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АНОТАЦІЯ 

 

Мейріс А.Ж. Теплообмін та теплогідравлічна ефективність пучків труб з 

поверхневими заглибленнями. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 

теплоенергетика» (144 – Теплоенергетика). Інститут технічної теплофізики 

НАН України, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». – Інститут технічної 

теплофізики НАН України, Київ, 2018. 

 

Дисертаційна робота присвячена експериментальному та теоретичному 

дослідженню теплообміну та гідродинаміки при поперечному обтіканні 

одиночної труби та пакету труб із поверхневими заглибленнями. 

Теплообмінні апарати, основані на поперечному обтіканні пучків труб, 

широко застосовуються для проведення хіміко-технологічних процесів, 

утилізації теплоти викидних газів (металургійні та інші печі), рекуперації 

теплоти викидних газів енергоустановок. Зменшення теплообмінної 

поверхні, габаритів та матеріалоємності є основною вимогою їх розробки та 

удосконалення. Оскільки інтенсифікація теплообміну, як правило, 

супроводжується випереджаючим зростанням гідравлічних втрат, важливим 

фактором є підвищення теплогідравлічної ефективності теплообмінників. 

Особливий інтерес представляє метод інтенсифікації, який базується на 

застосуванні заглиблень на зовнішній поверхні труб і створює умови для 

випереджаючого зростання теплообміну у порівнянні зі зростанням 

гідравлічного опору. Тому актуальним є  комплексне експериментальне  та 

чисельне дослідження теплообміну та гідродинаміки при обтіканні труб із 

заглибленнями, дослідження фізичної структури потоку, яке дозволяє 
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пов’язати особливості течії з розподіленням локального коефіцієнту 

теплообміну 

В результаті аналізу літературних джерел, в яких наведено результати 

експериментальних та теоретичних досліджень теплообміну та 

гідродинаміки при обтіканні поверхонь із заглибленнями, зроблено висновок 

про те, що їх застосування дозволяє досягати випереджаючого зростання 

теплообміну у порівнянні із зростанням гідравлічних втрат. Особливу увагу 

приділено результатам досліджень обтікання одиночної труби та пакетів труб 

із поверхневими заглибленнями. Показано, що нанесення заглиблень знижує 

гідравлічний опір за рахунок затягування точки відриву потоку, та забезпечує 

інтенсифікацію теплообміну, насамперед внаслідок розвинення поверхні. 

Враховуючи складну вихрову структуру потоку, в дисертації 

застосовано комплексний підхід до дослідження, в якому використовуються 

поєднання експериментального та теоретичного (комп’ютерного 

моделювання)  методів досліджень.  

Комп’ютерне моделювання гідродинаміки та теплообміну при 

поперечному обтіканні одиночної труби та пакету труб із поверхневими 

заглибленнями проводилось із застосуванням комерційного пакету ANSYS 

CFX.  

Геометричні параметри труби в експериментальних дослідженнях та при 

компютерному моделюванні були ідентичними. По окружності труби 

діаметром d = 22 мм було нанесено 15 рідів заглиблень, які було розташовано 

в шаховому порядку, всього  318 заглиблень. Заглиблення мало форму 

усіченого конусу. Вибір форми заглиблення був обумовлений прагненням 

поліпшення  теплогідравлічної ефективності та  технологічності 

штампування заглиблень. Геометричні параметри заглиблення були 

наступними: глибина h дорівнювала 1,3 мм, зовнішній діаметр D = 4. Для 

досліджень було вибрано діапазон чисел Рейнольдса 3·10
3
…2,5·10

4
, який є 

характерним для промислових теплообмінних апаратів трубчастого типу. 
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При математичному моделюванні обтікання одиночного циліндру 

швидкість натікання потоку на одиночну трубу задавалась у діапазоні, який 

застосовувався у дослідженнях з трубним пучком, і складала 5,0; 6,5 та 

9,0 м/с. Цей діапазон вибирався виходячи із режимних параметрів 

теплообмінних апаратів, які використовуються на практиці. Відповідні 

зазначеним швидкостям числа Рейнольдса Refd складали 7300; 9500 та 13100. 

