення експериментальних значень середніх коефіцієнтів 

теплообміну в зоні випаровування АКТТ 

Середній коефіцієнт в зоні випаровування АКТТ визначався за формулою 

(1.17). Методика визначення експериментальних значень коефіцієнтів 

теплообміну викладена у Додатку Б, аналіз похибки досліджень – у Додатку В. 

Результати аналізу показали великі розбіжності значень коефіцієнтів 

теплообміну, перш за все, для зони «В», що визначається впливом різних 

факторів на протікання процесів.  

Важливою величиною для аналізу є величина Sв – площа поверхні 

теплообміну в зоні випаровування, м2
 (формула 1.17). Враховуючи те, що 

середній коефіцієнт теплообміну визначався за експериментальними даними, 

то всі величини вносили значну похибку в його визначення. Це ж стосується і 

коректного визначення площі поверхні теплообміну. У літературі [144, 148, 

150] та за результатом пошуково–конструкторських робіт у лабораторії ТТ 

НТУУ «КПІ» розрахунок Sв проводився, враховуючи так званий діаметр 

нарізки КС АКТТ (рис. 2.6). Така величина значно спрощує розрахунки. Але, 

як показала обробка чисельних результатів, такий підхід дає великі 

розбіжності. Іноді відмінність отриманих даних перевищувала 50%.  

 

 

 

Рис. 2.6. Визначення діаметру нарізки КС 
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Враховуючи це, запропоновано розраховувати Sв, як всю поверхню 

теплопідводу по периметру канавки (рис. 2.7). Такий підхід дав більш 

стабільні експериментальні результати за середніми коефіцієнтами 

теплообміну для різних типів АКТТ, кутів їх нахилу та теплоносіїв. 

 

 

                       (а) 

 

                        (б) 

 

Рис. 2.7. Визначення площини поверхні підводу теплоти в зоні випаровування 

АКТТ: 

а – КС з Ω-подібною канавкою; б – КС з трапецоїдною канавкою 

 

Як було зазначено, основні розбіжності в результатах були отримані для 

зони «В» (рис. 2.2). Це пояснюється не тільки протіканням процесів 

теплообміну в зоні нагріву, але й гідравлічними процесами в АКТТ. Якщо ми 

розглядаємо схему розташування «I» (рис. 2.1) з підвищенням теплового 

потоку, кількість рідини, що надходить до зони випаровування, зменшується. 

Це пояснюється недостачею гідравлічного напору для повернення необхідної 

кількості рідини, що пов’язана з величиною теплового потоку. При цьому, як 

показано на рис. 2.7, з підвищенням теплового потоку, що передається АКТТ, 

наступає осушення канавок до початку кризових явищ та їх перегріву. Таким 

чином, змінюється й Sв , воно зменшується. Якщо враховувати зменшення цієї 

площі, то результати за величиною коефіцієнту теплообміну визначаються з 

невеликою похибкою. Для підтвердження цього були проведені випробування 

для АКТТ, що розташовувались у відповідності до схеми «II». Це дало змогу 

компенсувати нестачу капілярного напору канавчатої КС за рахунок сили 

тяжіння. Таким чином, при підвищенні теплового потоку, що передається 

АКТТ, не спостерігалося осушення канавок до величини, що відповідає 80% 
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значенню максимального потоку, що передавався. Результати, які були 

отримані в цьому випадку, відповідали результатам за коефіцієнтами 

теплообміну, що були отримані при розташуванні АКТТ у відповідності до 

схеми «I» і розраховані у відповідності до зменшеної площини Fзв, до якої 

підводився тепловий потік.  

З експериментальних даних та візуалізаційних досліджень було 

визначено, що при нормальному режимі роботи АКТТ необхідно 

розраховувати Sв, яка відповідає приблизно 75 … 80% заповнення рідиною 

канавки. Такі значення можна брати при оцінці коефіцієнтів теплообміну до 

границі між зонами «Б» та «В». Для зони «В» рекомендовано враховувати 

постійне лінійне зменшення Fзв до границі із зоною «Г». При чому, для точки 

границі між зонами «В» та «Г» заповнення рідиною канавки відповідно буде 

дорівнювати приблизно 37 … 42%.       

 

2.2.1.4 Вплив ефективної довжини АКТТ на характер зміни коефіцієнтів 

теплообміну 

В експериментальних дослідженнях було виявлено, що залежність 

коефіцієнту теплообміну в зоні випаровування АКТТ (з зовнішнім діаметром, 

теплоносій аміак) при її горизонтальному розташуванні (схема «I») від густини 

теплового потоку може бути зміщена по осі Х (рис. 2.2). Тобто, для різних 

конструкцій АКТТ, а точніше, як показав аналіз, для різних їх довжин і 

довжин зон випаровування та конденсації, значення коефіцієнтів теплообміну 

відповідають різним значенням густини теплового потоку. Крім того, може 

змінюватись і характер самої кривої. Так, наприклад, за зоною «А» може 

відразу розпочинатись зона «В». Тобто, процес випаровування одразу 

переходить у процес перехідного режиму від бульбашкового кипіння до 

плівкового.  

На рис. 2.8 представлені результати, отримані для АКТТ (dзовн = 17 мм, 

теплоносій аміак):  довжина  АКТТ LТТ  = 1500 мм,  довжина  зони  конденсації 

Lк = 220 мм. Результати наведені для двох довжин зон випаровування і 
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відповідної до них ефективної довжини  (Lеф)  АКТТ:  Lв  =  210 мм  і  Lеф = 

1285 мм, Lв = 35 мм і Lеф = 1375 мм. Ефективна довжина ТТ є їх стандартною 

геометричною характеристикою і визначається як сума довжини адіабатної 

(транспортної) зони ТТ та середнього арифметичного значення її довжин зон 

випаровування і конденсації. Комплексно з властивостями теплоносія даний 

параметр є визначальним для характеру руху теплоносія в канавчатій 

капілярній структурі, швидкості його подачі в зону випаровування і 

виникнення кризових явищ внаслідок часткового і повного осушення 

капілярної структури. Результати, що представлені на рис. 2.8, демонструють 

те, що майже при однакових значеннях максимальної переданої теплової 

потужності (Qmax) та ефективній довжині розглянутих теплових труб 

(відповідно 280 Вт і 1285 мм, 250  Вт  і  1375  мм)  існують  різні  залежності  

αв = f(q) для кожної з них. Так, для першої АКТТ, враховуючи її велику 

довжину зони випаровування і, відповідно, більшу площу теплопідводу, 

величина густини теплового потоку, відповідна переходу в режим «Г», значно 

нижче. Саме ефективні довжини АКТТ є при такому порівнянні 

визначальними характеристиками початку осушення їх зон випаровування. 

 

 

Рис. 2.8. Залежність коефіцієнту теплообміну в зоні випаровування 

АКТТ (dзовн = 17 мм, теплоносій аміак) при горизонтальному розташуванні від 

густини теплового потоку для довжин зон випаровування: 

1 – 210 мм; 2 – 35 мм 
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Таким чином, при горизонтальному розташуванні АКТТ (схема «I») ми 

маємо кризові явища в зоні випаровування, що виникають внаслідок 

гідравлічних процесів. Це важливо й для схеми розташування «III», де також 

основною рухомою силою рідини із зони конденсації до зони випаровування є 

капілярна. Таким чином, при створенні методики розрахунку коефіцієнтів 

теплообміну в зоні нагріву для схеми розташування «I» та «III», необхідно 

враховувати ефективну довжину АКТТ. Але ефективна довжина впливає не 

стільки на величину коефіцієнта теплообміну, скільки на границю переходу до 

зони «В», тобто, до перехідного режиму від бульбашкового до плівкового 

кипіння. Крім того, додатково враховуючи вплив факторів на формування 

залежності коефіцієнту теплообміну від густини теплового потоку, в 

подальшому, границя переходу до режиму «В» буде визначатися за 

максимальною теплотранспортною здатностю (QL) АКТТ, яка напряму 

залежить від її ефективної довжини. 

Це підтверджують результати, що наведені на рис. 2.9. Результати 

отримані для АКТТ з dзовн 12.5 мм з теплоносієм аміак. АКТТ мала Ω-подібну 

КС, довжину 1200 мм, довжину зони випаровування 750 мм, довжину зони 

конденсації 150 мм. Такі умови відповідали низьким значенням густини 

теплового потоку за рахунок великої довжини зони випаровування. Додатково 

випробування проводились при перевищенні зони конденсації над зоною 

випаровування на 20 мм та 80 мм, що відповідало кутам нахилу менше ніж 3
о
 і 

більше 10
о
. З рисунків 2.2 та 2.9 видно, як з режиму випарювання (зона «А») 

АКТТ переходить в кризисну зону «Г». Також необхідно відмітити, що 

виникнення кризових явищ у цьому випадку при малих густинах теплових 

потоків спостерігається і при малих кутах нахилу. Таким чином, у цьому 

випадку гідравлічні процеси також вносять суттєвий вклад в протікання 

процесів теплообміну в АКТТ. 

Крім того, при підвищенні кута нахилу, приблизно більше 10
о
, тобто, 

коли АКТТ працює в режимі ТС (схема «IV») бачимо, що вона переходить в 

режим розвиненого кипіння. Це обґрунтовано тим, що на процеси теплообміну 
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в зоні випаровування починає більш впливати сила тяжіння. Це призводить до 

підвищення теплових потоків, що передаються.  

 

 
 

Рис. 2.9. Значення коефіцієнтів теплообміну в зоні випаровування АКТТ  

із dзовн = 12,5: 

1 – при горизонтальному розташуванні; 2 – при перевищенні зони 

випаровування над зоною конденсації 20 мм; 3 – при перевищенні зони 

випаровування над зоною конденсації 80 мм 

 

Дані результати свідчить про те, що узагальнення експериментальних 

даних повинні враховувати не тільки густину теплового потоку в зоні 

випаровування, властивості теплоносія, геометричні характеристики 

капілярної структури, але й ефективну довжину АКТТ. 

  

2.2.1.5 Вплив кута нахилу АКТТ на коефіцієнт теплообміну при 

перевищенні зони випаровування над зоною конденсації 

При дослідженні впливу кута нахилу на коефіцієнти теплообміну в зоні 

випаровування при розташуванні АКТТ у відповідності до схеми «IІI» (рис. 

2.1) було виявлено, що підвищення кута нахилу призводить до зниження 

коефіцієнтів теплообміну (рис. 2.10) та визначає більш ранній перехід 

функціонування АКТТ між зонами «А», «Б», «В», «Г» у відповідності до рис. 

2.2. Ця ситуація пояснюється гідравлічними процесами в АКТТ та є 

аналогічною до проблеми, що розглядалась у п. 2.2.1.4.  
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При підвищенні перевищення зони випаровування над зоною конденсації 

(δ) підвищується вплив сили тяжіння на гідравлічні процеси в канавчатій КС. 

Це призводить до того, що для кожного значення (δ) недостатньо капілярного 

напору для повернення теплоносія в зону випаровування. Як результат – 

початок кризових явищ, тобто, перехід до плівкового кипіння та запарювання 

при більш низьких значеннях густини теплового потоку. 

В підтвердження цього необхідно навести і вплив ефективної довжини 

АКТТ. Кут нахилу при схемі «IІI» та ефективна довжина мають однакову 

природу  впливу на формування коефіцієнтів теплообміну в АКТТ, що 

визначається взаємодією капілярних сил та сили тяжіння при поверненні 

рідинної фази теплоносія до зони випаровування. Однак, необхідно зауважити, 

що кут знову впливає не стільки на величину коефіцієнту теплообміну, скільки 

на границю переходу до режиму «В» при схемі розташування «III».  

 

 

 

Рис. 2.10. Залежність коефіцієнту теплообміну в зоні випаровування 

АКТТ dзовн = 17 мм (теплоносій аміак) при перевищенні зони випаровування 

над зоною конденсації δ, що дорівнює: 

1 – 2 мм; 2 – 4 мм; 3 – 6 мм; 4 – 8 мм 
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2.2.1.6 Вплив геометричних розмірів канавчатої КС на коефіцієнт 

теплообміну 

Для  загального розуміння процесів у канавчатих КС АКТТ найбільш 

якісним є аналіз впливу геометричних розмірів КС, а саме, самої канавки на 

процеси теплообміну в таких ТТ. Аналіз можна розбити на дві частини: 

– вплив геометрії канавки; 

– вплив форми канавки.  

Розглянемо рис. 2.11. На рис. 2.11 відображена загальна форма канавок та 

їх геометрія. Для визначення процесів у таких структурах та їх впливу на 

коефіцієнт теплообміну в зоні випаровування необхідно визначитись з різними 

підходами до формування основ теплових процесів у них. На сьогоднішній 

день в літературі існує різна інформація щодо аналізу процесів кипіння в 

стиснутих умовах: термосифонах [5, 360], мініатюрних та мікро– теплових 

трубах [36, 37], пористих покриттів [20, 98, 361–363], з канавчатою поверхнею 

[169, 171] та при щілинному кипінні [100].   

 

 

 

Рис. 2.11. Геометрія канавчатої КС АКТТ 

 

На даний час в літературі нема узагальнених даних відносно процесів 

теплообміну в канавчатій КС в АКТТ. Існує достатньо робіт, які присвячені 

щілинному кипінню [100, 364, 365]. Основною відмінністю при цьому є 

закриті вздовж канали. У випадку АКТТ існують щілинні «відкриті» (з одного 

боку) канали (рис. 2.11). Крім того, щілинні канали мають достатню довжину 

та рідина в них прокачується. У випадку АКТТ подача теплоносія із зони 
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конденсації до зони випаровування проходить ламінарною течею за рахунок 

тільки капілярних сил [11, 366], а також існує мимовільне видалення парової 

фази. Базуючись на результати роботи [100], основні параметри, які впливають 

на інтенсивність теплообміну, – це відношення параметрів s/h, тобто, ширини 

та глибини канавки. В роботах [100, 364, 365] зауважено, що зменшення 

щілинного каналу підвищує коефіцієнти теплообміну при їх розмірах до 0,3 

мм. Так, величина коефіцієнту теплообміну для теплоносія етанол та 

вертикальних щілинних каналів  розміром 0,5 мм приблизно в 2 рази вище, ніж 

для каналів розміром 1,0 мм. Їх значення, відповідно, 1 000 Вт/м2К та 2 000 

Вт/м2К при густині теплового потоку приблизно 0,6 Вт/см2
. А для води – у 2,5 

рази та їх значення, відповідно, 4 000 Вт/м2К та 10 000 Вт/м2
 при густині 

теплового потоку 0,4 Вт/см2
. Таким чином, зменшення розмірів щілини 

призводить до підвищення коефіцієнту теплообміну. 

Також існує ряд робіт з дослідження процесів теплообміну на канавчатих 

поверхнях [169, 171, 367]. Але автори розглядають відкриті канавчаті 

поверхні, які не розміщені в самій ТТ, та мають трикутну і трапецоїдну форми. 

Отримані результати показують залежність інтенсивності теплообміну від 

геометричних параметрів канавок. Так, у роботі показано вплив глибини 

канавки h на коефіцієнт теплообміну. Чим вище параметр h , тим менше 

коефіцієнт теплообміну. Аналіз впливу геометрії прямокутної канавки на 

інтенсивність теплообміну в зоні випаровування АКТТ наведено в [11]. 

Автори приводять інформацію, що, якщо канавчата КС розглядається у складі 

ТТ, то у цьому випадку підвищення параметру h та зменшення s підвищує 

коефіцієнт теплообміну. Але у цьому випадку також розглядаються ТТ з 

трапецоїдними канавками. Таким чином, існуюча інформація досить 

різнобічна. Це підтверджує необхідність більш глибокого аналізу, перш за все, 

експериментальних даних,  що отримані на АКТТ з Ω-подібною канавчатою 

КС.   
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В подальшому аналізі інтенсивності теплообміну в зоні випаровування 

АКТТ процеси розглядаються відносно відомих експериментальних 

результатів для канавчатої поверхні та при щілинному кипінні. 

У нашому випадку ми маємо щілинний канал, в якому пар може рухатись 

не тільки у двох напрямках, але й у бік. Стосовно проходження процесів 

випаровування та кипіння, пар, зазвичай, виходить у паровий простір – 

«паровий» канал – через щілини з розміром s (див. рис. 2.11). Безумовно, 

основні фактори, що будуть впливати на процес теплообміну, – це геометричні 

параметри. Для прямокутної канавки ми можемо розглядати ширину каналу (s) 

та висоту (глибину) канавки (h), для Ω-подібної канавки можна приймати до 

уваги також діаметр канавки (dк) і висоту каналу (h) як аналог циліндричних 

каналів, які розглядаються в роботах [364, 365]. Також, як варіант, може 

розглядатись загальний еквівалентний гідравлічний діаметр канавки (dекв), але 

тоді необхідно отримати універсальну формулу його розрахунку для канавок 

різної форми.  

Розглянемо вплив геометрії канавки на основі експериментальних 

результатів, які представлені на рис. 2.12. Проаналізуємо АКТТ на основі 

профілів із dзовн = 17 мм, 14 мм та 10 мм. Отже, при густині теплового потоку 2 

Вт/см2
 коефіцієнт теплообміну в АКТТ на основі профілю із dзовн = 17 мм 

дорівнює приблизно 11 000 Вт/м2К, на основі профілю із dзовн = 14 мм 

приблизно  10 000  Вт/м2К,  на  основі  профілю  із   dзовн =  12.5 мм  приблизно 

8 500 Вт/м2К, на основі профілю із dзовн = 10 мм приблизно 7 000 Вт/м2К, а на 

основі профілю із dзовн = 8 мм приблизно 4 000 Вт/м2К. Геометричні параметри 

профілів та канавчатої КС наведені в табл. 2.2. 

На процеси пароутворення, перш за все, впливає ширина каналу, особливо 

для Ω-подібної канавки, яка визначає процес видалення бульбашок із зони 

пароутворення. Чим менший цей зазор, тим менший коефіцієнт теплообміну. 

Зазор s з паровою бульбашкою при інтенсивному кипінні відіграє роль 

«парової пробки», яка перекриває вихід пара в паровий простір. При цьому, як 

підтверджують отримані експериментальні дані для режиму «В», існують 
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пульсаційні процеси з підвищенням та зниженням інтенсивності теплообміну 

як, наприклад, амплітуда пульсаційних процесів в трапецоїдних та 

прямокутних канавках менш значна, де параметр s дорівнює 0,7 … 0,8 мм.  

Таким чином, періодичне скупчення бульбашок у зоні зазору s в канавках Ω-

подібної форми призводить до підвищення тиску, що зменшує інтенсивність 

пароутворення. Крім того, призводить до викиду рідини із зони 

випаровування. Після досягнення критичного тиску, коли «парова пробка» 

виноситься до парового каналу, тиск падає і інтенсивність пароутворення 

підвищується. 

 

 

 

Рис. 2.12. Залежність коефіцієнту теплообміну в зоні нагріву АКТТ 

(теплоносій аміак) при схемі розташування «I»: 

1 – dзовн = 17 мм; 2 – dзовн = 14 мм; 3 – dзовн = 12,5 мм; 4 – dзовн = 10 мм;  

5 – dзовн = 8 мм 

 

Але, виходячи з того, що параметр s для існуючих профілів є практично 

незмінним (див. табл. 2.2), ми не можемо простежити вплив його величини на 

сам процес. Відповідно, він не може бути взятий як параметр для розрахунку 

коефіцієнтів теплообміну. 
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Таблиця 2.2  

Геометричні параметри профілів 

 

Діа–

метр 

проф., 

мм 

Ши–

рина 

каналу, 

s, мм 

Глиби–

на 

каналу, 

h, мм 

Діа–

метр 

канав–

ки, dк, 

мм 

Площа 

перети–

ну 

канавки, 

Sк, мм
2
 

Діа–

метр 

паро–

вого 

каналу, 

мм 

Площа 

паро–

вого 

каналу, 

Sпк, 

мм2
 

Sпк/

Sк, 

мм2
 

Sпк/ 

N·Sк, 

мм2
 

17 0,7 2,4 1,35 2 8,6  58,0 29,0 1,52 

14 0,65 1,85 1,12 1,57 7,5 44,2 28,2 1,48 

12,5 0,6 1,75 1,11 1,3 6,0 28,3 21,8 1,36 

10 0,5 1,65 1,0 1,14 5,0 19,6 17,2 1,15 

8 0,4 1,1 0,7 0,51 3,6 10,2 20,0 1,67 

 

Виходячи із результатів роботи [100, 364, 365, 367], основний вплив на 

інтенсивність теплообміну вносять наступні параметри: глибина каналу (h) та 

діаметр канавки (dк) або ширина каналу (s) для трапецоїдної чи прямокутної 

канавки. Як показує аналіз експериментальних даних (рис. 2.12), збільшення 

діаметру АКТТ призводить до підвищення коефіцієнтів теплообміну. Ми 

спостерігаємо зворотній процес в порівнянні з результатами, наведеними у 

роботах [100, 364, 365, 367]. Це говорить про те, що на процес додатково 

впливають інші геометричні параметри АКТТ і, перш за все, це пояснюється 

більш складними теплогідравлічними процесами в ТТ з канавчатою КС, ніж 

процеси кипіння в щілинних каналах. 

Але вплив геометричних характеристик елементів профілю на середній 

коефіцієнт теплообміну оцінити в повній мірі не вдалося, так як величини 

найбільш вузької частини канавки (s) і діаметра артерії (dк) в силу 

технологічних причин практично не варіювалися при істотній зміні інших 

параметрів: глибини канавки (h), діаметра парового каналу (dпк) і зовнішнього 
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діаметра (dнр). Із загального аналізу фізичних процесів в КС випливає, що 

зменшення розміру s призводить до збільшення капілярного ефекту і 

збільшення подачі рідкої фази в зону випаровування. У той же час це 

супроводжується погіршенням відведення парової фази з канавок в паровий 

канал, а також ускладнює перенос теплоти за рахунок конвекційних токів в 

конвекційному режимі. Умова s<d сприяє скупченню бульбашок пари в місці 

виходу із артерії, підвищенню тиску і зменшенню інтенсивності 

пароутворення. При досягненні критичного тиску «парова пробка» виходить в 

паровий канал, тиск в КС падає і інтенсивність пароутворення підвищується. 

Ці процеси носять періодичний характер і викликають пульсації значень 

середніх коефіцієнтів теплообміну. 

Додатково, у випадку АКТТ, необхідно розглядати вплив і парового 

каналу, так як він створює обмежені умови для процесів пароутворення. 

Підвищення діаметра парового каналу dпк покращує умови видалення пари із 

зони випаровування і сприяє збільшенню інтенсивності теплообміну. Цей 

параметр може впливати більше, ніж форма канавки.  

У дослідженнях важливе місце приділялось пошуку узагальненого 

емпіричного параметра, який найбільш адекватно враховує вплив 

геометричних характеристик профілю АКТТ на інтенсивність теплообміну. 

Проведений регресійний аналіз показав, що в розглянутих інтервалах 

геометричних параметрів АКТТ такою величиною є відношення найбільш 

вузької частини канавки s до висоти її верхньої частини h1 для режиму «А» та 

відношення площі перетину парового каналу Sпк до площі перетину канавки Sк 

для режимів «Б» та «В». 

Якщо розглянути відношення площини перетину парового каналу (Sпк) до 

площини перетину канавки (Sк), то спостерігається чітка залежність цього 

відношення до зовнішнього діаметру профілю. Таким чином, з одного боку 

підвищення площі перетину канавки, до якої входять параметри h, dк  та s, 

зменшує коефіцієнт теплообміну, а з іншого боку підвищення площі парового 
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каналу підвищує його. Вплив підвищення парового каналу може бути більш 

значним. 

На рис. 2.13 наведено порівняння зміни коефіцієнтів теплообміну та 

відношення Sпк/Sк від типу профілю. Можна зробити висновок, що залежності 

мають однаковий вид, крім даних по профілю із dзовн = 8 мм та dпк = 3,6 мм. 

Але це може пояснюватись переходом в зону малих діаметрів, тобто, 

мініатюрних та мікро– ТТ, де різко підвищується вплив обмежених умов 

протікання теплогідравлічних процесів. 

 

 

 

Рис. 2.13. Порівняння зміни коефіцієнтів теплообміну (1) та відношення 

Sпк/Sк (2) від типу профілю 

 

2.2.1.7 Вплив властивостей теплоносія на величину коефіцієнту 

теплообміну 

Властивості теплоносія мають значний вплив на всі теплотранспортні 

характеристики ТТ. Так, на інтенсивність теплообміну в зоні випаровування 

АКТТ впливають густина рідини і пари, що визначають швидкість відводу 

парових бульбашок з канавок; теплопровідність рідини, її в'язкість і 

поверхневий натяг, що впливають на інтенсивність прогріву пристінних шарів 

рідини в канавках. Границя переходу до режимів «В» і «Г» багато в чому 

залежить від в'язкості і поверхневого натягу рідини в канавках. Дані 
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властивості визначають характер руху теплоносія в канавчатій капілярній 

структурі і, відповідно, швидкість подачі його в зону випаровування. 

Результатом чого є більш ранній або пізній перехід до режимів «В» і «Г», 

наприклад, викликаний передчасним частковим осушенням канавок. На рис. 

2.14 наведені зведені результати експериментальних  досліджень  АКТТ  з  

dзовн = 12,5 мм при різних кутах нахилу та з різними теплоносіями: аміак, 

ацетон, метанол, пентан.   

 

 

 

Рис. 2.14. Порівняння коефіцієнтів теплообміну для різних теплоносіїв:  

1 – аміак; 2 – метанол; 3 – ацетон; 4 – пентан 

 

Отримані результати показують, що при створенні розрахункових 

залежностей коефіцієнтів теплообміну в зоні нагріву АКТТ необхідно 

враховувати властивості теплоносіїв. 

Найбільші коефіцієнти теплообміну отримані  для  аміаку:  в  АКТТ  із  

dзовн = 12,5 мм при густині теплового потоку більше 1,0 Вт/см2
, середні 

коефіцієнти теплообміну перевищують значення 8000 Вт/м2К. Для ацетону 

значення коефіцієнта теплообміну менше на 1500 ... 5000 Вт/м2К в залежності 

від величини густини теплового потоку. Для пентану значення коефіцієнту 

теплообміну менше на 200 ... 400 Вт/м2
 в порівнянні з даними для ацетону. 
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2.2.1.8 Вплив температури насичення теплоносія на коефіцієнт 

теплообміну 

Аналіз експериментальних даних та результатів досліджень інших авторів 

показав, що на коефіцієнт теплообміну впливає температура насичення 

теплоносія. З ростом температури теплоносія підвищується коефіцієнт 

теплообміну (рис. 2.15). 

 

 

 

Рис. 2.15. Вплив температури теплоносія на коефіцієнт теплообміну для 

АКТТ із dзовн = 12,5 мм, заправленої аміаком: 

1 – 80 
0С; 2 – 60 

0С; 3 – 40 
0С; 4 – 20 

0С 

 

Але така залежність справедлива для зони розвиненого бульбашкового 

кипіння («Б») та зони перехідного режиму з бульбашкового до плівкового 

(«В») (рис. 2.2). При режимі випаровування («А») температура насичення 

теплоносія практично не впливає, що пояснюється випаровуванням рідини з її 

поверхні. При цьому основний вклад на формування цього процесу надає 

геометрія канавки та теплопровідність рідини, яка і залежить від її 

температури. При переході в режими «Б» та «В», коли на формування центрів 

пароутворення впливає багато факторів і, перш за все, властивості рідини та 
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пара, різниця між експериментальними даними за коефіцієнтами теплообміну, 

що були отримані при різних температурах насичення, стає суттєвішою.     

 

2.2.1.9 Розрахунок коефіцієнту теплообміну в зоні нагріву АКТТ 

На основі експериментальних даних запропоновані емпіричні залежності 

для розрахунку коефіцієнтів теплообміну в зонах випарювання і конденсації 

АКТТ з трапецоїдними та Ω-подібними канавками.   

Розглянемо підходи до створення залежностей для розрахунку 

коефіцієнтів теплообміну в зоні нагріву АКТТ. 

1. Режим випарювання (Зона «А», рис. 2.2). 

У цьому режимі рідина випаровується з відкритої поверхні. Враховуючи 

малий розмір канавок, можна припустити, що в цьому режимі не існує 

конвекційних токів рідини всередині канавок. Таким чином, коефіцієнт 

теплообміну, перш за все, буде визначатись здатністю шару капілярної 

структури проводити теплоту. Крім того, базуючись на експериментальних 

даних, коефіцієнт теплообміну повинен враховувати геометричні 

характеристики, що впливають на теплообмін. Тобто, геометричні розміри КС 

(канавок) для різних профілів АКТТ, що можуть впливати на інтенсивність 

процесу випаровування. Як результат, залежність для визначення коефіцієнту 

теплообміну при режимі випаровування буде мати вигляд (2.1): 

 

12.0

1

7,4 







⋅⋅=

h

s

dk

вА

р
λ

α  ,                                          (2.1) 

 

де λр – коефіцієнт теплопровідності рідини, Вт/(м⋅К); dк – діаметр канавки, 

м; s – найбільш вузька частина канавки, м; h1 – глибина (висота) верхньої 

частини канавок, м. 

 

Формула (2.1) справедлива для коефіцієнту kвА = 0.6 … 0.8. kвА – 

коефіцієнт, що враховує відношення площини, яку займають канавки, до 



 91 

площини зони КС без канавок. Тобто, для умов, коли  канавки займають 

більшу частину зони КС.  

 

Цей коефіцієнт може бути знайдений за формулою (2.2): 

 

м

кк
вА

S

Sn
k

⋅
=   ,                                               (2.2) 

 

де  nк – кількість канавок; Sк – площина канавки, м2
; Sм – площина зони КС 

без канавок, м2
. 

 

Такий підхід можна використовувати у випадку, коли рідина утримується 

в КС. Тобто, для схем розташування АКТТ – «І», «ІІ» та «ІІІ» формула (2.2) 

справедлива для теплоносіїв: аміак, ацетон, пентан. 

 Необхідно відзначити, що на коефіцієнт теплообміну в режимі 

випаровування не впливає густина підведеного теплового потоку, що 

підтверджено й іншими авторами [169, 171]. 

В таблиці 2.3 наведені значення грачиної густини теплового потоку (qвк) 

для різних теплоносіїв, що розділяє зони «А» та «Б», тобто, що визначає 

границю переходу від режиму випарювання до режиму розвиненого 

бульбашкового кипіння. 

Експериментальні результати інтенсивності теплообміну в конвекційному 

режимі (режим «А») наведено на рис. 2.16. Узагальнення експериментальних 

даних як відношення експериментальних коефіцієнтів теплообміну до 

розрахункових за формулами (2.1), відображають незначний ріст інтенсивності 

теплообміну в даному режимі з ростом густини теплового потоку. Такий ріст 

обумовлено поступовим незначним ростом конвекційних токів з ростом 

теплової потужності та більш інтенсивним підвищенням температури верхніх 

шарів рідини.   
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Таблиця 2.3 

Значення густини теплового потоку qвк, що визначає границю переходу від 

режиму випарювання до режиму розвиненого бульбашкового кипіння 

 

Теплоносій Гранична густина теплового потоку qвк, Вт/м
2
 

Аміак 3500 

Ацетон 2250 

Метанол 2100 

Пентан 2100 

Ізобутан 2250 

 

 

 

 

Рис. 2.16. Узагальнення експериментальних даних інтенсивності 

теплообміну в зоні випаровування АКТТ в конвекційному режимі «А»: 

1 – dзовн = 17 мм (аміак); 2 – dзовн = 14 мм (аміак); 3 – dзовн = 12,5 мм (аміак); 

4 – dзовн = 10 мм (аміак); 5 – dзовн = 12,5 мм (ацетон); 6 – dзовн = 10 мм (ацетон);  

7 – dзовн = 12,5 мм (пентан); 8 – dзовн = 10 мм (пентан) 

 

Отримані експериментальні дані з відхиленням ±20 % корелювалися з 

розрахунковою формулою (2.1). Розбіжність зумовлено похибкою прямих та 

непрямих вимірів. 
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2. Режим розвиненого бульбашкового кипіння (зона «Б», рис.2.2). 

При цьому режимі процес пароутворення проходить по всій поверхні 

змоченого периметру канавок. В цьому режимі геометрію КС будемо 

враховувати як відношення площини парового каналу до площини канавки. 

Крім того, будемо розглядати відношення густини пари до різниці густини 

рідини та пару, що визначає рушійну силу виходу парових бульбашок з КС та, 

відповідно, впливає на процес інтенсифікації теплообміну при кипінні. Також 

враховуємо густину теплового потоку, що підводиться до АКТТ, та комплекс, 

який характеризує інтенсивність прогріву пристінних шарів рідини і фактично 

визначає швидкість виникнення центрів пароутворення. 

У загальному вигляді для режиму, що визначений зоною «Б» (рис. 2.2), 

рекомендується залежність (2.3), за основу якої була взята формула Лабунцова 

Д.А. [368]:  
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де  λр – коефіцієнт теплопровідності рідини, Вт/(м⋅К); σ – поверхневий 

натяг рідини, Н/м2
;  νр – кінематичний коефіцієнт в’язкості рідини, м2

/с; ρп – 

густина пари, кг/м3
; ρр – густина рідини, кг/м3

; ts – температура насичення, 
0С; 

Sпк – площина парового каналу, м2
; Sк – площина канавки, м2

; q – густина 

підведеного теплового потоку, Вт/м2
. 

 

Формула (2.3) може бути використана для розташування АКТТ у 

відповідності до схем «І», «ІІ» та «ІV». 

При розташуванні АКТТ у відповідності до схеми «ІІІ» можна 

рекомендувати залежність (2.4), яка враховує зниження ефективності при 

роботі АКТТ проти сили тяжіння, що визначено гідравлічними процесами в 

КС: 
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У формулі (2.4) коефіцієнт КвВ , який враховує кут нахилу АКТТ, може 

бути знайдений як (2.5): 

 

δ⋅= 12,0вВК   ,                                              (2.5) 

 

де δ – величина перевищення початку зони випаровування над кінцем 

зони конденсації, яка визначається при Lеф АКТТ рівній 1 м.  

 

Формули (2.3) – (2.5) справедливі для коефіцієнту kвА = 0.6 … 0.8. Також 

вони справедливі для теплоносіїв: аміак, ацетон, пентан. 

Результати дослідження інтенсивності теплообміну в режимі розвиненого 

бульбашкового кипіння (режим «Б») наведено на рис. 2.17. Узагальнення 

експериментальних даних має високе співпадання з розрахунковими даними за 

формулами (2.3) та (2.4) при   густинах   теплових   потоків від 0,5 Вт/см2
 до 

1,5 Вт/см2
.
 В діапазоні густин теплових потоків від 0,3 до 0,5 Вт/см2

 

узагальнення дає розбіжність до 35 % для всіх теплоносіїв та практично для 

всіх діаметрів АКТТ, що обумовлено великим темпом росту коефіцієнтів 

теплообміну і складністю їх фіксації з великою точністю. Але, взагалі, 

експериментальні результати підтвердили залежність в даній зоні коефіцієнтів 

теплообміну від густини теплового потоку в ступені 2/3. Даний режим є 

найбільш сприятливим для функціонування АКТТ, при якому можливо 

отримати найменші значення її термічного опору. 

3. Перехідний режим від бульбашкового кипіння до плівкового (зона «В», 

рис. 2.2). 
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Для даного режиму можна запропонувати залежність, що базується на 

формулі (2.3). Але додатково вводимо в цю залежність коефіцієнт СвВ, який 

враховує гідравлічні та теплові процеси, що знижують інтенсивність 

теплообміну в зоні випаровування при підвищенні густини теплового потоку. 

Також необхідно визначитись з грачиною густиною теплового потоку (qкп), що 

визначає границю переходу від режиму розвиненого бульбашкового кипіння 

до перехідного режиму. Від її величини залежить діапазон використання цих 

формул. 

 

 

 

 

Рис. 2.17. Узагальнення експериментальних даних по інтенсивності 

теплообміну в зоні випаровування АКТТ в режимі розвиненого бульбашкового 

кипіння  (режим «Б»): 

1 – dзовн = 17 мм (аміак); 2 – dзовн = 14 мм (аміак); 3 – dзовн = 12,5 мм (аміак); 

4 – dзовн = 10 мм (аміак); 5 – dзовн = 12,5 мм (ацетон); 6 – dзовн = 10 мм (ацетон);  

7 – dзовн = 12,5 мм (пентан); 8 – dзовн = 10 мм (пентан) 

 

В таблиці 2.4 наведені значення граничної густини теплового потоку для 

різних теплоносіїв, що розділяє зони «Б» та «В», тобто, що визначає границю 

переходу від режиму розвиненого бульбашкового кипіння до перехідного 

режиму. 
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Таблиця 2.4 

Значення густини теплового потоку qкп, що визначає границю переходу 

від режиму розвиненого бульбашкового кипіння до перехідного режиму 

 

Теплоносій Гранична густина теплового потоку qкп, Вт/м
2
 

Аміак 15000 

Ацетон 11500 

Метанол 12000 

Пентан 11000 

Ізобутан 11500 

 

Таким чином, методика розрахунку наступна: 

– при qгр < qкп, використовуємо формулу (2.6): 
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– при qгр ≤ qвк, у формулі (2.6) використовуємо СвВ у відповідності до 

залежності (2.8): 
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Вище було зазначено, що коефіцієнт теплообміну в зоні випаровування 

повинен залежати від ефективної довжини АКТТ. Вплив ефективної довжини 
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АКТТ на коефіцієнт теплообміну враховує залежність (2.9). Гранична густина 

теплового потоку qгр визначає перехід між зонами «Б» та «В» та знаходиться за 

формулою (2.9): 

 

веф

гр
SL

QL
q

⋅
⋅= 58,0       ,                                            (2.9) 

 

де Lеф – ефективна довжина АКТТ, м; QL – максимальна 

теплотранспортна здатність АКТТ, Вт·м; Sв – площа поверхні теплообміну в 

зоні випаровування, м2
. 

 

У випадку розташування АКТТ у відповідності до схеми «IV» можна 

використовувати залежність (2.10): 
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де СвВ розраховується відповідно до формули (2.8). 

 

Режим «В» характеризувався плавним спаданням інтенсивності 

теплообміну. Результати дослідження в перехідному режимі (режим «В») 

наведено на рис. 2.18. Отримані експериментальні дані з відхиленням ±20% 

корелювалися з розрахунковими формулами (2.6) та (2.10). Розбіжність 

зумовлено похибкою прямих та непрямих вимірів. 

Як показав аналіз, запропоновані залежності дозволяють розраховувати 

коефіцієнти теплообміну в зоні випаровування АКТТ, заправлених 

теплоносіями: ацетон, пентан та аміак у діапазоні густини теплового потоку 

від 0,1 Вт/см2
 до 7,0 Вт/см2

. 
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Рис. 2.18. Узагальнення експериментальних даних по інтенсивності 

теплообміну в зоні випаровування АКТТ в перехідному режимі (режим «В»): 

1 – dзовн = 17 мм (аміак); 2 – dзовн = 14 мм (аміак); 3 – dзовн = 12,5 мм (аміак); 

4 – dзовн = 10 мм (аміак); 5 – dзовн = 12,5 мм (ацетон); 6 – dзовн = 10 мм (ацетон);  

7 – dзовн = 12,5 мм (пентан); 8 – dзовн = 10 мм (пентан) 

 

Вплив рушійної сили виходу парових бульбашок з КС та інтенсивності 

прогріву пристінних шарів рідини на коефіцієнт теплообміну зображено на 

рис. 2.19. Ріст температури насичення теплоносія призводить до росту 

відношення густини пари до різниці густин рідини та пари, що є важливим 

фактором, який впливає на інтенсифікацію теплообміну. Ріст густини пари і 

зниження густини рідини від температури насичення призводить до 

покращення умов спливання та відводу парових бульбашок з канавок. З іншого 

боку, інтенсивність прогріву пристінних шарів рідини також позитивно 

позначається на підвищенні коефіцієнтів теплообміну. Так, з підвищенням 

температури насичення, більш інтенсивне зменшення кінематичної в’язкості та 

поверхневого натягу у порівняння із зменшенням теплопровідності рідини, 

призводить до інтенсифікації виникнення центрів пароутворення. Таким 

чином, рушійна сила виходу парових бульбашок та інтенсивності прогріву 

пристінних шарів рідини одночасно з густиною теплового потоку та 
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геометричними параметрами канавки є важливими факторами, що впливають 

на інтенсивність теплообміну в зоні випаровування АКТТ.    

 

 

 

Рис. 2.19. Узагальнення експериментальних даних по інтенсивності 

теплообміну в зоні випаровування АКТТ в режимі розвиненого бульбашкового 

кипіння  (режим «Б») з теплоносієм аміак: 1 – dзовн = 17 мм; 2 – dзовн = 14 мм;  

3 – dзовн = 12,5 мм; 4 – dзовн = 10 мм; з теплоносієм ацетон:  

5 – dзовн = 12,5 мм; 6 – dзовн = 10 мм; з теплоносієм пентан:  

7 – dзовн = 12,5 мм; 8 – dзовн = 10 мм 

 

2.2.1.10 Порівняння розрахункових та експериментальних даних з 

результатами інших авторів 

На сьогоднішній день у літературі існує неоднозначна інформація щодо 

величин коефіцієнтів теплообміну в зоні випаровування АКТТ. Так, 

наприклад, для теплоносія аміак наведені дані свідчать про те, що автори 

приводять результати по коефіцієнтам теплообміну від 3 000 Вт/м2К [376] до 

300 000 Вт/м2К [378]. При цьому розглядаються різні варіанти отримання 

даних: експериментальні, аналітичні та методи зворотних задач на основі 
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експериментальних даних за температурним полем АКТТ. Така велика 

відмінність в отриманих даних, перш за все, пов’язана з підходом оцінки 

площини поверхні теплопідводу. В основному, за основу береться діаметр 

нарізки, а в деяких випадках просто аналітично визначаються коефіцієнти 

теплообміну, коли автори базуються на автомодельності відносно теплового 

потоку, що передається. 

Для підтвердження можливості використання запропонованих емпіричних 

узагальнень необхідно провести більш детальний аналіз та узгодження з 

результатами інших авторів. При цьому необхідно приділити увагу не тільки 

даним, що визначені на АКТТ, а й на інших конструкціях та формах поверхні. 

Отже, необхідно порівняти дані з результатами, отриманими при щілинному 

кипінні, при кипінні в гладкостінних термосифонах та на канавчатих 

поверхнях. 

Спочатку проведемо узгодження розрахункових даних з результатами, 

отриманими іншими авторами при дослідженні щілинного кипіння. На рис. 

2.20 наведені результати розрахунку коефіцієнта теплообміну за формулою 

(2.14) для АКТТ із dзовн = 14 мм та dзовн = 10 мм з теплоносієм етанол в 

порівнянні з результатами, отриманими при кипінні в щілинах 0,5 мм, 0,75 мм 

та 1,0 мм. 

Для розрахунку були вибрані АКТТ з діаметрами 14 мм та 10 мм, канавки 

яких практично відповідають щілинам з розмірами від 0,5 до 1,0 мм. 

Результати порівняння показують достатньо високе співпадання даних. 

Відмінність процесів у тому, що зниження розміру щілині призводить до 

підвищення коефіцієнту тепловіддачі, а у випадку з АКТТ зменшення її 

розміру призводить до зниження коефіцієнту теплообміну, що пов’язано з 

впливом на процес теплообміну в обмежених умовах, що більш впливає, ніж 

зменшення розмірів канавок на підвищення інтенсифікації цього процесу. 

Також процес може бути пов'язаний з тим, що збільшення діаметру 

канавки призводить до інтенсифікації процесу теплообміну в зоні 

випаровування. Так, наприклад, в АКТТ з діаметром 8 мм вузькі канали КС 
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призводять до ускладненого відведення пари з неї, що позначається на 

значному зниженні коефіцієнтів теплообміну (рис. 2.21). Такий показник може 

бути достатньо вагомим. Якщо розглянути густину теплового потоку 4000 

Вт/м2
, то для АКТТ із діаметром 8,1 мм коефіцієнт теплообміну менший в 1,2 

рази в порівнянні з АКТТ із діаметром 10 мм та в 1,32 рази з АКТТ діаметром 

14 мм. 

 

 

 

Рис. 2.20. Коефіцієнт теплообміну в зоні випаровування для теплоносія 

етанол: 

1 –розрахунок за формулою (2.3) для АКТТ із dзовн = 14 мм; 2 – розрахунок 

за формулою (2.3) для АКТТ із dзовн = 10 мм; 3, 4, 5 – щілинні канали 

відповідно  0,5 мм, 0,75 мм, 1,0 мм за даними авторів [369] 

 

 

Аналогічна ситуація спостерігається і на рис. 2.22. У цьому випадку теж 

нема узгодження впливу розміру щілини та канавок на інтенсифікацію процесу 

теплообміну. Але при порівнянні експериментальних величин коефіцієнтів 

теплообміну фреонів R11 та R113 при щілинному кипінні, отриманих іншими 

авторами, з розрахунковими даними для АКТТ із dзовн = 14 мм та 10 мм з 

теплоносієм пентан, можна відмітити достатньо близькі результати та характер 

зміни цих величин. 
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Рис. 2.21. Залежність коефіцієнту теплообміну в зоні випаровування від 

густини підведеного теплового потоку для АКТТ різних діаметрів, відповідно 

АКТТ із dзовн = 8 мм, 10 мм та 14 мм 

 

 

 

Рис. 2.22. Коефіцієнт теплообміну в зоні випаровування для теплоносіїв 

пентан, R11 та R113 та АКТТ: 

1 – розрахунок за формулою (2.3) із dзовн = 14 мм, теплоносій пентан;  

2 – розрахунок за формулою (2.3) для dзовн = 10 мм, теплоносій пентан;  

3, 4 – щілинні канали відповідно 0,75 мм, 1,0 мм, теплоносій R11 за 

даними автора [370]; 5, 6 – щілинні канали відповідно  0,5 мм, 1,0 мм, 

теплоносій R113 за даними авторів [371–374] 
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Таким чином, порівняння процесу теплообміну в канавчатій КС АКТТ з 

процесами в щілинах дає змогу зробити висновок, що природа протікання 

таких процесів в даних умовах є наближеною. 

 На рис. 2.23 та рис. 2.24 наведено порівняння розрахункових результатів, 

отриманих на основі залежностей (2.3) та (2.6) з експериментальними даними, 

отриманими на гладкостінних термосифонах та при кипінні у великому об’ємі. 

 

 

 

Рис. 2.23. Коефіцієнт теплообміну в зоні випаровування для теплоносіїв 

пентан та R11: 

1 – розрахунок за формулою (2.3) для АКТТ із dзовн = 14 мм, теплоносій 

пентан; 2 – розрахунок за формулою (2.3) та (2.6) для АКТТ із dзовн = 10 мм, 

теплоносій пентан; 3 – для вертикальних термосифонів з внутрішнім 

діаметром від 8 мм до 12 мм, теплоносій R11 за даними автора [3]; 4 – великий 

об’єм, теплоносій R11 за даними авторів [375] 

 

Співставлення показує, що використання канавчатої КС інтенсифікує 

процес теплообміну в зоні випаровування в порівнянні з гладкою поверхнею, 

приблизно на 20 … 40% у відповідності до величини густини теплового 

потоку. Крім того, якщо при кипінні в гладкостінних термосифонах та у 

великому об’ємі спостерігається ріст коефіцієнту тепловіддачі при значеннях 

густин теплового потоку вище 1,0 … 1,5 Вт/см2
, то у випадку АКТТ існує 
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поступове зменшення росту. Така характеристика спостерігалась при будь–

якому розташуванні АКТТ в просторі та при різних теплоносіях. 

Для аналізу результатів розрахунку коефіцієнтів теплообміну з 

експериментальними даними, отриманими на канавчатих поверхнях, на рис. 