Також задавались: температура потоку 22°С, атмосферний тиск на виході, на 

поверхні досліджуваних труб задавалися граничні умови першого роду з 

постійною температурою t = 0° C. Значення параметру турбулентності 

набігаю чого потоку при розрахунках задавалось Tu = 1%. 

В чисельних дослідженнях тестувались чотири моделі турбулентності: 

RNG k-ε модель; SST модель; моделі напружень Рейнольдса – LRR та SSG.  

Результати розрахунків за допомогою вказаних моделей порівнювались з 

літературними даними, з метою вибору найбільш адекватної моделі 

турбулентності. В результаті верифікації було вибрано SST модель 

турбулентності, яка адекватно описує теплообмін при обтіканні потоком 

одиночної гладкої труби,  

В результаті проведених розрахунків обтікання одиночного циліндру 

було виявлено, що для циліндру із заглибленнями  область сліду за 

циліндром  є на 20% коротшою у порівнянні із гладким циліндром. Крім 

цього, вона має більш складну структуру, із утворенням окремого вихору на 

відстані від основної зони зворотної течії. Зона відриву потоку зміщується 

вниз за течією. Кутова координата відриву збільшується зі зростанням 

швидкості, і, відповідно, зменшується область зворотних течій. Так, при 

швидкості потоку 6,5 м/с кут відриву для циліндру із заглибленнями 

становить 87°, а для швидкості 9,0 м/с – 95°, а для гладкого циліндру він 

дорівнює 84°. Встановлено, що нанесення заглиблень зменшує лобовий опір 

циліндру – на 17% при Re = 7300, і на 27% при Re = 13100. 

Проведений аналіз структури течії у заглибленнях показав наявність 

вихрових структур та застійних зон, які впливають на теплообмін та 
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гідравлічний опір циліндру. Характер кутового розподілу локального 

коефіцієнту теплообміну узгоджуються з характером теплообміну на плоскій 

поверхні із заглибленнями: зростання тепловіддачі спостерігається на 

поверхні циліндру одразу після заглиблень, а в самих заглибленнях вона 

досить мала. Аналіз структури потоку показав, що основною причиною 

локального зростання коефіцієнту тепловіддачі є турбулізація потоку за 

заглибленнями. Нанесення заглиблень інтенсифікує теплообмін на 5%, та 

зменшує лобовий опір на 25…30%. Значення фактору аналогії Рейнольдса 

складає 1,2…1,5, і зростає зі збільшенням числа Рейнольдса. 

Експериментальні дослідження поперечного обтікання п’ятирядного 

пучка труб із заглибленнями проводились на установці, яка представляє 

собою газодинамічний контур відкритого типу, який працює за рахунок 

всмоктування атмосферного повітря вентилятором. Відносні поперечний і 

повздовжній шаги розташування труб у пучку складали відповідно: s1/d = 1,7 

s2/d = 1,2. Коефіцієнт тепловіддачі визначався за допомогою методики, яка 

базується на використанні калориметра з льодом, який тане.   

В результаті аналізу та обробки експериментальних даних щодо 

гідравлічного опору та тепловіддачі були отримані розрахункові ступеневі 

залежності чисел Ейлера та Нуссельта від числа Рейнольдса. Для обтікання 

пакету труб із заглибленнями показник ступеня при числі Рейнольдса 

виявився дещо більшим, ніж для гладкотрубного пучка (0,62 проти 0,6). Це 

може бути пов’язано із взаємодією вихрових структур, які утворюються в 

сліді за циліндрами, та генеруються у заглибленнях, що призводить до 

додаткової турбулізації потоку. 

Аналіз фактору інтенсифікації теплообміну по окремих рядах показав, 

що найвищий рівень інтенсифікації теплообміну має місце для першого ряду, 

а для глибинних рядів він дещо знижується. Це пов’язано з тим, що глибинні 

ряди знаходяться у сліді попередніх, і потік навколо них є достатньо 

турбулізованим. Таким чином, вплив вихрових структур, які виходять із 

заглиблень, для глибинних рядів знижується, у порівнянні з першим рядом. 
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Для пучка в цілому в розглянутому діапазоні змінення числа Рейнольдса 

фактор інтенсифікації теплообміну змінюється слабо, і складає величину: 

1,34…1,4. Значення фактора аналогії Рейнольдса  також змінюється слабо, і 

складає величину 1,17…1,27, що дозволяє рекомендувати технологію 

поверхневих заглиблень для використання в теплообмінних апаратах 

трубчастого типу різноманітного призначення. 

Чисельне моделювання обтікання гладкотрубного пучка та пучка труб 

зі сферичними заглибленнями показало, що структура потоку при обтіканні 

глибинних рядів гладких труб і труб із заглибленнями в цілому подібні, і 

особливі відмінності між загальними картинами течії відсутні. На відміну від 

обтікання одиночної труби, в даному випадку вплив сусідніх циліндрів та 

«щільність» потоку призводить до суттєвого зменшення масштабу зони 

зворотних течій, за виключенням останнього ряду, коли потік виходить із 

пучка.  

Розрахунки гідравлічного опору та теплообміну при обтіканні пучка 

труб із заглибленнями показали, що розбіжність розрахункових та 

експериментальних даних сягає 50%. Це можна пояснити недостатньо 

коректним розрахунком впливу вихрових структур, які утворюються у 

заглибленнях, викидаються у потік та взаємодіють з основним потоком. Для 

більш точного розрахунку потрібні більш адекватні моделі турбулентності.  

Розрахункове значення фактора підвищення опору не залежить від 

числа Рейнольдса в діапазоні 1,5·10
4
 < Refd < 3·10

4
, і складає величину: 

Eu/Eu0 = 1,24, що вище експериментального значення (1,10…1,15). Фактор 

інтенсифікації теплообміну у тому ж діапазоні змінення числа Рейнольдса 

складає величину Nu/Nu0 = 1,17…1,22, в той час, як його експериментальне 

значення дорівнює 1,34…1,40. 

В заключній частині дисертації виконані розрахунки рекуператора на 

основі пучків труб із заглибленнями для газотурбінної установки потужністю 

16 МВт яка використовується в Україні для виробництва електроенергії. Для 

варіанту виготовлення труб штампуванням з тонколистового матеріалу 
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утворюються заглиблення на зовнішній стороні труб та виступи на 

внутрішній. Розрахунки показали, що виконання вимог по модульності 

конструкції, теплообміну та гідравлічному опору, які є особливо суттєвими 

для газового тракту, призводять до досить сильної залежності маси 

теплообмінника від діаметра застосованих труб. При значеннях відносного 

поперечного та повздовжнього шагів розташування труб відповідно 1,7 та 1,2 

(які були застосовані в експериментальних дослідженнях) має місце 

тенденція підвищення позитивного впливу інтенсифікаторів на економію 

металу рекуператора з підвищенням діаметра труб. Розрахунки показали , що 

зменшення маси рекуператора може досягати  20-30%. 

Ключові слова: одиночна труба, пучок труб, поперечне обтікання, 

поверхневі заглиблення, коефіцієнт теплообміну, число Ейлера, 

теплогідравлічна ефективність, експериментальні дослідження, комп’ютерне 

моделювання. 
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The dissertation is devoted to the experimental and theoretical study of heat 

transfer and hydrodynamics at the cross-flow of a single tube and tube bundle with 

surface dimples. 
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Heat exchangers, based on the cross-flow of a tube bundle are widely used in 

the chemical engineering, thermal-technological processes, waste heat utilization, 

heat recovery of exhaust gases of power plants. Reduction in the heat exchange 

surface, its dimensions and weight is a basic requirement for its further 

improvement. As the heat transfer augmentation is usually accompanied with 

pressure drop, the increase in the thermal-hydraulic performance of heat 

exchangers is an important factor. Primary interest is the augmentation technique, 

which is based on the application of indentations on the external surface of tube, 

providing favorable conditions for faster growth of heat transfer, compared with 

growth of pressure losses. Therefore, the experimental and numerical study of heat 

transfer and hydrodynamics at a cross-flow of tubes with surface indentations, as 

well as study of the flow structure, which units flow characteristics with local heat 

transfer distribution, is very important scientific and engineering problem. 

As a result of published information, in which the results of experimental and 

theoretical studies of heat transfer and hydrodynamics over the dimpled surfaces 

are described, one were concluded that their application allows to achieve a faster 

growth of heat transfer compared with associated growth of hydraulic losses. 