2.24 наведено співставлення для АКТТ з dзовн = 14 мм та з dзовн = 10 мм з 

теплоносієм етанол та канавчатої поверхні з трикутними та трапецоїдними 

канавками.  

Такі результати також показують достатньо високе співпадання даних. 

Перш за все, результати розрахунку за формулою (2.3) дають достатнє 

співпадання з розрахунком за формулами, отриманими  Бурдо О.Г. [169, 170] 

(рис. 2.24) при густинах теплового потоку до 7,0 Вт/см2
. Також 

експериментальні дані, що були отримані на канавчатих поверхнях автором 

[367], підтверджують достатньо високу точність. 

 

 

Рис. 2.24. Коефіцієнт теплообміну в зоні випаровування для теплоносія 

етанол: 

1 –розрахунок за формулою (2.3) для АКТТ із dзовн = 14 мм; 2 – розрахунок за 

формулою (2.3) для АКТТ із dзовн = 10 мм; 3 – розрахунок за формулою [169]; 

4, 5 – кипіння на трикутних та трапецоїдних канавках, виконаних відповідно з 

міді та сталі, у відповідності до експериментальних даних автора [367] 
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Наступний аналіз направлений на співставлення з власними 

експериментальними результатами та результатами, отриманими іншими 

авторами для АКТТ космічного призначення. Таке співставлення наведено на 

рис. 2.25. 

 

 

 

Рис. 2.25. Середній коефіцієнт теплообміну в зоні випаровування для 

теплоносія аміак: 

1, 2, 3, 4 – розрахунок за формулами (2.14) та (2.15) відповідно для АКТТ 

із dзовн = 17 мм, 14 мм, 12,5 мм, 10 мм; 5, 6, 7, 8 – експериментальні дані 

відповідно для із dзовн = 17 мм, 14 мм, 12,5 мм, 10 мм; 9, 10, 11 – для АКТТ 

компанії SABCA із dзовн = 11 мм, 15 мм, 20 мм [376]; 12 – експериментальні 

дані для АКТТ із dзовн = 16 мм з трапецоїдними канавками (НТУУ «КПІ»);  

13 – значення коефіцієнтів теплообміну, отримані методом обернених 

задач на основі експериментальних даних по температурному полю АКТТ 

компанії Thales Alenia Space із dзовн = 22 мм та з трапецоїдними канавками 

[377]; 14 – розрахунок за формулами, наведеними в [169, 170];  

15 – експериментальні дані для АКТТ із dзовн = 12,5 мм з трапецоїдними 

канавками, наведені в [378] 
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У цьому сенсі необхідно звернути увагу на методиках розрахунку 

коефіцієнтів теплообміну. В багатьох випадках розглядається поверхня 

теплопідводу, яка визначається діаметром нарізки. Але, наприклад, для Ω-

подібної канавки ця площа може бути більшою, а для трапецоїдної чи 

прямокутної канавки – може бути меншою. Розглянемо співставлення з 

власними експериментальними результатами. Наведені дані для АКТТ, 

заправлених аміаком та розташованих відповідно до схеми «І», тобто, в 

горизонтальному положенні. Розрахунки за формулами (2.1), (2.3) та (2.6) 

коректно описують характер зміни коефіцієнтів теплообміну для АКТТ, 

заправлених аміаком.  

Перш за все проаналізуємо дані, що наведені компанією SABCA. Вони 

мають менше значення, але АКТТ компанії SABCA мають прямокутну КС. 

Крім того не визначено, відносно якої площини теплопідводу були оброблені 

результати. Якщо розрахунок провести відносно площини прямокутних 

канавок, отриманий загальний коефіцієнт теплообміну буде вищий.  

Порівняємо  результати  АКТТ  з  трапецоїдними  канавками:  АКТТ  із  

dзовн = 16 мм (НТУУ «КПІ») та АКТТ із dзовн = 22 мм компанії Tales Alenia 

Space, що отримані автором в роботі [379] (рис. 2.25 та 2.26). АКТТ із dзовн = 16 

мм має приблизно однакові величини коефіцієнтів теплообміну з АКТТ 17 мм 

та характер зміни коефіцієнтів теплообміну співпадає з результатами по АКТТ 

із dзовн  = 22 мм. Дані для АКТТ 22 мм були отримані зворотніми методами при 

обробці результатів досліджень її температурного поля. 

Якщо провести аналіз розрахунку за наведеними залежностями таких 

АКТТ, то можна зробити висновок, що такі узагальнення описують характер 

протікання процесу теплообміну достатньо точно при густинах теплового 

потоку до 7,0 Вт/см2
. 

Для аналізу коректності запропонованих залежностей при малих 

величинах густини теплового потоку, а також точності визначення переходу 

АКТТ з режиму «Б» до режиму «В», на рис. 2.26 та 2.27 наведено порівняння 

розрахункових та експериментальних даних менше за 0,5 Вт/см2
. 
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Рис. 2.26. Коефіцієнт теплообміну в зоні випаровування для теплоносія 

аміак: 

1, 2 – за формулами (2.3) та (2.6) відповідно для АКТТ із dзовн = 22 мм та 16 мм; 

3, 4 – експериментальні данні відповідно для АКТТ із dзовн = 22 мм [378]  

та 16 мм 

 

 

 

Рис. 2.27. Коефіцієнт теплообміну в зоні випаровування для теплоносія 

аміак: 

1 –розрахунок за формулами (2.1), (2.3) та (2.6) для АКТТ із dзовн = 12,5 мм;  

2 – експериментальні дані для АКТТ із dзовн = 12,5 мм 
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На рис. 2.28 та 2.29 наведене співставлення розрахункових коефіцієнтів 

теплообміну для АКТТ, що розташовані у відповідності до схеми «ІV» (тобто, 

в режимі термосифону), заправлених відповідно пентаном та ацетоном. 

  

 

Рис. 2.28. Коефіцієнт теплообміну в зоні випаровування для АКТТ із  

dзовн = 12,5 мм, заправленої пентаном та розташованої у відповідності до 

схеми «ІV»: 1– розрахунок за формулами (2.3) та (2.6); 2, 3, 4, 5, 6 – кути 

нахилу, відповідно 90
о
, 60

 о
, 45

 о
, 30

 о
 та 15

 о
 

 

 

 

Рис. 2.29. Коефіцієнт теплообміну в зоні випаровування для АКТТ із  

dзовн = 12,5 мм, заправленої ацетоном та розташованої у відповідності до 

схеми «ІV»: 1– розрахунок за формулами (2.3) та (2.6); 2, 3, 4, 5, 6 – кути 

нахилу, відповідно 90
о
, 45

 о
, 30

 о
 , 15

 о
 та 5о
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Результати підтверджують, що при роботі АКТТ в режимі ТС (при кутах 

від 5
о
 до 90

о
) величина кута нахилу практично не впливає на інтенсивність 

теплообміну. Форма кривої, що описує залежність коефіцієнтів теплообміну в 

АКТТ, розташованих у відповідності до схеми «ІV», аналогічна формі, що 

описує процеси при розташуванні АКТТ за схемами «І», «ІІ» та «ІІІ». 

 

2.2.1.11 Фізична модель теплогідравлічних процесів в канавчатій 

капілярній структурі зони випаровування АКТТ 

Результати наведених у п.п. 2.1 та 2.2 експериментальних досліджень 

теплообміну та візуалізації процесів пароутворення і переносу парової та 

рідинної фаз теплоносія в зоні нагріву АКТТ можна узагальнити у вигляді 

наступної фізичної моделі. В основу моделі покладено залежність 

інтенсивності теплообміну (α) в зоні випаровування АКТТ від густини 

теплового потоку (q) (рис. 2.30), що представляє собою одну з найбільш 

важливих характеристик теплопередаючої здатності АКТТ. Цю залежність 

можна поділити на чотири основні зони за характером і рівнем інтенсивності 

процесів теплопереносу. 

1. Зона «А» відповідає найменшим значенням q і характеризується 

мінімальною, практично незмінною, інтенсивністю теплообміну. Так, для 

АКТТ, заправлених аміаком, густина теплового потоку в зазначеній зоні не 

перевищує q = 0,3 Вт/см2
, а значення коефіцієнтів теплообміну обмежене 

величиною α = 3000 Вт/м2К. При вказаних значеннях q в зоні нагріву мають 

місце процеси випаровування з поверхні рідини, що заповнює канавки АКТТ. 

Основний термічний опір в процесі переносу теплоти складає термічний опір 

шару цієї рідини. Конвекційні токи, що утворюються в ньому (рис. 2.31), 

малоінтенсивні і практично не впливають на процеси переносу. Тому, при 

режимі, що розглядається, застосування поняття «тепловіддача» в значній мірі 

умовне, так як процес переносу теплоти здійснюється в основному шляхом 

теплопровідності. 
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Рис. 2.30. Залежність середнього коефіцієнту теплообміну в зоні 

випаровування АКТТ (з dзовн = 17 мм, теплоносій аміак) при горизонтальному 

розташуванні від густини теплового потоку 

 

 

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

 

Рис. 2.31. Характер конвекційних «токів» в шарі рідини, що заповнює канавки 

зони випаровування АКТТ при режимі випаровування: 

а – симетричні конвекційні потоки в прямокутних та трапецоїдних канавках;  

б – несиметричні конвекційні потоки в прямокутних та трапецоїдних канавках; 

в – конвекційні токи в в Ω-подібних канавках 
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Роль конвекційних токів підвищується із зростанням густини теплового 

потоку: вони стають більш інтенсивними, що в свою чергу інтенсифікує 

процес випаровування з поверхні меніску. При цьому виникають як 

симетричні (рис. 2.31, а), так і несиметричні (рис. 2.31, б) контури циркуляції. 

В експериментах не виявлено контрольованих режимних факторів, що 

визначають умови формування симетричних чи несиметричних циркуляційних 

контурів. Можна припустити, що симетричні контури характерні для випадку 

симетричного розподілу температур на поверхнях суміжних (бічних) стінок 

канавки відносно її осі. Поодинокий несиметричний контур формується у 

випадках, коли температура бічних поверхонь з різних причин (неідентичність 

розмірів ребр між канавками, наявність шару забруднень на одній з поверхонь 

тощо) в достатній мірі відрізняються між собою. Для Ω - подібних канавок 

процес формування контурів циркуляції ускладнюється наявністю ділянки 

«пережиму» між циліндричною артерією та зовнішньою частиною канавки 

(рис. 2.31, в). У цьому випадку конвекційні токи мають хаотичні характер і 

форму.  

2. Зона «Б» на більшій своїй частині відповідає процесу розвиненого 

бульбашкового кипіння (рис. 2.32) і характеризується різким ростом 

коефіцієнту теплообміну відносно рівня, характерного для зони «А». Для 

АКТТ, заправлених аміаком, величина коефіцієнтів теплообміну може 

досягати 12 000 Вт/м2К та вище. Ріст коефіцієнту теплообміну сповільнюється 

при наближенні до границі зон «Б» та «В». 

Процес теплопереносу проходить з формуванням центрів пароутворення 

(ЦПУ). При підвищенні густини теплового потоку кількість ЦПУ зростає, 

зростають кількість парових бульбашок та швидкість їх відводу. Це 

призводить до інтенсивного перемішування рідини в канавках та до значного 

росту коефіцієнту теплообміну. Не існує значних відмінностей в формуванні 

ЦПУ і картині переносу парової фази при даному режимі в прямокутних, 

трапецоїдних (рис. 2.32, а), так і в Ω-подібних канавках (рис. 2.32, б). 

Спостерігається лише незначне ускладнення відводу парових бульбашок в Ω-
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подібних канавках від циліндричної основи канавки (артерії) до верхньої її 

частини. Але це не призводило до значних відмінностей у величинах 

теплообміну. 

 

 

(а) 

 

(б) 

Рис. 2.32 – Схеми утворення та відведення парової фази в режимі 

бульбашкового кипіння: 

а – трапецоїдна канавка; б – Ω-подібна канавка;  

1 – рідина; 2 – центри пароутворення; 3 – парові бульбашки 

 

Важливим фактором є оцінка величини густини теплового потоку, що 

відповідає переходу між зоною «Б» та зоною «В», так як режим «Б» є 

основним режимом функціонування АКТТ, а режим «В» характеризує перехід 

роботи АКТТ в критичну зону, за якою розпочинаються кризові явища. Для 

АКТТ, заправленої аміаком, величина густини теплового потоку, що 

характеризує перехід від зони «Б» до зони «В», дорівнює 1,5 Вт/см2
. Для інших 

теплоносіїв інформація наведена в табл. 2.4. 

3. Зона «В». Відповідає переходу від бульбашкового режиму кипіння до 

плівкового. Характеризується тенденцією зменшення величин коефіцієнтів 

теплообміну при підвищенні густини теплового потоку. У АКТТ, заправлених 

аміаком,   коефіцієнти    теплообміну      можуть      спадати      від    значень    

αв = 12000 Вт/м2К до αв = 4000 Вт/м2К і нижче. При цьому спостерігаються 

суттєві коливання значень коефіцієнтів теплообміну, амплітуда яких може 

досягати до 2000 Вт/м2К і вище. Зазначені коливання пов'язані з проблемами 
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виходу підвищеної за обсягом парової фази в паровий канал через вузький 

зазор («пережим»), який пов'язує циліндричну і верхню частини канавки КС. 

Відповідні режими характеризуються різким коливанням величин 

коефіцієнтів теплообміну. Це спостерігається для всіх типів канавок, але якщо 

для прямокутних та трапецоїдних канавок амплітуда коливань значень αв  не 

перевищує 1 000 Вт/см2
, то для Ω-подібних канавок ця амплітуда може 

складати 2 000 Вт/см2
 та вище. При зазначених режимах спостерігаються 

основні відмінності в процесі відводу парових бульбашок для прямокутних та 

трапецоїдних канавок в порівнянні з Ω-подібними канавками. Якщо для 

прямокутних та трапецоїдних канавок практично нема проблем з відводом 

парових бульбашок (рис. 2.33, а), то для Ω-подібних канавок існує проблема з 

їх виходом через вузький канал, що з’єднує циліндричну і верхню частини 

канавки (рис. 2.33, б). 

 

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рис. 2.33. Схеми утворення та відводу парової фази  

в перехідному режимі:  

а – трапецоїдна канавка; б – Ω-подібна канавка (перекриття паровою 

бульбашкою з’єднувального каналу); в – Ω-подібна канавка (вихід парової 

бульбашки до верхньої частини канавки);  

1 – рідина; 2 – центри пароутворення; 3 – парові бульбашки 

 

Механізм процесів переносу в режимі «В» можна представити наступним 

чином. При високій густині теплового потоку (більше 2,0 Вт/см2
), характерній 

для даної зони, формування ЦПО відбувається настільки інтенсивне, що 
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утворені бульбашки пари миттєво збираються в єдину велику парову 

бульбашку. Вихід такої бульбашки в паровий канал через «пережим» КС 

пов'язаний з необхідністю подолання помітного гідравлічного опору. Тому, у 

«пережимі» бульбашка зупиняється. Безперервне підведення теплоти 

призводить до зростання її розмірів, підвищення тиску в артерії і різкого 

зменшення інтенсивності формування ЦПО. Крім цього, збільшення розмірів 

парової бульбашки викликає витіснення частини рідини із зони випаровування 

в адіабатичну зону АКТТ (рис. 2.34, а). В результаті значення αв  зменшуються. 

Все це відбувається до того часу, поки тиск в артерії не досягає значення, 

достатнього для подолання гідродинамічного опору «пережиму». Після 

досягнення такого тиску (перепаду тисків) парова бульбашка виходить з 

канавки в паровий канал (рис. 2.34, б) і тиск в зоні пароутворення різко 

зменшується. Це в свою чергу викликає різке зворотне закидання «снаряда» 

рідини в зону нагріву з адіабатної зони, кількість ЦПО, а разом з ним й 

інтенсивність теплообміну знову підвищується. Процес набуває циклічного 

характеру. Частота коливань контрольованих значень актуальних величин 

залежить від густини теплового потоку і геометричних розмірів КС та може 

досягати до 5 коливань в секунду. 

 

 

(а) 

 

(б) 

Рис. 2.34. Флуктуації подачі рідини з адіабатної зони в зону 

випаровування АКТТ:  

а – зростання і зупинка парової бульбашки, витіснення рідини в 

адіабатну зону; б – вихід парової бульбашки в паровий канал, повернення 

рідинного "снаряду" в зону випаровування; 1 – рідина в зоні випаровування;  

2 – центри пароутворення; 3 – парова бульбашка; 4 – снаряд рідини 
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Входження в зону «В» є «сигналом» плавного переходу АКТТ в кризову 

область. Функціонування АКТТ при теплових навантаженнях, характерних для 

зони «В», є стабільним, але небажаним. 

 

4. Зона «Г» відповідає початку кризових явищ та самої кризи теплообміну 

в зоні нагріву АКТТ (рис. 2.35). Характеризується виникненням плівкового 

кипіння в більшості випадків за рахунок гідравлічних обмежень капілярної 

структури. 

 

 

(а) 

 

(б) 

 

Рис. 2.35 – Схема процесу пароутворення в кризовій зоні: 

а – трапецоїдна канавка; б – Ω-подібна канавка;  

1 – рідина; 2 – зона осушення чи плівка пари 

 

Слід відмітити, що межі між зонами на рис. 2.30 мають в деякій мірі 

умовний характер і відповідають не конкретним значенням q, а повним їх 

діапазонам. Крім того, при значеннях q, що відповідають межі між зонами «В» 

і «Г» за довжиною зони випаровування можуть послідовно спостерігатися всі 

чотири характерні режими роботи АКТТ (рис. 2.36).  

При поверненні  теплоносія з адіабатної зони, спочатку спостерігається 

конвекційна зона (режим випаровування, зона «А»). Поступово рідина 

прогрівається та розпочинається зона бульбашкового кипіння (зона «Б»). Далі 

наступає зона перехідного режиму (зона «В»). Ближче до торця АКТТ 

з’являються перші зони осушення, що і є ознакою початку кризи в АКТТ (зона 

«Г»). 
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Рис. 2.36. Схема теплообміну в зоні випаровування АКТТ в загальному 

випадку:  

1 – рівень рідини по довжині зони випаровування; 2 – центри 

пароутворення; 3 – парові бульбашки; 4 – зони осушення чи плівка пари 

 

Узагальнену схему, що відображає фізичну модель теплогідравлічних 

процесів в АКТТ відображає рис. 2.37. 

 

 

 

Рис. 2.37. Узагальнена схема теплогідравлічних процесів в АКТТ 
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2.2.2 Дослідження теплообміну в зоні конденсації алюмінієвих теплових 

труб з канавчатою капілярною структурою 

 

2.2.2.1 Теплообмін в зоні конденсації 

Процеси конденсації пари і передача теплоти через капілярну структуру 

до корпусу АКТТ, що протікають з визначеною інтенсивністю, визначають, 

поряд із процесами теплообміну в зоні випарювання, температурне поле АКТТ 

та їх термічний опір. Для всіх двофазних систем, таких як ТТ та ТС, можна 

віднести наступні характерні особливості конденсації пари в умовах їх 

замкнутої порожнини: вплив на закономірності теплообміну газів, що не 

конденсуються, можлива взаємодія фаз на межі розділу в умовах протитечії 

плівки рідини і потоку пари, затоплення конденсатом канавчатої КС, взаємний 

вплив гідродинамічних процесів на ділянках кипіння і конденсації, можливий 

унос рідини на конденсаційну ділянку. 

Теплообмін при конденсації на поверхні з капілярною структурою істотно 

відрізняється від умов теплообміну на гладкій поверхні. Так, на капілярній 

структурі відбувається конденсація насиченого пару з одночасним відтоком 

конденсату за допомогою капілярних сил, а теплота відводиться через тонкий 

шар теплопровідної структури.   

На сьогодні існує ряд підходів та методик визначення значень 

коефіцієнтів теплообміну в ТС та ТТ. Так, у роботах [74, 380, 381, 382] 

розглядається плівкова конденсація теплоносія в ТС, у роботі [3] 

розглядаються конденсації при умовах існування двофазного шару теплоносія. 

Також існують підходи для визначення коефіцієнтів теплообміну в зоні 

конденсації ТТ. В роботі [20] розглядається методика визначення 

інтенсивності теплообміну в зоні конденсації ТТ з металоволокнистою КС. 

Особливістю при конденсації теплоносія в АКТТ, тобто, безпосередньо в 

канавчатій КС є те, що вся поверхня теплопередачі залита рідиною (зона 

артерій канавок) чи покрита тонкою плівкою конденсату, товщина якої 

залежить від інтенсивності як самого процесу конденсації, так і від кількості 
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рідини в канавках. Кількість рідини в канавках залежить від багатьох факторів, 

таких як положення поверхні конденсації в гравітаційному полі, геометричних 

параметрів канавок та, відповідно, капілярних сил, в'язкості рідини тощо. При 

цьому відсутність рідинної плівки на зовнішній поверхні та неможливість 

відведення рідини з канавок, наприклад, під дією сили тяжіння або капілярних 

сил, є лише винятком. Залежності, що отримані для поверхонь з канавчатою 

КС (трикутної та трапецоїдною), які наведені в роботах [367, 383, 384], мають 

великі розбіжності з експериментальними результатами, так як вони не 

враховують гідродинамічні явища при режимі конденсації. Автори в роботах 

[169, 170] приводять залежність, що основана на формулі для визначення 

коефіцієнтів теплообміну при плівковій конденсації. Наведена залежність дає 

достатньо високу точність розрахунку при порівнянні з експериментальними 

даними. 

Обмеженість даних для визначення інтенсивності теплообміну при 

конденсації на поверхнях з канавчатою структурою та зовсім їх відсутність для 

АКТТ, ставить питання про необхідність детального аналізу існуючих 

експериментальних даних та на основі його визначення залежності коефіцієнта 

теплообміну в цій зоні АКТТ. 

Актуальність такої задачі також підтверджується тим, що перспективним 

виявилося використання спеціальним чином профільованих труб для 

інтенсифікації теплообміну при конденсації [3] в ТС. Такі труби мають 

кільцеві канавки, що турбулізують плівку. Інтенсифікація теплообміну при 

цьому досягається всередині труби внаслідок турбулізації пристінного шару 

охолоджуючої рідини. Крім того, канавки на теплообмінній поверхні служать 

конденсатозбірниками, так як при плівковій конденсації за рахунок сил 

поверхневого натягу рідина з поверхні стягується в них. В ІТТФ НАН України 

та НТУУ «КПІ» виконано комплекс досліджень з визначення значень 

коефіцієнтів теплообміну при конденсації на таких профільованих трубах. 

Узагальнені залежності для визначення коефіцієнтів теплообміну при 

конденсації водяної пари отримані авторами та наведені в роботі [385]. Таким 
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чином, розглядаючи умови тепломасообміних процесів в зоні конденсації 

АКТТ, можна зробити висновок, що канавчата КС також інтенсифікує 

теплообмін при конденсації за рахунок збирання конденсату. 

При розгляді випливу інших факторів на інтенсивність теплообміну в зоні 

конденсації АКТТ слід приділити увагу залежності коефіцієнтів теплообміну 

від кута нахилу АКТТ. В ряді робіт [11, 74] відзначено, що кут нахилу в 

значній мірі впливає на формування та проходження процесів в зоні 

конденсації ТТ. Таким чином, при аналізі даних та побудові залежностей для 

визначення коефіцієнтів теплообміну в даній зоні необхідно це враховувати. 

Методика визначення експериментальних значень коефіцієнтів 

теплообміну в зоні конденсації викладена у Додатку Б, аналіз похибки 

досліджень – у Додатку В. 

  

 2.2.2.2 Вплив геометричних розмірів профіля на процес конденсації в 

АКТТ 

За аналогією до визначення коефіцієнта теплообміну в зоні випаровування 

проведемо аналіз впливу геометрії профіля АКТТ на коефіцієнт теплообміну в 

зоні конденсації. Узагальнення експериментальних даних не дають явно 

вираженої залежності інтенсивності теплообміну в зоні конденсації від виду 

АКТТ. Так, на рис. 2.38 наведена залежність коефіцієнта теплообміну від 

густини теплового потоку для різних діаметрів АКТТ, що розташовані 

горизонтально (схема розташування «І»). У цьому випадку при обробці 

експериментальних даних враховувалось, що теплоносій повністю заповнює 

капілярну структуру в зоні конденсації, а також те, що конденсація проходить 

на частині виступів капілярної структури та поверхні охолодженого теплоносія 

в канавці. 

Можна виявити не значний вплив геометричних розмірів АКТТ на процес 

конденсації. Так, при підвищенні діаметра АКТТ коефіцієнт теплообміну 

незначно знижується. Така залежність характерна для всього діапазону 

густини теплового потоку (від 0,5 до 5,0 Вт/см2
).  
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Також необхідно відмітити, що на інтенсивність процесів теплообміну в 

зоні конденсації АКТТ впливає комплексно як величина густини теплового 

потоку, так і температура насичення теплоносія. На рис. 2.38 відображено 

комплексний вплив цих факторів. Так, при підвищенні густини теплового 

потоку та температури насичення теплоносія спостерігається незначне 

зменшення коефіцієнту теплообміну до моменту початку кризових явищ в 

АКТТ, що визначається процесами теплообміну в зоні випаровування або 

гідравлічними процесами в капілярній структурі. 

 

 

 

Рис. 2.38. Залежність коефіцієнту теплообміну в зоні конденсації для 

теплоносія аміак та АКТТ із dзовн , що дорівнює відповідно:  

1 – 8 мм; 2 – 10 мм; 3 – 12,5 мм; 4 – 14 мм; 5 – 17 мм 

 

Для теплоносія аміак експериментальні значення коефіцієнту теплообміну 

в зоні конденсації для АКТТ змінюються в діапазоні 7000 … 12 000 Вт/м2
. 

Більш детальний аналіз залежності коефіцієнту теплообміну в зоні 

конденсації від густини теплового потоку та температури насичення 

теплоносія були проведені для 12–ти зразків ідентичних АКТТ із dзовн  = 12,5 

мм та однаковою масою заправленого теплоносія (аміак). 
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Аналіз показав, що в діапазоні значень густини теплового потоку від 1,0 

до 2,5 Вт/см2
 результати підтверджують характер впливу густини теплового 

потоку та температури насичення теплоносія на коефіцієнт теплообміну. При 

густині теплового потоку вище 2,5 Вт/см2
 результати не можна брати до уваги, 

тому, що ці значення відповідають початку кризи в АКТТ і результати дають 

великі розбіжності. При густині теплового потоку менше за 1,0 Вт/см2
 

результати також не можуть бути розглянуті, що пояснюється значною 

похибкою визначення величини інтенсивності теплообміну при малих 

теплових потоках. 

Для подальшого обґрунтування важливо також виявити вплив на 

інтенсивність теплообміну при конденсації форми канавки. На відміну від 

процесу випаровування чи кипіння при конденсації не існує значної 

відмінності при проходженні процесів в Ω-подібній та трапецоїдній канавках. 

В значній мірі, що було відмічено вище, процес конденсації відбувається на 

поверхні теплоносія та верхній частині КС. Таким чином, основний відмінний 

фактор при цьому, який може впливати на інтенсивність – це ефективна 

теплопровідність КС. Тобто, відношення частини площини, що зайнята 

канавками до конструкційної частини корпусу в зоні КС.  

Багаточисельні результати експериментальних досліджень з різними 

типами АКТТ показують, що не існує істотного впливу форми канавок у 

відповідності до табл. 2.1 на інтенсивність процесу теплообміну. Як приклад, 

на рис. 2.39 наведено порівняння значень коефіцієнтів теплообміну для двох 

АКТТ, заправлених аміаком та з різними типами канавок:  Ω-подібною та 

трапецоїдною. Експериментальні дослідження проводились при однакових 

умовах: величинах теплового потоку, величинах зон конденсації та 

випаровування, розташуванні АКТТ (у даному випадку розташування – 

горизонтальне, схема «І») тощо. Форма залежності коефіцієнту теплообміну 

від густини теплового потоку та його величина практично не відрізнялися. 
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Рис. 2.39. Порівняння коефіцієнту теплообміну в зоні конденсації для 

теплоносія аміак та АКТТ з Ω-подібною та трапецоїдною канавками:  

1 – з dзовн  = 17 мм; 2 – з dзовн  =16 мм 

 

Таки чином, в загальному вигляді форма канавок не чинить істотного 

впливу на інтенсивність процесів теплообміну при конденсації. При побудові 

залежностей для їх розрахунку необхідно враховувати розмір парового 

простору АКТТ, який визначає стиснені умови, та величини самої канавки, що 

визначають капілярні сили та чинять вплив на інтенсивність відводу 

теплоносія.   

 

2.2.2.3 Вплив кута нахилу АКТТ на процес конденсації 

Значний вплив на проходження процесу конденсації в АКТТ чинять 

умови, що визначаються її розташуванням в полі сили тяжіння. Це пов’язано з 

факторами, що впливають на можливість відводу теплоносія із зони 

конденсації. Чим інтенсивніше проходить процес відводу рідини із зони 

конденсації, тим вище коефіцієнти теплообміну. При цьому істотний вплив 

мають габарити самої канавки. Дійсно, в залежності від умов розташування 

АКТТ, комплексний вплив капілярних сил та сили тяжіння стає основними 
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факторами, які визначають проходження процесів тепломасообміну при 

конденсації в АКТТ. 

На рис. 2.40 зображено розріз профілю АКТТ в зоні конденсації. Як 

показали візуальні спостереження, процес конденсації може проходити на 

заповнених канавках та осушених канавках.   

 

 

 

Рис. 2.40. Конденсація пари на канвачатій КС: 

1 – заповнена теплоносієм канавка; 2 – осушена канавка 

 

При горизонтальному розташуванні АКТТ (схема «І») практично по всій 

довжині зони конденсації канавки повністю заповнені. У цьому випадку пара 

конденсується на плівці рідини та на частинах виступів КС, які теж покриті 

плівкою теплоносія. Інтенсивність процесу конденсації багато в чому залежіть 

від ефективної теплопровідності КС та швидкості відводу теплоносія із зони 

конденсації. Швидкість відводу теплоносія із зони конденсації залежить від 

капілярного напору (тобто, здатність канавок за рахунок капілярних сил 

відводити теплоносій) та від величини теплового потоку, що передається. Це є 

основними факторами (не враховуючи властивості теплоносія), що значно 

впливають на процес конденсації при горизонтальному розташуванні. 

У випадку розташування АКТТ відповідно до схеми «ІІІ», тобто, при 

перевищенні зони випаровування над зоною конденсації, процес 

ускладнюється тим, що додатковим фактором є сила тяжіння. Сила тяжіння 
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ускладнює відвід теплоносія та протидіє капілярним силам. На рис. 2.41 

наведені експериментальні результати коефіцієнтів теплообміну для АКТТ із 

dзовн = 17 мм, заправленої аміаком при різних перевищеннях зони 

випаровування над зоною конденсації. 

 

 

 

Рис. 2.41. Вплив перевищення зони випаровування над зоною конденсації 

на значення коефіцієнту теплообміну в зоні конденсації для АКТТ з  

dзовн  = 17 мм та при перевищеннях δ:  

1 – 2 мм; 2 – 4 мм; 3 – 6 мм; 4 – 8 мм 

 

При цьому було зафіксовано значне зниження інтенсивності теплообміну 

при підвищенні перевищення зони випаровування над зоною конденсації. Це 

пов’язано з тим, що з підвищенням кута нахилу підвищується вплив сили 

тяжіння. Капілярні сили не можуть утримувати рідину і вона накопичується в 

зоні конденсації та утворює спочатку «калюжу», а з часом – рідинну 

«пробку». Пара конденсується тільки на частині канавок, як правило 

розташованих зверху, а також на поверхні «калюжі». Інтенсивність процесу 

конденсації зменшується, причиною чого є: різке погіршення відводу 

теплоносія із зони конденсації, зменшення поверхні для конденсації,  
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утворення додаткового термічного опору за  рахунок шару «калюжі» чи 

рідинної «пробки». 

Також слід зазначити на цьому прикладі, що аналогічні процеси 

протікають і при наближенні роботи АКТТ до величин теплових потоків, що 

передаються (як правило при їх значенні близько 0,6 … 0,8 QL), при яких 

з’являються кризові явища в зоні випаровування. Внаслідок погіршення 

відводу теплоносія за рахунок гідравлічних обмежень КС, теплоносій 

накопичується в зоні конденсації. Крім того, на процес накопичування чи 

«запирання» теплоносія в зоні конденсації впливає і підвищення швидкості 

пари при підвищенні теплового потоку, що передається. Це призводить 

спочатку до часткового гальмування, а потім і до зриву частини теплоносія з 

канавки при зустрічних потоках пари та рідини. Даний процес проаналізовано 

авторами в роботі [366]. З рис. 2.41 видно, що цей процес розпочинається з 

густини теплового потоку в зоні конденсації для перевищення 2 мм 

приблизно з 1,5 Вт/см2
, для перевищення 4 мм з 1,25 Вт/см2

, для перевищення 

6 мм з 1,0 Вт/см2
 та для перевищення 8 мм з 0,3 Вт/см2

. Але слід зазначити, 

що величини густини теплового потоку в зоні конденсації не є визначальними 

і вони характерні (різні) для кожного виду та умов функціонування АКТТ. 

Визначальною при цьому є величина теплового потоку, що передається 

АКТТ, чи густина теплового потоку в зоні випаровування АКТТ. 

У випадку розташування АКТТ відповідно до схем «ІІ» та «ІV», тобто, 

при перевищенні зони конденсації над зоною випаровування, процес 

комплексного впливу сили тяжіння та капілярних сил різко змінюється. При 

цьому сила тяжіння сприяє поверненню теплоносія до зони випаровування, а 

капілярні сили гальмують цей процес. Підвищення кута нахилу в загальному 

випадку інтенсифікують процеси теплообміну. При конденсації пари в 

канавках утворюються «снаряди» рідини, які рухаються під дією сили тяжіння 

до зони випаровування (рис. 2.42). Постійний відвід сконденсованого 

теплоносія звільняє поверхню канавок, що також підвищує інтенсивність 

конденсації і за рахунок підвищення площини, і за рахунок зменшення шару 
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рідини в канавках. Процес проходить миттєво. При скупченні достатньої 

кількості рідини в канавці, вона збирається у вигляді «снарядів» та 

відводиться до зони випаровування. При русі вздовж зони конденсації 

теплоносій переохолоджується, що також підвищує інтенсивність процесу 

теплообміну. Довжина «осушеної» канавки залежить від кількості теплоносія 

в АКТТ, кута нахилу, а також величини теплового потоку, що передається. 

 

 

 

Рис. 2.42. Відведення конденсату до зони випаровування АКТТ 

 

Це підтверджується і експериментальними даними. На рис. 2.43 наведені 

експериментальні результати коефіцієнтів теплообміну в зоні конденсації 

АКТТ із dзовн = 10 мм і з Ω-подібною канавкою та АКТТ із dзовн = 10 мм та 

трапецоїдною канавкою при кутах нахилу від 3
о
 до 90

о
. АКТТ були заправлені 

теплоносієм пентан. Результати підтвердили, що підвищення кута нахилу 

інтенсифікує процес конденсації. Основний приріст відбувається при зміні 

кута нахилу від 3
о
 до 15

о
. Також інтенсивність достатньо істотно зростає до 

30
о
. Після чого процес сповільнюється. Це пов’язане, перш за все, з впливом 

капілярних сил при малих кутах нахилу, що гальмують процес відведення 

теплоносія із зони конденсації. При цьому, при підвищенні кута нахилу, 

перевага сили тяжіння стає більш впливовою. При кутах нахилу більше 30
о
 

дія капілярних сил практично зовсім нівелюється. Враховуючи рівномірне 
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розповсюдження теплоносія по канавках, сила тяжіння діє практично 

стабільно на рідини по всьому периметру.  

 

 

(а) 

 

(б) 

 

Рис. 2.43. Вплив кута нахилу на значення коефіцієнта теплообміну в зоні 

конденсації при густині теплового потоку в цій зоні:  

1 – 0,6 Вт/см2
; 2 – 1,2 Вт/см2

; 3 – 1,5 Вт/см2
; 4 – 1,8 Вт/см2

; а – для АКТТ 

із dзовн  = 10 мм з Ω-подібною канавкою (h = 1,65 мм); б – для АКТТ із  

dзовн  = 10 мм з трапецоїдною канавкою (h = 0,5 мм) 

 

Для АКТТ з Ω-подібною канавкою підвищення коефіцієнту теплообміну 

може бути до 60%. Для АКТТ з трапецоїдною канавкою до 100%, в 

залежності від їх геометричних розмірів. Чим менше глибина канавки та її 

ширина, тим більше зростає коефіцієнт теплообміну. Це й підтверджує вплив 

капілярних сил на процес відводу теплоносія із зони конденсації. Чим менший 

цей вплив, тим вище зростає коефіцієнт теплообміну при конденсації з ростом 

кута нахилу АКТТ. Так, наприклад, для гладкостінного ТС з теплоносієм 

водою, коефіцієнт теплообміну зростає в 3 рази за даними роботи [11]. 

Таким чином, розташування АКТТ в полі сили тяжіння вносить достатній 

вплив в протікання процесу конденсації і потребує його подальшого 

урахування. 
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2.2.2.4 Вплив теплофізичних властивостей теплоносія на процес 

конденсації 

Вибір теплоносія робить суттєвий внесок в забезпечення інтенсифікації 

процесів теплообміну в зоні конденсації АКТТ. Такі властивості як схована 

теплота пароутворення, теплопровідність, в’язкість, густина пари та рідини є 

важливими факторами при формуванні залежностей для розрахунку 

коефіцієнту теплообміну. 

Як показав аналіз експериментальних даних для АКТТ у відповідності до 

таблиці 2.1 для теплоносія аміак, коефіцієнти теплообміну при конденсації 

можуть бути в діапазоні 7 000 … 10 000 Вт/м2
, для пентану і   ізобутану    

1 500 … 3 000 Вт/м2
, для ацетону 1 500 … 3 500 Вт/м2

. 

Таким чином, вибір теплоносія є важливим фактором, що впливає на 

температурне поле АКТТ та її термічний опір.  

 

2.2.2.5 Розрахунок коефіцієнтів теплообміну в зоні конденсації АКТТ на 

основі аналітичного рішення Нуссельта 

Для розрахунку середніх коефіцієнтів теплообміну в зоні конденсації 

АКТТ можна застосовувати аналітичне рішення Нуссельта. Такій підхід був 

запропонований в роботах [169, 170] для поверхні з канавчатою капілярною 

структурою (з трикутними та прямокутними канавками). В нашому випадку 

для АКТТ з Ω-подібними та трапецоїдними канавками формула приймає 

вигляд (2.11): 

 

( )3

40,385
р П р

К

р пк

r g

T d

λ ρ ρ
α

ν

⋅ ⋅ −
= ⋅

⋅ ∆ ⋅
  ,                                  (2.11) 

 

де λр – коефіцієнт теплопровідності рідини, Вт/(м⋅К); νр – кінематична 

в'язкість рідини, Па⋅с; ρр – густина рідини, кг/м3
; ρп – густина пару, кг/м3

; ∆Т – 
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температурний перепад (tп  – tст), 
0С;  g – прискорення вільного падіння, м/с2

; 

dпк – діаметр парового каналу, м. 

 

У цьому випадку процес накопичення конденсату в АКТТ та його 

можливе зростання по зоні конденсації розглядається як аналогічна задача для 

росту товщини плівки конденсату по мірі його стікання по пластині. Діаметр 

парового каналу (dпк) використовується як визначальний розмір. Також 

додатково можна враховувати масу заправки. При цьому вводиться 

коефіцієнт CN,, що приймає наступні значення: від 0,6 до 1,0 у відповідності 

до маси заправки теплоносія від 10% до 100%. Маса заправки розраховується 

відповідно до об’єму канавок. Тобто, коефіцієнт заповнення   0,6 відповідає 

10   % заповнення канавок теплоносієм, а 1,0 – 100 % заповнення. 

Дана формула може використовуватись при розташуванні АКТТ 

відповідно до схем «І» та «ІІ» (рис. 2.1).  

Для розрахунку коефіцієнтів теплообміну в зоні конденсації при роботі 

АКТТ відповідно до схеми «ІV» (рис. 2.1) можна використовувати наступну 

залежність (2.12): 

 

0.43(1 sin( ))ІV

К Кα α ϕ= ⋅ +  ,                                    (2.12) 

 

де αк – середній коефіцієнт теплообміну за формулою (2.12); φ – кут 

нахилу АКТТ. 

 

Для розрахунку коефіцієнтів теплообміну в зоні конденсації при роботі 

АКТТ відповідно до схеми «ІII» (рис. 2.1) можна використовувати залежність 

(2.13): 

 

0.1(1 )ІІІ

К К кα α δ −= ⋅ +  ,                                              (2.13) 
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де αк – середній коефіцієнт теплообміну за формулою (2.11); δк – 

величина перевищення початку зони випаровування над кінцем зони 

конденсації, яка визначається при Lеф АКТТ рівній 1 м.  

 

Експериментальні результати інтенсивності теплообміну в зоні 

конденсації наведено на рис. 2.44. Узагальнення експериментальних даних як 

відношення експериментальних чисел Нуссельта до розрахункових за 

формулами (2.11) відображають незначне зниження інтенсивності 

теплообміну з ростом густини теплового потоку. Таке зниження обумовлене 

підвищенням взаємодії парової та рідинних фаз на лінії контакту парового 

діаметру з канавками.  Крім того, величина коефіцієнтів теплообміну в АКТТ 

менша за їх величину при плівковій конденсації на гладкій пластині (рішення 

задачі Нуссельта), що пояснюється наявністю достатнього шару теплоносія у 

канавках, на відміну шару плівки на пластині, та різким зменшенням за 

рахунок цього інтенсивності теплообміну. 

 

 

 

Рис. 2.44. Узагальнення експериментальних даних інтенсивності 

теплообміну в зоні конденсації АКТТ у відповідності до формули  (2.11) з 

теплоносієм аміак: 

1 – dзовн = 17 мм; 2 – dзовн = 14 мм; 3 – dзовн = 12,5 мм; 4 – dзовн = 10 мм; з 

теплоносієм ацетон: 5 – dзовн = 12,5 мм; 6 – dзовн = 10 мм; з теплоносієм пентан: 

7 – dзовн = 12,5 мм; 8 – dзовн = 10 мм 
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Отримані експериментальні дані з відхиленням ±20% корелювалися з 

розрахунковою формулою (2.11) в діапазоні густин теплого потоку від 0,3 до 

2,0 Вт/см2
. Розбіжність зумовлено похибкою прямих та непрямих вимірів. 

Формула (2.11) враховує вплив на коефіцієнт теплообміну при 

конденсації: густину теплового потоку, температуру насичення теплоносія, 

теплофізичні властивості теплоносія, діаметр парового каналу АКТТ. 

Основними недоліками даної формули є: 

- вона не враховує гідравлічні процеси в канавках та на лінії контакту 

парового каналу і канавок, що істотно впливають на процес конденсації в 

АКТТ; 

- візуалізаційні дослідження показали, що не існує значного 

накопичування конденсату та постійного підвищення шару теплоносія по 

довжині зони конденсації за рахунок наявності канавчатої капілярної 

структури та його постійного відводу до зони випаровування.  

 

2.2.2.6 Розрахунок коефіцієнту теплообміну в зоні конденсації АКТТ з 

урахуванням капілярних сил та взаємодії парової і рідинної фаз 

Ставиться задача врахування при розрахунку коефіцієнтів теплообміну 

течії теплоносія в канавках та взаємодія рідинної фази з паром в АКТТ. Як 

зазначалося вище, інтенсивність процесу конденсації напряму залежить від 

інтенсивності відводу теплоносія із зони конденсації. Розглядається 

горизонтальне розташування АКТТ (рис. 2.45). На теплоносій в канавках 

діють лише капілярні сили, а силою тяжіння можна знехтувати. Таким чином, 

у загальному випадку інтенсивність відводу конденсату до зони 

випаровування буде визначатися капілярними силами, гідравлічним опором 

руху теплоносія в канавці та взаємодією рідинної та парової фаз теплоносія. 

  Капілярні сили залежать від геометрії канавки, які з поверхневим 

натягом теплоносія є основою для розрахунку капілярного напору. Як для 

трапецоїдної, так і для Ω–ої канавки, капілярний напір визначається різницею 
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капілярних тисків, що сформовані менісками в зонах випаровування та 

конденсації АКТТ. При цьому меніски формуються у верхній їх частині. 

 

 

 

Рис. 2.45. До постановки задачі визначення коефіцієнтів теплообміну в 

зоні конденсації АКТТ 

 

Гідравлічний опір залежить від величини гідравлічного перетину КС. 

Але, зокрема, для Ω–ої канавки він визначається площиною артерії. 

Інтенсивність теплообміну в зоні конденсації залежить від гідравлічного 

опору КС по всій довжині АКТТ.  

Взаємодія рідинної та парової фаз теплоносія напряму залежить від 

процесів на лінії розділу парового каналу та перетину канавок. Основними 

факторами при цьому є швидкість руху пари в паровому просторі та геометрія 

канавок, що визначає поверхню взаємодії фаз теплоносія. Із зниженням 

температури насичення теплоносія знижується тиск та підвищується 

швидкість руху пари. З іншого боку, підвищення теплового потоку, що 

передається, призводить також до підвищення швидкості руху пари. Це 

призводить до часткового гальмування рідини в канавках чи унесення її 

парою. Для зменшення вірогідності значного гальмування рідини парою 

необхідно зменшувати верхню частину канавок, але, з іншого боку, це 

призводить до підвищення гідравлічного опору та погіршення умов 

відведення парової фази з канавок при теплообміні в зоні випаровування. 

Врахування взаємодії парової та рідинної фаз необхідне по всій довжині 

АКТТ.     
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В основу залежності для розрахунку коефіцієнтів теплообміну в зоні 

конденсації АКТТ закладено критерії подібності. 

У загальному вигляді формула для визначення інтенсивності теплообміну 

в зоні конденсації буде мати вигляд (2.14): 

 

( , )Nu f Po We= .                                            (2.14) 

 

Для врахування дії капілярних сил використовується число Пуазейля 

(2.15): 
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⋅
 ,                                    (2.15) 

 

де lx – характерний розмір, для Ω-подібної канавки використовується її 

діаметр – dк, м; для трапецоїдної канавки її середня ширина перерізу s, м; µр – 

динамічна в'язкість рідини, Па·с; wр – швидкість рідини в канавці, м/c; ∆Pкс – 

капілярний напір, Па. 

 

Швидкість рідини в канавці знаходиться за формулою (1.13) з 

урахуванням відношення масової витрати теплоносія до гідравлічного 

перетину канавки. Формула (1.13) зв’язує тепловий потік, що передається, 

масову витрату теплоносія та приховану теплоту пароутворення. 

Для врахування гальмування рідини парою пропонується 

використовувати число Вебера. Число Вебера служить мірою захоплення 

рідини за рухомим в ній тілом. Таким чином, його можна розглядати відносно 

системи «пар–рідина». Число Вебера дорівнює (2.16): 
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де ρр – густина рідини, кг/м3
; wр – швидкість рідини, м/c; σр – поверхневий 

натяг рідини, Па·с; aтр – ширина верхньої частини трапеції канавки, м. 

 

Для врахування теплових процесів, що проходять за рахунок конденсації 

пари та теплопровідності через шар  рідини, вводимо число Нуссельта (2.17): 

 

к x

р

l
Nu

α

λ

⋅
=

 ,                                               (2.17) 

 

де µр – динамічна в'язкість рідини, Па·с; λр – теплопровідність рідини, 

Вт/м·К; lx  – характерний розмір, для Ω-подібної канавки використовується 

відношення глибини канавки h до їх числа N, м. 

 

Такий підхід дозволяє врахувати вплив глибини канавки на 

інтенсифікацію процесу охолодження поверхні рідини. Чим менше глибина 

канавки, тим інтенсивніше охолоджується поверхня рідини, що підвищує 

коефіцієнт теплообміну.  

Формула для визначення інтенсивності теплообміну в зоні конденсації 

(для теплоносіїв аміак, ацетон, пентан) буде мати вигляд (2.18): 

 

1.012.04,3 −⋅⋅= WePoNu   .                                         (2.18) 

 

На рис. 2.46 наведено узагальнення експериментальних даних як 

відношення експериментальних чисел Нуссельта до розрахункових за 

формулою (2.18). Отримані експериментальні дані з відхиленням ±20% 

корелювалися з розрахунковою формулою (2.18). Розбіжність зумовлено 

похибкою прямих та непрямих вимірів. 

Аналіз показує, що формула (2.18), яка враховує гідравлічні процеси в 

КС, дає співпадання з експериментальними даними на достатньому рівні в 
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широкому діапазоні густин теплового потоку (від 0,5 до 5,0 Вт/см2
). За даною 

залежністю можна розраховувати коефіцієнти теплообміну для АКТТ із 

зовнішнім діаметром від 10 мм до 17 мм чи паровим каналом від 5 мм до 9 

мм. 

 

 

 

Рис. 2.46. Узагальнення експериментальних даних інтенсивності 

теплообміну в зоні конденсації АКТТ у відповідності до формули (2.18) з 

теплоносієм аміак: 

1 – dзовн = 17 мм; 2 – dзовн = 14 мм; 3 – dзовн = 12,5 мм; 4 – dзовн = 10 мм; з 

теплоносієм ацетон: 5 – dзовн = 12,5 мм; 6 – dзовн = 10 мм; з теплоносієм пентан: 

7 – dзовн = 12,5 мм; 8 – dзовн = 10 мм 

 

 

2.2.2.7 Порівняння розрахункових та експериментальних даних з 

результатами інших авторів 

Якщо рис. 2.44 та 2.46 відображають зміну інтенсивності теплообміну від 

густини теплового потоку, то на рис. 2.47 зображена зміна середніх 

коефіцієнтів теплообміну від температури насичення.          
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(а) 

 

(б) 

Рис. 2.47. Залежність коефіцієнтів теплообміну в зоні конденсації від 

температури насичення теплоносія:  

а – пентан та ацетон; б – аміак: 1 – Po
0.12

·We
–0.1

 (пентан); 2 – Po
0.12

·We
–0.1

 

(ацетон); 3 – інтенсивність теплообміну за формулою (2.18) (пентан);  4 – 

інтенсивність теплообміну за формулою (2.18) (ацетон); 5 –  інтенсивність 

теплообміну за формулою (2.11) (пентан); 6 – інтенсивність теплообміну за 

формулою (2.11) (ацетон); 7 – інтенсивність теплообміну за кореляцією [386] 

(пентан);  8 – інтенсивність теплообміну за кореляцією [386] (ацетон); 9 –

Po
0.12

·We
–0.1

 (аміак); 10 – інтенсивність теплообміну за формулою (2.18) 

(аміак); 11 –  інтенсивність теплообміну за формулою (2.11) (аміак); 

інтенсивність теплообміну за кореляцією [386] (аміак) 

 

З одного боку, підвищення температури насичення призводить до 

зниження капілярного напору та підвищення швидкості руху рідини в 

канавках. Як результат – поступове зростання температури насичення 

призводить до зниження числа Пуазейля, тобто знижує інтенсивність відводу 

рідини із зони конденсації. З іншого боку, залежність числа Вебера від 

температури насичення має змінний характер. На початковому етапі (при 
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низьких температурах) привалює інтенсивність зниження поверхневого натягу 

над інтенсивністю зниження густини рідини та швидкості пари. Після чого 

спостерігається поступове зменшення числа Вебера при підвищенні 

температури. Такі процеси призводять до характерної залежності параметру 

Po
0.12

·We
–0.1

 від температури, що має параболічну форму. Зниження 

капілярного напору привалює над зменшенням швидкості пари та взаємодії її з 

рідиною. 

На рис. 2.47 наведено співставлення процесу конденсації в АКТТ з 

процесами в плоских мікроканалах з канавчатою структурою, які 

використовуються в холодильній техніці. Відмінність процесів полягає в 

принципі відведення теплоносія. Якщо в АКТТ в основі лежить капілярний 

відвід рідини з протитечією відносно руху пари, то в холодильній техніці існує 

подача пари з однієї сторони труби та відвід конденсату з іншого боку під дією 

потоку пари. Це визначає постійне зростання коефіцієнтів теплообміну в 

залежності від росту температури насичення. Зменшення поверхневого натягу 

та густини рідини сприяє виштовхуванню рідини парою.   

Дослідження також підтвердили результати, наведені в [386], що істотний 

внесок в інтенсифікацію теплообміну при конденсації в канавчатій капілярній 

структурі робить поверхневий натяг рідкої фази, що створює поперечний 

градієнт тиску в плівці конденсату. Це проявляється в більшій мірі в каналах 

квадратної, трикутної та трапецоїдної форми, де інтенсивність теплообміну 

при конденсації більш ніж на 20% вище, ніж в круглих каналах. Дія 

поверхневого натягу призводить до потоку конденсату в напрямку кутів і 

робить шар плівки більш тонким уздовж сторін каналу, приводячи до 

зростання інтенсивності теплообміну. Поперечний градієнт тиску виникає від 

зміни кривизни поверхні конденсату вздовж боку каналу. Коли розмірність 

каналу мала, ультратонкий шар плівки може займати значну частину поверхні 

каналу, що створює зони з дуже високою інтенсивністю теплообміну. 

Для більш детального аналізу результатів розрахунку проведено 

співставлення з результатами експериментів 20–ти аналогічних зразків АКТТ з 
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dзовн  = 12,5 мм, заправлених аміаком (рис. 2.48). Всі дослідження проводились 

при однакових умовах. Кут нахилу витримувався 0
о
±0,1

о
. Враховуючи 

достатню складність виготовити абсолютно однакові зразки АКТТ та їх точну 

установку на експериментальному стенді, отримані розбіжності за величинами 

максимальної теплотранспортної здатності, які спостерігались при густині 

теплового потоку більше 2,5 Вт/см2
. Такі розбіжності істотно впливають на 

інтенсивність теплообміну в зоні конденсації. Відмінність даних по деяким 

АКТТ при густині теплового потоку більше 2,5 Вт/см2
 пояснюється початком 

кризи. При цьому коефіцієнт теплообміну в зоні конденсації зменшується за 

рахунок різкого зменшення інтенсивності відводу рідини. Початок кризи в 

АКТТ наступає при досягненні критичного теплового потоку, що залежить від 

точності їх установки та маси заправки теплоносія. 

 

 

 

Рис. 2.48. Порівняння розрахунку коефіцієнтів теплообміну (1), (2), (3)  в зоні 

конденсації з експериментальними даними (4) для зразків АКТТ  

із dзовн = 12,5 мм, заправлених теплоносієм аміак, розташованих горизонтально, 

за формулами:  

1 – (2.18); 2 – (2.11); 3 – [386]; 4 – експериментальні дані 
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Якщо розглянути результати розрахунку та їх співставлення з 

експериментальними даними, то можна рекомендувати застосовувати формулу 

(2.11) при густині теплового потоку в діапазоні від 0,3 до  2,0 Вт/см2
. Формулу 

(2.18) доцільно використовувати при густині теплового потоку в діапазоні від 

0,5 до 5,0 Вт/см2
. Таку розбіжність можна пояснити тим, що аналітичне 

рішення Нуссельта описує процес конденсації при стіканні плівки. При малих 

значеннях теплових потоків інтенсивність процесу обертання теплоносія 

настільки мала, що в зоні конденсації КС може бути практично не заповнена 

теплоносієм і процес проходить без впливу капілярних сил. При підвищенні 

теплового потоку, теплоносій на більшій частині конденсатора починає 

збиратись в «снаряди» в канавках та утримуватись під дією капілярних сил. 

Тому, при такому підході, що закладено у формулі (2.18), він є обґрунтованим. 

Це підтверджується й при співставленні розрахункових та експериментальних 

даних для АКТТ із dзовн  = 10 мм, заправленої пентаном, при різних кутах 

нахилу (рис. 2.49). При малих значеннях густини теплового потоку (0,6 Вт/см2
) 

експериментальні результати достатньо точно співпадають з розрахунком за 

формулами (2.11). При густині теплового потоку 1,0 Вт/см2
 та 1,9 Вт/см2

 

отримуємо достатньо точні результати за формулою (2.18). 

Крім того слід відмітити і вплив кута нахилу на коефіцієнт теплообміну 

в порівнянні з гладкостінним ТС. Розрахунок впливу кута нахилу здійснено за 

формулою, яка отримана на основі обробки експериментальних даних і 

наведена в [3]. У цьому випадку зміна кута нахилу від 0
о
 до 90

о
 дає більш 

значний приріст коефіцієнту тепловіддачі в порівнянні з канавчатою КС. Так, 

для гладкостінних ТС такий приріст може бути приблизно на 60%, а для АКТТ 

з Ω-подібною канавкою, що працює в режимі ТС, приблизно на 30 … 40%, що 

пояснюється зменшенням інтенсивності відводу теплоносія із зони конденсації 

за рахунок існування капілярних сил. 

На рис. 2.50 наведено узагальнення експериментальних даних як 

відношення експериментальних середніх коефіцієнтів теплообміну до 

розрахункових за формулами (2.11), (2.18) та формулою, наведеною у [386]. 
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Аналіз результатів показує, що в діапазоні температури насичення від 30
0С до 

60
0С теплоносіїв аміак, ацетон та пентан для розрахунку середніх коефіцієнтів 

теплообміну також можна використовувати кореляцію, що наведена у [386]. 

 

 

 

Рис. 2.49. Порівняння розрахунку коефіцієнтів теплообміну в зоні конденсації 

за формулами (2.11) та (2.18) з експериментальними даними для АКТТ із dзовн = 

10 мм, заправленої теплоносієм пентан при різних кутах нахилу:  

1, 2, 3 – експериментальні дані для теплових потоків 0,6, 1,0  та 2,0 Вт/см2
;  

4, 5, 6 – розрахункові дані за формулою (2.18) для теплових потоків 0,6, 1,0  та 

1.9 Вт/см2
; 7, 8, 9 – розрахункові дані за формулою (2.11) для теплових потоків 

0,6, 1,0  та 1,9 Вт/см2
; 10 – розрахунок за формулою, наведеною в [3],  

що враховує вплив кута для гладкостінних ТС 

 

 Отримані експериментальні дані з відхиленням ±20 % корелювалися з 

розрахунковою за формулами (2.11). Розбіжність зумовлено похибкою прямих 

та непрямих вимірів. При цьому залежність (2.11) дозволяє розраховувати 

коефіцієнти теплообміну в зоні конденсації АКТТ, заправлених теплоносіями: 

ацетон, пентан та аміак у діапазоні густини теплового потоку 0,3 … 2,0 Вт/см2
 

та в залежності від температури насичення, що відповідає тиску 0,1 МПа. 
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Отримані експериментальні дані з відхиленням ±20% корелювалися з 

розрахунковою формулою (2.18). Розбіжність зумовлена похибкою прямих та 

непрямих вимірів. При цьому залежності (2.18) для теплоносіїв аміак, ацетон, 

пентан, ізобутан, фреон R134 дозволяє розраховувати коефіцієнти теплообміну 

в    зоні   конденсації   АКТТ    у    діапазоні     густини    теплового   потоку   

0,5 … 5,0 Вт/см2
. 

 

 

 

Рис.2.50. Узагальнення експериментальних даних середніх коефіцієнтів 

теплообміну в зоні конденсації АКТТ за формулами (2.18): 

1 – аміак; 2 – пентан; 3 – ацетон; (2.11): 4 – аміак; 5 – пентан; 6 – ацетон; 

[386]: 7 – аміак; 8 – пентан; 9 – ацетон 

 

2.3 Номограми для розрахунку температурного перепаду 

 

Результатом інформації, наведеної у розділі 2, є зведені номограми для 

визначення загального температурного перепаду по АКТТ. Такі номограми 

пропонується використовувати для спрощення визначення температурного 
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перепаду АКТТ. Ця величина визначає загальний температурний перепад між 

елементами, до яких підводиться та відводиться теплота, що встановлені на 

АКТТ. Такі номограми основані на результатах аналізу величин коефіцієнтів 

теплообміну в зонах випаровування та конденсації, що наведені у даному 

розділі. Використання номограм при проектуванні АКТТ є актуальним, 

враховуючи складність розрахунків за формулами для визначення 

інтенсивності теплообміну. 

На рис. 2.51 та 2.52 наведені номограми для визначення температурного 

перепаду по зонах випаровування та конденсації АКТТ. Номограми 

дозволяють визначати температурний перепад при наступних відомих 

величинах: тепловому потоці, що підводиться;  діаметру АКТТ; довжині зони 

випаровування; типу теплоносія. 

 

 

 

Рис. 2.51. Номограма для визначення температурного перепаду зони 

випаровування АКТТ (горизонтальне розташування, схема І) 
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Рис. 2.52. Номограма для визначення температурного перепаду зони 

конденсації АКТТ (горизонтальне розташування, схема І) 

 

Для АКТТ з Ω-подібною канавкою зниження температурного перепаду в 

зоні конденсації може бути до 60 % при підвищенні кута нахилу (робота АКТТ 

в режимі ТС). Для АКТТ з трапецоїдною канавкою до 100 % в залежності від 

їх геометричних розмірів. 

В номограмах використовуються наступні чотири групи теплоносіїв: 

1. Група 1: аміак. 

2. Група 2: метанол, ацетон. 

3. Група 3: ізобутан, пентан, R142b, R134a, R113. 
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Таким чином, в залежності від заданих умов (максимальної величини 

теплового потоку, що підводиться, та максимального допустимого 

температурного перепаду по АКТТ), номограми (рис. 2.50, 2.51) дозволяють 

обирати оптимальні розміри АКТТ (діаметр) та довжини їх зон випаровування 

та конденсації.    

 

2.4 Висновки до розділу 2 

 

1. Проведені дослідження процесів теплообміну в зонах випаровування 

та конденсації АКТТ з Ω-подібною та трапецоїдною канавчатою капілярною 

структурою. Виявлені фактори, що впливають на інтенсивність теплообміну в 

режимах випаровування, кипіння та конденсації. Сформульовано та 

проаналізовано механізм впливу гідравлічних процесів на величини 

коефіцієнтів теплообміну. Отримані залежності для розрахунку коефіцієнтів 

теплообміну в зоні випаровування та конденсації в залежності від густини 

теплового потоку, властивостей теплоносія, геометричних розмірів капілярної 

структури та куту нахилу. 

Залежності дозволяють розраховувати: 

- коефіцієнти теплообміну в зоні випаровування АКТТ з  Ω-подібною та 

трапецоїдною канавчатою капілярною структурою в режимі випаровування та 

кипіння, заправлених теплоносіями: ацетон, пентан та аміак з похибкою 20 % у 

діапазоні густини теплового потоку від 0,1 Вт/см2
 до 7,0 Вт/см2

 та зовнішніх 

діаметрів корпусів від 7,5 мм до 17 мм. 

- коефіцієнти теплообміну в зоні конденсації АКТТ з Ω-подібною та 

трапецоїдною канавчатою капілярною структурою, заправлених теплоносіями: 

ацетон, пентан, R134, ізобутан та аміак з похибкою 20% у діапазоні густини 

теплового потоку від 0,3 Вт/см2
 до 5,0 Вт/см2

 та зовнішніх діаметрів корпусів 

від 10 мм до 17 мм чи діаметрів парового каналу від 5 мм до 9 мм. 
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РОЗДІЛ 3 

ТЕМПЕРАТУРНЕ ПОЛЕ ТА ТЕРМІЧНИЙ ОПІР 

 

У розділі наведено аналіз та результати досліджень теплотехнічних 

характеристик алюмінієвих теплових труб з канавчатою капілярною 

структурою (АКТТ). Розглядаються наступні теплотехнічні характеристики 

АКТТ: температурне поле та термічний опір (RTT). 

Дослідження були сфокусовані на залежності теплотехнічних 

характеристик від наступних факторів: 

- форми (трапецоїдної та Ω-подібної) канавчатої капілярної структури 

(КС) та її геометричних розмірів; 

- типу теплоносія (аміак, ацетон, пентан); 

- довжин зон випаровування (Lв), конденсації (Lк), транспорту (Lа); 

- кута нахилу АКТТ; 

- температурного рівня роботи АКТТ. 

Ці фактори визначають умови функціонуваня АКТТ у складі 

ресурсозберігаючого обладнання та істотно впливають на їх ефективність. 

Таким чином, при проектуванні АКТТ та ресурсозберігаючого обладнання на 

їх основі необхідно чітко визначати рівень впливу та його кількісну оцінку  

наведених вище факторів на теплотехнічні характеристики АКТТ. 

 

3.1 Моделювання температурного поля теплової труби та термосифону з 

урахуванням форми їх корпусу та нерівномірного підводу та відводу теплоти 

 

3.1.1 Математична модель температурного поля 

Математична модель теплопереносу в АКТТ розглядається за наступних 

основних припущень [136, 387, 388]: капілярна структура (КС) повністю 

насичена рідиною; пара знаходиться у стані насичення і температура пари 

уздовж ТТ постійна; зміна температури стінки, насиченої КС та інших 

конструктивних елементів відбувається по осі і периметру ТТ; теплофізичні 
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властивості теплоносія і матеріалу ТТ – величини постійні; ТТ функціонує в 

докризових режимах; стінка корпусу, насичена КС та інші складові 

поперечного перерізу – конструктивні елементи зон ТТ, за якими 

розглядається перенесення теплоти теплопровідністю по периметру та в 

осьовому напрямку. 

Важлива перевага розробленої моделі – це можливість чисельно оцінити 

ступінь впливу режимів теплообміну по периметру профілю в зонах АКТТ. 

Для зони випаровування встановлено, що найбільші значення перепаду ∆Tφ,max  

досягалися в режимі випаровування, вони могли перевершувати ці значення 

при кипінні в стаціонарному стані. У розрахунках перехід режиму 

випаровування до режиму кипіння визначався у відповідності до залежностей, 

наведених у розділі 2, які описують вплив матеріалу корпусу, геометричні 

характеристики КС та властивості теплоносія. 

Задача вирішується адаптивними методами. У цьому випадку  

моделювання температурного поля АКТТ формулюється наступним чином. 

Нехай довжина АКТТ дорівнює L, а її зовнішній діаметр є сталим. 

Розрахункова область утворюється перерізом АКТТ уздовж, її розгорткою і 

являє собою прямокутник 0≤x≤L, 0≤y≤2π. В ньому розташовані декілька зон 

трьох типів: випаровування (1), адіабатна зона (2), конденсації (3) (рис. 3.1). 

 

 

 

Рис. 3.1. Розрахункова область при моделюванні температурного поля АКТТ: 

№1 – зона випаровування; №2 – адіабатна зона; №3 – зона конденсації 
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Зоною транспорту є вся частина розрахункової області, яка не зайнята 

прямокутниками зон №1 та №3 (рис. 3.1). Процеси в усій області описуються 

двовимірним нестаціонарним рівнянням теплопровідності відносно невідомої 

температури стінок T(x, y, τ) у вигляді (3.1 – 3.3): 

 

2 2

2 2

T T T
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де λ – коефіцієнт теплопровідності, Вт/м·К; с – коефіцієнт теплоємності, 

кДж/К; ρ – густина матеріалу, кг/м3
; dзовн, dвн – зовнішній та внутрішній 

діаметри АКТТ, м; αвн, αзовн – коефіцієнти теплопередачі, Вт/м2·К.  

 

Площа перерізу АКТТ знаходиться за формулою (3.4): 
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2 2(d )

4

зовн вн
АКТТ

d
S

π −
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Температура насичення Тs визначається з інтегрального рівняння (3.5): 

 

(T ) ( ) ( )

в тр к

в в s т т s к к sS Т d S Т T d S Т T dα α α
Ω Ω Ω

− Ω = − Ω + − Ω∫∫ ∫∫ ∫∫   .           (3.5) 

 

Граничні та початкові умови мають вигляд (3.6): 

 

0 0,        0
x x L

dТ dТ

dx dx
= == = ,    0( , ,0) ( , ).Т x y Т x y=                 (3.6) 

 

Для розв’язання задачі (3.1) – (3.6) використовувалась двоциклічна схема 

розщеплення по координатах, яка не має обмежень на величину часового 

кроку з точки зору стійкості обчислень. Значний ефект було досягнуто при 

використанні замість рівномірної та сталої за часом різницевої сітки 

нерівномірної та змінної. У цьому випадку вузли, де знаходилось рішення, 

скупчувались в зонах різкої зміни функції та розташовувалися подекуди там, 

де функція змінюється плавно. Це дозволило скоротити розмірність системи 

алгебраїчних рівнянь, яка залежить від кількості вузлів. Оскільки зони великих 

градієнтів з часом змінювали своє положення у  просторі,  аналіз поведінки 

функції та побудова нерівномірної сітки проводились автоматично. 

Застосування такого адаптивного алгоритму дозволило значно скоротити час 

розрахунку температурного поля АКТТ. На рис. 3.2 наведено приклад 

результатів моделювання АКТТ. Результат розрахунку відображає 

нерівномірний підвід теплоти до корпусу АКТТ, що визначається 

розташуванням імітатору теплового потоку на одній з двох полок АКТТ. 

Також однією з переваг розробленої моделі є врахування декількох 

окремих зон випаровування та зон конденсації. Для аналізу відповідності 
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розрахункової моделі до процесу формування температурного поля в АКТТ на 

рис. 3.3 наведено співставлення розрахункових та експериментальних даних 

для АКТТ з dзовн = 12,5 мм (6–ох окремих зон випаровування та 1–єї зони 

конденсації), заправленої аміаком, та розташованої у відповідності до схеми 

«І» (розділ 2). Дана АКТТ представляє собою одну з АКТТ системи 

забезпечення теплого режиму приладного відсіку ракетоносія «Циклон–4». 

 

 

 

Рис. 3.2. Приклад результатів моделювання температурного поля АКТТ з 

dзовн = 12,5 мм, що заправлена аміаком,  при тепловому потоці, що передається, 

135 Вт, з урахуванням форми профілю 

 

Співставлення розрахункових та експериментальних даних показало, що 

визначення температурного поля мало похибку у діапазоні вимірювань 

температур по АКТТ ± 0,5
0С.  

Таким чином, наведена математична модель дає змогу одержати не тільки 

температурне поле по циліндричній ТТ, але й проводити розрахунки при 

підводі теплоти в різних місцях профілю АКТТ, в декількох точках, при 

локальному підводі теплоти тощо. Відповідно до зони випаровування 

аналогічно реалізується розрахунок і зон конденсації. Математична модель 

дозволяє також проводити розрахунок оптимальної форми профілю з 

урахуванням наявності полок. 
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(а) 

 

 

(б) 

 

Рис. 3.3. Розрахунок температурного поля АКТТ при тепловій потужності, 

що передається, 45 Вт та температурі охолоджувального середовища 25
0С:  

а – АКТТ з dзовн = 12,5 мм; б – співставлення розрахункових та 

експериментальних даних 

 

3.1.2 Порівняння розрахункових та експериментальних даних 

Результати співставлення розрахункових за математичною моделлю та 

зведених по всім зовнішнім діаметрам АКТТ експериментальним даним 

температурного поля представлені на рис. 3.3 та 3.4. Результати отримані 

відносно 1 м ефективної довжини АКТТ. Аналіз показує, що математична 

модель дає збільшене значення температурного перепаду (∆Т) для всіх 

зовнішніх діаметрів теплових труб. Перевищення розрахункового 

температурного перепаду може бути до 15% в порівнянні з 

експериментальними даними (рис. 3.5) в діапазонах теплових потоків, що 

передаються, Q = (0,1 … 0,8) QL, Вт·м.  

Також аналіз температурного поля (рис. 3.4) показав, що зменшення 

зовнішнього діаметру АКТТ призводить до підвищення величини 

температурного перепаду при однаковій тепловій потужності, що передається. 

Так, для теплового потоку, що передається, Q = 50 Вт, різниця температурного 

перепаду між АКТТ із dзовн = 10 мм та 17 мм складає ∆Т  = (0,5…0,8) 
0С. При 

підвищенні теплового потоку ця різниця зростає. Так, при величині Q = 150 Вт 

температурний перепад ∆Т  = (1,5…1,8) 
0С. Це пояснюється двома факторами: 
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різницею в коефіцієнтах теплообміну α в зонах випаровування та конденсації, 

а також різною густиною теплового потоку q при однаковій величині 

теплового потоку Q.  

 

 

 

Рис. 3.4. Температурний перепад по АКТТ в залежності від теплового потоку, 

який передається, помноженому на ефективну довжину:  

1, 2, 3, 4, 5 – розрахункові дані відповідно для АКТТ із dзовн = 17,0 мм, 16 мм, 

14 мм, 12,5 мм, 10 мм; 6, 7, 8, 9, 10 – експериментальні дані відповідно для 

АКТТ із dзовн = 17,0 мм, 16 мм, 14 мм, 12,5 мм, 10 мм 

 

На рис. 3.5 представлені результати порівняння розрахункових даних, 

отриманих шляхом обчислень за наведеною моделлю та температурних 

перепадів, отриманих за результатами експериментальних досліджень.  Можна 

зазначити, що математична модель дозволяє розраховувати температурне поле 

АКТТ з похибкою не більше 25 %. Таким чином, отримані нові дані можна 

вважати достовірними для широкого інтервалу теплової потужності, що 

передається АКТТ. 



 152 

 

 

Рис. 3.5. Відхилення між експериментальними та розрахунковими 

значеннями температурних перепадів по АКТТ із dзовн: 

1 – 17 мм; 2 – 16 мм; 3 – 14 мм; 4 – 12,5 мм; 5 – 10 мм 

 

Крім того, модель дозволяє додатково аналізувати не тільки температурне 

поле по довжині АКТТ, а й по всьому перерізі її профілю. Удосконалена 

математична модель при розрахунку використовує емпіричні значення 

коефіцієнтів теплообміну в зонах випаровування та конденсації АКТТ у 

відповідності до методик, що наведені у розділі 2. Математична модель 

дозволяє враховувати нерівномірність підводу та відводу теплоти.  

 

3.1.3 Аналіз впливу на температурне поле нерівномірного підводу чи 

відводу теплоти 

Проведено порівняльний аналіз експериментальних даних для АКТТ із 

dзовн = 17 мм та 14 мм з Ώ–подібною КС та 16 мм з трапецоїдною КС (методика 

визначення температурного поля наведена у Додатку Б) з результатами 

розрахунку за наведеною математичною моделлю. Розглядались різні варіанти 
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довжин зон випаровування  АКТТ   в  діапазоні Lв   від  25 до  150 мм, при 

максимальному тепловому потоці, що передавався, Q до 150 Вт. Аналіз 

показав, що зниження довжини зони випаровування призводить до двох 

проблем – можливості наставання кризи і різкого збільшення термічного опору 

АКТТ (що веде до збільшення температурного перепаду по ній). Аналіз 

показав, що при тепловій потужності Q до 150 Вт мінімальна довжина зони 

випаровування Lв повинна бути не нижче 50 мм. Також, виходячи з аналізу 

температурного поля (існування значного перегріву в зоні випаровування), 

можна зробити висновок, що максимальна допустима густина теплового 

потоку q для АКТТ не повинна перевищувати 8 Вт/см2
. Це підтверджується й 

експериментальними даними (рис. 3.6). 

Додатково було проведено аналіз двох АКТТ: із dзовн  = 17 мм (НТУУ 

«КПІ») і Ώ–подібною КС та АКТТ компанії «TAS» із dзовн = 19,6 мм і 

трапецоїдною КС. У таблиці 3.1 наведені результати розрахунку їх 

температурного перепаду і термічного опору. 

 

 

 

Рис. 3.6. Експериментальна залежність термічного опору від густини 

теплового потоку для АКТТ, заправлених аміаком:  

1 – dзовн = 14 мм; 2 – dзовн = 16 мм; 3 – dзовн = 17 мм 

 Таблиця 3.1  
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Термічний опір і температурний перепад по АКТТ при різних довжинах 

зон випаровування (підвід теплоти рівномірний) 

 

Діаметр 
профілю, 
dзовн , мм 

Довжина 
зони 
випарову–
вання, Lв, мм 
 
 

Тепловий 
потік, що 
передає–
ться, Q, 

Вт 

Густина 
теплового 
потоку в зоні 
випаровування, 
q, Вт/см2

 

Темпера–
турний 
перепад 
по АКТТ, 
∆Т, 

0С 

Термічний 
опір, RТТ, 
К/Вт 

19,6 50 (300) 150 6,1 9,5 0,063 

75 3,05 4,5 0,060 

75 (300) 150 6.3 6,3 0,042 

75 3,1 3,1 0,041 

25 (300) 150 12,3 14,3 0,096 

75 6,2 7,2 0,096 

17,0 50 (300) 150 7,1 11,5 0,077 

75 3,55 5,5 0,073 

75 (300) 
 

150 4,7 8,0 0,053 

75 2,4 3,8 0,051 

25 (300) 
 

150 14,1 18,0 0,12 

75 7,1 9,0 0,12 

 

Результати розрахунку показали, що при довжині випаровування 25 мм, 

існує велика ймовірність функціонування АКТТ в закритичних режимах.  Так, 

величина густини теплового потоку перевищує 9 Вт/см2
, що є не припустимим 

для забезпечення високої надійності. Крім того, отримано значні величини 

термічного опору (вище 0,09 К/Вт) та температурного перепаду (вище 10
0С). 

Розрахункові та експериментальні результати показали наступне: 

1. Для АКТТ з зовнішнім діаметром dзовн = 17 мм: 

– при тепловій потужності Q = 75 Вт: при довжині зони  випаровування   

Lв = 50 мм очікується температурний перепад по АКТТ приблизно ∆Т = (2 ... 4) 

0С; а при  Lв = 75 мм – ∆Т = (1,5 ... 3) 
0С; 

– при тепловій потужності Q = 150 Вт: при довжині зони випаровування  

Lв = 50 мм очікується температурний перепад по АКТТ близько ∆Т = 10
0С; а 

при Lв = 75 мм приблизно ∆Т  = 8
0С. 

2. Для АКТТ з зовнішнім діаметром dзовн = 19,6 мм: 
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  - при тепловій потужності Q = 75 Вт: при довжині зони випаровування  

Lв = 50 мм очікується температурний перепад по АКТТ також приблизно       

∆Т  = (2 ... 4) 
0С; при Lв = 75 мм – ∆Т  = (1,5 ... 3) 

0С; 

- при тепловій потужності Q = 150 Вт: при довжині зони випаровування Lв 

= 50 мм очікується температурний перепад по ТТ не більше ∆Т = (8 ... 9) 
0С; 

при Lв  = 75 мм – не більше ∆Т  = (6 ... 7) 
0С. 

Розрахункові та експериментальні результати показали, що при 

підвищенні діаметру АКТТ знижується величина температурного перепаду. Це 

пояснюється підвищенням площини зон випаровування та конденсації в АКТТ 

і, відповідно, зниженням густини теплового потоку в зонах випаровування та 

конденсації. 

Наведені вище результати стосуються рівномірного підводу теплоти до 

АКТТ. Але використання теплових труб в ресурсозберігаючих системах та 

системах забезпечення теплових режимів електронної техніки потребує аналізу 

впливу нерівномірного підводу та відводу теплоти в зонах випаровування та 

конденсації. Часто це обумовлено конструктивними особливостями 

обладнання та компоновки. 

Аналіз впливу нерівномірності підводу теплоти до АКТТ проводився як за 

розрахунковими даними у відповідності до геометричних розмірів, наведених 

у табл. 2.1, так і за експериментальними даними, отриманими для АКТТ із dзовн 

14 мм, заправленої аміаком. Розглядалися два варіанти: рівномірний підвід 

теплоти по всій циліндричній поверхні АКТТ та нерівномірний, при 

розташуванні підводу теплоти тільки на одній полиці АКТТ (рис. 3.7). 

Основні проблеми при нерівномірному підводі теплоти, а саме при 

розташуванні імітатору теплового потоку на одній з полиць АКТТ: 

- формування нерівномірного температурного поля по перерізу профілю, 

що може привести до більш високого температурного рівня під приладом (в 

даному випадку під імітатором теплового потоку), що виділяє тепловий потік; 

- підвищення густини теплового потоку з боку підводу теплоти, які 

можуть перевищувати більше 30 000 Вт/м2
. 
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Рис. 3.7. Схема нерівномірного підводу/відводу теплоти до однієї з полиць 

профілю АКТТ (точки А та В вказують на місця установки термопар) 

   

Розрахункові результати для АКТТ із dзовн = 19,6 мм, наведені у таблиці 

3.2, показують, що розташування імітатору теплового потоку на одній з полиць 

профілю АКТТ може призвести до підвищення температури під приладом 

майже у 2 рази. При цьому загальний термічний опір і загальний середній  

температурний перепад по самій АКТТ залишаються однаковими. Це 

стосується стандартної оцінки температурного перепаду по тепловій трубі, яка 

базується на врахуванні середніх температур в зонах випаровування та 

конденсації. 

Але на практиці форма температурного поля (у відповідності до 

результатів розрахунку та експерименту) має вигляд, зображений на рис. 3.8. 

Експериментальні результати для АКТТ із dзовн = 14 мм показали, що при 

довжині зони випаровування Lв  = 110 мм і потужності підводу теплоти Q = 

150 Вт (що відповідає умовам – Lв = 55 мм і Q = 75 Вт) максимальна 

температурна нерівномірність по корпусу може бути (між точками А і В, рис. 

3.8) приблизно 7 ... 8 
0С. Такі результати відповідають розрахунковим 

(нерівномірність температурного поля між середньою температурою в зоні 

випаровування АКТТ та точкою А приблизно дорівнює 4,5 
0С). 
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Таблиця 3.2 

Термічний опір і температурний перепад по АКТТ з dзовн 19,6 мм при 

рівномірному і нерівномірному підводах теплоти 

 

Довжина зони 

підводу 

(відводу) 

теплоти, Lв (Lк), 

мм 

Тепловий 

потік, що 

передаєть

–ся, Q, Вт 

Густина 

теплового 

потоку в 

зоні 

випарову–

вання, q, 

Вт/см2
 

Температурний 

перепад по 

центральній 

лінії профілю 

АКТТ в зоні 

випаровування, 

∆Т
 
, 

0С 

Термічний 

опір зони 

випарову–

вання 

АКТТ, RТТ, 

К/Вт 

50 (300) 

Рівномірний 

150 6,1 9,5 0,063 

75 3,05 4,5 0,060 

50 (300) 

Нерівномірний  

150 6,1  16,5 0,050 

75 3,05  8,1 0,046 

 

 

 

(а) 

 

(б) 

 

Рис. 3.8. Форма температурного поля по профілю АКТТ: 

а – при нерівномірному підводі теплоти; б – при рівномірному підводі теплоти. 
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Таким чином, аналіз показав, що врахування нерівномірності підводу чи 

відводу теплоти є важливим фактором при проектування ресурсозберігаючого 

обладнання на основі АКТТ, що в подальшому буде визначати не тільки їх 

робочі параметри, а також їх надійність та термін функціонування. 

На рис. 3.9 наведені результати співставлення розрахункових та 

експериментальних даних температурного поля АКТТ із dзовн = 14 мм при 

нерівномірному підводі теплоти (рис. 3.7) та тепловій потужності 200 Вт. Була 

виявлена значна нерівномірність по довжині зон випаровування та конденсації, 

а також відмінність в розрахункових та експериментальних даних до 30 %. Це 

пов’язано з наявністю теплових відтоків з торця АКТТ в експериментах як зі 

сторони зони випаровування, так і конденсації. 

    

 

 

Рис. 3.9. Радіальний розподіл температур по корпусу АКТТ при потужності, 

що передається 200 Вт:  

1, 2, 3 – розрахункова температура зони випаровування, відповідно, на відстані 

50 мм, 100 мм та 10 мм; 4 – розрахункова температура зони транспорту;  

5 – розрахункова температура зони конденсації;  6, 7, 8 – експериментальні 

значення температури зони випаровування, відповідно, на відстані 50 мм,  

100 мм та 10 мм; 9 – експериментальні значення температури зони 

конденсації; 10 – розташування зони підводу теплоти;  

11 – розташування зони відводу теплоти 
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Додатково важливим фактором, необхідним для врахування при 

проектуванні АКТТ, є вибір оптимальних геометричних розмірів їх полок чи 

оребрення. Проведено аналіз на основі експериментальних та розрахункових 

даних для АКТТ, заправлених пентаном, із dзовн = 8 мм, 10, мм, 14 мм, 

спеціальною широкою полкою. Такі АКТТ призначені для використання у 

комбінованих сонячних колекторах. Товщина полки – 1,0 мм, яка вибрана, 

виходячи із необхідності забезпечення рівномірного температурного поля під 

фотоелементами, які монтувались на її поверхні. Товщина полки, розподіл 

температур по ній наведено на рис. 3.10. Кут нахилу АКТТ становив 20
о
, 

підведена потужність – 100 Вт. 

Результати показали, що для АКТТ з діаметром 8 мм температурний 

перепад по полці складав ∆Т
  
=

 
5,2

0С, для АКТТ з діаметром 10 мм – ∆Т
  
=

 
 5,1

0С 

і для АКТТ з діаметром 14 мм – ∆Т
  

=
 
4,4

0С. У цьому випадку максимальна 

розбіжність температурного перепаду за розрахунковими та 

експериментальними даними не перевищувала також 15 %. 

 

 

 

Рис. 3.10. Розподіл температур по полці АКТТ при потужності 100 Вт:  

1, 2, 3 – розрахункові дані для АКТТ відповідно із dзовн = 8 мм, 10,0 мм та 14,0 

мм; 4, 5, 6 – експериментальні дані для АКТТ відповідно із dзовн = 8 мм, 10,0 мм 

та 14,0 мм 
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Результати показали, що для АКТТ з діаметром 8 мм температурний 

перепад по полці складав ∆Т
  
=

 
5,2

0С, для АКТТ з діаметром 10 мм – ∆Т
  
=

 
 5,1

0С 

і для АКТТ з діаметром 14 мм – ∆Т
  

=
 
4,4

0С. У цьому випадку максимальна 

розбіжність температурного перепаду за розрахунковими та 

експериментальними даними не перевищувала також 15 %. 

Отримані результати підтвердили, що математична модель дає можливість 

кількісно оцінити вплив нерівномірного підводу та відводу теплоти на 

температурне поле АКТТ з достатньою похибкою. Це дозволяє більш точно 

визначати максимальну можливу температуру під елементом, який 

охолоджується тепловою трубою. А також проводити аналіз впливу товщини 

стінок профілю та полок на температурне поле та вибір їх оптимальних 

розмірів. 

З іншого боку, аналіз експериментальних даних показав, що наведена 

математична модель не враховує вплив комбінації розташування зон підводу і 

відводу теплоти та розташування самої АКТТ в полі сили тяжіння. Даний 

вплив є істотним. Розташування АКТТ в полі сили тяжіння визначає характер 

заповнення КС в АКТТ. Таким чином, КС може бути частково осушена 

(розташування зони підводу чи відводу теплоти «зверху»), оптимально 

заповнена (розташування зони підводу чи відводу теплоти «збоку») та залита 

(розташування зони підводу чи відводу теплоти «знизу», формування 

«калюжі») теплоносієм. Схема розташування визначає інтенсивність 

теплообміну в зонах випаровування та конденсації. Тобто, в реальності 

процеси випаровування, кипіння чи конденсації можуть проходити на 

осушених, заповнених чи залитих канавках. Як результат визначається 

характер температурного поля, зокрема, величина температурного перепаду чи 

рівень температур зон підводу чи відводу теплоти. В підтвердження цього на 

рис. 3.11 наведені результати експериментальних даних впливу комбінації 

розташування зони підводу теплоти та самої АКТТ в полі сили тяжіння на 

характер температурного поля по перерізу профілю АКТТ із dзовн = 14  мм, 

заправленої аміаком. При цьому максимальна теплотранспортна здатність 
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АКТТ дорівнювала QL = 220 Вт·м. Схема розташування «А» відповідає 

оптимально заповненим канавкам, а схема розташування «Б» осушеним 

канавкам. 

 

 

 

 

Рис. 3.11. Температурний перепад між температурою стінки профілю в 

зоні випаровування та температурою пари АКТТ в залежності від 

розташування зони підводу теплоти на її профілі та відносно поля сили 

тяжіння відповідно до схем розташування «А» та «Б»:  

1, 2 – при Q = 200 Вт; 3, 4 – при Q = 150 Вт; 5, 6 – при Q = 100 Вт;  

7, 8 – при Q = 50 Вт 
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Дані дослідження наявно ілюструють значний вплив розташування зони 

підводу теплоти на верхній полиці профілю АКТТ, тобто, у випадку осушеної 

КС. Приріст температури збільшується при наближенні величини теплового 

потоку Q до значення максимальної теплотранспортної здатності QL. Так, 

різниця температурного перепаду між профілем АКТТ під зоною підводу 

теплоти (∆Тв) та температурою пари (Ts) для варіантів розташування «А» та 

«Б» при тепловому потоці Q = 50 Вт дорівнює приблизно 1
0С, при Q = 100 Вт – 

приблизно 4
0С, при Q = 150 Вт – приблизно 7,5

0С, при Q  = 200 Вт – приблизно 

10,5
0С.   

Якщо розглядати схему розташування зони підводу теплоти «знизу», 

тобто, у випадку «залитої» КС, можна прогнозувати, що температурний 

перепад ∆Тв  буде вищим, ніж у відповідності до схеми «А» (розташування 

«збоку»), що буде визначатися існуванням калюжі. Таким чином, при 

використанні АКТТ в наземних умовах треба враховувати значний вплив 

комбінації розташування зон підводу чи відводу теплоти на профілі АКТТ та 

їх розташування відносно поля сили тяжіння. У цьому випадку найкращим 

варіантом є розташування зон «збоку», що відповідає оптимальному 

заповненню КС теплоносієм та умовам експлуатації АКТТ у невагомості.  

Слід зауважити, що, враховуючи необхідність більш глибокого аналізу 

впливу розташування зон підводу та відводу теплоти, розташування АКТТ в 

полі сили тяжіння, враховуючи кут її нахилу, у подальшому ця проблема 

потребує детальних досліджень. Основною задачею є визначення можливих 

границь застосування АКТТ. Перш за все, це стосується електронної техніки, 

де рівень температур під приладом є найбільш критичним. 

 

3.1.4 Дослідження температурного поля АКТТ з водою та інгібітором 

корозії 

Через необхідність розширення сфери застосування АКТТ використання 

для них робочої рідини – води  в сполученні з алюмінієвим корпусом доцільне 

як з економічної, так і з теплотехнічної точок зору. Проте, без прийняття 
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додаткових технологічних мір, таке сполучення «матеріал корпуса – робочої 

рідини» веде до виникнення й активного розвитку корозійного процесу.  

Механізми виникнення і протікання корозійних процесів у герметичних 

системах мають ряд особливостей, що дуже ускладнює створення 

антикорозійного захисту для пар «сплави Al – вода». 

Найпоширенішими засобами захисту металів від корозії є антикорозійні 

покриття (покриття, отримані електрохімічним засобом, полімерні покриття, 

анодною пасівацією тощо) та інгібітори корозії. 

При серійному виробництві використання антикорозійних покриттів і 

пасівація внутрішньої поверхні АКТТ є дорогими методами захисту. Крім 

того, плівки, утворені на внутрішній поверхні алюмінієвих АКТТ шляхом її 

покриття або пасівації, можуть мати мікротріщини, що утворяться, наприклад, 

при термоцікліюванні, що надає можливість дифузії води. Для ряду 

алюмінієвих сплавів захисні плівки можуть виступати в якості каталізатора 

корозійного процесу. Тому, незалежно від засобу підготування поверхні 

алюмінію необхідно використовувати в якості добавок розчини інгібіторів 

пасіваційного типу. Застосування таких інгібіторів дозволяє відновити оксидну 

плівку алюмінію в місцях її руйнації.  

Слід зазначити, що умови, у яких алюміній взаємодіє з водою, надають 

досить жорсткі вимоги. Інгібітор повинен забезпечувати дуже високий ступінь 

захисту тому, що навіть незначні виділення водню можуть призвести до 

порушення нормальної роботи ТТ і ТС. Ця вимога стає ще більш жорсткою, 

якщо враховувати необхідність забезпечення їх значного ресурсу. 

Була розроблена серія інгібіторів у відповідності до наступних вимог: 

1. Забезпечення «летючості» інгібітору. Відсутність захисту від взаємодії 

алюмінію з водою в паровій фазі призводять до досить швидкого утворення 

газової пробки.  

2. Забезпечення нейтральної реакції середовища. Алюміній бурхливо 

реагує з водою як у кислому, так і в лужному середовищі. Проте виявлено, що 
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ряд інгібіторів – пасіваторів краще працюють при рH, що відрізняються від 

нейтральних.  

3. Забезпечення оптимальної концентрації інгібітору. При низьких 

концентраціях ресурс АКТТ буде незначним, при високих концентраціях може 

стати неефективним режим роботи АКТТ або інгібітору, крім того, в зонах 

значних скупчень інгібітору може порушуватися оксідна плівка і проходити 

інтенсивне окислювання алюмінію. 

Були проведені дослідження температурного поля АКТТ з розробленими 

інгібіторами корозії та водою у відповідності до схем розташування I та IV для 

різноманітних рівнів температур.   

В експерименті при розташуванні АКТТ у відповідності до схеми IV 

(режим термосифону) підвід теплоти здійснювався ніхромовим нагрівачем 

(зона нагрівання 200 мм), а відвід теплоти проточною водою з термостата 

(зона конденсації 200 мм). Основною задачею випробувань було визначення 

впливу типу теплоносія на характер формування температурного поля АКТТ 

(рис. 3.12). 

 

 

Рис. 3.12. Температурне поле АКТТ із dзовн = 8 мм з теплоносієм вода та 

інгібітором корозії в режимі термосифону 
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З рис. 3.12 очевидно, що при високих переданих теплових потоках 

(250…350 Вт) спостерігається підвищення температурного перепаду по зоні 

конденсації.  Цей ефект характерний для  конструкцій АКТТ із малим 

діаметром парового каналу і пов'язаний з уносом рідини і формуванням 

рідинної пробки в зоні конденсації.  

З  метою виявлення  впливу інгібітору на змочування водою алюмінієвого 

корпуса були проведені дослідження функціонування АКТТ у відповідності до 

схеми розташування І (горизонтальне положення). Досліження проводились з 

6–тю АКТТ, виготовлених із профілю із dзовн = 8 мм та 14 мм. На рис. 3.13 

наведено типове температурне поле АКТТ із dзовн = 8 мм при різних значеннях 

теплопідводу.  

 

 

 

Рис. 3.13. Температурне поле АКТТ із dзовн = 8 мм з теплоносієм вода та 

інгібітором корозії в горизонтальному положенні 

 

Спостерігалася значна нерівномірність температурного поля по зоні 

конденсації, яка була викликана існуванням неконденсуючих газів, а також 

уносом частини теплоносія та його збору в зоні конденсації. 

Було виявлено, що використання додатково розробленого інгібітору 

незначно впливає на властивості води, що було підтверджено отриманими 

стабільними результатами. Основною проблемою було існування підвищення 
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в’язкості теплоносія (води) при підвищенні в ньому концентрації інгібітора. 

Отримані результати показали, що з одного боку підвищення концентрації 

інгібітора призводило до покращення ресурсних характеристик АКТТ, а з 

іншого боку призводило до підвищення температурної нерівномірності по 

корпусу АКТТ, зокрема, в зоні конденсації. Таким чином, в подальшому, при 

удосконаленні складу розроблених  інгібіторів  для пари «сплави алюмінію 

(АД0, АД31, 6060) – вода» варто очікувати збільшення ресурсу як теплових 

труб і термосіфонів, так і покращення їх теплопередаючих характеристик з 

метою зменшення температурної нерівномірності. 