Particular attention was given to studies of cross-flow of single dimpled tube and 

dimpled tube bundle. It is shown the application of indentations reduces the 

hydraulic resistance due to the shifting of separation points, and enhances heat 

transfer, primarily due to increase in the heat exchange surface. 

Taking into account the complex vortex flow structure, a combined approach 

was used in this research, via combination of experimental and theoretical 

(computer simulation) approach. 

The computer simulation of hydrodynamics and heat transfer at the cross-flow 

of a single dimpled tube and dimpled tube bundle was carried out using the 

commercial ANSYS CFX package. 

The geometric parameters of the dimpled tube were identical both in 

experimental studies and computer modeling. On the tube surface with a diameter 

of d = 22 mm, overall 15 rows and 318 dimples were placed in the staggered mode. 
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All indentations were of truncated-cone shape. The choice of this shape is to 

improve the thermal-hydraulic performance and some specific requirements of 

surface dimple production. The geometric parameters of each indentation were as 

follows: the depth h was 1.3 mm, the external diameter D = 4 mm. A range of 

Reynolds numbers was 3·10
3
... 2.5·10

4
, that is typical for industrial heat 

exchangers of the tubular type. 

In the computer flow modeling over a single dimpled tube, the range of flow 

rate was the same as in studies of a tube bundle, and was 5; 6.5, and 9 m/s. This 

range was chosen based on the typical parameters of heat exchangers used in 

practice. The Reynolds number corresponding to the indicated velocities was 7300; 

9500, and 13100. The flow temperature was 22°С, the exit pressure was 

atmospheric, the first kind boundary conditions (wall constant temperature, t = 

0°C) were used. The flow turbulence rate was Tu = 1%. 

In numerical studies, four turbulence models were tested: RNG k-ε model; 

SST model; Reynolds stresses models – LRR, and SSG-model. The results of 

calculations using these models were compared with the literature data in order to 

identify the adequate turbulence model. As a result of this testing, the SST model 

was selected, which mostly adequately describes the heat transfer at a cross-flow of 

a single tube. 

Based on the calculations of a cross-flow of over a single tube, it was found 

that for dimpled tube the wake beyond tube is around 20% less if compared with a 

smooth tube. In addition, it is more complex structure with formation of a separate 

vortex at a certain distance from the main reverse vortex. The flow separation point 

is shifted downstream, its angular position is increased with a flow speed growth, 

while the reverse flow size drops down. Thus, at a flow velocity of 6.5 m/s, the 

separation angle point for the dimpled tube is 87°, for the speed of 9.0 m/s it is 95°, 

while for a smooth cylinder it is 84°. It was found that application of indentations 

reduces the tube pressure drug by 17% at Re = 7300 but by 27% at Re = 13100. 

The flow structure in the indentations showed the vortex structures and 

stagnation zones influencing heat transfer and hydraulic resistance of the tube. The 
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character of local heat transfer distribution is actually the same as on the dimpled 

flat surface: the greater heat transfer growth is observed immediately beyond 

indentations, while inside indentations it is quite small. The flow structure analysis 

showed that main reason of the local growth of heat transfer is the flow 

turbulization at the edge of indentations. The application of indentations increases 

heat transfer by 5%, but reduces the aerodynamic drug by 25...30%. The Reynolds 

analogy factor is from 1.2 to 1.5 and increasing with growth of Reynolds number. 

The experimental studies at the cross-flow of five-row dimpled tube bundle 

were carried out in the open-circuit gas-dynamic loop operating via suction of 

atmospheric air by means of a fan. The relative span-wise and axial pitch of tubes 

in a bundle was s1/d = 1.7 s2/d = 1.2. The globally averaged heat transfer 

coefficient was measured using the melting ice calorimeter technique. 

As a result of the analysis and processing of experimental data on the 

hydraulic resistance and heat transfer, the exponent type correlations for Euler and 

Nusselt number as a function of Reynolds number were obtained. For the flow 

over dimpled tubes with, the exponent at the Reynolds number (0.62) is slightly 

greater than that for the smooth tubes (0.6). This might be due to interaction of 

vortex structures formed in the wake region and in indentations, leading to 

additional flow turbulence. 