 

3.1.5 Дослідження впливу згинів алюмінієвих теплових труб з канавчатою 

капілярною структурою на температурне поле 

Метою випробувань була експериментальна оцінка впливу деформацій 

капілярної структури профілів АКТТ при радіусах згину рівних до 3·dзовн на їх 

температурне поле. Результати впливу згинів на температурне поле АКТТ 

наведені на рис. 3.14. Дослідження показали, що температурне поле всіх 

випробуваних макетів теплових труб в різних режимах роботи практично не 

залежить від того, деформовані відкриті капілярні структури профілів АКТТ 

чи ні. 

(а) (б) 

Рис. 3.14. Залежність температурного перепаду по АКТТ від переданої 

теплової потужності: 

а – до деформації; б – після деформації 
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3.2 Дослідження термічного опору 

 

У розділі 2 наведені підходи та методики для розрахунку коефіцієнтів 

теплообміну в зонах випаровування та конденсації АКТТ. Запропоновані 

методики враховують геометричні розміри канавчатої капілярної структури, 

що в свої чергу дає змогу проводити конструкторський розрахунок з метою 

забезпечення оптимальних теплотранспортних характеристик АКТТ, зокрема, 

температурного поля та термічного опору. При відомих коефіцієнтах 

теплообміну термічний опір зон випаровування та конденсації, а також всієї 

АКТТ можна знайти за залежностям (1.10), (1.11) та (1.12). Однак, враховуючи 

узагальнення за інтенсивностю теплообміну в зонах випаровування та 

конденсації, проведення розрахунку достатньо ускладнене для оціночних 

конструкторських розрахунків. У цьому випадку є сенс в розробці підходів для 

оціночного визначення термічного опору АКТТ. Таким чином, ставиться 

задача узагальнення експериментальних даних по термічному опору АКТТ в 

залежності від комплексного впливу різних факторів, таких як: геометричні 

розміри АКТТ, умови підводу та відводу теплоти, кута нахилу, типу 

теплоносія. 

 

3.2.1 Оцінка термічного опору АКТТ 

Основною проблемою при створенні методики розрахунку загального 

термічного опору (RТТ) є вибір визначального розміру АКТТ. Якщо для 

термічного опору зон випаровування (RТТ в) та зони конденсації (RТТ к) таким 

розміром є площина відповідно поверхонь підводи та відводи теплоти (див. 

формули (1.11) та (1.12)), то для загального термічного опору такою 

величиною може бути обрано площу перерізу АКТТ. Аналіз 

експериментальних даних показав, що при цьому оптимальним параметром 

для визначення площі перерізу АКТТ є діаметр нарізки dнр. 

На рис. 3.15 наведена залежність загального термічного опору АКТТ 

відносно теплового потоку, що передається, та її відношенню до площини 
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перерізу АКТТ, що визначається за діаметром нарізки. Експериментальні 

результати отримані у відповідності до методики, наведеної у Додатку Б. 

 

 

(а) 
  

(б) 

 

Рис. 3.15. Загальний термічний опір АКТТ, заправлених аміаком, схема 

розташування «I»: 

а – в залежності від теплової потужності, що передається; б – в залежності від 

відношення теплової потужності, що передається, до площини перерізу АКТТ 

із dзовн, що дорівнює: 1 – 17,0 мм; 2 – 16,0 мм; 3 – 14,0 мм; 4 – 12,5 мм;  

5 – 10,0 мм 

 

Оцінювання термічного опору АКТТ тільки відносно теплового потоку Q 

(рис. 3.13, а) не є зовсім коректними, оскільки в загальному випадку термічний 

опір АКТТ залежить від геометричних розмірів профілів, термічних опорів зон 

випаровування та конденсації, які в свою чергу залежать від інтенсивності 

процесів теплообміну в цих зонах та площин зон підводу і відводу теплоти. 

Крім того, при різних довжинах зон випаровування та конденсації існують 

різні величини густин теплових потоків в цих зонах, що значно впливає на 

інтенсивність процесу теплообміну. 

Враховуючи відносний тепловий потік (густину теплового потоку), 

визначення загального термічного опору у відповідності до рис. 3.15, б є більш 
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коректним. У цьому випадку густина теплового потоку q визначається як 

відношення теплового потоку до діаметру нарізки АКТТ dнр. Таким чином, 

враховується здатність АКТТ передавати теплову потужність в залежності від 

її геометричних розмірів, зокрема dнр. 

З іншого боку загальний термічний опір RТТ складається з окремих 

термічних опорів зон випаровування RТТ в та конденсації RТТ к , які в свою чергу 

залежать від інтенсивності процесів теплообміну, що є функціями густин 

теплових потоків в цих зонах. Таким чином, важливим є визначення принципів 

формування термічних опорів в кожній із зон АКТТ та факторів, що 

впливають на їх величини. Даний розділ включає аналіз теплогідравлічних 

процесів в АКТТ та їх вплив на залежність термічних опорів від густин 

теплових потоків, кутів нахилу, геометричних параметрів АКТТ тощо.      

У ході численних експериментальних досліджень виявлено зменшення 

термічного опору АКТТ при підвищенні їх зовнішніх діаметрів dзовн, що 

пояснюється підвищенням інтенсивності процесів теплообміну в зонах 

випаровування та конденсації (див. розділ 2). При цьому підвищення 

інтенсивності теплообміну в зоні випаровування є більш впливовим, ніж 

підвищення інтенсивності в зоні конденсації.  

На рис. 3.16 наведено порівняльний аналіз впливу інтенсивності 

теплообміну в зонах випаровування та конденсації на загальний термічний 

опір RТТ  АКТТ. Розглядаються дві АКТТ з dзовн = 17 мм і Ω–подібною КС та з 

dзовн = 16 мм і трапецоїдною КС. АКТТ були заправлені аміаком і проходили 

дослідження при однакових умовах. 

Виявлено, що інтенсивність теплообміну в зоні конденсації практично не 

впливає на загальний термічний опір RТТ при функціонуванні ТТ в докризовій 

зоні (Q < 150 Вт, що складає приблизно 50 % від QL обох АКТТ). Термічний 

опір в зоні конденсації обох АКТТ у цьому випадку практично однаковий. 

Інтенсивність теплообміну вносить значний вплив  на термічний опір у зоні 

випаровування, що підтверджує різниця між термічними опорами RТТ в та RТТ к 

при Q < 150 Вт. Така різниця може бути більше 50 %. 
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Рис. 3.16. Загальний термічний опір АКТТ, заправлених аміаком,  

схема розташування «I»:  

1, 3, 5 – термічний опір АКТТ із dзовн = 17 мм відповідно для зон 

випаровування RТТв, конденсації RТТк та загальний термічний опір RТТ;  

2, 4, 6 – термічний опір АКТТ із dзовн = 16 мм відповідно для зон 

випаровування RТТв, конденсації RТТк та загальний термічний опір RТТ 

 

Слід звернути увагу на характер зміни термічного опору в зонах 

випаровування та конденсації. В зоні випаровування при підвищенні теплового 

потоку Q, а, відповідно, і густини теплового потоку q, термічний опір RТТв 

зменшується при значеннях Q < 150 Вт. Це спричинено різким ростом 

коефіцієнту теплообміну в режимі «Б» – розвиненого кипіння (див. рис. 2.2, 

розділ 2). Починаючи з деякого значення теплового потоку (у даному випадку 

150…170 Вт), термічний опір RТТв підвищується, що свідчить про зниження 

інтенсивності теплообміну в зоні випаровування. Таке зниження обумовлене 

переходом функціонування АКТТ з режиму «Б» до режиму «В» – перехідного 

режиму (див. рис. 2.2, розділ 2). Для зони конденсації тенденція зміни 

термічного опору RТТк є постійною – при підвищенні густини теплового потоку 
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q в цій зоні термічний опір RТТк поступово підвищується, що визначено 

зменшенням коефіцієнту теплообміну в цій зоні. Різке зростання термічного 

опору RТТк спостерігається тільки при наближенні до кризової зони. Так, 

наприклад, для АКТТ із dзовн 17 мм приблизно з 250 Вт погіршується відвід 

рідини із зони конденсації і функціонування АКТТ поступово переходить в 

кризову зону «Г» (див. рис. 2.2, розділ 2). 

Таким чином, оцінка загального термічного опору RТТ відносно 

геометричних розмірів АКТТ повинна враховувати, що основний вклад у 

відмінність значень різних АКТТ вносить, в першу чергу, різниця 

інтенсивності теплообміну в зоні випаровування. 

  

3.2.2 Вплив властивостей теплоносія на термічний опір 

Вплив властивостей теплоносіїв на термічний опір АКТТ є закономірним. 

На рис. 3.17 наведені результати досліджень, що були отримані для АКТТ із 

dзовн 7,5 мм, розташованої відповідно до схеми «IV» під кутом 45
о
. АКТТ була 

заправлена аміаком, пентаном та ацетоном і досліджена при однакових 

умовах. Враховуючи те, що термічний опір безпосередньо залежить від 

процесів теплообміну в АКТТ, вибір теплоносія є однією з основних задач для 

забезпечення мінімального його значення. 

Для АКТТ найкращим теплоносієм є аміак, що забезпечує мінімальні 

значення термічного опору RТТ , що приблизно дорівнює 0,015…0,05 К/Вт. Для 

інших теплоносіїв величина термічного опору підвищується. Такі властивості 

як в’язкість і теплопровідність рідини, густина пари і рідини, поверхневий 

натяг здійснюють основний вплив на величини термічних опорів RТТ, RТТв та 

RТТк. Коефіцієнти теплообміну в АКТТ, заправлених пентаном та ацетоном, 

значно нижчі. Підвищення термічного опору для пентану та ацетону при більш 

низьких значеннях теплової потужності Q пояснюється їх властивостями 

передавати менші значення теплових потоків на відміну від АКТТ, 

заправлених аміаком. Так, максимальний тепловий потік (Qmax) для АКТТ в 



 172 

режимі ТС,  заправленої  пентаном,  дорівнював  Qmax = 90 Вт, для  ацетону  

Qmax = 110 Вт, для аміаку Qmax  = 165 Вт. 

 

 

 

Рис. 3.17. Залежність загального термічного опору RТТ АКТТ від теплової 

потужності, що передається, при її розташуванні відповідно до схеми «IV» під 

кутом 45
о
 для теплоносіїв: 1 – аміак; 2 – ацетон; 3 – пентан 

 

У загальному вигляді залежність термічного опору RТТ від теплового 

потоку, що передається, спочатку знижується, що пояснюється різким 

підвищенням коефіцієнтів теплообміну в зоні випаровування αв при її 

функціонуванні в режимі «Б» – розвиненого кипіння. При цьому коефіцієнт 

теплообміну в зоні конденсації αк високий та його зниження неістотне. У 

подальшому, при переході функціонування АКТТ з режиму «Б» до режиму 

«В» загальний термічний опір RТТ починає зростати, що є результатом 

зниження інтенсивності теплообміну як в зоні випаровування, так і в зоні 

конденсації. При переході функціонування АКТТ з режиму «В» до режиму «Г» 

спостерігається стрімке зростання термічного опору до виникнення кризи в 

АКТТ. 
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3.2.3 Вплив кута нахилу на термічний опір 

Кут нахилу (φ) – один з основних факторів, який впливає на процеси 

теплообміну в АКТТ і, як результат, впливає на їх термічний опір. Від кута 

нахилу, перш за все, залежить інтенсивність подачі рідини в зону 

випаровування та її відвід із зони конденсації. Тобто, характер зміни впливу 

теплогідравлічних процесів на залежність термічного опору від кута нахилу 

АКТТ є аналогічним до процесу конденсації на їх поверхні. Вплив 

розташування АКТТ в полі сил тяжіння в залежності від схем «III» 

(функціонування проти сил тяжіння) та «II» з «IV» (функціонування по силі 

тяжіння) різний і вплив теплогідравлічних процесів має різний  характер. 

Розглянемо вплив кута нахилу при розташуванні АКТТ відповідно до 

схеми «III». У цьому випадку (рис. 3.18) підвищення величини перевищення 

зони випаровування над зоною конденсації зменшує інтенсивність 

теплообміну в зоні випаровування за рахунок осушення КС, з одного боку, та 

зменшує площу теплообміну в зоні конденсації за рахунок стікання рідини, з 

іншого боку. 

 

 

 

Рис. 3.18. Залежність загального термічного опору RТТ  від теплової потужності 

Q для АКТТ із dзовн = 17 мм (теплоносій аміак) при перевищеннях δ, 

 що дорівнює:  

1 –  –2 мм; 2 – –4 мм; 3 –  –6 мм; 4 –  –8 мм 
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Також слід відмітити різні значення величин теплових потоків, при яких 

розпочинається підвищення термічного опору. При вищих значеннях 

перевищення (δ) зони випаровування над зоною конденсації зростання 

загального термічного опору RТТ розпочинається при меншій величині 

теплового потоку Q, що викликане більш раннім переходом функціонування 

АКТТ з режиму «Б» до режиму «В». Причиною цього є раннє осушення та 

залив зони конденсації. Більш детальний аналіз впливу кута нахилу на процеси 

теплообміну в зоні випаровування та конденсації описаний у розділі 2. 

Для більш детального аналізу розглянемо вплив кута нахилу окремо на 

термічний опір в зонах випаровування та конденсації для АКТТ з різною КС: 

Ω-подібною для із dзовн = 17 мм та трапецоїдною для із dзовн = 16 мм (рис. 3.19). 

Для термічного опору в зоні випаровування RТТв вплив кута нахилу φ 

однаковий для різних типів канавчатої КС – підвищення величини 

перевищення зони випаровування над зоною конденсації δ призводить до 

зростання термічного опору в цій зоні. Різниця в термічному опорі між двома 

типами канавчатій КС незначна і, в основному, визначається початком 

кризових явищ.  

Так, при перевищенні δ = –2 мм значна різниця в термічному опорі 

спостерігається   при   більш   ранніх   переходах   функціонування   АКТТ  із  

dзовн = 16 мм в режими «В» та «Г», що пояснюється меншою здатністю її 

транспортувати тепловий потік.  При перевищенні  δ = –6 мм така різниця не 

спостерігається, що визначено вищою здатністю трапецоїдної КС 

функціонувати проти сили тяжіння. Ці гідравлічні процеси будуть детально 

проаналізовані у розділі 4. 

 Для термічного опору в зоні конденсації RТТк підвищення перевищення δ 

також призводить до зниження його величини. Але у цьому випадку треба 

звернути увагу більш детально на наступний факт. При перевищенні  δ = –6 мм 

спостерігається точка перетину залежностей термічного опору двох типів КС 

(Ω-подібної та трапецоїдної) від густини теплового потоку при його величині 

приблизно 1,3 Вт/см2
. Цей факт додатково показує, що трапецоїдна КС краще 
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працює при значних перевищеннях зони випаровування над зоною 

конденсації, ніж Ω-подібна КС. Такий тип КС дозволяє більш інтенсивно 

відводити рідину із зони конденсації, утримувати її та більше запобігати її 

стіканню. 

 

 

(а) 

 

(б) 

 

Рис. 3.19. Вплив густини теплового потоку q на термічний опір АКТТ, 

заправленої аміаком на: 

а – RТТв; б – RТТк; 1, 3 – для АКТТ із dзовн = 17 мм при δ , відповідно,  

–2 мм та –6 мм; 2, 4 – для АКТТ із dзовн = 16 мм при δ , відповідно,  

-2 мм та -6 мм 
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Таким чином, аналізуючи схему розташування «III», можна зробити 

висновок, що у цьому випадку для забезпечення меншого загального 

термічного опору RТТ слід використовувати АКТТ з КС трапецоїдної форми, 

яка визначає більш інтенсивний відвід рідини від зони конденсації до зони 

випаровування. 

У випадку розташування АКТТ у відповідності до схем «II»  та «IV», 

характер впливу кута нахилу інший [389, 390] (рис. 3.20). Але при цьому 

величина термічного опору RТТ  також залежить, перш за все, від інтенсивності 

відводу рідини від зони конденсацій до зони випаровування. У цьому випадку 

даний процес має оптимальні значення найменшої величини загального 

термічного опору. Підвищення кута нахилу, з одного боку, інтенсифікує відтік 

рідини із зони конденсації, що відкриває більше площини для конденсації пари 

та підвищує коефіцієнт теплообміну, але, з іншого боку, також сприяє збору 

рідини в зоні випаровування, що зменшує інтенсивність теплообміну у цій 

зоні. Аналіз експериментальних даних показав, що залежність загального 

термічного опору від інтенсивності відводу рідини із зони конденсації 

привалює над інтенсивністю процесу збору рідини у зоні випаровування. 

При малих кутах нахилу (менше 20
о
 … 25

о
) спостерігається різке 

зменшення загального термічного опору. Якщо проаналізувати вплив процесів 

теплообміну в зоні випаровування та конденсації можна зауважити, що 

основним чинником при цьому є різке підвищення коефіцієнту теплообміну в 

зоні конденсації, яке зумовлене підвищенням ефективності відводу рідини із 

цієї зони. При цьому підвищення термічного опору в зоні випаровування 

незначний і визначається лише підвищенням кількості рідини в цій зоні.    

 Далі при кутах нахилу більше 25
о
…30

о
 розпочинається підвищення 

загального термічного опору. Це спричинене, перш за все, поступовим 

зростанням термічного опору в зоні випаровування та поступовим  спаданням 

зміни залежності термічного опору в зоні конденсації від кута нахилу. Якщо 

проаналізувати інтенсивність теплообміну в зоні конденсації при даних кутах 

нахилу, то залежність коефіцієнту теплообміну від кута різко зменшує 
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інтенсивність його росту. Все більше починають впливати на загальний 

термічний опір процеси в зоні випаровування, які визначаються накопиченням 

в ній рідини, що спричиняє появу «калюжі» та, відповідно, зменшує 

інтенсивність теплообміну в цій зоні. 

 

 

 

Рис. 3.20. Вплив кута нахилу φ АКТТ на:  

1, 2, 3 – загальний термічний опір RТТ відповідно для Q = 25 Вт, 50 Вт, 75 Вт;  

4, 5, 6 – термічний опір в зоні конденсації RТТк відповідно для Q = 25 Вт, 50 Вт, 

75 Вт; 7, 8, 9 – термічний опір в зоні випаровування RТТв відповідно для  

Q = 25 Вт, 50 Вт, 75 Вт 

 

При кутах нахилу більше 30
о
…40

о
 інтенсивність теплообміну в зоні 

випаровування інтнсивніше зменшується за рахунок постійного накопичення 

рідини і цей фактор набуває більшого впливу на зростання загального 

термічного опору. Але слід зробити акцент на наступному факті. Як показав 

аналіз залежності середніх коефіцієнтів теплообміну в зоні конденсації від 
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кута нахилу (розділ 2), інтенсивність теплообміну несуттєво підвищується з 

підвищенням кута нахилу при його величині більше 30
о
. Цей факт повинен 

приводити до зменшення термічного опору в зоні конденсації чи, принаймні, 

утримувати цю величину постійною. Але на рис. 3.18 ми спостерігаємо 

незначне зростання термічного опору в цій зоні, що підтверджується й 

численними іншими дослідженнями. Таке зростання може бути більш 

інтенсивним, а може бути практично відсутнім. Крім того, зростання 

термічного опору при таких кутах нахилу спостерігається як при малих 

теплових потоках, тобто, при малих густинах теплового потоку, так і при 

великих значеннях. Була зафіксована тільки залежність величини термічного 

опору від густини теплового потоку. Чим більша густина теплового потоку, 

тим менший термічний опір в зоні конденсації і, відповідно, менший загальний 

термічний опір. Крім того, при підвищенні густини теплового потоку 

інтенсивність зменшення термічного опору падає, що пояснюється різким 

зменшенням коефіцієнтів теплообміну при малих густинах теплового потоку. 

Далі поступово зменшення інтенсивності цієї залежності спадає. Але 

поясненням підвищення термічного опору в зоні конденсації при загальному 

зменшенні інтенсивності теплообміну може бути тільки наяність додаткових 

гідравлічних процесів в АКТТ, що пов’язані з ТС-ми ефектами формування 

«снарядів» рідини та їх утримання в зоні конденсації. Таким чином, можливим 

є утримання рідини у верхній частині АКТТ. В підтвердження цьому є й 

фактор впливу кута нахилу – чим більший кут нахилу, тим більша ймовірність 

утримання частини рідини у зоні конденсації. При цьому дана рідина зменшує 

поверхню для конденсації пари, що й може призводити до зростання 

термічного опору (рис. 3.21). 

Як результат можна навести наступний аналіз залежності термічного 

опору в зоні конденсації RТТк від кута нахилу φ АКТТ (рис. 3.22) у 

відповідності до схеми, представленої на рис. 3.21. При куті нахилу приблизно 

від 25
о
…65

о
 може спостерігатись наступний процес формування фронту 

рідини в зоні конденсації: 
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- при кутах нахилу φ < 25
о
 … 30

о
 сконденсована рідина розповсюджується 

по канавкам та транспортується до зони випаровування;  

 

 

Рис. 3.21.  Ймовірність утримання рідини в зоні конденсації при різних кутах 

нахилу 

 

- приблизно при кутах нахилу φ = 25
о
 … 30

о
 (А, рис. 3.21) з’являється 

ймовірність накопичування рідини в зоні конденсації, що утримується паром; 

- при кутах нахилу φ > 25
о
 … 30

о
 (Б, рис. 3.18) рідина може зайняти весь 

простір по перерізу парового каналу та перекрити його; 

- далі при підвищенні кута нахилу до φ = 60
о
 … 65

о
 (В, рис. 3.21) рідина 

може більше накопичуватись та перекривати більше площі для конденсації 

пари; 

- при кутах нахилу φ > 60
о
 … 65

о
 можливість більшого накопичування 

рідини спадає. 
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Такий процес може бути пояснений зростанням термічного опору в зоні 

конденсації RТТк АКТТ при кутах нахилу φ  > 25
о
 … 30

о
 та зменшенням 

інтенсивності цього зростання при кутах нахилу φ > 60
о
 … 65

о
. 

   На рисунку 3.22 наведено порівняння формування термічного опору в 

АКТТ з Ω-подібною канавкою, трапецоїдною та звичайним ТС. Таке 

порівняння може також дати відповідь на характер залежності термічного 

опору в зоні конденсації АКТТ від кута нахилу.  

 

 

 

Рис. 3.22. Вплив наявності канавчатої КС на термічний опір:  

1, 2, 3 – АКТТ із dзовн = 12,5 мм з Ω-подібною канавкою на RТТ, RТТв та RТТк;  

4, 5, 6 – звичайного ТС з внутрішнім діаметром 8,0 мм на RТТ, RТТв та RТТк 

 

Для звичайного ТС, як і для АКТТ, термічний опір в зоні випаровування 

поступово підвищується. Як було наведено вище, це пов’язано з накопиченням 

рідини в зоні випаровування та утворенням «калюжі». Але характер 

залежності термічного опору для зони конденсації АКТТ відрізняється, в 
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порівнянні зі звичайним ТС. Термічний опір в зоні конденсації звичайного ТС 

поступово зменшується приблизно до кутів нахилу 60
о
. Потім, при кутах 

нахилу більше 60
о
, термічний опір незначно підвищується. Це пов'язано з тим, 

що в звичайних ТС існує можливість стікання рідини з верхньої утворюючої 

зони конденсації на нижню і далі існування потоку рідини до зони 

випаровування по нижній утворюючій корпусу (рис. 3.18). Тобто, формування 

так званого «струмка» [3]. У цьому випадку при зростанні кута є можливість 

інтенсивного відводу рідини з верхньої утворюючої та звільнення площини 

для конденсації. Далі при кутах нахилу більше 60
о
 поступово ймовірність 

утворення «струмка» зникає й відвід конденсату здійснюється по всьому 

периметру, що додатково ускладнюється постійним гальмуванням рідини 

парою при їх взаємодії. 

В АКТТ відбувається складніший процес. Канавки утримують рідину. Але 

при малих кутах нахилу φ < 25
о
 … 30

о
 на термічній опір в зоні конденсації RТТк 

не тільки впливає значне зростання  інтенсивності теплообміну в цій зоні, а й 

спадання частини рідини на нижню утворюючу, що призводить до формування 

«струмка» на нижній утворюючій корпусу. Це також є додатковим фактором 

звільнення    площі   для   конденсації   пари.     Починаючи    з    кута   нахилу  

φ = 25
о
 … 30

о
 , на відміну від звичайних ТС, канавки утримують більше рідини 

і далі, при підвищенні кута нахилу, практично всю рідину (рис. 3.21). Тобто, 

звільнення площі для конденсації може здійснюватись тільки за рахунок 

відводу рідини по канавках. Але цей процес є повільнішим, ніж стікання 

рідини до зони випаровування у вигляді «струмка». Таким чином, у цьому 

випадку із зростанням інтенсивності теплообміну в зоні конденсації від кута 

нахилу зменшується термічний опір в цій зоні при кутах нахилу до  25
о
 … 30

о
 і 

далі підвищується за рахунок зменшення інтенсивності відводу теплоносія з 

канавок. 

У загальному вигляді на процес формування залежності термічного опору 

від кута нахилу АКТТ можуть впливати комплексно обидва процеси, як і 

накопичення рідини в верхній частині АКТТ, перекриття парового каналу, так 
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і поступове зменшення стікання рідини з верхньої утворюючої та зменшення 

ймовірності утворення «струмка» при підвищенні кута нахилу. 

Так, при аналізі впливу кута нахилу φ на коефіцієнти теплообміну в зоні 

конденсації αк  (розділ 2) за основу були взяті дані по температурі по середній 

утворюючій профілю АКТТ. Тобто, аналіз проводився для випадків 

конденсації на канавчатій КС без додаткового існуванням «калюжі». Такий 

підхід був коректним, оскільки основною задачею було дослідження 

конденсації в канавках. При аналізі термічного опору за основу взяті дані по 

температурному полю по всій утворюючій профілю, оскільки в цьому випадку 

стає завдання побудови більш універсальної загальної залежності визначення 

термічного опору.  

Результати, що наведені на рис. 3.19, додатково дозволяють провести 

аналіз величини термічного опору АКТТ з КС в порівнянні із звичайним ТС. 

Порівняння показує, що АКТТ з КС має значно нижчий термічний опір RТТ, 

ніж ТС. Це пов’язано з більш інтенсивним протіканням процесів теплообміну в 

зонах випаровування та конденсації. Але основний вплив на термічний опір 

здійснює більша площа для протікання цих процесів за рахунок наявності 

канавок. Також Ω-подібна канавка є більш ефективною в порівнянні з 

трапецоїдною, оскільки в АКТТ з трапецоїдною канавкою зростання 

загального термічного опору та термічного опору в зоні конденсації є 

інтенсивнішим при кутах нахилу φ > 25
о
 … 30

о
. В таких конструкціях існує 

більша ймовірність перекриття парового простору рідиною. Таким чином, Ω-

подібна канавка дає більше можливості відводу теплоносія від зони 

конденсації при розташуванні АКТТ у відповідності до схем «II»  та «IV». 

 

3.2.4 Визначення термічного опору 

На основі обробки експериментальних даних запропоновані емпіричні 

залежності для розрахунку загального термічного опору  RТТ та термічних 

опорів в зонах випаровування RТТв  та конденсації RТТк АКТТ з канавчатою КС. 
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Для розрахунку загального термічного опору АКТТ, розташованої у 

відповідності до схеми «І», можна використовувати залежність (3.7): 
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QСR   ,                        (3.7) 

 

де Q – тепловий потік, що передається Вт; Sнр – площа, що розраховується 

за діаметром нарізки, м2
; CТ – коефіцієнт, що враховує властивості теплоносія 

(0,003 для аміаку, 0,0073 для пентану та ацетону). 

 

Експериментальні результати загального термічного опору наведено на 

рис. 3.23. Узагальнення експериментальних даних як відношення 

експериментального    загального    термічного    опору    АКТТ    до   значення  

R =  cos (1 – 0,006Q)
–4.1

 ,  має достатнє співпадання (похибка не більше 25%) з 

розрахунковими даними за формулою (3.7) при теплових потоках Q < 0,7 QL.
 

При величинах теплових потоків Q  > 0,7 QL існує розбіжність до 35% для всіх 

теплоносіїв та для всіх діаметрів АКТТ, що обумовлено наявністю різкого 

зростання  термічного опору за рахунок зниження інтенсивності теплообміну в 

зонах випаровування та конденсації.    

Таким чином, отримані експериментальні дані з відхиленням ±25 % 

корелювалися з розрахунковою формулою (3.7) при Q < 0,7 QL. Розбіжність 

зумовлена похибкою прямих та непрямих вимірів. 

Для розрахунку термічного опору зони випаровування АКТТ, 

розташованої у відповідності до схеми «І», можна використовувати наступну 

залежність (3.8): 

 

 

42,03,1)4,01cos(
−− ⋅⋅−⋅= нрвТВТТв dqСR    ,                     (3.8) 
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де qв – густина теплового потоку в зоні випаровування, Вт/см2
; dнр – 

діаметр нарізки, м; CТВ – коефіцієнт, що враховує властивості теплоносія 

(0,21·10
–2

 для аміаку, 0,63·10
–2

 для пентану, ацетону). 

 

 

 

Рис. 3.23. Узагальнення експериментальних даних загального термічного 

опору АКТТ:  

1 – dзовн 17 мм (теплоносій аміак); 2 – dзовн = 14 мм (теплоносій аміак);  

3 – dзовн = 12,5 мм (теплоносій аміак); 4 – dзовн = 10 мм (теплоносій аміак);  

5 – dзовн = 8 мм (теплоносій аміак); 6 – dзовн = 12,5 мм (теплоносій ацетон); 

7 – dзовн = 12,5 мм (теплоносій пентан) 

 

Термічний опір в зоні конденсації АКТТ, розташованої у відповідності до 

схеми «І», може бути визначений за наступною формулою (3.9): 
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32,0−
⋅⋅= нр

т

кТКТТк dqСR     ,                               (3.9) 

 

де qк – густина теплового потоку в зоні конденсації, Вт/см2
; dнр – діаметр 

нарізки, м; CТК, m – коефіцієнти, що враховують властивості теплоносія 

(0,42·10
–6

 та 1,1 для аміаку, 0,22·10
–6

 та 1,02 для пентану, ацетону). 

 

У разі врахування кута нахилу при розташуванні АКТТ у відповідності до 

схеми «IV», при кутах нахилу від 5
о
 до 60

о
, загальний термічний опір може 

бути розрахований за формулою (3.15): 

 

38.0)3sin1(82,0 −+⋅⋅= ϕ
ϕ

ТТТТ RR     ,                               (3.10) 

 

де RТТ – загальний термічний опір теплової труби при горизонтальному 

розташуванні (схема «І»), К/Вт; φ – кут нахилу, град. 

 

При куті нахилу від 60
о
 до 90

о
 загальний термічний опір АКТТ 

знаходиться за формулою (3.16):  

 

ТТТТ RR ⋅= 82,0
ϕ

    .                                         (3.11) 

 

При розташуванні АКТТ у відповідності до схеми «IІ», тобто, при кутах 

нахилу від 0
о
 до 5

о
, можна використовувати значення термічного опору АКТТ, 

розташованої у відповідності до схеми «І». 

Таким чином, для розрахунку загального термічного опору АКТТ 

рекомендується використовувати залежність (3.7), але вона не враховує 

довжини зон випаровування та конденсації, густину теплового потоку в цих 

зонах. Для врахування вище зазначених факторів та більш точного розрахунку 

можна використовувати залежності (3.8) та (3.9) для визначення термічного 
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опору зон випаровування та конденсації. Після цього загальний термічний опір 

АКТТ знаходиться за формулою (1.12).  

 

3.2.5 Порівняння розрахункових та експериментальних даних з 

результатами інших авторів 

На рис. 3.24 наведено співставлення результатів розрахунку за формулою 

(3.7) з експериментальними даними для АКТТ, заправлених аміаком. З рис. 

3.21 можна зробити висновок, що результати розрахунку за формулою (3.7) 

дають достатню узгодженість з експериментальними даними. Порівняння 

проводилось з декількома зразками АКТТ різного діаметру. Так, наприклад, 

для АКТТ із dзовн = 14 мм були використані результати більш ніж 10 зразків 

АКТТ. При цьому експериментальні дані мають високу розбіжність, що 

пов’язано з проблемами забезпечення високої відтворюваності параметрів 

АКТТ при їх виготовленні. Це підтверджується й порівнянням з результатами 

інших авторів, які показують, що загальний термічний опір АКТТ з 

теплоносієм аміак знаходиться у діапазоні 0,02 … 0,03 К/Вт. Ці дані є 

заниженими в порівнянні з розрахунком та експериментальними даними, 

отриманими автором. Це пояснюється тим, що результати інших авторів 

відповідають величинам теплових потоків, які визначають мінімальні значення 

термічного опору при функціонуванні АКТТ. 

Крім того, необхідно звернути увагу на різке зростання термічного опору 

АКТТ при високих значеннях теплових потоків,  наприклад,  для   АКТТ   із  

dзовн = 10 мм при Q = 150 Вт, а для АКТТ із dзовн = 14 мм – Q = 200 Вт. Це 

зростання викликане кризовими явищами в АКТТ. Вказана формула не 

враховує довжину зон випаровування та конденсації, а відповідно, і густину 

теплового потоку. Таким чином, для формули (3.7) вводимо границю 

використання в залежності від величини теплового потоку. Як показує аналіз, 

такою границею може бути величина 0,7 Qmax. Але додатково, якщо звернути 

увагу на результати досліджень АКТТ з діаметром 17 мм, така АКТТ має 

термічний опір RТТ  = 0,02 … 0,025 К/Вт при тепловому потоці Q від 290 до  
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320 Вт. Це пояснюється меншим значенням ефективної довжини Lеф АКТТ. 

Беручи до уваги, що формули (3.7), (3.8) та (3.9) не враховують вплив 

ефективної довжини АКТТ, необхідно задавати максимальну границю 

використання цих формул, яка може бути прийнята як Q = 230 Вт. 

 

 

Рис. 3.24. Загальний термічний опір RТТ АКТТ, заправлених аміаком, схема 

розташування «I» в залежності від теплової потужності, що передається:  

1, 2, 3 – розрахунок за формулою (3.7) відповідно для АКТТ з dзовн = 17 мм,  

14 мм, 12,5 мм, 10 мм; 4, 5, 6 – експериментальні дані відповідно для АКТТ з  

dзовн = 17 мм, 14 мм, 12,5 мм, 10 мм; 7 – для АКТТ з dзовн = 20,0 мм за [168];  

8 – для АКТТ з dзовн = 14,0 мм за [379]; 9 – для АКТТ з dзовн = 12,5 мм за [150, 

391]; 10 – для АКТТ з dзовн = 22,0 мм за [378]; 11 – для АКТТ з dзовн = 17,0 мм за 

[379, 391] 

 

   У більшості випадків у практиці теплове навантаження на одну АКТТ 

часто не перевищує 230 Вт, що дає змогу використовувати наведені залежності 
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у широких діапазонах теплового потоку. Також існує нижня границя теплового 

потоку, при величині менше якої неможливо використовувати дану залежність. 

Ця границя обумовлена процесами випаровування (режим «А») та переходом 

до режиму розвиненого кипіння (режим «Б») в АКТТ. Ці процеси 

характеризуються нестабільними характеристиками температурного поля, що 

також пов’язані з, так званим, запуском АКТТ – виникненням першої парової 

бульбашки та викидом частини рідини в зону конденсації. Режим 

випаровування характеризується значним перегрівом рідини в пристінній 

області, що підвищує величину термічного опору в зоні випаровування. Як 

результат, підвищується загальний термічний опір. Ця границя дорівнює 

0,1Qmax. При цьому максимальна похибка визначення загального термічного 

опору за формулою (3.7) не перевищує 20 % у всьому діапазоні теплової 

потужності, що передається, тобто, при Q від 0,1Qmax до 0,7Qmax, але не більшої 

ніж 230 Вт. Якщо використовувати формули (3.8), (3.9) та (1.12), то похибка 

визначення загального термічного опору не перевищує 30 %. Вище зазначене 

обмеження діє і при використанні формул (3.8), (3.9) та (1.12). 

На рис. 3.25 наведено порівняння розрахункових даних за формулами 

(3.10) і (3.11) та експериментальних даних по загальному термічному опору 

RТТ в залежності від кута нахилу φ на прикладі АКТТ із dзовн = 10 мм, 

заправленої пентаном. Аналіз експериментальних даних показав, що наведені 

емпіричні залежності можна використовувати при кутах нахилу φ від 5
о
 до 90

о
. 

При підвищенні теплового потоку, що передається, похибка розрахунку 

зменшується, що також пояснюється процесами запуску АКТТ. При 

розташуванні АКТТ під кутом в режимі ТС процес запуску АКТТ 

ускладнюється стоком всієї рідини і розташуванням її у зоні випаровування. 

Виходячи з цього, для формул (3.10) і (3.11) необхідно використовувати 

обмеження за величиною теплового потоку. Отже, їх можна використовувати 

при Q від 0,2Qmax до 0,7Qmax, але не більшої ніж 230 Вт. 

Також для порівняння на рис. 3.25 наведені результати для АКТТ, 

заправленої ацетоном при горизонтальному розташуванні за [168]. Це 
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порівняння дає змогу підтвердити коректність розрахунку загального 

термічного опору АКТТ, заправлених теплоносіями – пентан та ацетон. 

 

 

 

Рис.3.25. Вплив кута нахилу на загальний термічний опір АКТТ із dзовн = 10 мм, 

заправленої пентаном:  

1, 2, 3 – розрахунок за формулами (3.7), (3.10), (3.11) відповідно для Q = 25 Вт, 

50 Вт, 75 Вт; 4, 5, 6 – експериментальні дані відповідно для Q = 25 Вт, 50 Вт, 

75 Вт; 7, 8 – для АКТТ діаметром 20 мм, заправленої ацетоном відповідно  

Q = 100 Вт і Q = 136 Вт за [168] 

 

Вищенаведені формули дозволяють розраховувати загальний термічний 

опір як АКТТ з Ω-подібними канавками, так і трапецоїдними. На основі 

проведеного аналізу експериментальних даних та виявлення особливостей 

формування термічного опору в зонах випаровування та конденсації 

розроблені методики розрахунку загального термічного опору АКТТ. Дані 

методики базуються на даних тільки по розробленим АКТТ (див. табл. 2.1) і 

дозволяють враховувати їх діаметр та величини теплових потоків, а також 

густин теплових потоків в зонах випаровування та конденсації.  
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3.3 Висновки до розділу 3 

 

1. Проведені дослідження температурного поля АКТТ в залежності від їх 

геометричних розмірів, типу теплоносія та орієнтації в полі сили тяжіння. 

Виявлені закономірності формування стаціонарного та нестаціонарного 

температурного поля теплових труб. Доопрацьована математична модель 

розрахунку температурного поля АКТТ. Проведено розрахунки та аналіз 

впливу теплового потоку, що передається, температури насичення та 

геометричних розмірів на загальний температурний перепад та температурні 

перепади зон випаровування та конденсації. Проаналізовано вплив 

нерівномірності теплопідводу та тепловідводу на температурний перепад по 

АКТТ. Математична модель дозволяє проводити розрахунок температурного 

поля теплової труби з похибкою не більше 25 %. Математична модель дає 

можливість аналізувати не лише температурне поле по довжині теплової 

труби, а й по всьому перерізу профілю, враховуючи нерівномірність 

теплопідводу та тепловідводу. 

2. Проведені дослідження загального та термічних опорів зон 

випаровування та конденсації. Виявлено вплив процесів теплообміну в зоні 

випаровування та конденсації на загальний термічний опір АКТТ. 

Проаналізовані закономірності впливу кута нахилу на величини термічних 

опорів в зоні випаровування та конденсації. Отримані залежності розрахунку 

загального термічного опору в залежності від кута нахилу, теплового потоку та 

типів теплоносія. На основі проведеного аналізу експериментальних даних 

розроблені методики розрахунку загального термічного опору. Розроблені 

методики дозволяють враховувати діаметр АКТТ та величини теплових 

потоків, а також густини теплових потоків в зонах АКТТ. Залежності 

дозволяють розраховувати термічний опір АКТТ як з Ω-подібними канавками, 

так і з трапецоїдними із загальною похибкою не більше 20 % при теплових 

потоках Q від 0,1Qmax до 0,7Qmax, але не більшої ніж 230 Вт. 
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РОЗДІЛ 4  

ГРАНИЧНІ ТЕПЛОВІ ПОТОКИ 

 

4.1 Дослідження теплотранспортної здатності 

 

Теплотранспортна здатність АКТТ є одним з основних параметрів, що 

характеризує ефекивність їх функціонування. Фактично цей параметр для 

конструкторів визначає який максимальний допустимий тепловий потік може 

передавати АКТТ. Причиною обмеження по тепловому потоку, що 

передається, можуть бути два фактори: 

1. Гідравлічний фактор чи криза по гідравліці. Цей фактор пов’язаний з 

кількістю та розподілом рідинної фази в АКТТ або з гідродинамічними 

процесами взаємодії між рідинною та паровою фазою теплоносія. 

2. Тепловий фактор чи криза по кипінню. Цей фактор пов’язаний з 

процесами випаровування з поверхні розподілу фаз, кипіння в об’ємі рідини та 

кипіння в плівці.  

Кожен з цих процесів має свої границі по густині підведеного теплового 

потоку. У загальному вигляді теплотранспортна здатність визначається як 

граничний масовий потік теплоносія, що необхідний для відведення даного 

теплового потоку (1.10). Таким чином, якщо по гідравлічним причинам 

(недостатність капілярного напору, унос парою рідини чи її гальмування, 

недостатня кількість теплоносія чи комплексний вплив даних факторів тощо) 

неможливо забезпечити необхідний масовий потік теплоносія для відведення 

заданого теплового потоку, в АКТТ існує криза по гідравліці. Ця криза 

супроводжується осушенням частини чи всієї зони випаровування та різким 

зростанням температури. У випадку осушення частини чи всієї зони 

випаровування з причини кризових явищ, пов’язаних з процесами 

випаровування або кипіння (кризи теплообміну та т.і.), в АКТТ існує криза по 

кипінню, яка теж супроводжується різким зростанням температури. Також 

частково може існувати мінімальний граничний тепловий потік. Такий 
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граничний тепловий потік існує, якщо АКТТ розташована у відповідності до 

схеми «IV». Він є аналогічною характеристикою для контурних та 

пульсаційних теплових труб, але фізика процесу його виникнення пов’язана 

лише з накопичуванням рідини в зоні випаровування під дією сили тяжіння і 

комплексним впливом наступних факторів: 

- існування випаровування, що характеризується менш ефективним 

теплообміном, ніж кипіння; 

- недостатністю величини густини теплового потоку для виникнення 

центрів пароутворення та інтенсифікації процесу теплообміну через шар 

рідини. 

У цьому випадку існує ймовірність значного перегріву рідини в 

пристінному шарі впродовж деякого моменту часу, після чого можливе 

виникнення центрів пароутворення і «запуск» АКТТ. 

У нашому випадку всі процеси в АКТТ будуть розглядатись відносно 

наступних величин: 

- при розташуванні АКТТ у відповідності до схем «І» та «ІІІ» 

розглядається максимальна теплотранспортна здатність QL (Вт·м), тобто, 

відносний максимальний тепловий потік, що передається; 

- при розташуванні АКТТ у відповідності до схем «ІІ» та «ІV» 

розглядається максимальна допустима густина теплового потоку чи гранична 

густина теплового потоку qгр (Вт/м2
) в зоні випаровування та в деяких 

випадках буде розглядатися максимальний тепловий потік, що передається, 

Qmax (Вт). 

  

4.1.1 Дослідження максимальної теплотранспортної здатності АКТТ 

4.1.1.1 Експериментальне визначення максимальної теплотранспортної 

здатності АКТТ 

Розглядається розташування АКТТ у відповідності до схем «І» та «ІІІ». 

Основними факторами, які впливають на величину максимальної 

теплотранспортної здатності QL є: геометрія АКТТ, включаючи геометрію КС, 
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габарити та умови підводу та відводу теплоти, розташування в полі сили 

тяжіння. 

Ефективність процесу теплопередачі в АКТТ фактично залежіть від 

величини капілярного напору, що забезпечується КС. Але додатково 

впливають: в'язкісні втрати тиску в рідинному і паровому потоках, втрати за 

рахунок кута нахилу при перевищенні зони випаровування над зоною 

конденсації та швидкості пари, яка впливає на гальмування та унос рідини. 

Таким чином, для функціонування АКТТ необхідно, щоб величина 

капілярного напору перевищувала наведені вище втрати. 

Основним фактором, що впливає на здатність АКТТ функціонувати при 

заданих умовах, є геометрія КС, яка і визначає капілярний тиск. На рис. 4.1  

наведені експериментальні результати для АКТТ, заправлених аміаком, 

виготовлених на основі різних типів профілів.  

 

 

 

Рис. 4.1. Залежність максимальної теплотранспортної здатності від 

температури насичення теплоносія в АКТТ, заправлених аміаком, із dзовн,  

що дорівнює:  

1 – 17 мм; 2 – 16 мм; 3 – 14 мм; 4 – 12,5 мм; 5 – 10 мм; 6 – 8 мм  

(схема розташування «I») 
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Збільшення зовнішнього діаметру АКТТ призводить до підвищення 

максимальної теплотранспортної здатності. Це визначено наступним: 

1. Збільшується діаметр парового каналу, що зменшує втрати по парі. 

2. Збільшується кількість канавок, що підвищує витрату теплоносія і 

здатність передавати АКТТ більш великі теплові потоки. 

3. Збільшується діаметр артерії в Ω-подібній КС та основа трапеції в 

трапецоїдній КС, що зменшує в'язкісні втрати рідини. 

З метою вирішення конструкторських задач варто зробити зауваження, що 

існує оптимізаційна задача – з одного боку, підвищення діаметру АКТТ 

покращує її теплотранспортні характеристики, як максимальну 

теплотранспортну здатність, так і термічний опір (див. п.  3.2), а з іншого боку, 

підвищується маса та габарити АКТТ. 

Для отримання оптимальних характеристик необхідно забезпечити 

якомога більшу кількість канавок (N) при максимально можливому діаметрі 

артерії dк чи основи трапеції в КС, при збереженні мінімального діаметру 

АКТТ dзовн.  

У задачі оптимізації існує ще один фактор, який потребує вирішення. Він 

важливий, перш за все, для Ω-подібної КС. Цей фактор – величина (ширина) 

верхньої частини канавки, яка забезпечує необхідний капілярний тиск. З 

одного боку, зменшення його веде до підвищення капілярного тиску, з іншого 

боку, погіршує процеси випаровування (видалення бульбашок з центру 

канавки в паровий канал) та конденсації (інтенсивність відводу рідини із зони 

конденсації). Цей фактор також має важливе значення і в КС з трапецоїдними 

канавками. В такій КС зменшення ширини канавки веде до підвищення 

в'язкісних втрат рідини. 

Залежності максимальної теплотранспортної здатності QL відносно 

температури насичення теплоносія мають характерну форму. На початку 

максимальна теплотранспортна здатність підвищується із зростанням 

температури насичення теплоносія. Це визначається тим, що із зростанням 

температури Ts: 
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- зменшується швидкість пари (wп), що веде до зменшення в'язкісних втрат 

пари та зменшення гальмування рідини парою; 

- зменшується в'язкість рідини, що призводить до зменшення в'язкісних 

втрат рідини в КС. 

Таке зростання спостерігається для теплоносія аміак до температури Ts 

приблизно +20
0С. Після цього починається поступове зниження максимальної 

теплотранспортної здатності при зростанні температури насичення теплоносія. 

Це викликано підвищенням температури насичення та зменшенням 

поверхневого натягу, схованої теплоти пароутворення і теплопровідності 

рідини. Крім того, із зростанням температури насичення зменшується кількість 

теплоносія, що існує в рідинному стані. Тобто, зменшується кількість рідини в 

канавках, і кризові явища, що виникають за гідравлічним фактором, 

розпочинаються при більш низьких теплових потоках. Для Ω-подібної КС цей 

фактор є більш критичним тому, що виникає більш раннє осушення верхньої 

частини канавки (трапеції) і зрив меніска до циліндричної її частини і, 

відповідно, різке зменшення капілярного тиску в КС.   

Не менш важливим є вибір теплоносія. Як і для термічного опору (див. п. 

3.2) вплив типу теплоносія на максимальну теплотранспортну здатність 

достатньо значний. На рис. 4.2 наведені результати експериментальних 

досліджень АКТТ з діаметрами 17,0 мм та 12,5 мм з різними теплоносіями: 

аміаком, ацетон та пентаном. 

Результати показують, що найкращим теплоносієм для АКТТ є аміак, 

який є ефективним в температурному діапазоні від –30
0С до +90

0С, але 

використання його обмежене. Ця рідина токсична та її застосування в 

ресурсозберігаючих системах в приміщеннях заборонена для використання. 

Альтернативою є використання ацетону (температурний діапазон від +20
0С до 

+130
0С)  чи  пентану  (від 0

0С до +230
0С).  Для температурного  діапазону  від 

–30
0С до +100

0С може також розглядатись ізобутан. 

Одним із факторів, що суттєво впливають на максимальну 

теплотранспортну здатність, є кут нахилу АКТТ. У відповідності до схеми 
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розташування «ІІІ» (перевищення зони випаровування над зоною конденсації) 

сила тяжіння перешкоджає дії капілярних сил. Чим кут нахилу вищий, тим 

нижча максимальна теплотранспортна здатність АКТТ. Теплогідравлічні 

процеси, що протікають в канавчатій КС, у цьому випадку детально 

розглядались в п. 2.1 (розділ 2). На рис. 4.3 наведені експериментальні 

залежності максимальної теплотранспортної здатності від величини 

перевищення зони випаровування над зоною конденсації. 

 

 

 

Рис. 4.2. Експериментальні дані по максимальній теплотранспортній 

здатності QL в залежності від температури насичення Ts теплоносія,  

схема розташування «І»:  

1 – АКТТ з dзовн = 17 мм (аміак); 2 – АКТТ з dзовн = 12,5 мм (аміак);  

3 – АКТТ з dзовн = 17 мм (пентан); 4 – АКТТ з dзовн = 12,5 мм (ацетон) 

 

Результати демонструють різке зменшення максимальної 

теплотранспортної здатності при підвищенні кута нахилу. Практично при 

перевищенні близько δ = –10 … –15 мм АКТТ з Ω-подібною КС не 

функціонують. Так АКТТ із dзовн = 12,5 мм передає близько 10…20 Вт при 

перевищенні δ = –10 мм, АКТТ із dзовн = 14 мм передає близько 35…45 Вт при 

перевищенні δ = –10 мм та АКТТ із dзовн = 17 мм забезпечує передачу 
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теплового потоку на рівні 100 Вт. Це пояснюється підвищенням ймовірності 

збору теплоносія в зоні конденсації під дією сили тяжіння. Таким чином, до 

в'язкісних втрат пари та рідини і гальмування рідини парою додатково 

додається сила тяжіння, яка протидіє капілярним силам. При цьому, з ростом 

кута, виникає зрив меніска з верхньої частини канавки до її циліндричної 

частини при менших теплових потоках. 

 

 

 

Рис. 4.3. Вплив кута нахилу на максимальну теплотранспортну здатність 

АКТТ із dзовн, що дорівнює:  

1 – 17 мм; 2 – 16 мм; 3 – 14 мм; 4 – 12,5 мм 

 

Це підтверджується і результатами, що отримані для АКТТ з dзовн =16,0 мм 

з трапецоїдною КС. При розташуванні ТТ відповідно до схеми «І» АКТТ     

dзовн = 17,0 мм з Ω-подібною КС має максимальну теплотранспортну здатність 

на 20…25 % вищу за АКТТ з трапецоїдною КС. При підвищенні кута нахилу 

ситуація змінюється. Тобто, при перевищенні зони випаровування над зоною 

конденсації АКТТ з трапецоїдною КС дають кращий результат, за рахунок 

того, що в них не відбувається зрив меніска в артерію і вони функціонують 



 198 

практично до повного осушення канавки із стабільним зменшенням величини 

максимальної теплотранспортної здатності.   

При вищезазначеному аналізі критерієм досягнення максимальної 

теплотранспортної здатності АКТТ було безперервне зростання температури 

поверхні в зоні випаровування (в точці, віддаленій від торця АКТТ на відстані 

10 мм) (див. Додаток Б). Вищевказаному режиму роботи АКТТ передує режим, 

коли значення температури всіх зон АКТТ виходять на стаціонарний стан 

(тобто, незмінні у часі). В тому числі і температура в точці, віддаленій на 10 

мм від торця АКТТ в зоні випаровування. Максимальною теплотранспортною 

здатностю є найбільше значення теплового потоку, що передавався АКТТ, при 

якому всі значення температури всіх зон АКТТ були незмінні в часі. 

 

4.1.1.2 Моделювання максимальної теплотранспортної здатності АКТТ 

Підхід до моделювання максимальної теплотранспортної здатності АКТТ 

за Ω-подібними канавками як моноканавчата ТТ, яка була запропонована 

Alario [392, 393], та з прямокутними і трапецоїдними канавками базується на 

визначенні в’язкісних втрат по парі та по рідині, а також взаємодії потоку 

пари з потоком рідини у канавках. Використання Ω-подібних канавок дає 

змогу не тільки підвищити поверхню для проходження процесів 

випаровування та конденсації (розділ 2), але також може істотно знижувати 

перепад тиску по рідині [394–396] за рахунок використання нижньої частини 

канавки як артерії. Але, як недолік, крім можливості більш раннього 

запарювання такої форми канавчатої КС за рахунок малого розміру верхньої 

трапецоїдної канавки, може бути і можливість «зриву» меніска з верхньої 

частини канавки до нижньої при недостатній кількості теплоносія [397]. Це 

може призводити до більш раннього виникнення гідравлічної кризи в АКТТ. 

Врахування геометричних особливостей канавок та їх вплив на протікання 

теплогідравлічних процесів і, відповідно, визначення їх ефективності є 

важливою задачею. Крім цього, важливими задачами є аналіз та узагальнення 
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експериментальних даних, побудова методики розрахунку максимальної 

теплотранспортної здатності з урахуванням різних факторів впливу. 

На сьогоднішній день існує багато робіт, пов’язаних з моделюванням 

максимальної теплотранспортної здатності в АКТТ. На ранніх етапах 

дослідники [393, 394, 398] будували моделі на основі одномірного 

ламінарного потоку теплоносія в канавці з урахуванням втрат тиску. Інші 

автори почали враховувати не тільки втрати в рідині, але й кут контакту 

меніску з поверхнею канавки [397, 399, 400]. Моделі, що наведені в роботах 

[102, 401, 402], враховують втрати в парі, рідині та капілярні сили. Такі моделі 

дозволяють проводити аналіз не лише впливу гідравлічних процесів в парі та 

рідині, але й оптимізувати геометричні розміри канавчатої КС. Але ці моделі 

не враховують фактор взаємодії пари з рідиною, який визначає гальмування 

рідини парою. 

Вплив дотичних напружень, які виникають при русі пари, на ламінарний 

потік рідини в капілярах ТТ наведено у роботі [366]. Комплексний вплив 

взаємодії пари та рідини, а також втрат в парі та рідині окремо, наведено в 

роботах [403, 404]. Але результати аналізу недостатньо підтверджені 

експериментальними даними в широкому діапазоні типу-розмірів АКТТ. У 

деяких моделях автори враховують взаємодію капілярних сил та втрат в 

рідині за допомогою числа Пуазейля (Po) [405]. Такій підхід дає змогу 

точніше описати гідравлічні процеси в канавчатій КС. Також важливим є 

врахування впливу кута нахилу на роботу АКТТ. Вплив кута нахилу АКТТ на 

максимальну теплотранспортну здатність розглядається при побудові 

математичної [404] та аналітичної [168] моделей, але наведені моделі 

враховують аналіз тільки КС з трапецоїдними чи прямокутними канавками. 

  Як результат, на сьогоднішній день не існує комплексного аналізу на 

основі численних експериментальних результатів по визначенню 

максимальної теплотранспортної здатності АКТТ з урахуванням КС з Ω-

подібними канавками, а також побудові на його основі методики розрахунку. 
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Розглядається задача аналітичного визначення гідродинамічної границі 

максимальної теплотранспортної здатності АКТТ (рис. 4.4). 

 

 

 

Рис. 4.4.  До задачі визначення гідродинамічної границі максимальної 

теплотранспортної здатності АКТТ 

 

Загальний підхід до цього завдання полягає в складанні рівнянь 

збереження маси та енергії, а також балансу тисків для даної АКТТ та їх 

спільному рішенні. 

З метою спрощення вирішення системи рівнянь приймемо такі 

допущення [406, 407]: 

1) у зонах випаровування та конденсації пари на поверхні розділу фаз 

рухається перпендикулярно поверхні; 

2) має місце цілком певний розподіл радіусів кривизни менісків по 

довжині АКТТ; 

3)  геометрія канавок незмінна по довжині АКТТ; 

4) масові сили відсутні або діють у напрямі, перпендикулярному 

напрямку течії теплоносія; 

5) теплота в зоні випаровування та конденсації дорівнює теплоті фазового 

переходу; 

6) в паровій фазі відсутні стоки та джерела тепла; 
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7) течії рідини в канавках і пари в паровому каналі є одновимірними, 

ламінарними і підкорюються закону Пуазейля – Гагена; 

8) властивості рідини і пари визначаються по температурі насичення; 

9) на зовнішніх поверхнях зон випаровування і конденсації задані 

граничні умови другого роду; 

10) процес кипіння в канавках не впливає на характеристики течії рідини 

в них; 

11) в працюючій АКТТ канавки повністю заповнені рідиною, а паровий 

канал – парою. 

До цих припущень, прийнятих при вирішенні аналогічних завдань для 

звичайних АКТТ, слід додати ще одне, характерне для даної задачі: сума 

теплових потоків, що підводяться до всіх зон випаровування, дорівнює сумі 

теплових потоків, що відводяться від усіх зон конденсації. 

Рівняння балансу тисків для розглянутої АКТТ має наступний вигляд 

(4.1): 

 

0кап р пр р р∆ + ∆ + ∆ = .                                             (4.1) 

 

Перший член цього рівняння являє собою максимальний рушійний напір – 

капілярний тиск, що визначається за формулою (1.7), наведеною у [406]. 

Другий і третій члени рівняння (4.1) відображають собою в'язкісні втрати 

тиску в рідинному і паровому потоках, відповідно, і можуть бути розраховані 

згідно рівняння Пуазейля–Гагена (4.2, 4.3): 
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⋅ ⋅
,                                                      (4.2) 

де µр – динамічна в’язкість рідини, Па·с; Gр – об’ємна витрата рідини, м3
/c; 

ρр – густина рідини, кг/м3
; Sкс – площа перетину капілярної структури, м2

; lеф – 

ефективна довжина АКТТ, м; Ккс – проникність капілярної структури, м2
. 
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де µп – динамічна в’язкість пари, Па·с; Gп – об’ємна витрата пари, м3
/c; ρп – 

густина рідини, кг/м3
; dпк – діаметр парового каналу, м; lеф – ефективна 

довжина АКТТ, м. 

 

Інерційні ефекти як в рідині, так і в парі в зонах випаровування і 

конденсації компенсують один одного, оскільки інерційні складові перепадів 

тисків у цих зонах протилежні за знаком та рівні за абсолютною величиною. 

Закони зміни масових швидкостей рідинного і парового потоків в зонах 

конденсації, транспорту і випаровування, необхідні для інтегрування рівнянь, 

можуть бути отримані при спільному вирішенні рівнянь збереження маси і 

енергії. 

Підставивши обчислені значення складових в рівнянні (4.1) і, вирішивши 

його відносно QL, отримуємо (4.4): 
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де М – коефіцієнт якості теплоносія за (1.1); r – мінімальний радіус 

кривизни меніска у канавці, м;  dпк  – діаметр парового каналу, м; dк – 

гідравлічний діаметр канавки, м; νр, νп  – кінематична в’язкість відповідно 

рідини та пари, м2
/с; Sк – загальна площа канавки, м2

;  N – кількість канавок. 

 

Залежність (4.4) враховує тільки в'язкісні втрати пари та рідини і не 

враховує гальмування рідини парою. На рис. 4.5 наведені результати 

порівняння розрахунку за формулою максимальної теплотранспортної 
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здатності АКТТ (4.4) із dзовн = 14,0 мм, заправленої аміаком, за результатами 

експериментальних даних, отриманих в інституті ім. Келдиша (м. Москва, 

Росія). 

   Результати, що наведені на рис. 4.5, підтверджують обмеженість 

формули (4.4). Дійсно, при температурах менше за 20
0С для аміаку, результати 

мають значну відмінність. Але, якщо провести аналіз, можна зробити 

висновок, що це, вірогідно, в першу чергу пов’язано з відсутністю урахування 

гальмування рідини парою. Таке гальмування проявляється при низьких 

температурах, коли швидкість пари достатньо висока. Це підтверджують і 

результати розрахунку швидкості пари, які наведені у табл. 4.1. 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Порівняння експериментальних результатів (2) та результатів 

розрахунку максимальної теплотранспортної здатності (1) АКТТ  

із dзовн = 14,0 мм з теплоносієм аміак за формулою (4.4) 
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Табл. 4.1. Значення швидкості пари в АКТТ із dзовн = 14 мм та з 

теплоносієм аміак в залежності від температури насичення 

 

Ts, 
o
C –60 –40 –20 –10 0 10 20 40 60 70 

wп, м/с 17,5 9,2 4,6 3,1 2,3 1,6 1,2 0,6 0,3 0,2 

 

Для врахування гальмування рідини парою пропонується використовувати 

число Вебера [40]. Число Вебера служить мірою захоплення рідини за 

рухомим в ній тілом. Таким чином, його можна розглядати відносно системи 

«пар–рідина». Число Вебера дорівнює (4.5): 

 

2

2

р тр п

р

a w
We

ρ

π σ

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅   ,                                               (4.5) 

 

де ρр – густина рідини, кг/м3
; wр – швидкість рідини, м/c; σр – поверхневий 

натяг рідини, Па·с; aтр – ширина верхньої сторони трапеції канавки, м. 

 

При врахуванні числа Вебера максимальна теплотранспортна здатність 

може бути визначена за емпіричною залежністю (4.6): 

 

 
* 0,170,3QL QL We

−= ⋅ ⋅
 ,                                        (4.6) 

 

де QL
*
  – максимальна теплотранспортна здатність, що розрахована за 

формулою (4.4), Вт·м. 

 

Експериментальні результати максимальної теплотранспортної здатності 

наведені на рис. 4.6. Залежність (4.6) узагальнює більше 90% 

експериментальних даних для аміаку, ацетону та пентану з розкидом ±20% і 
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справедлива для діапазону зовнішніх діаметрів АКТТ від 8 мм до 17 мм та з 

КС з Ω-ними канавками.    

Таким чином, отримані експериментальні дані з відхиленням ±20% 

корелювалися з розрахунковою формулою (4.4). Розбіжність зумовлена 

похибкою прямих та непрямих вимірів. 

 

 

 

Рис. 4.6. Узагальнення експериментальних даних максимальної 

теплотранспортної здатності АКТТ:  

1 – dзовн = 17 мм (аміак); 2 – dзовн = 14 мм (аміак); 3 – dзовн = 12,5 мм (аміак); 

4 – dзовн = 10 мм (аміак); 5 – dзовн = 8 мм (аміак); 6 – dзовн = 12,5 мм (ацетон);  

7 – dзовн = 12,5 мм (пентан) 

 

Для врахування зниження величини максимальної теплотранспортної 

здатності від величини перевищення зони випаровування над зоною 
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конденсації рекомендується використовувати наступну лінійну залежність 

(4.7): 

QL К QLδ δ δ= ⋅ +  ,                                                    (4.7) 

 

де QL – максимальна теплотранспортна здатність, що розрахована за 

формулою (4.6), Вт·м; Kδ – коефіцієнт, що враховує вплив величини 

перевищення зони випаровування над зоною конденсації на максимальну 

теплотранспортну здатність для кожного типу профілю та знаходиться у 

відповідності до табл. 4.2.; δ – перевищення зони випаровування над зоною 

конденсації, мм. 

 

Табл.4.2. Значення коефіцієнту Kδ для деяких типів АКТТ 

 

dзовн АКТТ 17,0 мм 16,0 мм 14,0 мм 12,5 мм 

Значення Kδ –24,7 –14,5 –19,7 –14,9 

 

На рис. 4.6 наведено порівняння розрахункових даних за формулою (4.6) 

та експериментальних даних з даними інших авторів. 

Формула (4.6) описує характер зміни максимальної теплотранспортної 

здатності в залежності від температури. Це підтверджено експериментальними 

даними, отриманими іншими авторами (15) та (16) для АКТТ з прямокутними 

канавками (компанії TAS) за [145]. Також, в порівнянні з існуючими моделями 

(11) та (13) формула (4.6)  враховують вплив гальмування рідини парою при 

низьких температурах. Слід зауважити, що Ω-подібна КС більш ефективна в 

порівнянні з КС на основі трапецоїдних (17) та прямокутних (12), (14), (15), 

(16) канавках. Така КС може давати приріст в максимальній 

теплотранспортній здатності до 20%. 

На рис. 4.7 наведено порівняння розрахунку максимальної 

теплотранспортної здатності за формулою (4.6) та експериментальних даних 

для теплоносіїв ацетон та пентан.  
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Рис.4.6. Залежність QL від температури насичення АКТТ, заправлених 

аміаком, при перевищені δ = – 2 мм:  

1, 2, 3, 4, 5 – експериментальні дані відповідно для АКТТ із dзовн = 17 мм,  

14 мм, 12,5 мм, 10 мм, 8 мм; 6, 7, 8, 9, 10 – розрахунок за формулою (4.6) 

відповідно для АКТТ із dзовн = 17 мм, 14 мм, 12,5 мм, 10 мм, 8 мм; 11, 12 – 

відповідно розрахункові та експериментальні дані для двоканальної АКТТ 

діаметром 10 мм з прямокутними канавками за [168]; 13, 14 – відповідно 

розрахункові та експериментальні дані для двоканальної АКТТ з Ω-подібними 

канавками із dзовн = 12,5 мм за [407]; 15 – експериментальні дані для АКТТ з 

прямокутними канавками із dзовн = 11 мм за [145]; 16 – експериментальні дані 

для АКТТ із прямокутними канавками із dзовн = 14 мм за [145];  

17 – експериментальні дані для АКТТ із dзовн = 16 мм (НТУУ «КПІ») 

 

Виявлено, що перехід на теплоносій ацетон замість аміаку в АКТТ 

знижує максимальну теплотранспортну здатність в 3,7 … 3,8 рази, а на 

теплоносій пентан в 5,0 … 5,3 рази. Дані підтверджуються 
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експериментальними та розрахунковими результатами. Альтернативними 

теплоносіями аміаку в АКТТ, призначених в ресурсозберігаючому обладнанні, 

можуть розглядатись ізобутан (прогнозоване зниження QL відносно аміаку в 

4,8 ..5,2 рази) та фреони, зокрема, R134а (прогнозоване зниження QL відносно 

аміаку в 6,5 ..7,5 рази). 

 

 

 

Рис. 4.7. Залежність максимальної теплотранспортної здатності від 

температури насичення:  

1, 2 – відповідно експериментальні та розрахункову дані АКТТ із  

dзовн = 12,5 мм, заправленої ацетоном; 1, 2 – відповідно експериментальні та 

розрахункову дані АКТТ із dзовн = 12,5 мм, заправленої пентаном 

  

Розроблена методика розрахунку максимальної теплотранспортної 

здатності АКТТ QL дозволяє проводити оптимізацію КС в широкому діапазоні 

геометричних параметрів АКТТ та робочих температур при їх розташуванні у 

відповідності до схеми «І» (горизонтальне розташування).  

   

4.1.2 Дослідження граничної густини теплового потоку АКТТ в режимі 

термосифону 

При розташуванні АКТТ у відповідності до схем «ІІ» та «ІV» варто 

враховувати не тільки максимальний тепловий потік Qmax, що передається 
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тепловою трубою, а й граничну густину теплового потоку qгр. При цьому 

оцінка граничної густини теплового потоку базується на врахуванні площини, 

на якій проходить процес кипіння чи випаровування. 

Як показали експериментальні дослідження основними факторами, що 

впливають на величину граничної густини теплового потоку є: 

- діаметри АКТТ: нарізки dнр та парового каналу dпк; 

- форма та геометричні розміри канавок капілярної структури; 

- довжина зони випаровування Lв; 

- тип теплоносія; 

- кут нахилу φ. 

Задача визначення граничної густини теплового потоку повинна 

виконуватись комплексно з урахуванням впливу всіх вищезазначених 

факторів. При цьому, якщо АКТТ розташовується у відповідності до схем «І» 

та «ІІІ», криза розпочинається за рахунок гідравлічних обмежень в капілярній 

структурі та умов взаємодієї «пар – рідина». При розташуванні АКТТ у 

відповідності до схем «ІІ» та «ІV» процеси ускладнюються тим, що сила 

тяжіння покращує подачу рідини до зони випаровування і в деяких випадках 

криза може розпочинатись внаслідок кризи теплообміну в зоні випаровування. 

 

4.1.2.1 Експериментальне дослідження граничної густини теплового 

потоку в АКТТ, що працюють в режимі термосифону 

На даний час проведено багато досліджень граничної густини теплового 

потоку в термосифонах [3] та теплових трубах з металоволокнистою [20], 

сітчастою [408, 409] та порошкової КС [11, 39]. Але повністю відсутні дані у 

літературі по дослідженню граничної величини теплового потоку для АКТТ, 

що працюють в режимі термосифону. Тому в основу аналізу покладені 

результати численних  робіт, що проведені у напрямку дослідження звичайних 

гладкостінних термосифонів. У роботах [77, 410] відмічено вплив діаметру ТС 

на граничну величину густини теплового потоку. У роботах [81, 411] показано 

вплив довжини зони випаровування. Також відмічений значний вплив кута 
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нахилу ТС [63, 85, 86], теплоносія [3] та ступеня заповнення [63, 76, 77] на 

граничну густину теплового потоку в зоні випаровування.  

Однак, процеси в АКТТ, що працюють в режимі ТС, відрізняються від 

процесів в гладкостінних ТС. В АКТТ додатково з’являється фактор 

капілярної структури, який з одного боку може підвищувати ефективність 

транспорту рідини із зони випаровування до зони конденсації при значних 

кутах нахилу (більше 5о
). З іншого боку, при малих кутах нахилу (менше 5о

) 

зменшувати інтенсивність транспорту рідини [389, 390, 412]. Такий вплив КС 

було показано у п. 3.2 при аналізі термічного опору АКТТ. В книзі [3] 

відмічені наступні два режими, коли рідина може бути розповсюджена по 

стінці ТС у вигляді плівки і коли зона випаровування частково заповнена 

рідиною, а інша поверхня ТС покрита плівкою рідини. У випадку АКТТ ми 

маємо два інших можливих варіанти розповсюдження рідинної фази 

всередині: коли рідина частково заповнює канавки КС та коли рідина частково 

заповнює зону випаровування та канавки КС. Другий режим, зазвичай, існує в 

перші хвилини запуску ТС. Як і в ТС, в АКТТ виникнення цих режимів 

залежить від ступеня заповнення теплоносія. Експериментальні дослідження 

показали, що оптимальний ступень заповнення повинен забезпечувати 

знаходження рідини тільки в канавках КС АКТТ при її функціонуванні.  

Визначення граничної густини теплового потоку в АКТТ не можна 

проводити лише по аналогії її визначення в гладкостінних ТС. В АКТТ 

відбувається процес випаровування та кипіння в обмеженому просторі – 

канавках. Такий процес є аналогічним процесам в щілинних каналах. На 

сьогоднішній день існує достатньо інформації з аналізу впливу розмірів 

щілинних каналів при кипінні в них теплоносія на критичну густину теплового 

потоку [413]. В роботі [414] показано, що критична густина теплового потоку 

збільшується при підвищенні ширини щілинного каналу, що свідчить про 

істотний вплив геометричних розмірів та форми КС на граничну величину 

густини теплового потоку в АКТТ. 
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Аналіз впливу кута нахилу на максимальний тепловий потік, що 

передається АКТТ, показує, що при розташуванні її близько до горизонту, 

теплоносій повертається до зони випаровування за рахунок капілярних сил. 

При збільшенні кута нахилу АКТТ відносно горизонту, збільшується вплив 

гравітаційної сили. Рідина під дією і капілярних сил, і сили тяжіння швидше 

повертається до зони випаровування. Особливо помітний вплив при куті 

нахилу до 20˚, коли діють обидві сили. При куті нахилу φ > 20˚ кут мало 

впливає на максимальну теплотранспортну здатність. З деякого моменту 

капілярні сили починають протидіяти сили тяжіння. Як показують дані інших 

авторів, значення максимального теплового потоку, а також граничної густини 

теплового потоку, в гладкостінних термосифонах має максимальну величину 

при кутах нахилу 40
о
…60

о 
[3, 415]. При вищих значеннях кута максимальний 

тепловий потік, що передається, може зменшуватись на 10% та більше. Цей 

факт підтверджується численними випробуваннями й інших дослідників. Так 

автори пояснюють даний факт тим, що при підвищенні кута (більше 60
о
) 

зменшується гідростатичний напір, що призводить до зменшення надходження 

рідини із зони конденсації до зони випаровування. Крім того, підвищується 

вплив сили тяжіння, що призводить до переміщення рідини з верхньої стінки 

термосифону на нижню та ймовірності зриву рідинної плівки на верхній стінці. 

Це викликає більш раннє осушення зони випаровування та початок кризових 

явищ.  

Наявність канавчатої КС в ТТ, перш за все, визначає відсутність впливу 

сили тяжіння на перетікання рідини по утворюючій корпусу. Таке перетікання 

можливе тільки при кутах нахилу φ < 20
о
 та при значних коефіцієнтах 

заправки, що відповідає повному заповненню КС. Канавки здатні утримувати 

рідину та рівномірно її розповсюджувати по всій її довжині.  

Також важливим є факт впливу на максимальний тепловий потік геометрії 

термосифону. Так, зменшення діаметру термосифону призводить до 

підвищення ймовірності зриву та уносу рідини потоком пари. Такий процес у 

звичайних ТС спостерігається при кутах нахилу φ > 45
о
. В АКТТ, як показали 
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візуальні дослідження, відбувається практично постійна подача рідини із зони 

конденсації до зони випаровування. Це спостерігалось як в Ω-го подібних 

канавках, так і в трапецоїдних канавках при різних кутах нахилу. Важливою 

особливістю є те, що КС забезпечує мінімальну взаємодію парової та рідинної 

фаз теплоносія. Така взаємодія існує не по всій утворюючій корпусу, як в 

звичайних ТС, а тільки в місцях переходу канавок в паровий простір. 

Конструкція АКТТ забезпечує розділення потоків рідини та пари і має значний 

потенціал до підвищення максимальних теплових потоків Qmax. Так, в роботі 

[3] відмічено, що при збільшенні внутрішнього діаметру звичайних 

термосифонів (при відношенні внутрішнього діаметру ТС до довжини зони 

випаровування більше 0,2) практично відсутній вплив на максимальні теплові 

потоки кута нахилу при його значеннях φ > 60
о
. У цьому випадку зменшується 

швидкість пари та зменшується взаємодія парової та рідинної фази теплоносія. 

Таким чином, слід відзначити наступні основні відмінності умов 

протікання теплогідравлічних процесів в АКТТ від звичайних ТС: 

1. Наявність КС в АКТТ забезпечує рівномірну подачу теплоносія по всій 

утворюючій корпусу в зону випаровування при будь-якому розташуванні її в 

полі сили тяжіння. 

2. Залежність інтенсивності подачі рідини до зони випаровування при 

зміні кута нахилу залежить не тільки від сили тяжіння, а й від капілярних сил. 

3. Канавчата КС грає роль конструктивного елементу, що розділяє потоки 

рідини та пари. 

 

Проведемо більш детальний порівняльний аналіз здатності передавати 

тепловий потік АКТТ з різною геометрією канавчатої КС та звичайних 

гладкостінних ТС. Основною метою аналізу є виявлення впливу розмірів 

канавок та їх форми на величини максимальних теплових потоків Qmax, що 

здатні передавати АКТТ. 

Розглянемо АКТТ (див. табл. 2.1) з діаметрами парових каналів dпк = 5 мм 

(dзовн = 10 мм, кількість канавок N = 14) та dпк = 6,1 мм (dзовн = 10 мм, кількість 
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канавок N = 24) з різною формою КС, а саме з Ω-подібною та трапецоїдною 

канавками у порівнянні з гладкостінним термосифоном (dпк = 8 мм, dзовн = 10 

мм). На рис. 4.8 представлена залежність максимального теплового потоку, що 

передається, від кута нахилу. Особливістю канавчатої структури в даних АКТТ 

є відмінність їх глибини: для Ω-подібної канавки глибина h = 1 мм, для 

трапецоїдної канавки h = 0.5 мм. 

 

 

 

Рис. 4.8. Залежність максимального теплового потоку від кута нахилу для 

АКТТ з різною геометрією КС та звичайного ТС із dзовн = 10 мм:  

1 – Ω-подібна канавка (h = 1 мм); 2 – трапецоїдна канавка (h = 0.5 мм); 

 3 – звичайний гладкостінний термосифон (теплоносій – пентан) 

 

Графік яскраво демонструє, що найбільший тепловий потік може 

передати АКТТ з Ω-подібною канавкою. Величина максимального теплового 

потоку, що передається, для АКТТ з даними канавками вдвічі більша за потік, 

переданий гладкостінним термосифоном, і на 30% більша за тепловий потік, 

переданий АКТТ з трапецоїдними канавками. Крім цього, якщо порівнювати 

Ω-подібні і трапецоїдні канавки, то Ω-подібна форма канавки дає приріст 25%, 



 214 

у порівнянні з трапецоїдною. Також прямокутна дає приріст відносно 

гладкостінного термосифона при куті 15˚ – 39 % та куті 90˚ – 53 %. 

Інша картина спостерігається для двох АКТТ (див. табл. 2.1) із зовнішнім 

діаметром dзовн = 12,5 мм та паровим каналом dпк = 7 мм. Глибина канавок 

трапецоїдної КС  складала  h  = 1,5 мм,  а  Ω-подібної  становила  приблизно    

h = 1,75 мм. Крім того, кількість канавок для трапецоїдної КС складала N = 30, 

а Ω-подібної становила N = 16. З графіку на рисунку 4.9 видно, що суттєвої 

різниці між тепловими потоками, які здатні передати АКТТ, нема. Різниця 

спостерігається тільки при кутах нахилу φ < 20
о
. Загальний аналіз рис. 4.8 та 

4.9 показує, що вплив на Qmax здійснює як форма канавки, так і її глибина.  

 

 

 

 

Рис. 4.9. Залежність максимального теплового потоку, що передається, від кута 

нахилу для АКТТ з різною формою КС із діаметром парового каналу 7 мм:  

1–  Ω-подібна канавка; 2 – прямокутна канавка; 3 – гладкостінний ТС 
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Однозначно, Ω-подібна форма канавки дає можливість забезпечувати 

передавати АКТТ вище значення теплового потоку. Що підтверджує наявність 

їх меншої кількості в порівнянні з трапецоїдною КС для кожного 

співставлення. З фізичної сторони така перевага підтверджується двома 

конструктивними елементами Ω-подібної канавки: 

- наявністю артерії, що знижує гідравлічний опір руху рідини в КС; 

- існуванням двох складових КС: капілярної частини (трапеції) та 

циліндричної артерії, що обидві віддаляють рух основної маси теплоносія в КС 

від місця взаємодії пари та рідини.   

 Але існує й обмеження при виготовленні профілів АКТТ. Можна 

розташувати тільки визначене число канавок. Враховуючи більшу поверхню, 

що займають Ω-подібні канавки, їх число буде завжди менше за трапецоїдні. 

Таким чином, основним фактором, який впливає на величину максимального  

теплового потоку стає глибина канавки. Результати, що наведені на рис. 4.8 та 

4.9, яскраво це демонструють. Саме збільшення глибини трапецоїдної канавки 

у відношенні до порівняльної Ω-подібної на 35% дало змогу підвищити 

максимальний потік до рівня, що забезпечує  Ω-подібна КС. Таким чином, при 

кутах нахилу φ > 20
о
 основний вплив здійснює не форма канавки, а її глибина. 

АКТТ з канавчатою КС, як і в попередньому випадку, передають на 50 % 

більший тепловий потік, ніж гладкостінний ТС (рис. 4.9). 

Більш детального аналізу потребує вплив малих кутів нахилу на величину 

максимального теплового потоку для різних типів КС. З одного боку рис. 4.8 

демонструє, що при малих кутах нахилу φ < 20
о
 здатність передавати тепловий 

потік АКТТ з трапецоїдної КС вирівнюється з АКТТ з Ω-подібною. З іншого 

боку існують протилежні дані на рис. 4.9. Так, зменшення кута нахилу 

призводить до підвищення різниці в здатності передавати тепловий потік 

АКТТ з Ω-подібною та трапецоїдною КС. При малих кутах нахилу глибина 

канавки h неоднозначно впливає на процес повернення теплоносія до зони 

випаровування. 
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При значній глибині трапецоїдної канавки,    що   дорівнює    приблизно  

75 …100 % від Ω-подібної, основний вклад в процес повернення теплоносія 

вносить здатність таких КС забезпечувати практично постійний капілярний 

напір при малих кутах нахилу. Така відмінність розглядалась при 

співставленні двох типів канавок при перевищенні δ зони випаровування над 

зоною конденсації. Так, Ω-подібна канавка характеризується раннім зривом 

меніска в зону артерії і, відповідно,  нижчою здатністю передавати тепловий 

потік проти сили тяжіння. В режимі ТС, навпаки, цей фактор здійснює 

протилежний вплив (рис. 4.9). При наближенні до кута нахилу 0
о
 в АКТТ 

трапецоїдні канавки починають вповільнювати подачу теплоносія за рахунок 

відсутності артерії та забезпечення значного капілярного напору, тобто краще 

утримують теплоносій. 

Але виявлено, що зменшення глибини трапецоїдних канавок призводить 

до покращення їх функціонування при малих кутах нахилу (рис. 4.8). Це 

пояснюється наближенням умов течії рідини до умов в звичайних ТС. 

Теплоносій менш утримується на верхніх канавках, має можливість стікати до 

нижньої утворюючої, що призводить до покращення підводу його до зони 

випаровування. 

Таким чином, важливим є аналіз впливу малих кутів нахилу (від 0˚ до 15˚) 

на величину максимальних теплових потоків для більш детального уявлення 

різниці протікання гідравлічних процесів в гладкостінних ТС та АКТТ, 

працюючих в режимі ТС. На рис. 4.10 наведено співставлення 

експериментальних результатів для гладкостінного ТС із внутрішнім 

діаметром парового каналу dпк = 4 мм та зовнішнім dзовн = 8 мм та АКТТ із   

dзовн = 7,5 мм і dпк = 3,5 мм. 

Результати показують, що гладкостінний ТС має більшу здатність до 

теплопередачі при кутах нахилу φ  менше 6о
 ... 7

о
. Це пояснюється як раз тим, 

що капілярні сили можуть гальмувати інтенсивність подачі рідини до зони 

випаровування і це проявляється при малих кутах нахилу, коли вплив сили 

тяжіння зменшується. Таким чином, наявність у АКТТ капілярної структури 
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призводить до гальмування стікаючої рідини внаслідок дії капілярних сил. 

Сила тяжіння не має домінуючого впливу над капілярними силами при малих 

кутах нахилу, що спостерігається при φ  > 10
о
. 

 

 

 

Рис. 4.10. Залежність максимального теплового потоку, що передається, 

від кута нахилу (φ = 0˚ – 15˚) для:  

1 – АКТТ із dзовн = 7,5 мм і dпк = 3,5 мм; 2 – ТС із dзовн = 8,0 мм і dпк = 4,0 мм 

 

Таким чином, аналіз показав, що при кутах нахилу φ  > 10
о
 існування КС в 

корпусі ТС значно покращує його здатність передавати теплові потоки. 

Збільшення максимального теплового потоку, що передається ТС, як було 

описано вище, пояснюється фактичним розділенням рідинної та парової фаз 

теплоносія. При підвищенні теплового потоку збільшується швидкість пари в 

паровому каналі та підвищується ймовірність спочатку гальмування рідини 

при її стіканні по стінці і в подальшому її унос в зону конденсації в звичайних 

гладкостінних ТС. Це призводить до осушення зони випаровування. У випадку 

з АКТТ фази розділені і необхідним є забезпечення більших швидкостей для 
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гальмування рідини у канавці при її стіканні під дією сили тяжіння. Це 

вповільнює початок кризових явищ в зоні випаровування. 

На рис. 4.11 наведено приклад переваги використання канавок для 

розділення потоків рідини та пари при співставленні АКТТ, що працює в 

режимі ТС, зі звичайними гладкостінними мідними ТС, які сьогодні широко 

присутні на сітовому ринку. 

 

 

 

Рис. 4.11. Залежність максимального теплового потоку, що передається, 

від кута нахилу:  

1 – АКТТ із dзовн = 7,5 мм і dпк = 3,5 мм та з Ω-подібною канавкою, теплоносій 

пентан; 2 – алюмінієвий гладкостінний ТС із dзовн = 8,0 мм і dпк = 4,0 мм, 

теплоносій пентан; 3 – мідний гладкостінний ТС із dзовн = 6,0 мм і dпк = 4,0 мм, 

теплоносій фреон R113; 4 – мідний гладкостінний ТС із dзовн = 6,0 мм і   

dпк = 4,0 мм, теплоносій метанол 

 

Розглядається залежність максимального теплового потоку, що 

передається, від кута нахилу АКТТ, алюмінієвого гладкостінного ТС з 

теплоносієм пентан та двох мідних гладкостінних ТС з теплоносіями фреон 
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113 та метанол [416] (рис. 4.11). Відомо, що для алюмінієвих ТТ та ТС, 

призначених для використання в ресурсозберігаючому обладнанні, не існує 

широкого вибору високоефективних теплоносіїв, наприклад, таких як вода чи 

спирти (використання метанолу також обмежене). Використання в АКТТ 

холодоагентів (пентан, ізобутан, фреонів) чи ацетону допустиме, але їх 

ефективність значно поступається воді та метанолу. АКТТ з теплоносієм аміак 

мають високу ефективність, але аміак – токсична рідина. Рис. 4.11 демонструє, 

що використання канавок дозволяє підвищити характеристики алюмінієвих 

ТС. Так, при використанні АКТТ із зовнішнім діаметром 7,5 мм та теплоносієм 

пентан, який за своїми характеристиками поступається метанолу, можна 

досягти ефективності (в даному випадку величини теплового потоку, що 

передається), яка відповідає гладкостінному мідному ТС з теплоносієм 

метанол. 

Додатково виявлено, що при кутах нахилу більше 60
о
 для АКТТ в режимі 

ТС не спостерігається явне зменшення величини максимального теплового 

потоку, що передається, як для гладкостінних ТС. Це пояснюється тим, що 

канавчата КС утримує рідину і не дозволяє зривати її від стінки ТС. Крім того, 

капілярні ефекти також позначаються і на більш меншому впливі 

гідростатичного тиску.  

На рис. 4.12 наведені експериментальні дані залежності максимального 

теплового потоку, що передається, від кута нахилу та типу теплоносія (аміак, 

пентан та ацетон). Результати представлені для АКТТ з Ω-подібною КС та із 

зовнішнім діаметром dзовн = 7,5 мм. Аналіз свідчить, що приріст максимального 

теплового потоку, що передається, при використанні аміаку як теплоносія по 

відношенню до ацетону становить 27%, до пентану – 40% при куті нахилу 90˚. 

При куті нахилу 15˚ приріст по Qmax при використанні аміаку до ацетону –     

11 %, до пентану – 22 %. Використання теплоносія аміак для АКТТ, 

призначених для використання в ресурсозберігаючому обладнанні, де існує 

така можливість, є переважним. Основними параметрами, що впливають на 
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величину максимального теплового потоку є властивості теплоносія і, в першу 

чергу, це схована теплота пароутворення та коефіцієнт поверхневого натягу.  

 

 

 

Рис. 4.12. Залежність максимального теплового потоку для АКТТ із  

dзовн = 7,5 мм від кута нахилу φ при використанні в якості теплоносія:  

1 – аміак; 2 – ацетон; 3 – пентан 

 

На рис. 4.13 наведена залежність максимального теплового потоку від 

типу профіля АКТТ. Вищевказана інформація стосується впливу КС, її форми 

та геометричних розмірів на максимальний тепловий потік, що передається 

АКТТ в режимі ТС. З іншого боку величина граничної густини теплового 

потоку залежить від діаметру парового каналу та геометричних розмірів 

канавок [3, 412 – 414]. Як показали експериментальні дослідження, приріст в 

максимальному тепловому потоці вищий, ніж приріст в граничній густині 

теплового потоку при збільшенні діаметру профілю АКТТ. Це пояснюється 

тим, що при збільшенні діаметра профілю АКТТ збільшується кількість 

канавок та їх периметр. Як результат, збільшується і площина, до якої 
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підводиться тепловий потік. Таким чином, густина теплового потоку є більш 

уніфікованою величиною, перш за все, для аналізу АКТТ з різною геометрією 

канавок та їх кількістю при оцінки здатності АКТТ до теплопередачі.  

 

 

 

Рис. 4.13. Залежність максимального теплового потоку від кута нахилу для 

АКТТ з теплоносієм пентан та із dзовн, що дорівнює: 

1 – 14 мм; 2 – 10 мм; 3 – 8 мм 

 

При збільшенні діаметру АКТТ збільшується як діаметр парового каналу, 

так і розміри канавок. Це призводить до збільшення величини граничної 

густини теплового потоку. Але існуючі результати не дають змогу оцінити 

роздільний вплив діаметру парового каналу та розмірів канавок на величину 

граничної густини теплового потоку. Окремий вплив цих параметрів можна 

спрогнозувати, використовуючи розрахункову модель, яка описується 

формулами (4.4) – (4.6). Базуючись на даній моделі, враховуючи, що вона 

апробована численними експериментальним результатами, можна провести 

аналіз впливу різних параметрів на максимальний тепловий потік. При цьому 

слід зауважити, що вплив діаметру парового каналу на густину теплового 

потоку вказана модель дає змогу отримати з вищою ймовірністю. У випадку 
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впливу розмірів канавок, задача ускладнюється тим, що в режимі ТС на 

граничну густину теплового потоку впливає інтенсивність подачі рідини до 

зони випаровування. При цьому інтенсивність залежить як від гідравлічних 

процесів, що є результатами руху рідини в капілярах, так і від окремого впливу 

величини каналів на граничний тепловий потік, визначений тепловими 

процесами. Використовуючи розрахункову модель, що описується формулами 

(4.4) – (4.6) можна оцінити тільки вплив гідравлічних процесів. 

    

4.1.2.2 Методика розрахунку граничної густини теплового потоку в АКТТ 

та співставлення з експериментальними даними 

Попередній аналіз існуючих методик розрахунку граничного теплового 

потоку в ТС [3] та їх порівняння з експериментальними даними, а також аналіз 

експериментальних даних та даних інших авторів показали наступне: 

1. Існуючі підходи та методики не повною мірою описують процеси в 

АКТТ, що працюють в режимі ТС, та недостатньо точно дозволяють 

проводити розрахунок граничної величини теплового потоку. 

2. Наявність канавчатої КС впливає на величину граничного теплового 

потоку. При цьому збільшення діаметру артерії (чи ширини) канавки збільшує 

величину граничного теплового потоку, що пояснюється покращенням 

умовами відводу пари з КС. Збільшення глибини канавки зменшує величину 

граничного теплового потоку, що пояснюється погіршенням відводу пари з 

КС. З іншого боку, якщо аналізувати гідравлічну кризу, що визначається 

умовами повернення теплоносія із зони конденсації до зони випаровування, 

збільшення глибини канавки повинно збільшувати величину граничного 

теплового потоку (при цьому зменшується вплив гальмування парою рідини), 

а збільшення ширини канавки чи верхньої утворюючої канавки повинно 

зменшувати цю величину (при цьому збільшується  контактна поверхня пари 

та рідини в канавці). 

3. Не виявлено значного впливу відношення діаметру до довжини зони 

випаровування АКТТ, що викликане обмеженістю експериментальних даних 
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та їх розмірів. Крім того, наявність КС більш рівномірно та стабільно 

забезпечує рідиною зону випаровування. При цьому запобігає його 

гальмуванню та зриву парою з поверхні. Для більш точного визначення такого 

впливу та врахування його в методиці необхідні окремі випробування. 

 Як результат, для розрахунку рекомендовано базуватись на наступних 

підходах: 

1. Визначення граничної величини густини теплового потоку для АКТТ, 

що працюють в режимі ТС, аналогічне її визначенню при режимі захлинання у 

вертикальній трубі. 

2. Приймається, що криза в АКТТ наступає при погіршенні подачі рідини 

із зони конденсації до зони випаровування, тобто, з гідродинамічних умов. 

3. Врахування безрозмірного параметру – відношення різниці діаметру 

нарізки dнр та діаметру парового каналу dпк (що визначає глибину канавки h) до 

відносної ширини канавки чи верхньої утворюючої трапеції канавки an, що 

визначає поверхню контакту парової та рідинної фаз. Таким чином, даний 

підхід враховує, що поглиблення канавки h знижує ймовірність гальмування 

рідини паром, а збільшення відносної її ширини an підвищує цю ймовірність. 

4. Врахування властивостей рідинної та парової фаз на межі їх розділу 

завдяки відношенню їх густин. Таким чином, підвищення густини рідини ρр 

підвищує критерій стійкості (стійкість процесу у зоні випаровування при 

взаємодії фаз та проходження процесу кипіння), а підвищення густини пари ρп 

знижує його. 

5. Врахування впливу кута нахилу АКТТ φ на величину граничної густини 

теплового потоку.   

Таким чином, формула визначення граничної густини теплового потоку 

для АКТТ, що працюють в режимі ТС, буде мати наступний вигляд (4.8): 

 

     )20sin())(( 25,05,0
ϕρρσρ +⋅−⋅⋅⋅⋅⋅= пррпргр grКq   ,              (4.8) 
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де ρр – густина рідини, кг/м3
; ρп – густина пари, кг/м3

; σр – поверхневий 

натяг рідини, Па·с; g – прискорення вільного падіння, м/с2
; rр – схована 

теплота перетворення теплоносія, Дж/кг·К; φ – кут нахилу АКТТ відносно 

горизонту, град; К – критерій стійкості, який визначається за формулою (4.9): 
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де ρр – густина рідини, кг/м3
; ρп – густина пари, кг/м3

; dнр
 
– діаметр нарізки, 

м; dнр
 
– діаметр парового каналу, м; аn – відносна ширина канавки чи верхньої 

утворюючої трапеції канавки, що визначається за формулою (4.10): 

 

N

а
аn =    ,                                                         (4.10) 

 

де а – ширина канавки чи верхньої утворюючої трапеції канавки, м;  

N – число канавок. 

 

Експериментальні результати граничної густини теплового потоку 

наведені на рис. 4.14. Залежність (4.8) узагальнює більше 90 % 

експериментальних даних для аміаку та пентану з розкидом ±15 %, а ацетону з 

розкидом ±20%. Формула справедлива для діапазону зовнішніх діаметрів 

АКТТ від 8 мм до 12,5 мм та з КС з Ω - ними канавками та трапецоїдними 

канавками.    

Таким чином, отримані експериментальні дані з відхиленням ±20 % 

корелювалися за розрахунковою формулою (4.8). Розбіжність зумовлено 

похибкою прямих та непрямих вимірів. 