The analysis of heat transfer augmentation for separate bundle rows showed 

that the most high heat transfer augmentation rate occurs at the first row with slow 

reduction downstream. This is due to the fact that the downstream rows of tube are 

located in the wake zones of previous one, and the flow in this region is 

sufficiently turbulized. Thus, the influence of vortex structures discharged from 

indentations is less for the downstream tube rows, compared with first row of 

tubes. 

For the tube bundle, in the investigated range of Reynolds number the heat 

transfer augmentation ratio changes slightly, and is from 1.34 to 1.4. The value of 

Reynolds analogy factor changes slightly, being from 1.17 to 1.27. This allows 
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recommend the dimpled technology for application in different type tubular heat 

exchangers. 

The numerical flow simulation over a smooth tube bundle and bundle of 

dimpled tubes showed the flow structure is similar and there are no any remarkable 

differences between these flow patterns. In contrast to the flow over a single tube, 

in this case, the effect of the adjacent tubes and flow "density" leads to significant 

reduction in the reverse flow zone scale, except for the last row, when the flows 

leaves the bundle. 

Calculations of hydraulic resistance and heat transfer at the cross-flow of 

dimpled tubes showed that differences between calculated and experimental data 

reach 50%. This can be explained by insufficiently correct calculation of the 

influence of vortex structures, formed in indentations, discharged into the main 

stream and interacting with it. For more accurate prediction, one need more 

adequate modeling of turbulence features. 

The estimated value of the pressure drop factor (Eu/Eu0) increase does not 

depend on the Reynolds number; in the range of Refd from 1.5·10
4
 to 3·10

4
 it is 

equal to 1.24, which is greater of the experimental data (1,10 - 1,15). In the same 

Reynolds number range the heat transfer augmentation factor is Nu/Nu0 = 1.17 - 

1.22, while its experimental value is 1.34 - 1.40. 

In the final part of dissertation, calculations of the recuperator, based on the 

dimpled tube bundle were made used in the gas turbine 16 MW power used for 

electricity production (Ukraine). For tube stamping of thin sheet, indentations are 

formed on an external tube surface and pimples on an internal one. Calculations 

have shown for the module design the heat transfer and hydraulic resistance are 

more significant on the gas side, therefore the heat exchanger weight is more 

depending from the tube diameter. At the relative spanwise and axial pitch of tubes 

1.7 and 1.2 (which were used in experimental studies) there is a tendency in 

increasing the positive effect of indentations on the recuperator weight reduction 

with increase in the tube diameter. Calculations have demonstrated in this case 

reduction in the recuperator weight can reach 20 - 30%. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

Латинські символи: 

CD – коефіцієнт лобового опору 

D – діаметр заглиблення, м 

d – діаметр труб, м 

F – прохідний перетин, м
2
 

f – коефіцієнт опору 

G – масова витрата, кг/с 

H – висота каналу, м 

h – глибина заглиблення, м 

l – робоча довжина труб, м 

N – кількість рядів у пучку 

P – тиск, Па 

Q – тепловий потік, Вт 

S – поверхня теплообміну, м
2
 

s1 – поперечний шаг розташування труб у пучку, м 

s2 – повздовжній шаг розташування труб у пучку, м 

Т – температура, К 

V – об’єм, м
3 

w – швидкість потоку, м/с 

Грецькі символи: 

α – коефіцієнт теплообміну, Вт/(м
2
К); 

γ – густина розташування заглиблень на поверхні (відношення площі, яку     

займають відбитки заглиблень на плоскості, до площі плоскої поверхні) 

δ – товщина стінки труби, м  

ε – ефективність теплообміну 

λ – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К) 

ρ – густина, кг/м
3
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ν – кінематична в’язкість, м
2
/с 

μ – динамічна в’язкість, Па·с 

τ – час, с 

Критерії: 

Eu – число Ейлера 

Nu – число Нуссельта 

Re – число Рейнольдса,  

Pr – число Прандтля. 

Нижні індекси: 

о – параметри, що відносяться до обтікання гладкої поверхні 

w  — стінка, 

Скорочення:  

CFD – обчислювальна гідрогазодинаміка (Computational Fluid Dynamics), 

FAR – фактор аналогії Рейнольдса 

NTU – число одиниць переносу  

RANS – моделювання на базі осереднених рівнянь Нав’є-Стокса (Reynolds 

Averaged Navier-Stokes equations), 

SST – перенос зсувних напружень (Shear Stress Transport), 

ККД – коефіцієнт корисної дії. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Теплообмінні апарати, 

основані на поперечному обтіканні пучків труб, широко застосовуються в 

енергетиці, в хімічній, металургійній та інших областях промисловості. 

Незважаючи на більш низьку компактність та ефективність теплообміну у 

порівнянні з апаратами пластинчатого типу, у багатьох випадках їм немає 

альтернативи, насамперед з точки зору експлуатаційних вимог – надійності, 

тривалого ресурсу, зручності в обслуговуванні, можливості оперативної 

заміни непридатних елементів та блоків. Найбільш поширене практичне 

використання трубчастих теплообмінних апаратів – це проведення 

технологічних процесів (в установках хімічної технології), утилізація 

теплоти викидних газів (металургійні та інші печі), а також рекуперація 

теплоти викидних газів енергоустановок різного типу з метою  підвищення їх 

ККД. 

При проектуванні та створенні теплообмінного устаткування із заданим 

тепловим навантаженням основні зусилля направляються на зменшення 

теплообмінної поверхні та підвищення компактності, оскільки 

теплообмінники становлять значну частину всієї теплосилової установки по 

габаритам та матеріалоємності. Ці вимоги призводять до необхідності 

інтенсифікації теплообміну, тобто підвищення коефіцієнту тепловіддачі у 

порівнянні з обтіканнями гладкої поверхні. Однак інтенсифікація 

теплообміну, як правило, супроводжується випереджаючим зростанням 

гідравлічних втрат. Тому використовуються різні методи, спрямовані на 

підвищення теплогідравлічної ефективності теплообмінників. Одним із 

перспективних методів покращення теплогідравлічних властивостей 

теплообмінників є нанесення на поверхню заглиблень різної форми (у 

більшості випадків – форми сферичного сегменту).  Особливості обтікання 

заглиблень полягають в утворенні вихрових структур, які турбулізують 
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пограничний шар, інтенсифікують теплообмін, але практично не підвищують 

гідравлічний опір. 

Основний масив експериментальних та теоретичних досліджень 

теплообміну та гідродинаміки при обтіканні поверхонь із заглибленнями 

відноситься до потоків в плоских каналах. В останні двадцять років 

досягнуто значний прогрес у дослідженні теплообміну і гідродинаміки при 

обтіканні плоскої поверхні із заглибинами різної форми – сферичної, 

циліндричної, овальної, еліптичної, гексагональної, краплеподібної, у вигляді 

усіченого конусу та інших. Значний внесок в дослідження та систематизацію 

даних по даній проблемі зробили такі ведучі вчені, як А.І.Леонтьєв, 

А.П.Козлов,  Я.П. Чудновский, С.А.Ісаєв, Ф.Ліграни, Й. Турнов, Б. Вейганд, 

В.І.Терехов, А.А. Халатов, Г.И. Кікнадзе та багато інших. Отримані та 

проаналізовані дані щодо структури потоку, коефіцієнтів теплообміну, 

теплогідравлічних характеристик, запропоновано ряд узагальнюючих 

співвідношень. 

 Особливий інтерес представляє інтенсифікація теплообміну при 

зовнішньому поперечному обтіканні труб за рахунок нанесення заглиблень 

на їх поверхню. Отримані на даний час результати показують, що, окрім 

інтенсифікації теплообміну, заглиблення призводять до зміщення точки 

відриву вниз по потоку, а також до прискорення ламінарно-турбулентного 

переходу пограничного шару, що дозволяє знижувати лобовий опір. В 

результаті застосування заглиблень створюються умови для випереджаючого 

зростання теплообміну у порівнянні зі зростанням гідравлічного опору. 

Таким чином, при заданих значеннях ефективності теплообміну та 

гідравлічного опору забезпечується менша теплообмінна поверхня, габарити 

та матеріалоємність теплообмінного устаткування. 