На рис. 4.15 наведено порівняння розрахункових даних за формулами (4.8 

– 4.10) та експериментальних даних. Формули (4.8) та (4.9) дозволяють 
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розраховувати величину граничного теплового потоку в АКТТ в залежності 

від кута її нахилу φ =  10
о
 … 90

о
. 

Формули (4.8) та (4.9) дають велику розбіжність при кутах нахилу менш за 

10
о
. При цьому рекомендується при оцінці граничної густини теплового 

потоку апроксимувати це значення, взявши до уваги значення для АКТТ при 

куті нахилу 10
о
 та отримане при розрахунку максимальної теплотранспортної 

здатності АКТТ, що працює у відповідності до схеми «І», тобто, розташованої 

горизонтально. 

 

 

 

Рис. 4.14. Узагальнення експериментальних даних граничної густини 

теплового потоку АКТТ в режимі ТС:  

1 – dзовн = 8 мм (пентан); 2 – dзовн = 8 мм (ацетон); 3 – dзовн = 8 мм (аміак);  

4 – dзовн = 10 мм (пентан); 5 – dзовн = 10 мм (ацетон); 6 – dзовн = 12,5 мм 

(пентан); 7 – dзовн = 12,5 мм (ацетон) 

 

  Узгодженні розрахункових даних за величинами граничних теплових 

потоків ускладнюється декількома факторами. Перш за все, це визначення 

діаметру для розрахунку, враховуючи наявності КС. Також у формулах (4.8 – 

4.10) не враховується відношення діаметру парового каналу до довжини зони 

випаровування dпк/ Lв, що істотно впливає на характеристики гладкостінних 

ТС.  
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Рис. 4.15. Залежність граничної густини теплового потоку, що передається 

АКТТ (довжина зони випаровування Lв = 0,2 м,  

температура насичення пари Ts = 60
0С), від кута нахилу:  

1, 2, 3 – розрахунок за формулами (4.8 – 4.9) для АКТТ із dзовн = 7,5 мм 

(відповідно з теплоносіями пентан, ацетон, аміак); 4, 5 – розрахунок за 

формулами (4.8 – 4.9) для АКТТ із dзовн = 10 мм (відповідно з теплоносіями 

пентан та ацетон); 6, 7, 8 – експериментальні дані для АКТТ із dзовн = 7,5 мм 

(відповідно з теплоносіями пентан, ацетон, аміак); 9, 10 – експериментальні 

дані для АКТТ із dзовн = 10 мм (відповідно з теплоносіями пентан та ацетон);  

11 – розрахунок за формулою Imura H. [89] для АКТТ із dзовн = 7,5 мм (за 

діаметр прийнято діаметр парового каналу dпк); 7 – розрахунок за формулою 

Піоро [3] для із dзовн = 7,5 мм (за діаметр прийнято діаметр нарізки КС dнр) 
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Крім того, в дійсності в канавчатій КС ми маємо погіршені умови для 

процесу кипіння (стиснуті умови, погіршений відвід пари з канавок), що 

зменшує величину граничного теплового потоку. Однак, при перерахунку на 

тепловий потік для АКТТ ми маємо значно вищу величину в порівнянні з 

гладкостінними ТС (див. рис. 4.9 – 4.11) за рахунок розвиненої поверхні, що 

визначає канавчата КС. 

 

4.2 Комплексний вплив маси заправки на граничні теплові потоки та 

термічний опір 

 

4.2.1 Вплив маси заправки при горизонтальному розташуванні АКТТ 

При функціонуванні АКТТ у відповідності до схем розташування «І» та 

«ІІІ» (рис. 2.1) маса заправки повинна враховувати повне заповнення 

капілярної структури. Таким чином, забезпечується максимально можливе 

значення теплотранспортної здатності (рис. 4.16). Максимальна 

теплотранспортна здатність напряму залежить від кількості теплоносія. Більша 

теплова потужність потребує більшої витрати теплоносія. При збільшенні 

теплового потоку, що передається АКТТ, рівень рідини в КС зменшується. 

При недостатній кількості рідини у канавках КС кризові явища з’являються 

при більш низьких теплових потоках за рахунок більш раннього їх осушення. 

 

 

 

Рис. 4.16. До аналізу впливу маси заправки АКТТ при її функціонуванні у 

відповідності до схем розташування «І» та «ІІІ» 
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Якщо аналізувати вплив маси заправки на термічний опір та температурне 

поле, можна зауважити, що чим більш заповнена КС рідиною, тим менший 

термічний опір. Це пояснюється збільшенням поверхні теплопідводу в зоні 

випаровування та підвищенням інтенсивності відводу рідини від зони 

конденсації за рахунок максимального значення капілярного тиску. При 

заповненні КС більшою кількістю рідини зайва рідина в процесі 

функціонування АКТТ переміщується парою в зону конденсації. Тим самим 

рідинна пробка, що виникає в цій зоні, блокує її частину чи весь її об’єм. Це 

призводить до збільшення температурного перепаду в зоні конденсації, тобто, 

підвищення термічного опору в цій зоні чи до повного припинення 

функціонування АКТТ. З іншого боку, зайва рідина вповільнює процес 

виникнення кризових явищ за рахунок гідравлічних обмежень. 

При розташуванні АКТТ у відповідності до схеми «ІІІ», з одного боку, 

зайва кількість рідини підвищує максимальний тепловий потік. Але, з іншого 

боку, враховуючи те, що під дією сили тяжіння частина рідини блокує зону 

конденсації,  використання зайвої кількості рідини не є доцільним. 

Також необхідно враховувати те, що з підвищенням температури 

насичення кількість рідини зменшується за рахунок того, що рідина 

переходить в пару. Таким чином, розрахунок кількості рідини доцільно 

проводити для оптимальної температури, тобто, температури, при якій буде 

функціонувати АКТТ чи середній температурі діапазону її функціонування. 

Таким чином, якщо температурний діапазон роботи АКТТ досить широкий 

(більше 40
0С), то розрахунок кількості заправки доцільно проводити за 

середньою температурою робочого діапазону чи за максимальною, але якщо 

термічний опір АКТТ буде в заданих межах.  

Як висновок, при функціонуванні АКТТ у відповідності до схем 

розташування «І» та «ІІІ» (рис. 2.1) необхідно забезпечувати максимальне 

заповнення канавок рідиною відносно її робочої температури чи середньої 

температури від температурного діапазону її роботи. Можливе заповнення 
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АКТТ кількістю рідини, що буде відповідати максимальній робочій 

температурі АКТТ при відповідності термічного опору допустимим межам. 

Також: 

1. Зменшення маси заправки (менше, ніж повне заповнення канавок КС) в 

обох випадках зменшує величину максимальної теплотранспортної здатності 

та підвищує термічний опір. 

2. Збільшення  маси заправки (більше, ніж повне заповнення канавок КС) 

в обох випадках підвищує величину максимального теплотранспортної 

здатності, але й підвищує термічний опір та при повному блокуванні зони 

конденсації призводить до припинення функціонування АКТТ.   

 

4.2.2 Вплив маси заправки при функціонуванні АКТТ в режимі термосифону 

 При функціонуванні АКТТ у відповідності до схем розташування «ІІ» та 

«ІV» (рис. 2.1) для визначення маси заправки не існує чіткого підходу. Це 

пояснюється тим, що в цих випадках на кількість маси заправки впливають не 

тільки фактори, що пов’язані з гідродинамікою рідини у канавках, а додатково, 

як і в звичайних гладкостінних термосифонах, довжиною зони випаровування 

та довжиною всієї АКТТ, діаметром парового каналу та кутом нахилу АКТТ. 

Для гладкостінних ТС вважається, що при коефіцієнті заповнення більше 

25 %, маса заправки не впливає на граничну густину теплового потоку [89]. 

Також встановлено, що великий вплив маси заправки на густину теплового 

потоку в ТС спостерігався при ступені заповнення від 2 до 18 % [89, 417]. На 

сьогоднішній день для практичного застосування ТС рекомендується ступінь 

заповнення всього об’єму ТС в межах 30–33 % за умови, що внутрішні обсяги 

зони випаровування та конденсації практично однакові [3, 418]. При 

перевищенні довжини зони конденсації над довжиною зони випаровування 

ступінь заповнення зони випаровування повинен становити не менше 50 %. 

Але в АКТТ, як показали експериментальні дослідження, такі підходи до 

визначення коефіцієнту заповнення не можуть бути застосовані, враховуючи 

те, що частина рідини знаходиться в канавках КС і заповнює їх об’єм. Крім 



 230 

того, визначення коефіцієнту заповнення ускладнюється тим, що при різних 

кутах нахилу практично вся рідина збирається на початку зони випаровування. 

Така ситуація можлива при запуску АКТТ та при її функціонуванні. Так, при 

кутах нахилу більше 5о
 рідина практично не утримується в КС і збирається в 

зоні випаровування. Це характерно перед запуском АКТТ. При її 

функціонуванні рідина розподіляється по КС і знизу збирається тільки 

надлишок рідини. 

Крім того, необхідно говорити про оптимальну масу заправки тому, що 

зменшення кількості теплоносія призводить до зменшення термічного опору в 

АКТТ, але при цьому і призводить до зменшення величини граничної густини 

теплового потоку чи максимального теплового потоку. Таким чином, 

необхідно забезпечувати таку ступень заповнення, яка дасть змогу при 

мінімальному термічному опорі забезпечувати максимально можливу 

величину густини теплового потоку. 

Додатково можна зауважити, що необхідно розглядати окремо задачі 

малих кутів нахилу від 0
о
 до 5

о
  та кутів нахилу від 5

о
 до 90

о
. 

  

4.2.2.1 Маса заправки при кутах нахилу АКТТ від 0
о
 до 5

о
 

На рис. 4.17 представлено залежність максимального теплового потоку та 

термічного опору АКТТ для трьох різних коефіцієнтів заповнення (КЗ) при 

малих кутах нахилу: KЗ №1=1 ; KЗ №2=0,7 ; KЗ №3=0,4 . 

Виявлено, що у цьому випадку оптимальний коефіцієнт заповнення КС 

дорівнює 0,7. При даній величині забезпечується максимальна величина 

теплового потоку, що передається АКТТ, при мінімальному її термічному 

опорі. 

 

4.2.2.2 Маса заправки при кутах нахилу АКТТ від 5
о
 до 90

о
 

Дослідження впливу маси заправки на теплотехнічні характеристики на 

прикладі АКТТ із dзовн = 10 мм (загальна довжина LТТ = 1340 мм, довжина зони 

випаровування Lв = 1000 мм, довжина зони конденсації Lк  = 150 мм) показав, 
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що із зменшення маси теплоносія в АКТТ зменшується термічний опір, але 

при малих коефіцієнтах заповнення КС (КЗ < 0,2) він різко починає 

підвищуватись (рис. 4.18). Це підтверджує недостатність кількості рідини для 

постійного повернення її в зону випаровування.  Тобто, існує нижня границя 

маси заправки, при якій термічний опір АКТТ починає підвищуватись. 

 

 

(а) 
 

(б) 

Рис. 4.17. Вплив коефіцієнта заповнення та кута нахилу на максимальний 

тепловий потік АКТТ та її термічний опір:  

а – залежність максимального теплового потоку; б – залежність 

термічного опору; 1 – КЗ №1; 2 – КЗ №2; 3 – КЗ №3 

 

 

 

Рис. 4.18. Залежність термічного опору АКТТ із dзовн = 10 мм від теплового 

потоку, що передається при масах заправки:  

1 – КЗ = 0,15; 2 – КЗ = 1,00; 3 – КЗ = 0,65; 4 – КЗ = 0,45; 5 – КЗ = 0,25 
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Виявлено, що у цьому випадку оптимальний коефіцієнт заповнення КС 

дорівнює 0,25. При даній величині забезпечується максимальна величина 

теплового потоку, що передається АКТТ, при мінімальному її термічному 

опорі. У виробництві рекомендовано використовувати КЗ = 0,4 від повного 

об’єму КС. При цьому довжина зони випаровування повинна складати не 

менше 20 % довжини всієї АКТТ. При менших значеннях зони випаровування 

КЗ необхідно оптимізувати. 

 

4.3 Дослідження граничних теплових потоків АКТТ з водою та 

інгібітором корозії 

 

Були проведені дослідження граничних теплових потоків АКТТ з 

розробленими інгібіторами корозії (див.  п. 3.1.4) та водою у відповідності до 

схем розташування I та IV для різних рівнів температур.   

На рис. 4.19 наведені експериментальні значення максимального 

теплового потоку, що передається, гладкостінного ТС з dзовн = 8 мм та АКТТ з 

dзовн = 8 мм, заправлених водою з розробленим інгібітором.  

 

 

Рис.4.19. Максимальні передаваємі теплові потоки:  

1 – гладкостінного ТС  із dзовн = 8 мм; 2 – АКТТ із dзовн = 8 мм; 

заправлених водою з розробленим інгібітором. 
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Експерименти підтвердили, що використання канавчатої КС у режимі 

термосифону значно підвищує теплові потоки, що передаються, за рахунок  

зниження гальмування та уносу рідини парою. Крім того, було виявлено, що 

максимальні теплові потоки не залежать від концентрації інгібітора у воді.     

З  метою виявлення  впливу  інгібітору на змочуваність водою 

алюмінієвого корпуса проведені дослідження 6–ти АКТТ при горизонтальному 

розташуванні. Співставлення результатів розрахунку максимальної 

теплотранспортної здатності за формулою (4.6) та експериментальних даних 

для АКТТ із dзовн = 8 мм і 14 мм наведені на рис. 4.20. Результати випробувань 

АКТТ також показали, що максимальна теплотранспортна здатність практично 

не залежить від досліджуваних концентрацій інгібітору у воді. 

 

 

 

Рис. 4.20. Максимальна теплотранспортна здатність АКТТ, заправлених 

водою з розробленим інгібітором, із dзовн = 14 мм: (1) – розрахунок за 

формулою (4.6) та (2) – експериментальні дані; із dзовн = 8 мм:  

(3) – розрахунок за формулою (4.6) та (4) – експериментальні дані 
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Показано, що використання води в якості теплоносія значно підвищує 

граничні теплові потоки у порівнянні з іншими теплоносіями. У подальшому, 

при вдосконаленні складу розроблених  інгібіторів  для пари «сплави 

алюмінію (АД0, АД31, 6060) – вода» варто очікувати збільшення ресурсу як 

теплових труб і термосіфонів, так і покращення їх теплопередаючих 

характеристик, зокрема, максимальних теплових потоків, що передаються. 

 

4.4 Дослідження впливу згинів алюмінієвих теплових труб на граничні 

теплові потоки та міцнісні характеристики 

 

Метою випробувань була експериментальна оцінка впливу деформацій 

капілярної структури профілів АКТТ на величину граничного допустимого 

внутрішнього тиску та граничних потоків. 

Перед випробуваннями виконувалися наступні роботи із зразками АКТТ: 

1) проводився візуальний контроль; 

2) проводилися виміри радіусів і кутів вигину; 

3) перевірялася герметичність зварних з'єднань. 

При візуальному контролі перевірялась відсутність корозії, вм'ятин, 

забоїн та інших механічних пошкоджень, що впливають на величину 

граничного внутрішнього тиску. Під час випробувань зразків макетів на 

герметичність перевірялась герметичність їх зварних швів за допомогою 

гелієвого течешукача. 

Випробування зразків АКТТ щодо впливу згинів на величину граничного 

допустимого внутрішнього тиску проводилися за методикою, що наведена у 

додатку Г та в наступному обсязі: 

- при внутрішньому тиску, рівному 150 атм., встановлювалось 

руйнуються зразки чи ні ; 

- до тиску 320 атм. визначалися значення граничного внутрішнього тиску, 

при якому порушувалась цілісність корпусів зразків. 

Випробування показали, що: 
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1. Всі 12 зразків всіх 4-х типів профілів для АКТТ витримали 

випробування внутрішнім тиском 150 атм. Таким чином, деформація 

капілярної структури АКТТ при їх вигині не знижує величину допустимого 

внутрішнього тиску (150 атм.). 

2. Цілісність корпусів 5-ти зразків була порушена при внутрішньому тиску 

від 280 до 320 атм. При цьому не зафіксовано істотного впливу деформацій 

капілярної структури профілів на величину граничного внутрішнього тиску. 

Так, з п'яти зруйнованих зразків, 2 макети попередньо не деформовані, а в 3-х 

деформованих зруйнованих зразків тільки у двох місце руйнування збіглося із 

зоною деформації (вигину). 

Випробування також показали, що деформація відкритих капілярних 

структур АКТТ може знижувати значення максимальних переданих теплових 

потоків на величину до 22 %. Цей параметр в більшості випадків залежить від 

якості виконання згину та величини радіусу згину. 

 

4.5 Висновки до розділу 4 

 

1. Проведені дослідження максимальної теплотранспортної здатності 

АКТТ. Наведена аналітична модель та емпірична залежність розрахунку 

максимальної теплотранспортної здатності, що враховує в’язкісні втрати по 

рідині та парі, а також гальмування рідини парою загального та термічних 

опорів зон випаровування та конденсації. Розроблений підхід дає змогу 

проводити оптимізацію капілярної структури АКТТ в широкому діапазоні 

розмірів з метою підвищення їх ефективності. Показано вплив форми канавки 

капілярної структури на максимальну теплотранспортну здатність алюмінієвих 

теплових труб при різній їх орієнтації в полі сил тяжіння. На основі 

проведеного аналізу експериментальних даних розроблені емпіричні 

залежності для визначення граничної густини теплового потоку алюмінієвих 

теплових труб при їх функціонуванні в режимі термосифону. 
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Результати показали можливість використання залежностей для 

визначення максимальної теплотранспортної здатності АКТТ з зовнішніми 

діаметрами від 7,5 мм до 17,0 мм, з теплоносіями: аміак, ацетон, пентан та з 

капілярною структурою на основі Ω-подібних та трапецоїдних канавок з 

похибкою не більше 20 % в діапазоні теплових потоків від 0 Вт до 400 Вт. 

Крім того, розроблена методика дозволяє проводити оптимізацію капілярної 

структури КС в широкому діапазоні геометричних параметрів АКТТ при їх 

горизонтальному розташуванні. 

Розроблені емпіричні залежності дозволяють розраховувати величину 

граничного теплового потоку в АКТТ в залежності від кута її нахилу (від 10
о
 

до 90
о
) для пентану та аміаку з похибкою до 15 %, для ацетону з похибкою до 

20 %.  При цьому рекомендується при оцінці граничної густини теплового 

потоку апроксимувати це значення, взявши до уваги значення для АКТТ при 

куті нахилу 10
о
 та отримане при розрахунку максимальної теплотранспортної 

здатності АКТТ, що розташована горизонтально. 

2. На основі експериментальних даних виявлено вплив маси заправки на 

робочі характеристики (температурне поле, термічний опір та максимальний 

тепловий потік, що передається) АКТТ. Визначена оптимальна маса заправки в 

залежності від режимів роботи теплових труб та їх орієнтації відносно сили 

тяжіння: 

- при горизонтальному розташуванні  коефіцієнт заповнення КС 

дорівнює 1. 

- при куті нахилу від 0
о
 до 5

о
 коефіцієнт заповнення КС дорівнює 0,75. 

- при куті нахилу від 5
о
 до 90

о
 коефіцієнт заповнення КС дорівнює 0,25, 

рекомендована величина коефіцієнта заповнення у даному випадку – 0,4. 
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РОЗДІЛ 5 

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ СИСТЕМ НА 

ОСНОВІ АЛЮМІНІЄВИХ ТЕПЛОВИХ ТРУБ 

 

5.1  Сонячні колектори  на основі алюмінієвих теплових труб 

 

5.1.1  Схемні рішення 

Більшість конструкцій сонячних колекторів (СК) побудовані за 

проточною схемою, тобто, робоча рідина (вода чи пропілен–гліколь) тече по 

спеціальним каналам (трубам), що утворюють контур, під абсорбером 

(теплопоглинаючою поверхнею). Але в деяких конструкціях СК можуть 

застосовуватись теплові труби (ТТ) [419]. Якщо порівнювати звичайні СК на 

ТТ та без них, то використання ТТ може зменшувати ефективність до 10 %, що 

визначається додатковим термічним опором самих ТТ та додатковим 

термічним опором теплообмінника між зонами конденсації ТТ та зовнішнім 

контуром. Але ТТ дають можливість знизити гідравлічний опір контуру 

робочої рідини в СК більше ніж у 2 рази [420] (рис. 5.1) та забезпечити 

модульність конструкції та простоту складання [421]. Розгерметизація однієї 

ТТ не приводить до значного зниження ефективності СК в порівнянні з тим, 

якщо буде розгерметизація рідинного контуру в звичайному СК. 

 

 

                              (а)                          (б)                              (в) 

 

Рис. 5.1. Конструкція та схеми течії робочої рідини в СК: 

а – серпантинна схема; б – колекторна схема;  

в – схема з тепловими трубами 
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Крім того, навіть сучасні конструкції високотехнологічних СК мають 

додаткові недоліки. Основним з них є високий термічний опір контакту між 

абсорбером та трубопроводом чи ТТ. Як правило, контакт між абсорбером та 

ТТ виконується прокаткою, склеюванням, пайкою або зварюванням (рис. 5.2). 

Вони можуть бути виготовлені з різних матеріалів, наприклад: мідний 

абсорбер і мідна ТТ, мідний чи алюмінієвий абсорбер та мідний трубопровід. 

На рис. 5.2 наведено порівняння існуючих конструктивних схем з’єднання 

абсорбера з ТТ з варіантом використання алюмінієвих теплових труб з 

канавчатою капілярною структурою (АКТТ).  

 

  

 

Рис. 5.2. Конструкція контакту між абсорбером та ТТ в сучасних СК:  

а – алюмінієвий чи мідний абсорбер, приварений чи припаяний до ТТ;  

б – алюмінієвий чи мідний абсорбер, скріплений прокаткою до ТТ; в – мідна 

ТТ, загорнута в алюмінієву фольгу; г – алюмінієва профільна ТТ – корпус ТТ 

та абсорбер як одне ціле; 1 – абсорбер; 2 – корпус ТТ 

 

Таким чином, використовуючи метод екструзії, можна отримувати 

різноманітну форму профілю. При цьому корпус АКТТ виконується як одне 

ціле з абсорбером, що максимально дає змогу знизити термічний опір між ТТ 

та абсорбером. 

Ще один недолік сучасних СК з ТТ – це їх досить високий температурний 

перепад між теплоносієм та внутрішньою поверхнею зони конденсації ТТ. Це 

викликано невеликою площею контакту для передачі тепла. Крім того, схема 

установки зони конденсації в потік теплообмінника заключається в тому, що 
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він розташовується в самому потоці та його корпус формує зі стінками 

теплообмінника щілинні канали (розміром до 5 мм) для протікання теплоносія. 

Це значно підвищує гідравлічний опір СК. Щоб уникнути цього, 

передбачається використання оптимізованого компактного теплообмінника, 

для відводу максимально можливого теплового потоку від абсорбера при 

мінімальному температурному перепаді. При цьому необхідно забезпечити 

мінімально можливий його гідравлічний опір. 

Таким чином, конструкції АКТТ, що призначені для використання в СК, 

повинні відповідати наступними вимогам:  

1. В корпусах АКТТ необхідно використовувати оптимізовану канавчату 

КС.  

2. В якості теплоносія в АКТТ необхідно використовувати рідини, які не 

замерзають при мінусових температурах (до –40
0С) та мають невисокий тиск у 

парі (до 50 атм.) при максимально допустимій температурі на СК.  

3. Робоча рідина повинна бути сумісна з матеріалом корпусу АКТТ.  

4. Конструкція корпусу повинна забезпечувати мінімальний термічний 

опір контакту між зоною випаровування АКТТ і абсорбером та зоною 

конденсації АКТТ і теплообмінником зовнішнього контуру. 

Використання АКТТ, виготовлених із плавникового профілю, що 

формують абсорбер (рис. 5.2, г), дозволяє застосовувати в технології операцію 

роз’ємного з’єднання корпусів з теплообмінником зовнішнього контуру через 

теплопровідну пасту.   

Така технологія дозволяє:  

- легко демонтувати АКТТ у разі необхідності їх заміни;  

- замінити мідний лист абсорбера на алюмінієвий, що знижує загальну 

вагу та вартість;  

- забезпечити якісний тепловий контакт між АКТТ та абсорбером по всій 

його довжині. 

У додатку Д наведено загальний вигляд зразків сонячних теплових 

колекторів, виготовлених в лабораторії теплових труб НТУУ «КПІ». 
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У загальному вигляді можна навести наступні можливі схемні рішення 

при побудові СК на основі АКТТ (рис. 5.3): 

1. На рис. 5.3 наведена конструкція АКТТ для звичайного плоского 

теплового сонячного колектору. У цьому випадку корпус АКТТ (1) 

виготовляється як одне ціле з абсорбером (2). 

 

 

  

Рис. 5.3. Схемні рішення АКТТ  для сонячних теплових колекторів: 

а – для плоского сонячного колектору; б – для комбінованого сонячного 

колектору; в – для вакуумованого сонячного колектору за двохпелюстковою 

схемою; г – для вакуумованого сонячного колектору за трьохпелюстковою 

схемою; д – для вакуумованого сонячного колектору з контактом через 

фольгу; е – для вакуумованого сонячного колектору з одним склом;  

1 – корпус АКТТ; 2 – абсорбер; 3 – фотоелементи; 4 – контактна поверхня; 

5 – фольга; 6 – колба 

 

2. На рис. 5.3, б наведено конструкцію АКТТ для комбінованого 

сонячного колектору. Конструкція самої АКТТ аналогічна варіанту плоского 

сонячного колектору. У цьому випадку абсорбер (2), який з’єднаний з 

корпусом АКТТ (1), являє собою поверхню для установки на ній 
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фотоелементів. Таким чином, АКТТ представляє собою елемент, який 

відводить теплоту від фотоелементів, підвищуючи тим самим їх ефективність. 

3. На рис. 5.3, в наведено конструкцію АКТТ для вакуумованого 

сонячного колектору. У цьому випадку корпус АКТТ (1) виготовляється як 

одне ціле з двохпелюстковою контактною поверхнею (4), що є тепловим 

елементом, який зв’язує скляну колбу з АКТТ. 

4. На рис. 5.3, г наведено конструкцію АКТТ для вакуумованого 

сонячного колектору. У цьому випадку корпус АКТТ (1) виготовляється як 

одне ціле з трьохпелюстковою контактною поверхнею (4), що є тепловим 

елементом, який зв’язує скляну колбу з АКТТ. 

5. На рис. 5.3, д наведено конструкцію АКТТ для вакуумованого 

сонячного колектору. У цьому випадку корпус АКТТ (1) контактує зі 

спеціальним елементом (фольга) (5), що є тепловим елементом, який зв’язує 

скляну колбу з АКТТ, за рахунок пайки, зварки чи звичайного контакту. 

6. На рис. 5.3, е наведено конструкцію АКТТ для вакуумованого 

сонячного колектору. У цьому випадку корпус АКТТ (1) виготовляється як 

одне ціле з абсорбером (2). Вся конструкція встановлюється в скляну колбу 

(5). 

Наведена вище інформація описує варіанти формування абсорбційної 

поверхні сонячних колекторів за допомогою АКТТ. Іншим важливим 

елементом СК є теплообмінник зовнішнього контуру. Від ефективності 

передачі теплоти від ТТ до теплоносія зовнішнього контуру залежить 

ефективність всієї сонячної енергетичної системи. Можуть розглядатись два 

варіанти з’єднання теплообмінника з ТТ: 

1. Введення зон конденсації ТТ в теплообмінник та омивання 

теплоносієм їх поверхонь. 

2. Контактне «сухе» з’єднання – зони конденсації контактують з 

корпусом теплообмінника через теплопровідний шар. 

В конструкціях сонячних колекторів на основі АКТТ використовується 

контактне «сухе» з’єднання. Оптимізації параметрів теплообмінника 
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зовнішнього контуру сонячних колекторів на основі АКТТ та розроблена 

математична модель наведені у додатку Д. 

 

5.1.2 Сонячні колектори 

Конструкції сонячних колекторів (плоских – ПСК, вакуумованих – ВСК 

та комбінованих – КСК) на основі АКТТ наведені у додатку Е. Використання 

АКТТ дає змогу реалізувати так звану модульну конструкцію СК [421]. Різна 

кількість та розміри АКТТ, як елементів будівлі, можуть забезпечити модульні 

конструкції. У цьому випадку АКТТ можуть бути використані в якості 

елементів сонячних колекторів і, в той же час, в якості будівельних елементів. 

СК на основі АКТТ можуть бути легко масштабовані шляхом додавання або 

видалення ТТ. Крім того, при ремонті сонячної енергетичної системи, 

наприклад, при заміні однієї чи декількох ТТ, немає необхідності видаляти 

робочу рідину з контуру. 

Розрахунок теплової ефективності сонячних колекторів на основі АКТТ 

(див. додаток Д) базується на рівнянні збереження енергії для сонячного 

колектору [422]. На основі розрахунку за наведеною методикою теплової 

ефективності, враховуючи емпіричні формули, що наведені у [423, 424], та її 

узгодження з експериментальними даними визначені залежності: 

- теплової ефективності ПСК на основі АКТТ (5.1): 

 

η = 0,75 – 2,94·X – 0,024·E·X
2
 ;                                         (5.1) 

 

- теплової ефективності ВСК на основі АКТТ (5.2): 

 

η = 0,735 – 1,6·X – 0,015·E·X
2
  ;                                           (5.2) 

 

- теплової ефективності КСК на основі АКТТ (5.3): 

 

ηт = 0,72(1 – ηPV) – 3,03·X – 0,029·E·X
2
  ,                                (5.3) 
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де параметр Х визначається як (5.4): 

 

X = (ta – tнс)/E ,                                                        (5.4) 

 

де Е – ефективна густина теплового потоку (сума відбитого та власного 

теплового потоку), Вт/м2
; tа – температура абсорберу, 

0С; tнс – температура 

навк. серед, 
0С. 

 

На рис. 5.4 наведені результати ефективності сонячних колекторів на 

основі АКТТ та їх порівняння з аналогами. 

 

 

Рис. 5.4. Ефективність сонячних колекторів:  

1, 2, 3 – експериментальні дані, відповідно, для ВСК, ПСК та КСК з 

АКТТ; 4 – ВСК з мідними ТТ (МТ 58–1800 та RC 58/1800); 5 – ПСК Vitosol 

100–F; 6, 7, 8 – розрахунок за (28), відповідно, для ВСК,ПСК та КСК на АКТТ 

 

Аналізуючи результати [184, 420, 425 – 436], можна відзначити, що 

ефективність роботи ПСК, ВСК та КСК залежить загалом від параметра Х 

колектору. Вона збільшується із зменшенням Х, а саме, при збільшенні 

густини падаючого сонячного випромінювання Е або зменшенні перепаду 
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температур між абсорбером tа і навколишнім середовищем tнс. Іншими 

словами, чим менша різниця температур поверхні теплообміну і 

навколишнього середовища, при одному і тому значенні Е, тим кращою є  

конструкція СК та більша їх ефективність. 

Перш за все, слід зазначити, що різниця в ефективності двох СК на 

основі АКТТ та стандартної конструкції практично однакова на всьому 

значенні параметра Х, що пояснюється практично однаковими оптичними 

характеристиками та конструкцією корпусу. Однак, ця різниця визначається 

додатковим термічним опором самих АКТТ та додатковим термічним опором 

теплообмінника. Від цього неможливо «відмовитись» в конструкціях СК на 

основі ТТ. Але СК з АКТТ мають цілий ряд інших переваг, що були зазначені 

вище. Як результат, для підвищення ефективності таких СК їх конструкція 

потребує зниження термічного опору самих АКТТ та підвищення ефективності 

передачи теплоти між зоною конденсації АКТТ та робочою рідиною сонячної 

системи. 

Ще однією важливою характеристикою СК на основі АКТТ є 

гідравлічний опір його теплообмінника, який впливає на економічність 

функціонування сонячної енергетичної установки. Отримані результати 

вказують на дуже низькі значення гідравлічного опору розроблених 

конструкцій СК. Так, при стандартних витратах води 2,2 л/хв гідравлічний 

опір СК на основі АКТТ – 460 Па, тоді як гідравлічний опір проточного СК 

марки Vitosol 100–F при таких витратах – 2120 Па, а марки Vitosol 30Н20 – 

2500 Па [427, 428]. Порівняння експериментальних даних, отриманих на 

ідентичних по габаритам СК на основі АКТТ та звичайному проточному 

показує, що перший з них має гідравлічний опір в 2 – 2,4 рази нижчий, ніж 

другий. 

Розроблена конструкція КСК на основі АКТТ дозволяє підвищити 

ефективність отримання електричної енергії до 23 % за рахунок охолодження 

ФЕП,    при  цьому   максимальна  електрична  потужність  КСК  становила  

135 Вт/м2
. Крім електроенергії, одночасно, можна отримати до 457 Вт тепла з  
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1 м2
 теплопоглинальної поверхні (для підігріву води) (див. табл. 5.1) при 

температурі вихідного теплоносія 25 
0С і густині сонячного потоку 900 Вт/м2

 

[433, 434]. 

Як результат досліджень ПСК, ВСК та КСК на основі АКТТ можна 

зробити наступні висновки: 

1. ПСК, ВСК та КСК на основі АКТТ доцільно використовувати в 

сонячних енергетичних установках для самостійного гарячого водопостачання 

та забезпечення електроенергією (тільки для КСК) в сезонний період по всій 

території України, а також можливе і доцільне використання в сонячних 

енергетичних установках впродовж року на всій території України з метою 

попереднього підігріву води для традиційних систем гарячого водопостачання 

будинків і систем нагріву води в басейнах. 

 

Таблиця 5.1 

Залежність теплової та електричної потужності від температури вихідного 

теплоносія при густині сонячного потоку 900 Вт/м2
 

 

Температура вихідного 

теплоносія, 
0С 

Корисний тепловий потік,  

Вт/м2 

Корисна електрична 

потужність, Вт/м2
 

25 457 135 

50 323 121 

75 243 106 

 

2. Враховуючи низький гідравлічний опір розроблених СК, їх 

використання особливо економічно виправданим є у випадку, коли в одній 

системі необхідно використовувати велику кількість сонячних колекторів 

(п'ять і більше). 

 

3. Ефективність розроблених сонячних колекторів: 
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- ПСК – 0,47 ... 0,72 в діапазонах відношення перепаду температур між 

абсорбером і навколишнім середовищем до густини падаючого сонячного 

випромінювання 0,01 ... 0,05; 

- ВСК – 0,4 ... 0,68 в діапазонах відношення перепаду температур між 

абсорбером і навколишнім середовищем до густини падаючого сонячного 

випромінювання 0,01 ... 0,11; 

- КСК – 0,35 ... 0,60 в діапазонах відношення перепаду температур між 

абсорбером і навколишнім середовищем до густини падаючого сонячного 

випромінювання 0,02 ... 0,06; 

4. Вартість сонячної енергетичної системи для підігріву води залежить від 

розміру установки і це знову ж таки залежить від потреб в енергії. Ціна за 1 м2
 

ПСК становить близько 350 євро (470 дол. США), у тому числі враховуються: 

установка плоских сонячних колекторів, з'єднання, труби, ізоляція і система 

контролю. Частина витрат на установку – близько 35%, тому ціна 1 м2
 ПСК 

приблизно 227 євро (305 дол. США). Попередній аналіз вартості виробництва 

фасадного ПСК на основі АКТТ, який заснований на [437] показав, що 

очікувана ціна 1 м2
 буде близько 157 євро (210 дол. США). Це в 1,45 рази 

менше, ніж середня ціна на інші традиційні ПСК. Слід також зазначити, що 

вартість установки сонячної системи також буде нижчою через простоту і 

гнучкості інтеграції в фасади будівель. 

 

5.1.3 Фасадні сонячні колектори 

Сьогодні енергоспоживання житлових і промислових будівель в більшості 

європейських країн оцінюється на рівні 35 ... 40 % від загальних енергетичних 

витрат. Аналогічна ситуація складається і в Східній Європі, включаючи 

Україну та Росію. Наприклад, в Україні сумарне споживання енергії, що йде на 

забезпечення будівель, становить близько 40 % від споживання всієї енергії. І 

при цьому до 75 % теплової енергії споживається в житловому секторі. 

Ситуація ускладнюється ще тим, що в Східній Європі більшість житлового 

сектора представлена старими будівлями з низькою енергоефективністю, 
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побудованими до 1980 року. З метою забезпечення підвищення 

енергоефективності будівель, застосування нових елементів фасадів, 

ізоляційних матеріалів і вікон є  на сьогодні широко поширеним. Приклад 

таких комплексних рішень описують автори в  [438] та [439]. Однак, 

результати розрахунків показують, що в багатьох випадках період окупності 

може бути досить тривалим. У цьому випадку при проектуванні нових 

будівель і реновації старих [440] слід оцінювати всі можливі поновлювані і 

нетрадиційні джерела теплової та електричної енергії. І саме в цьому напрямку 

додаткове використання сонячної енергії може бути корисним, що всебічно 

розглянуто в книзі  [441]. Існують різні підходи вирішення завдання 

модифікованими ПСК, наприклад, для балконів і вікон [442] та цілих стін 

будівель [443]. Однак, кожна така конструкція є унікальною. Для КСК на 

сьогодні практично відсутні такі рішення. Ряд експериментальних робіт було 

проведено авторами [444] в напрямку оптимізації робочих характеристик КСК, 

при їх інтеграції в будівлях для австралійського клімату. Але багато в чому 

вирішити існуючі проблеми можливо за рахунок застосування ТТ. Наприклад, 

можливість використання ВСК в якості стаціонарних віконних жалюзів [445]. 

Система вирішує подвійну задачу безпосереднього затінення кімнати і 

додаткової генерації теплової енергії для ГВП. Але проблема унікальності і в 

цьому випадку залишається, і багато в чому визначає високу вартість системи. 

Значно спростити конструкцію таких систем можливо за допомогою 

використання АКТТ.  

Конструкції ПСК та КСК (рис. 5.5) [446, 447] являють собою додаткову 

ізоляцію фасаду при реновації старої будівлі. Конструкція складається з АКТТ 

(1), які виготовлені з алюмінієвого сплаву 6060. АКТТ виконують одночасно 

роль абсорберу і, в той же час, ефективного теплопередаючого пристрою цієї 

енергії. АКТТ мають спеціальне чорне покриття, виконане методом 

анодування у варіанті ПСК, та фотоелементи у варіанті КСК. Сонячне тепло 

абсорбується на плавниках АКТТ і далі, за рахунок теплових процесів в ТТ, 

транспортується в зону конденсації, де розташований теплообмінник 
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зовнішнього контуру сонячної енергетичної системи (2). Додатково в такому 

фасаді використовується скло (3) і теплоізоляція (4). 

 

 

 

 

 

Рис. 5.5. Фасад будівлі на основі АКТТ:  

1 – АКТТ; 2 – теплообмінник; 3 – скло; 4 – ізоляція; 5 – стіна будівлі 

 

Ефективність фасадних ПСК розраховується за формулою (5.4): 

 
η = 0,69 – 2,4·X – 0,039·E·X

2
  .                                               (5.4) 

 
 

Методика визначення ефективності фасадного сонячного колектору 

наведена у додатку Д з викристанням матеріалів, представленних у [449 – 452]. 

На основі аналітичної моделі та експериментальних даних була створена 

номограма, що дозволяє визначати річний дохід при покритті 1 м2
 фасаду 

будівлі запропонованим ПСК (рис. 5.6). Зручність запропонованої номограми 

полягає в тому, що вона окремо враховує можливі технологічні, кліматичні та 

цінові фактори, що впливають на дохід. Крім того, дана номограма дає 

можливість розглядати випадки традиційного утеплення будівлі за допомогою 

нанесення додаткового шару теплової ізоляції без використання ПСК – варіант 

1 (рис. 5.6).  
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Рис. 5.6. Номограма для визначення річного доходу при покритті 1 м2 

фасаду будівлі запропонованим ПСК 

 

Отримані експериментальні результати по тепловій ефективності 

показують, що найбільш оптимальний режим експлуатації таких систем 

досяжний при значеннях Х < 0,04. У цьому випадку фасадний сонячний 

колектор матиме ефективність більш 0,55, а КСК більш 0,45.  Такі значення Х 

досяжні за двох умов: при малій різниці температур між теплопоглинальною 

поверхнею і навколишнім середовищем, тобто, фактично при низьких 

температурах теплоносія в контурі сонячної енергетичної системи і, 

відповідно, води в системі ГВП або опалення (приблизно 30 ... 35
0С і нижче) 

або при високих значеннях густині сонячного теплового потоку (приблизно 
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600 ... 650 Вт/м2 і вище). У цьому аспекті основною рекомендацією може бути 

використання таких сонячних енергетичних систем для попереднього підігріву 

води в системах ГВП, а в деяких випадках в системах опалення. 

Слід зауважити, що не завжди є перспективним використання таких 

фасадних сонячних колекторів. Так, останні вимагають постійної підтримки 

температури теплоносія в контурі 45
0С і вище, на відміну від систем ГВП, 

коли підігрів води практично починається з рівня температури її забору. 

Наприклад, для Києва взимку температура води, що надходить в будівлі, 

нижча 10
0С. Крім того, коли мова йде про великі системи з поверхнею 10 м2

 і 

вище, то в деяких випадках необхідно передбачати додаткове джерело для 

підігріву. Наприклад, у південних регіонах і в літній період для запобігання 

перегріву води в ГВП, можливо використовувати відомі схеми попереднього 

або повного підігріву води в басейнах. Враховуючи те, що в Європейських 

країнах все більше систем підігріву води для системи ГВП і опалення в 

будівлях будуються на основі теплових насосів, для більш північних регіонів 

перспективним є використання таких фасадних сонячних колекторів в парі з 

ними [453]. Так, для підвищення коефіцієнта трансформації теплоти СОР 

теплового насоса можливий додатковий підігрів теплоносія в контурі 

теплового насоса за рахунок сонячної енергії [454]. У цьому випадку 

забезпечується ефективна робота сонячної системи за рахунок низької 

температури земляного контуру теплового насоса (менше 20
0С) і, відповідно, 

низької температури абсорберу. Також існує можливість використання 

розглянутих фасадних систем при спільній їх роботі з сонячними системами 

охолодження. Такий підхід є перспективним, враховуючи те, що сучасні 

холодильні сорбційні машини вимагають підігрів теплоносія до 40 …. 60
0С. 

Для таких сонячних колекторів також можуть застосовуватись кольорові 

ефективні покриття [185, 455] для декоративного оформлення фасаду будівлі. 

Виготовлення таких покриттів базується на золь–гель методі і дає змогу мати 

можливість варіювати в широкому діапазоні величин коефіцієнтів поглинання 

та відбивання.    
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5.1.4 Акумуляційні сонячні енергетичні системи 

Використання АКТТ у якості теплоприймаючих і теплопередаючих 

елементів акумуляційних сонячних енергетичних систем дозволяє ліквідувати 

недоліки сонячних водонагрівальних установок традиційних типів. Такі 

установки мають низькі термічний та гідравлічний опори; в них відсутня 

нерівномірність течії рідини; теплосприймаюча поверхня сонячних колекторів 

ізотермічна. Ці установки не потребують насосів, а незамерзаюча рідина в 

теплових трубах дозволяє експлуатувати їх впродовж всього року. Тому 

сонячні колектори з тепловими трубами мають незаперечні переваги. Але 

впровадженню таких установок заважає відсутність ефективних, 

технологічних та дешевих конструкцій теплових труб. 

У додатку Д наведений зовнішній вигляд діючого макету автономної 

акумуляційної водонагрівальної установки з сонячним колектором на основі 

АКТТ та результати її випробувань. Принципова конструкція перетину макету 

та його вигляд зверху наведено на рис. 5.7. 

 

 

 

Рис. 5.7. Конструкція макету водонагрівальної установки 
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Макет складається з сонячного колектору (1) у вигляді 

теплопоглинаючої панелі (4) з АКТТ, на плоскій поверхні яких нанесений 

тонкий шар теплопоглинаючого покриття. Зверху панель (4) герметично 

закрита прозорою теплоізоляцією (склом) (6). Акумуляційний бак (2) з водою, 

який знаходиться на панелі (4), та бокова поверхня макету мають 

теплоізоляцію (5) і закриті декоративних кожухом (3). 

АКТТ, поєднані в ряд, утворюють поглинаючу поверхню (4) зі 

спеціальним чорним покриттям для збільшення кількості тепла, що 

поглинається. Поглинаюча поверхня вставляється в каркас з алюмінію, який 

розміщений на спеціальній рамі і кріпиться до неї шурупами. Зверху 

поглинаючої поверхні кріпиться акумуляційний бак (2) з водою (об’ємом 25 

літрів). Бак та каркас з теплопоглинаючою панеллю ізолюються базальтовою 

ватою, а бік, повернений до сонця, закривається склом (6).  

Проведення натурних теплотехнічних випробувань макету сонячної 

акумуляційної водонагрівальної установки та обробка отриманих результатів в 

графічній формі підтвердили його високі теплотехнічні параметри, а саме: 

1) теплова ефективність водонагрівальної установки (ККД)  знаходиться в 

робочому діапазоні від 0,5 до 0,65; 

2) час нагріву води в акумуляційному баку з 21
оС до 41

 оС при густині 

теплової радіації 950 Вт/м2 
 + 50 Вт/м2

 – 3,5 години; 

3) максимально досяжна температура води в баку  – плюс 67
оС; 

4) температурний діапазон роботи – від + 0
оС до + 95

оС. 

 

5.2 Сонячні фотоелектричні системи з концентрацією сонячної енергії 

 

Висока надійність та ефективність забезпечення теплового режиму 

фотоелементів можуть бути забезпечені за рахунок використання АКТТ. На 

рис. 5.8 схематично наведені можливості використання АКТТ в системах 

забезпечення теплових режимів фотоелементів з різними системами 

концентрації сонячного потоку: з лінзами Френеля (рис. 5.8, а), з 
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параболічними концентраторами (рис. 5.8, б),  з параболоціліндричними 

концентраторами (рис. 5.8, в) та з плоскими концентраторами (рис. 5.8, г). Так, 

наприклад, лінзи Френеля можуть забезпечувати концентрацію сонячного 

потоку більше 500Х. У випадку параболоціліндричних концентраторів 

значення концентрації може перевищувати 1000Х. 

 

 

 

Рис. 5.8. Схемні рішення застосування АКТТ в фотоелектричних 

системах з концентрацією сонячного потоку:  

а – з лінзами Френеля; б – з параболічними концентраторами; в – з 

параболоціліндричними концентраторами; г – з плоскими концентраторами 

 

Була створена АКТТ на основі профілю dзовн = 12,5 мм з теплоносієм 

ацетон і ефективною довжиною 250 мм, яка представляла собою прототип 

теплопровідного елементу системи охолодження фотоелементів фотобатареї з 

концентратором сонячного потоку. АКТТ досліджувалась в режимі 

термосифону при куті нахилу 15
о
. Така АКТТ може використовуватись в 

системах, представлених на рис. 5.8, а та 5.8, б. Випробування проводились з 

двома імітаторами фотоелементів, розмірами 10х10 мм. При цьому 

максимальна густина теплового потоку, що була отримана на одному елементі 

дорівнювала 75 Вт/см2
. Сумарна максимальна потужність на двох імітаторах 

дорівнювала 150 Вт. Результати наведені на рис. 5.9. 
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(а) 

 

 

(б) 

 

Рис. 5.9. Залежність термічного опору (а) та температурного перепаду (б)  

від теплової потужності на фотоелементах (10 мм х 10 мм), кут нахилу 50
о
, 

ефективна довжина 250 мм, для:  

1 – стержень; 2 – АКТТ із dзовн = 12,5 мм з одним фотоелементом; 

 3 – АКТТ із dзовн = 12,5 мм з двома фотоелементами 

 

В ході випробувань також було проведено аналіз впливу при підводі 

теплоти до одного імітатору двох імітаторів з використанням звичайного 

алюмінієвого стрижня замість АКТТ. При цьому, термічний опір більш ніж в 

10 разів нижчий при використанні АКТТ, в порівнянні з алюмінієвим 

стрижнем (рис. 5.9, а). Крім того, слід зауважити, що при використанні двох 

елементів (тобто, двох імітаторів) термічний опір нижчий приблизно в 1,2…1,3 

рази, що пояснюється більшою площиною теплопідводу і, відповідно, меншою 

густиною теплового потоку в зоні випаровування АКТТ. 

Рис. 5.9, б відображає залежність перепаду температур між зоною 

випаровування АКТТ та зоною її конденсації при однаковій сумарній тепловій 

потужності. Температурний перепад по алюмінієвому стрижню був більший в 

3…6 разів в порівнянні з АКТТ при тепловій потужності 30 Вт. Таким чином, 

використання АКТТ дає змогу різко зменшити перепад між зонами підводу 

теплоти та відводу теплоти фотоелектричної батареї з концентратором 

сонячного потоку. Крім того, є можливість віддалити зону тепловідводу на  
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250 мм та при цьому забезпечити його розміщення вище рівня установки 

фотоелементу, а також значно підвищити ефективність радіаторів за рахунок 

збільшення площини тепловідводу. 

 

5.3 Теплообмінники на основі алюмінієвих теплових труб з канавчатою 

капілярною структурою 

 

При побудові теплообмінників для утилізації теплоти викидних газів 

котлів та систем вентиляції і кондиціювання часто стоїть задача зменшити їх 

габарити, гідравлічний опір та забезпечити відсутність перетікання потоків 

газів з одного  каналу до іншого. У такому випадку можуть широко 

використовуватись, як теплопередаючий елемент, теплові труби [243, 244–246] 

(див. додаток Е). Найчастіше в такому випадку використовуються 

термосифони з вуглеводистої сталі з теплоносієм – водою та інгібітором 

корозії. Якщо існує необхідність підвищити ефективність термосифонів і 

теплообмінника, забезпечити ефективну роботу теплообмінника на 

температурах менше за плюс 60
0С, а також зменшити його вагу, можливе 

застосування алюмінієвих теплових труб. 

Враховуючи технологічні особливості виготовлення АКТТ та можливі 

варіанти їх корпусів, можна рекомендувати три основні схеми теплообмінного 

обладнання на їх основі (рис. 5.10) (див. Додаток E): 

1. З гладкостінними АКТТ (шахове чи коридорне розташування) (рис. 

5.10, а); 

2.  З оребреними АКТТ (шахове чи коридорне розташування) (рис. 5.10, 

б); 

3. «Труба в трубі». 

У першому випадку використовуються АКТТ з гладкостінною 

зовнішньою поверхнею, які отримані методом екструзії. Внутрішня поверхня 

для підвищення ефективності має Ω-подібні чи трапецоїдні канавки. Такий 

підхід, з одного боку, дозволяє різко підвищити поверхню теплообміну, її 
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ефективність та швидкість теплоносія в каналі. Але, з іншого боку, 

підвищується кількість АКТТ в конструкції, що впливає на кінцеву його 

вартість. 

 

 

 

Рис. 5.10. Схемні рішення використання АКТТ в теплообмінниках:  

а – з гладкостінними АКТТ; б – з оребреними АКТТ; в – «труба в трубі»;  

1 – АКТТ; 2 – направлення потоку газу відносно АКТТ;  

3 – приклад форми профілю 

 

У другому випадку для зменшення кількості АКТТ може 

використовуватись оребрена алюмінієва монотруба. Така АКТТ 

виготовляється двома методами:  спочатку методом екструзії виготовляється її 

корпус, після чого методом екструзії видавлюються (підіймаються) ребра із 

зовнішньої поверхні [456]. Недоліками такої технології є те, що максимальну 

висоту ребра можна отримати не більше 11 мм та шаг між ребрами не менше 3 

мм. Але такі АКТТ мають рефльовану внутрішню поверхню, що підвищує 

ефективність теплообміну в зоні випаровування та зменшує можливість уносу 

рідини парою. Крім того, вони не мають контактного термічного опору між 
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ребрами та основною трубою, в порівнянні зі звичайними ТС з вуглеводистої 

сталі, в яких ребра виконані накаткою алюмінієвої стрічки. 

У третьому випадку АКТТ для підвищення ефективності має Ω-подібні чи 

трапецоїдні канавки. Крім того, метод екструзії дозволяє отримати оребрену 

зовнішню поверхню, яка представляє собою повздовжні ребра. Технологія 

дозволяє отримувати висоту ребер без обмежень та шаг між ребрами до 1 мм. 

Таким чином, використання АКТТ в теплообмінниках для утилізації 

теплоти викидних потоків газів та систем вентиляції і кондиціювання не тільки 

розширяє їх можливості по використанню, але й може забезпечити підвищення 

їх ефективності в певних межах та умовах за рахунок конструктивних та 

технологічних особливостей.    

Конструкції теплообмінників на основі АКТТ, результати 

експериментальних досліджень та їх аналіз наведені у додатку Е.  

Нижче представлений детальний порівняльний аналіз теплообмінників з 

оребереними АКТТ та гладкостінними АКТТ для різних витрат газів (повітря). 

Розглядається два варіанти теплообмінників: 

- з гладкостінними АКТТ із зовнішнім діаметром 8,1 мм; 

- з оребреннми АКТТ із зовнішнім діаметром оребрення – 43 мм; 

зовнішнім діаметром труби – 22 мм; внутрішнім діаметром труби – 17 мм; 

висотою ребра – 10 мм; товщиною ребра – 0,5 мм; шагом – 2,5 мм. 

Розглядається використання теплообмінників в системах вентиляції при 

температурі зовнішнього повітря на вході –15 
0С, а на виході внутрішнього 

повітря +20 
0С. Розрахунки проводяться на основі загальновідомих методик 

проектування теплообмінників на основі оребрених та гладкостінних пучків 

труб [457, 458].  

Важливо зауважити, що вибір між оребреною АКТТ та гладкостінною 

часто визначається умовами функціонування. Так, якщо ми маємо один чи два 

вологих потоків або процес конденсації на поверхнях АКТТ, необхідно 

використовувати гладкостінні АКТТ, які дають змогу відводити вологу.  
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Але варіант з гладкостінними АКТТ є менш вигідним, враховуючи 

меншу площину теплообміну і, відповідно, значно більшу кількість АКТТ. 

Так, при рівних умовах різниця в кількості АКТТ може бути більше, ніж в 7 

разів. З іншого боку ефективність теплообміну з гладкостінними АКТТ можна 

підвищити за рахунок стиску «живого» перерізу. Наприклад, використовувати 

відстань між АКТТ – 3 мм. У цьому випадку можна різко підвищити швидкість 

в два і більше рази та підвищити коефіцієнти теплообміну. Так, з оребреною 

АКТТ при швидкості приблизно 5 м/с коефіцієнти теплообміну при обтіканні 

сухим повітрям можуть бути 35…45 В/м2К. При рівних умовах, при 

використанні гладкостінних АКТТ, при швидкості 10 м/с коефіцієнти 

теплообміну можуть дорівнювати приблизно 120…130 Вт/м2К. Однак, слід 

зауважити, що, з одного боку, зменшення відстані між АКТТ в пучках веде до 

підвищення вірогідності забруднення поверхонь АКТТ та підвищення 

гідравлічного опору, але, з іншого боку, підвищення тієї ж швидкості веде до 

можливості видалення забруднення з їх поверхні. Все це необхідно 

враховувати при конструюванні теплообмінників.  

Однак, як представлено на рис. 5.11, оцінка вартості теплообмінників 

показує,  що  вартість  теплообмінника  з  гладкостінними  АКТТ  більша  в  

1,1 … 1,6 рази при витраті повітря від 2000 до 14000 кг/год. З іншого боку, 

гладкостінний теплообмінник має перевагу за масо-габаритними показниками. 

Так він має меншу вагу приблизно в 1,3 … 1,5 разів, та, відповідно, й габарити. 

Часто для зменшення вартості теплообмінника можуть застосовуватись 

U-образні АКТТ, що дає змогу зменшити в два рази їх кількість. Але на 

практиці, якщо провести теплогідравлічні розрахунки, такої переваги немає. 

Проблема полягає в наступному: щоб використовувати  U-образні АКТТ, 

необхідно враховувати відстань між АКТТ в пучках не менше за їх діаметр для 

забезпечення їх компоновки. Якщо вищенаведені розрахунки проведені при 

відстані між АКТТ – 3 мм, то при використанні U-образних АКТТ відстань 

повинна бути не меншою 8 мм, а краще − більшою. У цьому випадку різко 

зменшується швидкість до 5…6 м/с, що призводить до підвищення необхідної 
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кількості АКТТ. Так, загальна кількість АКТТ може підвищитись в 1,5 рази. 

На рис. 5.11 видно, що перехід на U-образні АКТТ не веде до зменшення їх 

кількості та підвищує відносну вартість. 

 

 

 

Рис. 5.11. Залежність вартості теплообмінника з глакостінними АКТТ та 

оребренними АКТТ в залежності від компоновки та витрати газів:  

1 – відношення маси оребреного теплообмінника та теплообмінника з 

гладкостінними АКТТ; 2 – відношення вартості оребреного теплообмінника та 

теплообмінника з гладкостінними АКТТ; 3 –  відношення вартості оребреного 

теплообмінника та теплообмінника з гладкостінними АКТТ при згині навпіл 

всіх ТТ; 4 – відношення вартості оребреного теплообмінника та 

теплообмінника з гладкостінними АКТТ при згині навпіл половини ТТ  

(U-образні АКТТ) 

 

У цьому аспекті з метою запобігання змінення шагу між АКТТ можна 

використовувати прямі та U-образні з відношенням 1/1. Таким чином, шаг між 

АКТТ залишається, наприклад, 3 мм, і залишається звичайна компоновка. При 
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цьому кількість АКТТ зменшується більш, ніж в 1,3 рази. У цьому випадку 

(див. рис. 5.11) можна досягти не тільки виграш за масо-габаритними 

характеристиками теплообмінника, але й за вартісними. Так, при витраті 

повітря до 6000 кг/год вартість теплообмінника на гладкостінних АКТТ може 

бути меншою за теплообмінник з оребреними АКТТ при  заданих умовах. 

На рис. 5.12 відображена залежність відносної ваги теплообмінника з 

оребреними АКТТ до теплообмінника з гладкостінними АКТТ. Підвищення 

діаметру АКТТ призводить до різкого зменшення кількості АКТТ та 

зменшення загальної ваги теплообмінника, та, відповідно, його габаритів. При 

цьому слід зауважити, що в розрахунках залишалася прийнята відстань між 

АКТТ – 3 мм. 

 

 

 

Рис. 5.12. Залежність відношення мас оребреного теплообмінника та 

теплообмінника з гладкостінними АКТТ при dзовн = 8 мм (ТО8), 10 мм (ТО10), 

12 мм (ТО12) та величин витрат газів:  

1 – 12000 кг/год; 2 – 3000 кг/год; 2 – 1000 кг/год 

 

Але з іншого боку, якщо звернути увагу на вартісні показники 

теплообмінника, для даних умов існує оптимум для діаметра АКТТ, який 

дорівнює близько 10 мм (рис. 5.13). Це пояснюється врахуванням не тільки 

кількості заправок АКТТ, а й технологією їх виготовлення. Так, АКТТ з 
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діаметрами 12 мм, як і оребрені АКТТ, повинні включати в конструкцію 

додаткові елементи у вигляді заглушок, що підвищує іх вартість і, відповідно, 

вартість теплообмінника взагалі. 

 

 

 

Рис. 5.13. Залежність відношення вартостей оребреного теплообмінника та 

теплообмінника з гладкостінними АКТТ при dзовн = 8 мм (ТО8), 10 мм (ТО10), 

12 мм (ТО12) та величин витрат газів:  

1 – 12000 кг/год; 2 – 3000 кг/год; 2 – 1000 кг/год 

 

На рис. 5.14 наведено порівняльний аналіз впливу ефективності 

теплообмінників з  гладкостінними АКТТ та оребреними АКТТ на необхідну 

кількість АКТТ та аеродинамічний опір в каналах теплообмінника. 

Аналіз показав наступне: 

1. Підвищення ефективності веде до підвищення кількості АКТТ. 

Залежність не є лінійною. Чим вища ефективність, тим більше зростає 

необхідна кількість АКТТ. Для цього параметру оптимальна ефективність 

знаходиться в діапазоні 50 – 70 %. 

2. Підвищення ефективності веде і до підвищення аеродинамічного опору 

по каналах теплообмінника.  Чим вища ефективність, тим більше зростає 

аеродинамічний опір. Для цього параметру оптимальна ефективність 
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знаходиться в діапазоні 50 – 70 %. Фактично цей параметр залежить від 

кількості АКТТ в теплообміннику. 

 

 

(а) 

 

(б) 

 

Рис. 5.14. Порівняльний аналіз впливу ефективності теплообмінника на 

необхідну кількість АКТТ (а) та аеродинамічний опір по каналах 

теплообмінників (б) 

 

3. Застосування гладкостінних АКТТ, з одного боку, призводить до 

більшої їх кількості в теплообміннику в порівнянні з оребренними АКТТ, а з 

іншого − до меншого перепаду тиску в каналах. Крім того, виготовлення 

гладкостінних АКТТ є дешевшим, ніж виготовлення оребренних АКТТ. 

Розглянутий приклад не може бути взятий як узагальнений результат для 

всіх умов функціонування теплообмінників з АКТТ. Але результати аналізу 

дають загальне уявлення про застосування та визначають шляхи підвищення 

ефективності таких теплообмінників.   

Таким чином, наведений вище матеріал може бути взятий за основу для 

проектування теплообмінників на основі оребрених та гладкостінних АКТТ. 
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5.4 Використання алюмінієвих теплових труб з канавчатою капілярною 

структурою в світлодіодних освітлювальних приладах. 

 

При використанні АКТТ в якості елементів систем забезпечення 

теплових режимів світлодіодних світильників можна виділити три основні 

схеми побудови системи: 

1. Теплова труба чи термосифон з окремим радіатором (5.15, а). Така 

система базується на окремих АКТТ, на яких монтуються радіатори. Переваги 

таких конструкцій в тому, що така технологія відпрацьована і широко 

використовується при виготовленні радіаторів для комп’ютерної техніки. 

Недоліком є  додатковий термічний опір між радіатором та АКТТ. 

2. Теплова труба чи термосифон як радіатор (5.15, б). Ця технологія 

базується на цільній конструкції АКТТ і радіатора. Для виготовлення цільного 

корпусу використовується метод екструзії, як матеріал – сплави алюмінію. 

Переваги полягають у високій ефективності конструкції тому, що у цьому 

випадку радіатор і є АКТТ. 

 

  

(а) (б) 

 

Рис. 5.15. Схемні рішення використання теплових труб в системах 

забезпечення теплового режиму світлодіодних світильників:  

а – теплова труба з окремим радіатором [273];  

б – теплова труба як радіатор [274] 
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Різниця у використанні наведених схем обмежена конструктивними 

особливостями чи задачами самого світильника. Наприклад, для створення 

звичайного світильника або лампи для освітлювальних приладів достатньо 

використовувати схемне рішення «АКТТ з окремим радіатором». Якщо ми 

говоримо про потужні промислові світильники чи світильники для автострад, в 

цьому випадку ефективніше використовувати схемне рішення «АКТТ як 

радіатор».  

Особливістю конструкцій освітлювальних приладів, в яких в якості 

теплопередаючих елементів передбачається використання АКТТ з капілярною 

структурою у вигляді канавок, є розташування АКТТ у просторі таким чином, 

щоб її зона конденсації перебувала вище зони випаровування, чи на одному 

рівні. У цьому випадку сили гравітації не перешкоджатимуть поверненню 

сконденсованого теплоносія по канавкам капілярної структури із зони 

конденсації в зону випаровування АКТТ і не будуть порушувати її роботу. Як 

приклад такої конструкції, на рис. 5.16 показана схема світлодіодного 

освітлювального приладу з потужними освітлювальними модулями, 

змонтованими на п'яти АКТТ. 

 

 

 

Рис. 5.16. Конструкція освітлювального приладу,  

що включає п’ять АКТТ:  

1, 10 – верхній та нижній радіатори; 2, 12 – кільчасті ребра;  

3, 11 – вентиляційні отвори; 4 – АКТТ; 5 – плафон; 6 – драйвер;  

7 – стійка; 8 – світлодіод; 9 – відбивач; 13 – вентилятор 
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Зона охолодження АКТТ розташована між верхнім і нижнім радіаторами 

з голчастими ребрами із забезпеченням теплового контакту. У основі 

радіаторів між голчастими ребрами виконані наскрізні вентиляційні отвори. 

Для створення вимушеної конвекції охолоджуючого повітря в конструкції 

освітлювального приладу передбачений вентилятор. Така схема може 

вирисовуватись і для природньої конвекції. У цьому випадку конструкція не 

буде включати вентилятор. 

Результати проведених експериментальних досліджень свідчать про 

можливості практичного застосування АКТТ в якості теплопередаючих 

елементів енергоефективних освітлювальних приладів на основі світлодіодних 

модулів. При максимальному значенні теплового потоку, що підводиться від 

світлодіодних модулів, встановлених на одній АКТТ, що дорівнює 100 Вт, в 

дослідженому діапазоні визначальних параметрів (геометричних розмірів зон 

АКТТ, тепловиділяючої поверхні радіаторів, швидкостей набігаючого потоку 

повітря, кутів нахилу АКТТ до горизонту) температура на поверхні АКТТ в 

зоні установки світлодіодних модулів не перевищує 52,5°С, що відповідає 

вимогам до охолодження світлодіодних джерел світла. Використання в каркасі 

освітлювального приладу п’яти АКТТ дозволяє відвести від світлодіодних 

модулів сумарний тепловий потік до 500 Вт. При коефіцієнті корисної дії 

потужних світлодіодів приблизно 75 %, це еквівалентно електричній 

потужності, що споживається приладом, 665 Вт. За умови забезпечення 

нормального теплового режиму потужність (500 Вт) світлодіодного 

освітлювального приладу запропонованої конструкції значно перевищує 

потужність відомих світлодіодних світильників промислового призначення з 

радіаторною системою теплопідводу без ТТ, наприклад, світильників 

ДСП27У-150 (корпорація «Ватра», м. Тернопіль), потужність якого складає 

150 Вт. 

АКТТ можуть використовуватись як частина системи охолодження 

світлодіодного освітлювального приладу, призначеного для освітлення 

автомагістралей (рис. Є.1, додаток Є). Такі АКТТ з теплоносієм аміак можуть 
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передавати теплову потужність понад 250 Вт. АКТТ мають температурний 

перепад не більше 7
0С при електричній потужності 200 Вт на кожну АКТТ. 

При потужності, що підводиться 40 Вт, температурний перепад знижується до 

2,5
0С. В якості теплоносія можуть використовуватись також інші 

холодоагенти. При опрацюванні технології виготовлення АКТТ для систем 

охолодження світлодіодних світильників були проведені випробування з 

дослідження відтворення їх характеристик при серійному виготовленні. На 

рис. 5.17  виділена зона ілюструє значення температурного перепаду для 100 

штук АКТТ, що підтверджує технологію, яка забезпечує високу 

відтворюваність їх характеристик. 

 
 

 

(а) 

 

(б) 

 

Рис. 5.17. Температурний перепад по АКТТ після їх виготовлення (партія 100 

шт.) при куті нахилу 5
о
 (а) та 40

о
 (б) 

 

Робота системи охолодження на основі принципу теплової труби як 

радіатор полягає в наступному: в герметичному корпусі АКТТ (рис. 5.17, б), 

заповненому теплоносієм, який знаходиться у парорідинному стані, 

відбувається перенесення теплоти за допомогою безперервного внутрішнього 

випарно-конденсаційного циклу. Таким чином, АКТТ являє собою так званий 

надпровідник тепла, забезпечує миттєву передачу теплоти від зони підведення 
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в зону охолодження і майже рівномірний розподіл температур по АКТТ. 

Вибрана форма конструкції системи охолодження дозволяє досить просто 

збільшувати поверхню тепловідведення для випадків збільшення теплової 

потужності (наприклад, при збільшенні кількості світлодіодів) за рахунок 

вибору більшої довжини алюмінієвого профілю. Це дозволить без значних 

фінансових витрат вводити у виробництво системи охолодження для 

світлодіодних світильників різної потужності. 

За основу розробки було обрано конструкцію світлодіодного світильника, 

який споживає електричну потужність 196 Вт (рис. Є.2, див. додаток Є). 

Система охолодження має форму оребреного алюмінієвого циліндру, 

виготовленого із сплаву 6060  і  має  наступні  геометричні  розміри:  висота  

230 мм, діаметр 170 мм. У нижній частині конструкції встановлені світлодіоди 

(7 кластерів по 3 світлодіоди), які під час роботи виділяють теплову 

потужність 147 Вт. 

Результати досліджень показали, що при використанні в якості теплоносія 

пентан, робота системи охолодження у вертикальному положенні 

характеризується мінімальними характеристиками перепаду температур між 

зонами підведення і відведення тепла. У стаціонарному режимі такий перепад 

складає 2 ± 0,5°С. Розміщення системи під кутом погіршує роботу парової 

камери і, як наслідок, збільшується температурний перепад на її поверхні до 

7,5 ± 0,5°С, що, в свою чергу, збільшує загальний рівень температур на нижній 

поверхні системи охолодження до 75°С. Якщо враховувати, що світлодіоди 

розташовані на монтажній платі (кластер на 3 світлодіоди), тепловий опір якої 

викликає додаткове зростання температури ще на 5°С, то рівень температур в 

зоні монтажу світлодіоду складе: +75°С з АКТТ та +94°С без АКТТ. Значення 

температур, які не рекомендується перевищувати для забезпечення надійної 

роботи цього типу світлодіодів – не більше +90°С. Таким чином, при 

експлуатації світильника з системою охолодження без АКТТ не будуть 

забезпечуватися вимоги по температурному режиму, що в свою чергу може 

призвести до погіршення світлових характеристик світлодіодів, а також до 
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значного зменшення його терміну служби. Світильник з системою 

охолодження з АКТТ задовольняє вимогам з температурного режиму роботи 

світлодіодів. Більш того, дана система охолодження має істотний запас по 

допустимій температурі як для умов вертикального розташування (до 15
0С), 

так і під кутом 45° до горизонту (до 10
0С). 

Таким чином, використання розробленої системи охолодження з АКТТ, 

як радіатор, для забезпечення належного температурного режиму світлодіодів 

має істотний потенціал для підвищення загальної електричної потужності 

світильника при постійних геометричних і вагових характеристиках як шляхом 

збільшення кількості світлодіодів, так і шляхом збільшення струму, що 

підводиться на світлодіод. 

 

5.5 Використання алюмінієвих теплових труб з канавчатою капілярною 

структурою в системах забезпечення теплових режимів радіоелектронної 

апаратури 

  

5.5.1 Схемні рішення 

АКТТ перспективно використовувати в системах забезпечення теплових 

режимів (СЗТР) РЕА в наступних випадках: 

- якщо джерело теплоти (електронний елемент або група електронних 

елементів) знаходиться на відстані від місця, де необхідно забезпечити 

відведення тепла; 

- необхідно підвищити компактність і знизити масо-енергетичні 

характеристики системи забезпечення теплового режиму і всього виробу. 

Можна виділити наступні підходи до конструкцій СЗТР з АКТТ: 

1. Елементи РЕА встановлюються безпосередньо на поверхні АКТТ. Таке 

схемне рішення може бути реалізоване при використанні теплопровідного 

електроізолюючого шару між АКТТ і електронним елементом. Конструктивно 

це може бути реалізоване при використанні звичайної теплопровідної пасти 

або компаундів (КПТ-8, ТКЕ-2 тощо). 
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2. Елементи РЕА встановлюються на корпусах АКТТ через теплопровідні 

конструктивні елементи. Така компоновка часто використовується, якщо 

перетин корпусу АКТТ має круглу форму. При цьому застосовуються 

алюмінієві пластинчасті теплопереходи. 

Збірка РЕА з використанням АКТТ може мати різний вигляд. Основними 

факторами, що впливають на конструкцію, є: 

- взаємне розташування тепловиділяючих елементів і зони відводу 

теплоти в навколишнє середовище; 

- максимальна теплова потужність, яка виділяється елементами РЕА; 

- максимальна і мінімальна температури робочих елементів РЕА; 

- умови експлуатації РЕА тощо. 

 

Розглянемо схемні рішення компоновки СЗТР РЕА з АКТТ.  Слід 

зазначити, що в РЕА за рахунок використання АКТТ можна реалізувати 

підвищення ефективності використання активної і пасивної систем 

охолодження. Так, в комп'ютерних системах та інших електронних приладах 

найчастіше реалізується підхід підвищення ефективності активної системи 

охолодження (рис. 5.18, а). У цьому випадку використання АКТТ дозволяє 

поліпшити компоновку і зменшити масогабаритні характеристики виробу; 

підвищити теплові потоки, які можуть відводитися від виробу; зменшити 

вартість виробу. Однак, перспективним є і створення пасивних систем 

охолодження (рис. 5.18, б). У цьому випадку як радіатор може 

використовуватися корпус приладу, наприклад, тильна сторона корпусу екрану 

комп'ютера (рис. 5.18, б). Забезпечується, насамперед, безшумність, а також 

надійність. Але в цьому випадку існує проблема відведення високих значень 

теплових потоків. Такий підхід може використовуватися в системах з малим 

тепловиділенням (наприклад, не більше 10 ... 15 Вт). 
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(а) 

 
(б) 

 

Рис. 5.18. Основні схемні рішення використання АКТТ в СЗТР в 

комп'ютерній техніці:  

а – схема з активною системою охолодження;  

б – схема з пасивною системою охолодження;  

1 – АКТТ; 2 – тепловиділяючі елементи; 3 – корпус або плата; 4 – радіатор 

 

Найбільш поширеним напрямком використання АКТТ в системах 

забезпечення теплового режиму РЕА є їх використання в якості 

теплопровідного елементу. Одним з перспективних напрямків використання 

АКТТ в системах забезпечення теплового режиму РЕА є АКТТ для систем 

спеціального призначення при наземній експлуатації виробу. У цьому випадку 

до АКТТ ставляться високі вимоги і, в першу чергу, з надійності. В ході 

розробки комплексного технічного рішення (рис. Є.3, див. Додатки Є та Ж) 

були проведені роботи з відпрацювання дрібносерійної технології 

виготовлення АКТТ  [279]. За розробленою технологією було виготовлено 

понад 600 шт. АКТТ. Кожна АКТТ мала температурний перепад не більше 20С 

при переданій тепловій потужності 150 Вт в температурному діапазоні від 

мінус 40
0С до плюс 100

0С при куті нахилу 3
о
. При цьому в якості теплоносія 

використовувався аміак. Відпрацьована технологія показала, що при 

виготовленій партії 600 шт. АКТТ були присутні не більше 1%, що не 

відповідали необхідним параметрам. При цьому заправка теплоносія 

виконувалася з точністю ± 0,3 г. 
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5.5.2 АКТТ в наземних системах, що можуть змінювати свою орієнтацію у 

просторі 

При використанні теплових труб в системах, що можуть змінювати свою 

орієнтацію в просторі, наприклад, в системах морського призначення чи 

радіолокаційних станціях, необхідно опрацьовувати більш складну 

конструкцію АКТТ [459] чи системи на її основі. 

Враховуючи те, що такі теплові труби мають невисокі показники по 

робочим характеристикам при перевищенні зони випаровування над зоною 

конденсації, основними рішеннями є: 

1. Використання двох АКТТ (рис. 5.19, а). У цьому випадку в залежності 

від орієнтації приладу у просторі працює одна чи інша АКТТ. 

2. Використання U-образних АКТТ (5.19, б). У цьому випадку в 

залежності від орієнтації приладу у просторі працює одна чи інша сторона 

АКТТ. 

 
 

 
 

(а) 
 

(б) 
 
 

Рис. 5.19. Варіанти компоновки систем забезпечення теплового режиму на 

основі АКТТ при їх довільній орієнтації в просторі:  

а – система з двома АКТТ; б – система з U-подібною АКТТ 

 

Також такі схемні рішення часто можуть використовуватись в системах 

забезпечення теплових режимів електронних приладів в герметичному 
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корпусі. Відомо, що такі прилади працюють в жорстких атмосферних умовах 

або пожежо- та вибухонебезпечних місцях, наприклад, в пустелі або шахтах. 

Основна проблема – відсутність можливості організувати інтенсивне 

охолодження електронних компонентів, що знаходяться всередині таких 

приладів. У цьому випадку організовувалось відведення теплоти від 

теплонавантаженого елементу до корпусу приладу (рис. 5.19, а), який вже і є 

радіатором. На рис. 5.19, а зображені дві АКТТ, що забезпечують охолодження 

теплонавантаженого елементу з тепловою потужністю до 60 Вт [279] (рис. Є. 

4, див. додаток Є). Прилад в герметичному корпусі призначений для 

експлуатації в радіолокаційних станціях, що визначає його функціонування 

при кутах нахилу від 0
о
 до 180

о
. У цьому випадку по черзі працює кожна АКТТ 

залежно від кута нахилу приладу. 

 

 

 

Рис. 5.20. Залежність максимального теплового потоку, що передається, 

від кута нахилу 

 

Також були проведені розробка АКТТ та дослідження теплових 

характеристик макетів системи охолодження двох імітаторів приладової шафи 

з водяним охолодженням [460] (рис. Є. 5, див. додаток Є) при змінних кутах 

нахилу щодо їх вертикальної осі. U-образні АКТТ, імітатори секції і 
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багатосекційній стійки на їх основі були виготовлені в НТУУ «КПІ». 

Дослідження проводились в діапазоні теплових  навантажень  від  500  до  

3600 Вт для імітатора секції приладового шафи і від 710 до 4330 Вт для 

імітатора багатосекційній стійки при температурі води на вході 6 ... 23ºС і 

зміні кута нахилу φ в діапазоні 0 ... 15
о
 (рис. 5.18, б). Моделювалось 

охолодження макетів при русі води в каналах в напрямках «зверху-вниз» і 

«знизу-вгору». В ході експериментів фіксувалися: кут нахилу, стаціонарне і 

динамічне температурне поле макетів, температура води на вході і на виході, 

температура навколишнього середовища. В результаті досліджень встановлено 

істотне зниження максимальної теплопередаючої здатності Q системи 

охолодження при збільшенні кута нахилу φ уздовж осі ТТ (рис. 5.18), що 

обумовлено перекриттям парового каналу рідкої фазою теплоносія за рахунок 

його зливу в одному з вигнутих ділянок АКТТ в нахиленому положенні. 

При цьому максимальна величина теплопередаючої здатності фіксувалася 

при досягненні температури пари 65ºС хоча б в одній АКТТ (температура води 

на вході 23°С). 

При зміні кута нахилу в перпендикулярному напрямку щодо осей АКТТ 

(нахил верху макета назад) максимальний тепловий потік макетів, що 

передається, не змінювався. 

 

5.5.3 АКТТ в системах забезпечення теплового режиму силової 

електроніки 

В системах забезпечення теплових режимів силової електроніки АКТТ 

можуть використовуватись як елемент радіатора і виконувати роль елемента 

для збільшення площин поверхні для тепловідводу. 

Як приклад, може розглядатись розробка для систем забезпечення 

теплового режиму перетворювачів частоти (ПЧ) для асинхронних 

електродвигунів. Частиною ПЧ є інвертор, в якому використовуються IGBT-

модулі, що виділяють велику кількість тепла. Максимальна сумарна 

потужність, що виділяється приладами інвертора, становить близько 8 кВт. 
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Виходячи з вимог до IGBT-модулів і коефіцієнту запасу, температура на 

основі радіатору не повинна перевищувати 65
0С. Більша ефективність 

досягається   застосуванням   високопродуктивних   осьових   вентиляторів    

(G = 1000 m
3
/ч, Р = 100 Па). Швидкість повітря на виході з останнього (самого 

верхнього) радіатора становить 3,5 м/с. Зазвичай, для відводу тепла від IGBT-

модулів використовуються пластинчато-ребристі радіатори на основі мідних 

теплових труб з алюмінієвим оребренням (товщина ребра 0,8–1 мм, крок 

оребреня – 4 мм). Недоліком даної конструкції є великі масогабаритні 

характеристики системи охолодження, що впливають на габаритні розміри 

самого ПЧ. 

Використання в конструкції системи забезпечення теплового режиму 32 

шт. АКТТ (рис. Є.6, див. додаток Є) з алюмінієвою радіаторною плитою (рис. 

5.21) дозволило знизити сумарну масу радіатору до 23 кг, що стала менше в 1,5 

рази, а вартість – приблизно в два рази. 

  

 

(а) 
 

(б) 

 

(в) 

 

Рис. 5.21. Використання АКТТ в конструкції радіатора системи забезпечення 

теплового режиму силової електроніки: 

а – конструкція перетворювача частоти; б – IGBT-модулі;  

в – алюмінієвий радіатор з АКТТ 
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5.5.4 АКТТ в системах забезпечення теплового режиму комп’ютерної 

техніки 

Надійність і швидкість дії сучасних персональних комп’ютерів (ПК) 

залежить від точності підтримки номінального теплового режиму роботи їх 

основних тепловиділяючих мікровузлів і елементів. У міру підвищення 

продуктивності комп'ютерних компонентів, що розсіюється ними, теплова 

потужність неухильно зростає. Однак, діапазон допустимих робочих 

температур напівпровідникових пристроїв ПК, в силу їх природи, продовжує 

залишатися, як правило, незмінним. Тому, перед розробниками і 

користувачами ПК все гостріше постає проблема охолодження 

теплонавантажених компонентів ПК. 

З метою визначення ефективності сучасних охолоджувальних пристроїв і 

проведення порівняльного аналізу в НТУУ «КПІ» була розроблена і 

досліджена система повітряного охолодження на основі АКТТ для 

теплонавантажених елементів ПК (рис. Є. 7, див. додаток Є). До складу 

охолоджувальної системи входять: базова поверхня, що закріплюється на 

тепловиділяючі елементи ПК і з'єднується із зонами випаровування АКТТ, дві 

АКТТ з оребреними поверхнями на конденсаційних ділянках, два серійних 

малогабаритних вентилятора. 

У дослідженнях застосовувалися базові алюмінієві оребрені поверхні: 

серійна для кулера Titan і пластинчато-ребриста, розроблена в НТУУ «КПІ» з 

однаковими площами рівними 500 см2
 кожна. Площа теплообміну 

конденсаційних ділянок АКТТ становить 1000 см2
, а загальна площа 

поверхонь кулера на АКТТ сягає 1500 см2
. 

Порівняння теплових ефективностей різних систем охолодження 

виконано за результатами аналізу графічних залежностей, представлених на 

рис. 5.20, а. Повні максимальні теплові опори для досліджених систем 

охолодження у вигляді графічних залежностей представлені на рис. 5.20, б. 

Криві 1 і 2 (рис. 5.22, а) ілюструють теплові характеристики кулерів Titan 

при токах на вентилятор 0,16А і 0,11А, що відповідає частотам обертання його 
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крильчатки 3000 об/хв і 2000 об/хв. Кращою теплової ефективністю володіє 

кулер Titan при струмі 0,16А (крива 2), що пов'язано із зростанням швидкості 

обдування поверхні. Ефективність кулера НТУУ «КПІ» при струмі живлення 

вентилятора 0,11А нижче в середньому на 6%, в порівнянні з кулерами Titan, 

що відповідає верхньому положенню кривої 3 по відношенню до інших 

кривих. 

 

(а) (б) 

 

Рис. 5.22. Порівняння системи охолодження на основі АКТТ з відомими 

аналогами (на 2005 рік):  

а – теплові характеристики систем охолодження; б – максимальний 

тепловий опір систем охолодження;  

1 – кулер Titan при струмі 0,16А; 2 – кулер Titan при струмі 0,11А;  

3 – кулер НТУУ «КПІ» при струмі 0,11А; 4 – кулер НТУУ «КПІ» з АКТТ;  

5 – кулер Cooler Master Hyper6 (2 вентилятори); 6 – кулер Cooler Master 

Hyper6 (3000RPM); 7 –  кулер Cooler Master Hyper6 (2000RPM) 

 

Поступове розшарування кривих 1, 2 і 3 спостерігається при зростанні 

тепловідводу в діапазоні потужностей Q = 50 – 100 Вт. При невеликих 

потужностях розсіювання Q = 20 – 50 Вт, як видно з графіків, що 
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відображають потужності порівнюваних кулерів при фіксованих надлишкових 

температурах, практично однакові. 

Кращу теплову ефективність має кулер на основі АКТТ, що випливає з 

найнижчого розміщення кривої 4 на графіку. Так, для максимальної 

температури перегріву теплова ефективність у порівнянні з традиційними 

кулерами збільшується на 25–30 %. Для потужності процесорів Q = 80 Вт 

нанесені температури перегріву, що зображені точками 5, 6 і 7 систем 

охолодження Cooler Master Hyper6 (2 fans), Cooler Master Hyper6 (3000RPM), 

Cooler Master Hyper6 (2000RPM). При однаковій потужності розсіювання 

перегрів Cooler Master Hyper6 (2 вентилятори), нижчий на 1,5
оС (точка 5), ніж 

у кулера на основі АКТТ. Характеристики кулера НТУУ «КПІ» та  СМН6  

(3000 RPM) збігаються, а у кулера СМН6 (2000 RPM) перегрів вищий на 3оС, 

що вказує на погіршення його теплової ефективності. 

Як видно з рис. 5.22, б термічний опір традиційних кулерів в діапазонах 

потужностей   20–100 Вт   змінюється   у  невеликому  інтервалі  і  складає     

0,4 – 0,45 К/Вт. Кращим з порівнюваних є кулер Titan (3000 RPM). Теплові 

опори кулерів на теплових трубах в 1,3 – 1,5 рази нижче, ніж у звичайних 

моделей кулерів. При потужностях розсіювання Q = 60Вт тепловий опір 

кулера НТУУ «КПІ» з АКТТ становить 0,305 К/Вт і з ростом потужності 

залишається постійним. При потужностях Q <60 Вт спостерігається поступове 

збільшення опору, пов'язане з недостатньо ефективною роботою АКТТ на 

низьких потужностях. 

Для рівня розсіювання 80 Вт на графік нанесені точки, відповідні 

термічним опорам кулерів: Cooler Master Hyper6 (2 вентилятори), Cooler 

Master Hyper6 (3000RPM) і Cooler Master Hyper6 (2000RPM). З рис. 5.22, б 

видно, що теплові опори охолоджувальних  пристроїв  Cooler  Master  Hyper6  

(2 вентилятори) і Cooler Master Hyper6 (3000RPM) дорівнюють, відповідно, 

0,28 К/Вт і 0,29 К/Вт, які при даній потужності розсіювання нижчі на 5 – 9%, 

ніж опір кулера НТУУ «КПІ». Однак, опір кулера НТУУ «КПІ» з АКТТ 

нижчий на 11 %, ніж у Cooler Master Hyper6 (2000RPM). Слід зазначити, що на 



 278 

термічний опір впливають не тільки теплоаеродинамічні характеристики, але й 

конструктивні, наприклад, спосіб притиску до процесора і конструкція 

посадкового місця кулера, які залежать, в тому числі, і від типу платформи. У 

прикладі наведено мінімально можливі величини теплових опорів 

порівнюваних кулерів для платформи Socket 478. 

Таким чином, аналіз експериментальних даних по тепловому опору 

показує, що розробка НТУУ «КПІ» може конкурувати з кращими світовими 

аналогами і забезпечити виграш у вазі всієї охолоджувальної системи. Вага 

пропонованого кулера становить 480 г, який в два рази менший, ніж у Cooler 

Master Hyper6 (3000RPM, 2000RPM). 

 

5.5.5 Системи охолодження на основі АКТТ та елементів Пельт’є 

В системах охолодження на основі АКТТ та елементів Пельт’є 

(термоелектричні модулі) АКТТ використовуються для збільшення площі 

поверхні для тепловідводу зі сторін холодної та гарячої поверхні 

термоелектричного модулю. Найчастіше такі схеми використовуються в 

холодильній техніці при застосуванні теплових труб. Використання АКТТ 

дозволяє знизити масогабаритні характеристики таких систем. 

Можуть розглядатися два варіанти конструктивного виконання АКТТ: 

1. Звичайні повздовжні АКТТ (рис. 5.23, а). 

2. Парові камери (рис. 5.23, а, б) 

 

В НТУУ «КПІ» були проведені дослідження конструкції системи 

охолодження (рис. 5.23, а), яка включала термоелектричний елемент 

збільшеної площі перетину (3), що було встановлено на АКТТ (1) (рис. Є. 8, а, 

див. Додаток Є), яка забезпечує рівномірну температуру по всій поверхні при 

будь-якій формі і будь-якому місці розташування охолоджуваного елемента (5) 

на її зовнішній поверхні. АКТТ (парова камера) була виготовлена з 

алюмінієвих сплавів АМЦ і АД31. 
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(а) 

 

(б) 

 

Рис. 5.23. Конструктивне виконання АКТТ для систем охолодження з 

елементами Пельт’є:  

а – звичайна повздовжня АКТТ та парова камера; б – парова камера;  

1 – АКТТ парова камера; 2 – повздовжня АКТТ; 3 – термоелектричний     

елемент; 4 – радіатор; 5 – місце кріплення охолоджувального елементу 

 

 

На гарячій стороні термоелектричного елементу встановлена АКТТ 

(рис. Є.8, б, див. Додаток Є), що забезпечує ефективну передачу тепла від 

термоелектричних елементів (3) до зони відводу тепла через повітряну або 

рідинну систему охолодження (4). АКТТ виготовлена з алюмінієвого сплаву 

АД31 і являє собою алюмінієву теплову трубу, виготовлену з чотирьох 

спеціальних профілів. 

В результаті експериментального дослідження термічного опору АКТТ 

встановлено, що [461]: 

1. Термічний опір АКТТ (теплоносій пентан) для холодної сторони 

термоелементу складав 0,16 К/Вт при густині теплового потоку в зоні 

випаровування Q = 2,61 Вт/см2
 і температурі пари t = 29,3

0С;  0,17 К/Вт  при   

Q = 5,22 Вт/см2
 і t = 37,0

0С; 
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2. Термічний опір АКТТ (теплоносій аміак) для гарячої сторони 

термоелектричного елементу складав 0,06 К/Вт при тепловому потоці 150 Вт і 

t = 46,6
0С; 0,03 К/Вт при тепловому потоці 200 Вт і t = 49,0

0С. 

Випробування АКТТ парової камери з теплоносієм аміак, що зображена 

на рис. (5.23, б) показали, що максимальний температурний перепад між двома 

поверхнями дорівнює: при 40 Вт – 8
0С; при 80 Вт – 12,5

0С; при  120 Вт – 17
0С. 

Наведена інформація створює основи і передумови для раціонального 

використання її при проектуванні систем охолодження складних електронно-

обчислювальних і радіотехнічних приладів як стаціонарного використання, так 

і рухомих об’єктів, наприклад, для морської та авіаційної техніки. 

 

5.6 Висновки до розділу 5 

 

В розділі розглянуті принципи побудови ресурсозберігаючих систем на 

основі алюмінієвих теплових труб з канавчатою капілярною структурою. 

1. Наведені схемні рішення та проаналізовані конструкції сонячних 

колекторів (плоских, вакуумних, з акумуляцією сонячної енергії та 

комбінованих), що базуються на основі АКТТ. 

2. Наведена аналітична модель теплового розрахунку ПСК. На основі 

аналітичної моделі та ряду експериментальних досліджень отримано криву 

ефективності (ККД) сонячного колектора в залежності від зовнішніх умов – 

густини сонячного теплового потоку та температури навколишнього 

середовища. Ефективність розроблених ПСК 0,47 ... 0,72 в діапазонах 

відношення перепаду температур між абсорбером і навколишнім середовищем 

до густини падаючого сонячного випромінювання 0,01 ... 0,05. 

3. На основі експериментальних даних отримано криву ефективності 

(ККД) вакуумного сонячного колектору. ККД розроблених ВСК 0,4 ... 0,68 в 

діапазонах відношення перепаду температур між абсорбером і навколишнім 

середовищем до густини падаючого сонячного випромінювання 0,01 ... 0,11. 
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4. Побудовано аналітичну модель для розрахунку ефективності 

комбінованого сонячного колектору (КСК). Аналіз розрахунків та 

експериментальних даних показав, що КСК з АКТТ дозволяє підвищити 

ефективність отримання електричної енергії до 23 % за рахунок охолодження 

ФЕП,  при   цьому   максимальна   електрична  потужність  КСК  становила  

135 Вт/м2
.  Крім електроенергії, одночасно, можна отримати до 457 Вт тепла з 

1 м2
 теплопоглинальною поверхні (для підігріву води), при температурі 

вихідного теплоносія 25
0С і густині сонячного потоку 900 Вт/м2

. 

5. Проведено ряд досліджень сонячних акумуляційних енергетичних 

систем на основі АКТТ. Проведення натурних теплотехнічних випробувань 

макету сонячної акумуляційної водонагрівальної установки та обробка 

отриманих результатів в графічній формі підтвердили його високі 

теплотехнічні параметри, а саме: 

1) теплова ефективність водонагрівальної установки (ККД)  знаходиться в 

робочому діапазоні від 0,5 до 0,65; 

2) час нагріву води в акумуляційному баку з 21
оС до 41

 оС при густині 

теплової радіації 850 Вт/м2 
 + 50 Вт/м2

  – 3,5 години; 

3) максимально досяжна температура води в баку  – 67
оС; 

4) температурний діапазон роботи – від + 0
оС до + 95

оС. 

6. Наведені схемні рішення побудови теплообмінників з використанням 

АКТТ. Проведено порівняння конструкцій теплообмінників з гладкостінними 

АКТТ з діаметром 8 мм та оребреними АКТТ із зовнішнім діаметром 43 мм. 

Застосування гладкостінних АКТТ, з одного боку, призводить до більшої їх 

кількості в теплообміннику в порівнянні з оребреними АКТТ, але, з іншого 

боку, призводить до меншого перепаду тиску в каналах. На основі 

експериментальних даних отримані залежності для розрахунку коефіцієнтів 

теплообміну та аеродинамічного опору для теплообмінника з гладкостінними 

АКТТ із зовнішнім діаметром 8,1 мм та кількістю АКТТ – 38 шт. 

7. Наведені схемні рішення побудови систем охолодження світлодіодних 

освітлювальних приладів з використанням АКТТ. Результати 
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експериментальних досліджень різних макетів АКТТ та систем охолодження 

на їх основі показали: 

а. використання в каркасі освітлювального приладу п’яти АКТТ дозволяє 

відвести від світлодіодних модулів сумарний тепловий потік до 500 Вт; при 

коефіцієнті корисної дії потужних світлодіодів в середньому 75 %, це 

еквівалентно електричній потужності, що споживається приладом, 665 Вт; 

б. АКТТ з теплоносієм аміак можуть передавати теплову потужність 

понад 250 Вт; мають температурний перепад не більше 7
0С при електричній 

потужності 200 Вт на кожну АКТТ; при потужності, що підводиться 40 Вт, 

температурний перепад знижується до 2,5
0С; 

в. при використанні в конструкції АКТТ як радіатора (по типу «парова 

камера») в якості теплоносія пентан, робота системи охолодження у 

вертикальному положенні характеризується мінімальними характеристиками 

перепаду температур між зонами підведення і відведення тепла; у 

стаціонарному режимі такий перепад складає 2 ± 0,5°С; світильник з системою 

охолодження з АКТТ задовольняє вимогам до температурного режиму роботи 

світлодіодів при сумарній тепловій потужності 196 Вт; дана система 

охолодження має істотний запас по допустимій температурі, як для умов 

вертикального розташування (до 15
0С), так і під кутом 45° до горизонту (до 

10
0С). 