Проведені попередні дослідження показали перспективність 

інтенсифікації зовнішнього теплообміну трубних пучків за допомогою 

поверхневих заглиблень. Однак наявні результати досліджень на даний час 

носять фрагментарний характер, і не дозволяють отримати надійні 
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розрахункові співвідношення. Це не дає можливості використовувати ці дані 

при розробці та проектуванні теплообмінного устаткування різноманітного 

напряму.  

Для теплообмінних апаратів, які базуються на поперечному обтіканні 

пучків труб, є характерним діапазон числа Рейнольдса від 10
3 

до 3·10
4
. В 

цьому діапазоні результати дослідження теплообміну та гідродинаміки при 

поперечному обтіканні трубних пучків із заглибленнями є досить 

обмеженими. 

Таким чином, подальше дослідження теплообміну та гідродинаміки 

при обтіканні труб із заглибленнями, отримання узагальнюючих 

співвідношень в широкому діапазоні чисел Рейнольдса представляє значний 

науковий та практичний інтерес. Вельми актуальним є дослідження фізичної 

структури потоку, яке дозволяє пов’язати особливості течії з розподіленням 

локального коефіцієнту теплообміну. Важливим напрямом є також подальше 

вивчення можливостей комп’ютерного моделювання, зокрема пошук 

адекватних моделей турбулентності. 

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

відповідає переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень 

та науково-технічних розробок за напрямком «Енергетика та 

енергоефективність. Технології енергетичного машинобудування», який 

затверджено Постановою Кабінету Міністрів України  №942 від 7 вересня 

2011 р. Наукові результати, представлені в дисертації, отримані при 

виконанні держбюджетних НДР: № 2610-ф «Теплові і газодинамічні процеси 

в складних вихрових і закручених потоках» (КПІ ім. І. Сікорського, 

№ д/р 0113U002467»), № 1.7.1.853 «Дослідження поверхнево-вихрових 

систем для інтенсифікації теплообміну та підвищення ефективності 

охолодження поверхонь в перспективних ГТД» (ІТТФ НАНУ, № д/р 

0112U002042), та  №1.7.1.АХ.1 «Нові термодинамічні цикли та схеми 

завісного охолодження високотемпературних енергетичних установок » 

(договори між Відділенням цільової підготовки КПІ ім. І. Сікорського, 
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НАНУ та Президією НАНУ, № д/р 0115U000268;  науково-технічної роботи 

за Договором № 309/2048 від 01.05.2011 «Теплофізичне обґрунтування 

використання заглибин і виступів на трубчатих поверхнях» (ІТТФ НАНУ та 

Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування 

«Зоря»-«Машпроект»). 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – 

дослідження теплофізичних закономірностей та визначення залежностей, які 

характеризують фізичну структуру потоку, гідродинаміку, теплообмін та 

теплогідравлічні характеристики при поперечному обтіканні одиночної 

труби та пучка труб із поверхневими заглибленнями.   

Враховуючи складну тривимірну фізичну структуру потоку, в 

дисертації вибрано поєднання експериментального та теоретичного методів 

дослідження. Для досягнення поставленої мети були поставленні та вирішені 

наступні завдання: 

 створити експериментальну установку та виконати дослідження 

теплообміну та гідравлічного опору при поперечному обтіканні пучка труб із 

поверхневими заглибленнями в діапазоні числа Рейнольдса 3·10
3
…3·10

4
. 

Отримати нові залежності для розрахунку коефіцієнтів гідравлічного опору 

та теплообміну;  

 провести теплогідравлічний аналіз методу інтенсифікації теплообміну 

при обтіканні трубних пучків із поверхневими заглибленнями, визначити 

залежність фактору аналогії Рейнольдса від числа Рейнольдса;  

 виконати верифікацію моделей турбулентності на базі моделювання 

обтікання одиночної гладкої труби та гладкотрубного пучка; на основі  

комп’ютерного моделювання вивчити фізичну структуру потоку при 

обтіканні одиночної труби із заглибленнями, визначити фактори, які 

впливають на гідродинаміку та теплообмін;  

 виконати розрахунки гідравлічного опору та теплообміну при 

поперечному обтіканні пучка труб із поверхневими заглибленнями, провести 
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порівняння з експериментальними даними. Зробити висновки щодо 

адекватності моделі турбулентності; 

 провести розрахунки теплообмінного апарату на базі трубних пучків із 

заглибленнями для рекуперації викидних газів енергетичної газотурбінної 

установки. Визначити переваги запропонованого методу інтенсифікації 

теплообміну (зниження маси) при його застосуванні у практиці створення 

теплообмінних апаратів трубчастого типу. 