8. Наведені схемні рішення застосування АКТТ в системах забезпечення 

теплових режимів радіоелектронної апаратури (РЕА). Наведені приклади та 

результати експериментальних досліджень різних конструкцій АКТТ для 

різних умов їх застосування. Такі АКТТ можуть функціонувати в діапазоні 

температур від –40
0С до +210

0С та забезпечувати передачу теплової 

потужності більше ніж 250 Вт на одну АКТТ. 

9. В ході розробки комплексного технічного рішення були проведені 

роботи з відпрацювання дрібносерійної технології виготовлення АКТТ для 

систем охолодження РЕА. За розробленою технологією було виготовлено 

понад 600 шт. АКТТ. Кожна АКТТ мала температурний перепад не більше 20С 
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при переданій тепловій потужності 150 Вт в температурному діапазоні від 

мінус 40
0С до плюс 100

0С при куті нахилу 3
о
. При цьому в якості теплоносія 

використовувався аміак. Відпрацьована технологія показала, що у 

виготовленій партії 550 шт. АКТТ були присутні не більше 1% АКТТ, що не 

відповідали необхідним параметрам. При цьому заправка теплоносія 

виконувалася з точністю ± 0,3 г. 
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РОЗДІЛ 6 

ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВА АЛЮМІНІЄВИХ 

ТЕПЛОВИХ ТРУБ ДЛЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ СИСТЕМ 

 

6.1 Основи проектування алюмінієвих теплових труб з канавчатою 

капілярною структурою 

 

6.1.1 Основні аспекти проектування алюмінієвих теплових труб з 

канавчатою капілярною структурою 

На стадії початку проектування алюмінієвих теплових труб з канавчатою 

капілярною структурою (АКТТ) конструктор повинен мати чіткі вихідні дані з: 

- теплових та геометричних параметрів обладнання, де будуть 

використовуватись АКТТ; 

- величини граничного теплового потоку, що передається; 

-  температурного діапазону функціонування; 

- температурного діапазону зберігання; 

- умов експлуатації; 

- маси та об’єму обладнання. 

Ці вихідні дані дають змогу обрати найбільш оптимальну конструкцію 

АКТТ та технологію їх виготовлення. Одними з важливих критеріїв при 

серійному виробництві АКТТ є економічні аспекти. Таким чином, 

максимально ефективний результат можна отримати у випадку вирішення 

теплових, конструктивних, економічних та технологічних задач в комплексі. 

Основні етапи проектування АКТТ наступні (рис. 6.1): 

1. Визначення вихідних даних по тепловому обладнанню, де будуть 

встановлені АКТТ. 

2.  Вибір конструкції профілю для АКТТ (геометрії канавчатої 

капілярної структури, парового каналу та зовнішньої поверхні), вибір 

теплоносія. Цей вибір повинен брати до уваги вплив робочої рідини на 
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навколишнє середовище, де буде встановлене обладнання, і на матеріал 

корпусу.  

3. Визначення механічних властивостей корпусу АКТТ (гартування 

алюмінієвого сплаву (Т0, Т1, Т4, Т5, Т6), покриття алюмінієвого профілю 

ззовні (анодування та його товщина, фарбування)). 

4. Розрахунок теплотехнічних характеристик АКТТ. Проводиться 

комплексно на етапах 2 – 3. 

5. Перед установкою АКТТ в обладнання їх конструкція повинна бути 

перевірена, як правило, експериментальним дослідженням. На рис. 6.1 

показана блок-схема цієї процедури. Надійність і безпека також є важливими 

аспектами, які необхідно брати до уваги при конструюванні АКТТ. У цьому 

розділі розглядаються практичні аспекти методології проектування АКТТ, 

вибору матеріалів, робочих рідин, виготовлення і випробування АКТТ. 

 

 

 

Рис. 6.1. Основні етапи проектування АКТТ 

 

Повна схема, яка відображає методику проектування АКТТ наведена на 

рис. 6.2.  Дана методика включає процеси вибору характеристик корпусу 

АКТТ, типу теплоносія та теплотехнічний розрахунок. Слід зазначити, що при 

проектуванні всі операції взаємопов’язані між собою і процес проектування 

проходить ітераційно. 
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Рис. 6.2. Методика проектування АКТТ 
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6.1.2 Вибір конструкції профілю АКТТ, механічних властивостей та 

теплоносія 

 

6.1.2.1 Вибір конструкції профілю АКТТ 

Вибір матеріалу корпусу є дуже важливим параметром при проектуванні 

АКТТ. Корпус повинен бути сумісним з робочою рідиною і навколишнім 

середовищем, щоб мати необхідні механічні параметри АКТТ. У випадку 

несумісності алюмінієвого сплаву профілю АКТТ з робочою рідиною можуть 

накопичуватись неконденсовані гази. Неконденсовані гази, як правило, 

накопичуються в зоні конденсації під час роботи АКТТ.  Ці гази не беруть 

участі в процесах теплообміну тому, що вони не змінюють фазовий стан і є 

теплоізолятором. Таким чином, ймовірність накопичування неконденсованих 

газів знижує ефективність АКТТ. 

Більшість досліджень, які наводяться в літературі, дозволяють отримати 

дані в галузі космічної техніці, де АКТТ є найбільш поширеною технологією і 

застосовуються для систем забезпечення теплових режимів космічних 

апаратів,  де міцність і вимоги безпеки набагато жорсткіші, ніж для 

промислового виробництва. В якості матеріалу корпусу АКТТ рекомендовано 

використовувати сплав АД31 (6060, 6063) (середня міцність та невисока 

пластичність).  Даний сплав має достатні характеристики міцності. У 

відповідності до різних стандартів  даний сплав може мати наступний вміст 

елементів (табл. 6.1). 

У випадках, коли характеристики міцності не є визначальними, а в 

першу чергу, основною вимогою є пластичність корпусу (наприклад, для 

спрощення отримання згинів) може використовуватись сплав АД0 (низька 

міцність, висока пластичність), дані якого наведені у табл. 6.2. 

Також можуть використовуватись сплави алюмінію АМГ2, АМГ6 

(середня міцність та висока пластичність) та АМЦ (низька міцність та висока 

пластичність). 
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Таблиця 6.1 

Вміст елементів в алюмінієвому сплаві АД-31 
 

Сплав Стандарт 
 
 

Масова доля елементів Інші 
еле-
менти 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 

АД31 ДСТУ 
БВ.2.6.-3-
65 

0,2–0,6 0,5 0,1 0,1 0,45
–0,9 

0,1 0,2 0,15 0,15 

АД31 ГОСТ 
22233–
2001 

0,2–0,6 0,5 0,1 0,1 0,45
–0,9 

0,1 0,2 0,15 0,15 

6060 EN 573–
3–2009 

0,30–
0,6 

0,1–
0,3 

0,1 0,1 0,35
–0,6 

0,05 0,15 0,1 0,15 

6063 0,30–
0,6 

0,35 0,1 0,1 0,45
–0,9 

0,05 0,1 0,1 0,15 

 
Таблиця 6.2 

Вміст елементів в сплаві АДО 
 

Сплав Стандарт 
 
 

Масова доля елементів Інші 
елем
енти 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 

АД3О ГОСТ 
4784–97 

0,25 0,4 0,05 0,05 0,45
–0,9 

0,1 0,07 0,05 0,03 

 
 

6.1.2.2 Вибір механічних властивостей профілів АКТТ 

Матеріал корпусу АКТТ повинен протистояти механічним силам, що 

викликані наявністю підвищеного тиску парів теплоносія при робочій 

температурі.  Теплоносій та робоча температура є вихідними параметрами для 

вибору сплаву АКТТ та її товщини. Таким чином,  необхідно підбирати 

відповідну технологію виготовлення профілю АКТТ та його геометрію. У п. 

5.1.2.1 наведена характеристика сплавів по міцності та пластичності, що 

можуть використовуватись в АКТТ. Для забезпечення характеристик міцності 

алюмінієвих профілів із сплаву АД31 для АКТТ можна рекомендувати 

додатково використовувати технологічні операції гартування та старіння. 

Стани алюмінієвих профілів зі сплаву АД31 наведені в табл. 6.3. 
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Так, наприклад, міцність алюмінієвих сплавів АД31, 6060 і 6063 в станах 

Т5, Т6 і Т1 при товщині стінки до 3 мм для порівняння можна відобразити 

наступними цифрами, у відповідності до ГОСТ 22233–2001: 

- для стану Т6: 6060–Т6 – 190 МПа та АД31Т1 – 215 МПа 

- для стану Т5: 6060–Т5 – 160 МПа та  АД31Т5 – 175 МПа. 

 

Таблиця 6.3 

Механічні стани алюмінієвих профілів 

Шифр Метод отримання Застосування в АКТТ 

Т0 Без обробки (з часом переходить в 

Т1) 

Оптимальне 

співвідношення 

міцність/пластичність 

Т1 Охолодження після пресування до 

кімнатної температури і 

природньо зістарений 

Оптимальне 

співвідношення 

міцність/пластичність 

Т5 Охолоджений після пресування до 

кімнатної температури і штучно 

зістарений до максимуму міцності 

властивостей 

Висока міцніть 

Т6 Після пресування загартований з 

окремого нагріву і штучно 

зістарений до максимуму міцності 

властивостей 

Максимальна міцність 

Т7 – Робота при підвищеній 

температурі 

Т52, Т591 – Висока пластичність 

 

При підвищенні температури матеріал корпусу АКТТ стає більш 

пластичним і для забезпечення гарантованої його надійності необхідно 

проводити додаткові випробування макетів АКТТ на надлишковий 
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максимальний тиск при максимальній робочій температурі чи максимальній 

температурі зберігання. 

 

6.1.2.3 Вибір теплоносія 

Серед всіх параметрів, що враховуються при конструюванні АКТТ, вибір 

теплоносія є одним з найважливіших. Наступні аспекти повинні бути прийняті 

до уваги: діапазон робочих температур, хімічна сумісність між теплоносієм та 

матеріалом корпусу (див. табл. 6.1 та 6.2), тиск пари теплоносія при робочій 

температурі, критерій якості теплоносія (що включає теплоту пароутворення, 

поверхневий натяг, в'язкість) (1.1), стабільність, токсичність, теплопровідність, 

змочування та інше. Діапазон температур має важливе значення при виборі 

теплоносія. Теоретично, будь-який теплоносій може працювати в межах його 

критичного стану і температури потрійної точки. Але насправді, між цими 

крайними точками теплоносій може працювати у більш вузькому 

температурному діапазоні.  

Для ресурсозберігаючого обладнання, де робоча температура становить 

від –30
0С до +250

0С, таких як теплообмінники, нагрівачі та електронні 

пристрої, вода є найбільш придатною робочою рідиною в температурному 

діапазоні від +50
0С до +250

0С, оскільки вона має високу приховану теплоту, а 

так само є стабільною і не токсичною. Але основною проблемою є те, що вода 

несумісна з алюмінієм та його сплавами і не може бути використана як 

теплоносій. Аміак широко використовується як теплоносій для діапазонів 

низьких температур (від –50
0С до +90

0С) в АКТТ космічного призначення, але 

це токсична речовина. Фреони та інші холодоагенти вважаються шкідливими 

для навколишнього середовища, їх слід уникати. На основі літературних даних 

та досвіду створення АКТТ для ресурсозберігаючого обладнання в якості 

теплоносія для АКТТ можуть бути рекомендовані: аміак, ацетон, пентан, 

ізобутан, фреон  R134а та інші фреони (наприклад,  R142б та R113). Іноді при 

нетривалому ресурсі обладнання (до 3 років) можна використовувати метанол. 
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Рекомендовані температурні діапазони для використання теплоносіїв наведені 

у табл. 6.4. 

 

Таблиця 6.4 

Рекомендовані температурні діапазони використання теплоносіїв та їх 

основні характеристики 

 

Теплоносій Рекомендований 
температурний 
діапазон 
використання, 

0С 

Температура 
насичення, 
ts, 

0С 

Параметр 
M, 10

10
 (1.1) 

Небезпечність 

Ацетон +20…+130 +56,1 40 
0С – 3,24 

80 
0С – 3,00 

Токсичний, 
пожежонебез–
печний 

Пентан –0…+180 +36,1 40 
0С – 1,48 

80 
0С – 1,22 

Пожежонебез–
печний 

R134а –35…+90 –26,5 20 
0С – 1,48 

40 
0С – 1,07 

70 
0С – 0,19 

– 

Метанол +30…+130 +64,7 40 
0С – 4,22 

80 
0С – 5,15 

Отрутна 
речовина 

Аміак –50…+90 –33,4 20
0С – 12,66 

40 
0С – 9,17 

70 
0С – 6,15 

Токсичний 

 

Таким чином, таблиця 6.4 відображає ефективність використання різних 

теплоносіїв. За всіма параметрами кращим теплоносієм є аміак. Що 

підтверджує і параметр M. Але при виборі аміаку, як теплоносія, необхідно 

враховувати, що це токсична рідина і у цьому випадку використання АКТТ 

може розглядатись в обладнанні тільки зовнішнього застосування. Не 

враховуючи аміак, можна рекомендувати використовувати ацетон як 

теплоносій. Але температура його використання в АКТТ обмежена 130
0С і він 

також є токсичною рідиною. У деяких конструкціях АКТТ з невеликим 

ресурсом (менше 3 років) можна використовувати метанол, але метанол є 

отруйною рідиною. В якості альтернативи можуть використовуватися пентан 

та ізобутан. Але треба пам’ятати, що ці речовини є пожежонебезпечними і не 
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можна допускати витікання цих речовин у великій кількості, що в багатьох 

випадках не є характерним для АКТТ. Також може розглядатися фреон R134a, 

але якщо його параметри по термічному опору і максимальному тепловому 

потоку відповідають вимогам обладнання. Хоча він має найнижчий параметр 

M, але він є повністю дозволеною речовиною за санітарними нормами. 

Наявність домішок в теплоносії може знизити теплотехнічні 

характеристики АКТТ. Неконденсовані гази є однією з найбільш поширених 

домішок. Ці гази вже можуть бути змішані з теплоносієм при виготовленні чи 

заправці. Крім того, гази можуть бути отримані шляхом хімічної реакції 

взаємодії теплоносія та алюмінієвого корпусу чи інших речовин, які 

залишились при підготовці корпусу (наприклад, механічна обробка), під час 

процесу заправки чи в процесі роботи АКТТ. Домішки також можуть 

зменшувати в'язкість теплоносія. Для цього, при технологічному процесі, 

додатково можуть використовуватись операції очистки теплоносія 

(переконденсації) та очистки поверхні АКТТ (хімічна обробка). 

    

6.1.3 Теплотехнічний розрахунок АКТТ 

Теплотехнічний розрахунок АКТТ включає в себе наступні етапи: 

- розрахунок максимального теплового потоку, що передається (чи 

максимальної теплотранспортної здатності чи граничного теплового потоку); 

- розрахунок термічного опору чи температурного перепаду. 

Методики розрахунку теплотехнічних характеристик наведені в розділах 

2, 3 та 4, але методики розрахунку можуть відрізнятись при різних умовах 

експлуатації АКТТ. Основним фактором у цьому є розташування АКТТ 

відносно горизонту. 

 

6.1.3.1 Розрахунок максимального теплового потоку, що передається 

При розташуванні АКТТ у відповідності до схем І та ІІІ (см. рис. 2.1, 

розділ 2) необхідно розраховувати максимальну теплотранспортну здатність за 
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формулами (4.4) – (4.7). У цьому випадку АКТТ функціонує у режимі теплової 

труби при горизонтальному її розташуванні чи при роботі проти сили тяжіння. 

При розташуванні АКТТ у відповідності до схем ІІ та ІV (см. рис. 2.1, 

розділ 2) необхідно розраховувати граничну густину теплового потоку за 

формулами (4.8) – (4.10). У цьому випадку АКТТ функціонує у режимах 

термосифону. 

 

6.1.3.2 Розрахунок термічного опору чи температурного перепаду по 

АКТТ 

Термічний опір АКТТ може бути розрахований за формулами (3.7 – 3.11), 

які враховують розташування АКТТ відносно горизонту (см. розділ 3). Але ці 

формули дають оціночне значення термічного опору АКТТ з похибкою до 

25%. При конструюванні АКТТ з урахуванням проектування та оптимізації 

канавчатої капілярної структури рекомендовано проводити розрахунок з 

оцінкою коефіцієнтів теплообміну з похибкою до 20 %. У цьому випадку 

методика розрахунку наступна (див. розділи 1 та 2): 

- визначення коефіцієнтів теплообміну в зоні випаровування АКТТ за 

формулами (2.1) – (2.11); 

- визначення коефіцієнтів теплообміну в зоні конденсації АКТТ за 

формулами (2.12) – (2.21); 

- визначення термічного опору АКТТ за формулами (1.10) – (1.12). 

Також для оцінки температурного перепаду можна використовувати 

номограми, що наведені на рис. 2.51 та 2.52.  

 

6.1.4 Рекомендації по використанню АКТТ відповідно до конструктивних 

особливостей 

Рекомендації щодо вибору конструкції АКТТ, що базуються на 

експериментальних даних, можуть бути представлені у табличній формі за 

чотирма основними критеріями у відповідності до: 

- температурного діапазону використання та якості теплоносія (табл. 6.4);  
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Таблиця 6.5  

Вибір конструкції АКТТ у відповідності до її розташування відносно 

горизонту 

 

Схема 

розташування 

(рис. 2.1) 

Рекомендований тип 

капілярної структури 

Теплоносій (температурний 

діапазон +20…+90
0С) 

 

І Ω-подібна та трапецоїдна Аміак, метанол*, ацетон, 

ізобутан, пентан 

ІІ Ω-подібна, чи її відсутність 

(бажано) 

Метанол*, ацетон, ізобутан, 

пентан 

ІІІ Трапецоїдна Аміак, метанол*, ацетон, 

R134a, фреони 

ІV Ω-подібна Ацетон, ізобутан, пентан, 

R134a, фреони 

І та ІІІ Трапецоїдна Аміак, метанол*, ацетон 

І та ІІ Ω-подібна Аміак, метанол*, ацетон, 

ізобутан, пентан 

ІІ, ІV Ω-подібна Ацетон, ізобутан, пентан 

І, ІІ, ІІІ Ω-подібна Аміак, метанол*, ацетон 

І, ІІ, ІІІ, IV Трапецоїдна Аміак, метанол*, ацетон 

 

*  – метанол можна використовувати лише при нетривалому ресурсі 

(менше 3–х років). 
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- розташування АКТТ відносно горизонту при їх функціонуванні (табл. 

6.5); 

- типу ресурсозберігаючого обладнання, в якому використовуються АКТТ 

(табл. 6.6); 

- теплотехнічних характеристик АКТТ (п. 6.1.3, табл. 6.7). 

 

Таблиця 6.6  

Вибір конструкції АКТТ у відповідності до типу ресурсозберігаючого 

обладнання 

 

Схема 

розташування 

(рис. 2.1) 

Тип капілярної 

структури 

Діаметри 

АКТТ, м 

Теплоносій  

Сонячні колектори Ω-подібна 8…14 мм Пентан, ацетон 

(при t < 130 0C)  

Системи з 

концентрацією 

сонячної енергії 

Ω-подібна 8 мм Пентан, ацетон 

(при t < 130 0C) 

Теплообмінники Ω-подібна, чи її 

відсутність (у випадку 

оребреної труби) 

8…10 мм чи 40 

мм і більше 

(оребрена труба) 

Пентан, ізобутан, 

R134а, фреони 

Світлодіодні 

освітлювальні 

пристрої 

Ω-подібна, трапецоїдна, 

чи її відсутність (у 

випадку «парової 

камери») 

8…12,5 мм чи 

більше «парова 

камера» 

Аміак, пентан, 

ацетон 

Системи 

забезпечення 

теплових режимів 

РЕА 

Трапецоїдна 8…12,5 мм Аміак, метанол, 

ацетон, ізобутан, 

пентан, R134а, 

фреони 

Холодильна 

техніка 

Ω-подібна 8…14 мм Аміак, ізобутан, 

пентан, R134а, 

фреони 
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Таблиця 6.7 

Вибір конструкції АКТТ у відповідності до теплотехнічних характеристик 

при їх функціонуванні у режимі ТС та довжині зони випаровування:  

від 0,1 до 0,5 м при куті нахилу від 50
о
 до 90

о
. 

 

Шифр профілю 

(Додаток А,  

табл. А2) 

 

Зовн. 
діаметр 
h, mm 

Маса   

1метру 

kg 

Тепло–

носій 

(**) 

Очікуваний 

максималь–

ний 

тепловий 

потік, Вт 

Очікуваний 
термічний 
опір, К/Вт 

АС–КРА 3,5 –Р2 7,5 0,25 

1 <150 0,04–0,06 

2 <90 0,07–0,09 

3 <80 0,12–0,18 

АС–КРА 3,8 –Р0 
(Р1) 

 
 
 

8,0 
 
 
 

0,09 
 
 

1 <160 0,04–0,06 

2 <100 0,07–0,09 

3 <90 
0,12–0,18 

АС–КРА 5,0 –Р2 12,5 0,35 

1 <240 0,03–0,06 

2 <160 0,06–0,09 

3 <140 0,10–0,17 

АС–КРА 6,0 –Р0 
(Р2) 

АТ–КРА 8.0 –Р1, 
АС–КРА 7,3 –Р1 

(P2) 

12,5 0,20 

1 <850 0,03–0,05 

2 <310 0,06–0,08 

3 <280 0,10–0,17 

АС–КРА 7,5 – P1 
(Р2) и –120 

14,0 0,41 

1 *** 0,02–0,04 

2 <400 0,05–0,07 

3 *** 0,10–0,16 

АТ–КРА 11.0 –Р2 16,0  

1 *** 0,02–0,04 

2 *** 0,05–0,07 

3 *** 0,10–0,16 

АС–КРА 8,6 –Р2 17,0 0,54 

1 *** 0,02–0,04 

2 *** 0,05–0,07 

3 *** 0,10–0,16 

** групи теплоносіїв: 1 – аміак; 2 – метанол, ацетон, ізобутан, пентан 

3 – R134a та інші фреони 

*** – нема експериментальних даних 
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Слід зазначити, що в таблиці 6.7 наведені очікувані теплотехнічні 

характеристики АКТТ. Зведені результати наведені у відповідності до 

досліджень АКТТ у лабораторії теплових труб. Крім того, результати 

відповідають схемі розташування IV (рис. 2.1) АКТТ.  Таким чином, ці дані, 

що наведені в таблиці 6.7, можуть бути використані для первинного 

порівняння та оцінки ефективності різних АКТТ, що працюють в режимі 

термосифону. Для більш детального проектування слід використовувати 

методику, що наведена у п. 6.1.3. 

 

6.2 Основи технології виготовлення алюмінієвих теплових труб з 

канавчатою капілярною структурою 

 

Інформація по технології виготовлення ТТ широко представлена в 

літературі [5, 7, 8, 13, 20]. У даному розділі відзначаються особливості 

виготовлення АКТТ. 

Основні етапи виготовлення АКТТ наступні: 

1. Виготовлення профілів для корпусів АКТТ. 

2. Очищення елементів корпусів АКТТ. 

3. Виготовлення корпусів АКТТ (зварювання). 

4. Очищення внутрішньої поверхні корпусу АКТТ після зварювання 

(якщо необхідно). 

5. Дегазація. 

6. Перевірка на надлишковий тиск. 

7. Перевірка на витікання. 

8. Заправка. 

9. Контроль теплотехнічних параметрів АКТТ та її працездатності. 

Корпуси алюмінієвих теплових труб з канавчатою капілярною 

структурою виготовляються методом екструзії алюмінію. Процес екструзії 

(пресування) полягає у введенні нагрітого чушкового алюмінію в контейнер і 
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проштовхування його під високим тиском через профільний отвір штампу, 

який відповідає поперечним перерізам профілю. 

Процес виробництва складається з технологічних етапів: 

1. Вхідний контроль пресового інструменту та циліндричне 

гомогенізоване торцювання злитків алюмінієвих сплавів необхідного 

хімічного складу. 

2. Пресування. Контроль технологічних параметрів процесу пресування. 

3. Виправлення і різка в мірну довжину. Контроль геометричних розмірів 

поперечного перерізу профілю і його довжини, контроль поверхні профілів. 

4. Термічна обробка профілю. Приймальний контроль геометричних 

розмірів і довжини профілю, якості поверхні профілів. Контроль механічних 

показників профілів (стану матеріалу). 

5. Упаковка алюмінієвих профілів. Контроль якості упаковки профілю. 

Технологічний процес пресування включає в собі наступні операції: 

 - нагрів циліндричного злитка до заданої температури; 

- рубка нагрітого злитка на мірні заготовки за допомогою гідравлічної 

гільйотини (ножиць гарячого різання); 

- безпосередньо процес пресування (застосовується метод прямого 

пресування); 

- термічна обробка профілю (водо-повітряним або повітряним способом) 

(див. п. 6.1.2.2). 

При контролі якості профілю можуть використовуватись наступні засоби 

вимірювання: 

- установка фотоелектрична МФС–6 з генератором ИВС–23;  

- мікроскопи металографічні Neophot–21 і МБС–9;   

- машина випробувальна універсальна моделі  2167 Р–50, по ГОСТ 28840–

90. 

Нормативна документація на проведення випробувань наступна:  ГОСТ 

7727–81; ГОСТ 4784–97; ДСТУ Б В.2.6–3–95 (ГОСТ 22233–93); DIN 172; 

„International Alloy Designations and Chemical Composition Limits for Wrought 



 299 

Aluminium and Wrought Aluminium Alloys” –The Aluminum Association, april 

2006. 

При контролі проводиться: 

 - визначення відповідності елементного складу зразків нормативним 

вимогам; 

- визначення відповідності механічних властивостей нормативним 

вимогам. 

Корпус АКТТ герметизується заглушками та заправним штуцером. 

Конструкцію герметизації із прихованим зварювальним швом рекомендується 

використовувати при зовнішніх діаметрах АКТТ 10,0 мм та менше, із 

зовнішнім зварювальним швом більше 10,0 мм. Також для герметизації АКТТ 

рекомендується використовувати процес електро-дугового зварювання у 

середовищі інертного газу (аргону). Зварювання штуцеру до корпусу АКТТ 

виконується аналогічно заглушок. 

Очищення компонентів краще проводити до зварювання, оскільки є 

безпосередній доступ до внутрішньої частини АКТТ, що полегшує цей процес. 

Таким чином, відбуваються дві процедури очищення: первинна – до 

зварювання і вторинна (для більшості АКТТ) – після того, як вони виготовлені, 

перед заправкою робочою рідиною. 

Первинна очистка виконується наступним чином. Для очистки 

внутрішньої (запобігання виникнення неконденсованих газів) та зовнішньої 

(забезпечення якості зварювальних з’єднань) поверхонь АКТТ 

використовується попередня хімічна обробка алюмінієвого профілю. Процес 

виконується наступним чином. Для отримання якісних зварних з'єднань перед 

зварюванням з поверхні заготовок видаляють жири. Поверхні знежирюють 

ацетоном, уайт-спіритом або іншими розчинниками. Окисну плівку видаляють 

шабером або металевими дротяними щітками з нагартованою хромонікелевою 

сталлю безпосередньо перед зварюванням. Після чого виконується хімічне 

травлення протягом 0,5 ... 1 хв в розчині 1 л води, 50 г натрію їдкого 

технічного, 45 г натрію фтористого технічного з наступним промиванням у 
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воді і висвітленням (1 ... 2 хв) алюмінію у 30. .. 35 % розчині азотної кислоти. 

Після повторної промивки здійснюють сушку стислим повітрям при 

температурі 80 ... 90 ° С до повного випаровування вологи. Після хімічного 

травлення допустима тривалість зберігання заготовок профілю перед 

зварюванням не більше 4 діб. Після механічної зачистки рекомендують 

проводити зварювання протягом 3 годин. 

Іноді виконується вторинна очистка після механічної обробки і 

зварювальних процесів. АКТТ, зазвичай, заповнюються ацетоном чи сумішшю 

ацетону та трьохлоретиленом, встановлюються в ультразвукову ванну 

протягом 15 хвилин, щоб видалити внутрішні домішки. Після цього першого 

очищення ацетон або трьохлоретилен видаляється з АКТТ і заповнюється 

ацетоном чи ізопропіловим спиртом, щоб видалити залишки миючої рідини. 

Процес очищення повинен проводитись ретельно, оскільки наявність 

невеликої кількості неконденсованих газів може впливати на продуктивність 

роботи АКТТ, особливо при низьких рівнях температури. 

Зовнішню поверхню АКТТ захищають анодуванням. Хімічні та фізичні 

властивості алюмінію дозволяють використовувати його практично повсюди: в 

машинобудуванні, авіації, космічній промисловості, електро- і теплотехніці 

тощо. Алюміній на відкритому повітрі швидко окислюється і утворює на 

поверхні захисну мікроплівку, яка робить металовироби з алюмінію хімічно 

більш інертними. Однак, цей природний захист занадто слабий, тому алюміній 

і його сплави мають при цьому короткий строк використання: з часом вони 

легко піддаються корозії. 

Захистити зовнішню поверхню АКТТ, зробити її більш твердою і 

довговічною можна двома способами: пофарбувати їх за допомогою 

порошкових фарб або оксидувати, тобто штучно створити на їх поверхні 

товсту плівку. Якщо у відповідності до умов експлуатації АКТТ, її поверхню 

треба захистити від зовнішнього впливу та механічних пошкоджень, то 

частіше всього використовується оксидування. Фарбування може 

виконуватись більше для декоративних задач. Переваги фарбування в тому, що 



 301 

готові вироби ззовні більш ефектні: одержуваний колір рівніший та 

яскравіший, можливих відтінків фарбування більше, крім того, таким чином 

легше отримати потрібну текстуру.  

Однак, анодування набагато менше залежить від якості матеріалів, що 

поставляються, та й виробничі лінії влаштовані простіше. Оксидування, в свою 

чергу, підрозділяється на два підвиди: хімічне оксидування в розчинах хрому і 

власне анодування (що найбільше підходить для технології виготовлення 

АКТТ) за допомогою анодної поляризації виробу в електроліті.  Слід звернути 

увагу на те, що анодування може виконуватись як до виконання зварювання 

корпусів АКТТ, так і після зварювання, якщо забезпечується надійність 

зварювальних швів.  

Товщина анодованої плівки коливається і залежить від призначення 

АКТТ. Для внутрішнього використання товщина анодованого покриття 

дорівнює 15 мікрон. Для використання АКТТ, яке схильне до впливу погодних 

умов, товщина дорівнює 20 мікрон. 

Для забезпечення тривалого ресурсу в АКТТ малих діаметрів іноді 

необхідно виконати дегазацію корпусу АКТТ та робочих рідин після її 

очищення. Мета полягає в тому, щоб видалити гази, які знаходяться на 

поверхні металу. Дегазація виконується після хімічного та вакуумного 

очищення корпусу. Дегазація робочих теплоносіїв може бути здійснена 

шляхом заморожування рідини з подальшим застосуванням вакууму. 

Перед заправкою іноді проводиться операція перевірки на витікання за 

допомогою течешукачів або хімічних індикаторів. Крім того, може 

проводитись операція перевірки на механічну міцність надлишковим тиском, 

наприклад, інертним газом аргоном. 

Заправка може проводитись двома методами: 

- випаровуванням; 

- вакуумуванням. 

При заправці випаровуванням повітря та неконденсовані гази 

видаляються парами розігрітого теплоносія. Після того, як корпус АКТТ 
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очищено, він заповнюється необхідною кількістю робочої рідини. Зона 

випаровування АКТТ прогрівається. Пари теплоносія видавлюють повітря. 

Після прогріву штуцера до температури кипіння теплоносія він перетискається 

та заварюється. Основною перевагою використання цієї процедури є простота і 

низька вартість. З іншого боку, у цієї процедури є наступні недоліки: труднощі 

в забезпеченні якісного очищення (дегазації) теплоносія, невелика точність у 

визначенні об’єму заправленої рідини та ймовірність низького рівня вакууму. 

При вакуумуванні видалення повітря забезпечується вакуумним 

насосом. Після чого необхідна доза теплоносія подається у корпус АКТТ. 

Штенгель АКТТ перетискається та заварюється. Перевагою цього методу є 

забезпечення точного контролю маси теплоносія і якісного видалення повітря 

та неконденсованих газів з об’єму АКТТ. Основним недоліком є вартість 

устаткування. 

Рекомендовано при виготовленні АКТТ використовувати метод 

вакуумування через більш високу точність виконання заправки та якість 

виготовлення АКТТ. Процес нагріву може бути використаний лише тоді, коли 

АКТТ не будуть працювати при розрідженні та не існуватиме високих вимог 

до їх ефективності і ресурсу. 

Після процедури заправки штенгель перетискається і заварюється.  

 

Після виготовлення АКТТ проходять перевірку працездатності та 

контролю основних теплотехнічних параметрів (температурного поля, 

термічного опору,  максимальної теплотранспортної здатності чи граничного 

теплового потоку). При цьому використовуються стандартні методики та 

стенди [3, 7, 8, 13, 20]. При встановленні АКТТ в ресурсозберігаюче 

обладнання часто необхідно використовувати методи неруйнівного контролю, 

наприклад, при встановленні АКТТ в сонячні колектори. Один з таких методів 

- це метод експрес-контролю АКТТ, який описано нижче. 
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6.3 Метод експрес-контролю працездатності АКТТ 

 

Для оцінки ступеня ізотермічності АКТТ, підтвердження герметичності і 

визначення маси заправки теплоносія та наявності газу, що не конденсується, 

був відпрацьований метод контрольних випробувань.  

При експрес-методі забезпечується короткочасний локальний (не більше 

1,5 см2
) тепловий вплив на АКТТ.   Основна особливість методу: у момент 

початку роботи АКТТ починає вповільнюватись зростання температури 

корпусу труби.  Через деякий час наступає стаціонарний режим, що 

характеризує нормальну роботу АКТТ. Отримана крива дає можливість 

визначити якість виготовлення АКТТ, оцінюючи перевищення температури  ∆t 

= tпочаткова–tкінцева. 

Експрес-метод був реалізований у відповідності зі схемою, наведеною на 

рис. 6.3. Підвід теплоти здійснювався за допомогою терморезистору (1).  На 

профілі АКТТ розташовувались дві мідь-константанові термопари: одна під 

зоною локального теплопідводу – Т1 (4), друга на відстані 5 см справа від 

нагрівача – Т2 (5). Номінальна потужність нагрівача складала 12,5 Вт. 

Ефективна площа теплового впливу – 1,25 см2
. 

При проведенні випробувань реєструвався в часі температурний перепад 

∆t=tпочаткове–tкінцеве, де  tпочаткове – температура Т1 на початку випробувань; tкінцеве 

–температура Т1 наприкінці випробувань.  

 

 

Рис. 6.3. Схема експрес-методу контролю якості виготовлення АКТТ:  

1 – терморезистор; 2 – прижим; 3 – корпус АКТТ; 4, 5 – термопари 
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Як приклад на рис. 6.4 наведені результати экспрес-контролю аміачних 

АКТТ з різною масою заправки. АКТТ (ТТ19 і ТТ20) мали оптимальну масу 

заправки, АКТТ (ТТ18, ТТ21, ТТ22) мали масу заправки, перевищуючу 

оптимальну. 

 

Рис. 6.4. Залежність ∆t = f(τ) для АКТТ, які мають різну масу заправки 

 

На рис. 6.5 наведені залежності, отримані для аміачних АКТТ (ТТ17, 

ТТ28, ТТ46, ТТ48) і ацетонових АКТТ (ТТ47, ТТ52) різної довжини і 

конфігурації згину в порівнянні з незаправленною АКТТ (ТТ0). Аналіз 

закономірності зміни перепаду температури ∆t підтверджує ідентичність і 

повторюваність технології виготовлення АКТТ. 

 

 

 

Рис. 6.5. Залежність ∆t = f(τ) для АКТТ, які пройшли контрольні 

випробування методом експрес-контролю 
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Експрес-метод використовувався при контролі теплотехнічних і 

експлуатаційних характеристик окремих АКТТ. Аналізуючи отримані 

залежності, можна судити про якість кожної з АКТТ. 

Даний метод може застосовуватись при контролі якості АКТТ у 

серійному виробництві, а також при установці АКТТ на приладах і 

устаткуванні. Такий метод дозволяє контролювати наявність теплоносія в 

АКТТ, його об’єм і визначати відсутність (або наявність визначеної кількості) 

неконденсуючого газу в ній. 

 

6.4 Впровадження у виробництво АКТТ 

  

Наведена вище технологія була реалізована при серійному виготовленні 

АКТТ (додаток Ж) для: 

- систем забезпечення теплових режимів радіоелектронної апаратури; 

-  систем охолодження світлодіодних освітлювальних пристроїв; 

- сонячних колекторів. 

 

6.5 Висновки до розділу 6 

 

У розділі розглянуто основи проектування та виготовлення АКТТ. 

1. Наведено основні аспекти проектування алюмінієвих теплових труб з 

канавчатою капілярною структурою. 

2. Розглянуто основні принципи вибору конструкції профілю АКТТ, 

механічних властивостей та теплоносія. 

3. Запропоновано підходи до теплотехнічного розрахунку АКТТ. 

4. Наведено рекомендації щодо використання АКТТ відповідно до 

конструктивних особливостей. 

5. Розглянуто основи технології виготовлення АКТТ. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі запропоновано нове вирішення важливої 

науково-технічної проблеми створення алюмінієвих теплових труб з 

канавчатою капілярною структурою, призначених для використання в 

наземному високоефективному ресурсозберігаючому обладнанні: – сонячних 

теплових колекторах, теплообмінниках для утилізації теплоти викидних 

потоків газів котлів і систем вентиляції та кондиціонування, світлодіодних 

освітлювальних приладів, систем забезпечення температурних режимів 

радіоелектронної апаратури; – що полягає в розробці наукових положень, 

пов’язаних із теплогідравлічними процесами, що перебігають у них, і 

технологічних основ для впровадження їх у виробництво. При цьому 

досягнута кінцева мета роботи – дано науково-технічне обґрунтування методів 

підвищення ефективності конструкцій алюмінієвих теплових труб з 

канавчатою капілярною структурою, а також створено науково-технічну базу 

їх проектування. 

На основі виконаних теоретичних і експериментальних досліджень 

отримано такі наукові результати: 

1. Виявлено фактори, що впливають на інтенсивність теплообміну в 

режимах випаровування, кипіння та конденсації. Сформульовано та 

проаналізовано механізм впливу гідравлічних процесів на величини 

коефіцієнтів теплообміну. На основі візуалізації процесів теплообміну в зоні 

випаровування АКТТ та їх аналізу розроблено фізичну модель 

теплогідравлічних процесів у канавчатій капілярній структурі. 

2. Отримано залежності для розрахунку коефіцієнтів теплообміну в зоні 

випаровування та конденсації залежно від густини теплового потоку, 

властивостей теплоносія, геометричних розмірів капілярної структури і кута 

нахилу. Залежності дають змогу розраховувати: 

- коефіцієнти теплообміну в зоні випаровування АКТТ у режимі 

випаровування та кипіння, заправлених теплоносіями ацетон, пентан, аміак із 
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похибкою ±20 % у  діапазоні густини    теплового     потоку     від     0,1·10
–4

  до  

7·10
–4

  Вт/м2
 та зовнішніх діаметрів корпусів від 7,5 до 17 мм. 

- коефіцієнти теплообміну в зоні конденсації АКТТ, заправлених 

теплоносіями ацетон, пентан, аміак, з похибкою ±20 % у діапазоні густини 

теплового потоку від 0,3·10
–4

 до 5·10
–4

 Вт/м2
 та зовнішніх діаметрів корпусів 

від 7,5 до 17 мм. 

3. Розроблено номограми для визначення температурного перепаду за 

зонами випаровування та конденсації АКТТ. Номограми дають змогу 

визначати температурний перепад за таких відомих величин: тепловий потік, 

що підводиться, до 300 Вт, зовнішній діаметр АКТТ від 8,0 до 17,0 м, довжини 

зон випаровування та конденсації від 50 до 300 мм, для теплоносіїв аміак, 

ацетон, пентан.  

4. Виявлено закономірності формування стаціонарного та 

нестаціонарного температурного поля АКТТ. Проведено розрахунки й аналіз 

впливу теплового потоку, що передається, температури насичення та 

геометричних розмірів на загальний температурний перепад і температурні 

перепади зон випаровування та конденсації. Проаналізовано вплив 

нерівномірності підводу та відводу теплоти на температурний перепад по 

АКТТ. Наведена математична модель дає змогу проводити розрахунок 

температурного поля АКТТ з похибкою не більше ±25 %. 

5. Виявлено вплив процесів теплообміну в зоні випаровування та 

конденсації на загальний термічний опір АКТТ. Проаналізовані закономірності 

впливу кута нахилу на величини термічних опорів у зоні випаровування та 

конденсації. Отримані емпіричні залежності дають змогу розраховувати 

термічний опір АКТТ із загальною похибкою не більше ±25 % при теплових 

потоках Q від 0,1Qmax до 0,7Qmax, але не більше 230 Вт. 

6. На основі експериментальних даних запропоновано емпіричну 

залежність розрахунку максимальної теплотранспортної здатності АКТТ, що 

враховує в’язкісні втрати по рідині та парі, а також гальмування рідини парою. 

Результати показали можливість використання залежності для визначення 
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максимальної теплотранспортної здатності АКТТ із зовнішніми діаметрами від 

7,5 до 17,0 мм, з теплоносіями аміак, ацетон, пентан із похибкою не більше 20 

% у діапазоні теплових потоків від 0 до 400 Вт.  

7. На основі експериментальних даних запропоновано емпіричну 

залежність для визначення граничної густини теплового потоку АКТТ з 

діаметрами від 7,5 до 14,0 мм при їх функціонуванні в режимі ТС. Ця 

емпірична залежність дає змогу розраховувати величину граничного теплового 

потоку залежно від кута її нахилу (від 10
о
 до 90

о
) для пентану та аміаку з 

похибкою до ±15 %, для ацетону – з похибкою до ±20 %.  

8. На основі експериментальних даних виявлено вплив маси заправки на 

робочі характеристики (температурне поле, термічний опір та максимальний 

тепловий потік) АКТТ. Визначено оптимальний коефіцієнт заповнення 

капілярної структури, який дорівнює: при горизонтальному розміщенні – 1; 

при куті нахилу від 0
о
 до 5

о
 – 0,75; при куті нахилу від 5

о
 до 90

о
 – 0,25. 

9. На основі аналітичних моделей і низки експериментальних досліджень 

отримані криві ефективності (ККД) плоских, вакуумованих та комбінованих 

сонячних колекторів на основі АКТТ залежно від зовнішніх умов – густини 

сонячного теплового потоку (від 100 до 900 Вт/м2
) і температури 

навколишнього середовища (від 0 до 35 
0С). 

На основі використання наукових даних отримано такі практичні 

результати: 

1. Розроблено схемні рішення та експериментально апробовано 

конструкції сонячних колекторів (плоских, вакуумованих, з акумуляцією 

сонячної енергії та комбінованих) на основі АКТТ. 

2. Експериментально доведено, що теплова ефективність (ККД) 

розроблених сонячних колекторів на основі АКТТ дорівнює: 

 - для плоских – 0,47 – 0,72 у діапазоні відношення перепаду температур 

між абсорбером і навколишнім середовищем до густини падаючого сонячного 

випромінювання 0,01 – 0,05; 
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- для вакуумованих 0,4 – 0,68 в діапазонах відношення перепаду 

температур між абсорбером і навколишнім середовищем до густини 

падаючого сонячного випромінювання 0,01 – 0,11; 

- для комбінованих 0,35 – 0,60 в діапазонах відношення перепаду 

температур між абсорбером і навколишнім середовищем до густини 

падаючого сонячного випромінювання 0,02 – 0,06. 

3. Експериментально доведено, що комбінований сонячний колектор на 

основі АКТТ дає змогу підвищити ефективність отримання електричної енергії 

до 23 % за рахунок охолодження фотоелектричних перетворювачів, при цьому 

максимальна електрична потужність становить 135 Вт/м2
. Крім електроенергії, 

одночасно можна отримати до 457 Вт тепла з 1 м2
 теплопоглинальної поверхні 

(для підігріву води) за температури вихідного теплоносія 25 
оС і густини 

сонячного потоку 900 Вт/м2
. 

4. Апробовано методики розрахунку сонячних колекторів та побудовано 

на їх основі номограми з визначення річного доходу при покритті 1 м2
 фасаду 

будівлі плоскими сонячними колекторами.   

5. Експериментально апробовано підхід до створення сонячних 

акумуляційних водонагрівальних установок на основі АКТТ та доведено, що 

теплова ефективність (ККД) таких установок знаходиться в робочому 

діапазоні від 0,5 до 0,65; час нагріву води     в     акумуляційному    баку   з   

21
оС   до   41

оС   за   густині   теплової     радіації  850 + 50 Вт/м2
 3,5 годин.  

6. Створено конструкції теплообмінників із гладкостінними АКТТ із 

зовнішнім діаметром 8 мм та оребреними АКТТ із зовнішнім діаметром 

оребрення 43 мм. Порівняння цих конструкцій теплообмінників показало, що 

вартість теплообмінника з  гладкостінними  ТТ може  бути  більша  в  1,1 – 1,6 

разу  за  витрати повітря  від 2000 до 14000 кг/год. З іншого боку, 

теплообмінник із гладкостінними АКТТ має перевагу за масо-габаритними 

показниками (меншу вагу, приблизно в 1,3 – 1,5 разу, а відповідно, і габарити) 

та має менший перепад тиску по каналах.  
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7. Експериментально апробовано підходи до побудови систем 

охолодження світлодіодних освітлювальних приладів із використанням АКТТ. 

Доведено, що: використання в каркасі освітлювального приладу п’яти ТТ дає 

змогу відвести від світлодіодних модулів сумарний тепловий потік до 500 Вт; 

при коефіцієнті корисної дії потужних світлодіодів в середньому 75 % – 

еквівалентно електричній потужності, що споживається приладом, 665 Вт; 

використання конструкції однієї ТТ, як парової камери задовольняє вимоги з 

температурного режиму роботи світлодіодів за сумарної теплової потужності 

196 Вт. 

8. Створено різноманітні конструкції систем забезпечення теплових 

режимів радіоелектронної апаратури на основі АКТТ та експериментально 

доведено їх ефективність. У таких системах АКТТ можуть функціонувати в 

діапазоні температур від –40 до +210 
оС і забезпечувати передачу теплової 

потужності більш ніж 250 Вт для однієї ТТ. Обґрунтовано й експериментально 

доведено використання АКТТ у системах охолодження складних електронно-

обчислювальних і радіотехнічних приладів як стаціонарного використання, так 

і рухомих об’єктів, наприклад для морської та авіаційної техніки. 

9. У ході розробки комплексного підходу до створення АКТТ були 

проведені роботи з відпрацювання дрібносерійної технології їх виготовлення 

для систем охолодження РЕА.  Відпрацьована технологія показала, що у 

виготовленій партії 550 шт. ТТ не більше 1 % не задовольняли необхідні 

параметри. При цьому заправка теплоносія виконувалася з точністю ±0,3 г. 

10. На основі розробленої технології виготовлення АКТТ в умовах 

вищого навчального закладу України (КПІ ім. Ігоря Сікорського) створено 

високоефективні конкурентоспроможні ресурсозберігаючі системи, які 

пройшли комплекс конструкторських і приймально-здавальних випробувань. 

11. Результати дисертаційної роботи значно розширюють практичні 

можливості створення і вдосконалення ресурсозберігаючого обладнання, 

призначеного для використання в теплоенергетиці, сонячній енергетиці, 

машинобудуванні, електронній промисловості та приладобудуванні. 
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Розроблені основи розрахунку теплообміну в АКТТ та ресурсозберігаючого 

обладнання на їх основі використовуються при підготовці бакалаврських робіт 

і магістерських дисертацій студентів  теплоенергетичного факультету КПІ ім. 

Ігоря Сікорського. 
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