Об’єкт дослідження – процеси теплообміну і гідродинаміки при 

поперечному обтіканні одиночної труби та пучка труб із поверхневими 

заглибленнями.  

Предмет дослідження – фізична структура потоку, закономірності 

теплообміну і гідродинаміки при поперечному обтіканні одиночної труби та 

пучка труб із поверхневими заглибленнями. 

Методи дослідження. При вирішенні сформульованих вище задач 

використовувалось  поєднання експериментального та теоретичного методів 

досліджень. В експериментальній частині виконано дослідження 

теплообміну та гідравлічного опору при обтіканні повітрям пучка труб в 

діапазоні змінення числа Рейнольдса 3·10
3
…2,5·10

4
. Для досліджень вибрано 

метод, який базується на використанні калориметра з льодом, що тане. В 

експериментах визначався середній теплообмін по рядах та в цілому по 

пучку. В теоретичній частині із застосуванням програмного комплексу 

ANSYS CFX (версія 14.0) виконано комп’ютерне моделювання 

гідродинаміки і теплообміну при обтіканні повітряним потоком одиночної 

труби та пучка труб для умов, що застосовувалися в експериментальних 

дослідженнях. Вибрано адекватну модель турбулентності та проведено її 

верифікацію шляхом порівняння з результатами експериментів. Визначено 

залежності, які характеризують теплообмін, гідравлічний опір та 

теплогідравлічну ефективність. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень та висновків, які 

сформульовані в дисертаційній роботі. Обґрунтування достовірності 
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отриманих в дисертації результатів виконано за допомогою порівняння 

результатів тестових експериментальних досліджень з відомими та 

перевіреними закономірностями, шляхом використання апробованих 

методик проведення експериментів та методів узагальнення      

експериментальних даних за допомогою теорії подібності, аналізу похибок 

вимірювань, порівнянням отриманих результатів з наявними літературними 

даними. Достовірність комп’ютерного моделювання забезпечено коректним 

застосуванням програмного комплексу  ANSYS CFX, сертифікованого 

міжнародними стандартами та маючого сертифікат якості ISO 9001:2008, 

верифікацією результатів математичного моделювання шляхом їх порівняння 

з результатами експериментів, отриманих в дисертаційній роботі, 

використанням при комп’ютерному аналізі фізичної структури потоку 

адекватної моделі турбулентності. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

 вперше виконано експериментальне та теоретичне дослідження 

теплообміну та гідродинаміки при поперечному обтіканні одиночної труби та 

пучка труб із заглибленнями в діапазоні змінення числа Рейнольдса – від 

3000 до 25000. Отримані нові фізичні дані, які характеризують структуру 

потоку та теплообмін; 

 вперше отримані узагальнюючі співвідношення для середнього 

коефіцієнту теплообміну по пучку в цілому та окремо по рядах, та 

гідравлічного опору при обтіканні пучка труб із заглибленнями; 

 вперше на основі комп’ютерного моделювання показано, що при 

обтіканні одиночної труби із заглибленнями кут відриву потоку з ростом 

числа Рейнольдса від 7300 до 13000 збільшується від 80° до 95°, тобто 

нанесення заглиблень суттєво затягує появу зони відриву;  

 вперше на основі комп’ютерного моделювання досліджено структуру 

потоку у заглибленнях на поверхні одиночної труби із заглибленнями при 
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поперечному обтіканні; показано, що інтенсифікація теплообміну 

випереджає зростання втрат тиску;  

 вперше показано, що в діапазоні числа Рейнольдса від 3000 до 25000 

фактори інтенсифікації теплообміну та підвищення гідравлічного опору 

пучка труб змінюються слабо, і складають відповідно 1,34…1,40 та 

1,10…1,15. Отримане значення фактора аналогії Рейнольдса складає 

1,17…1,27. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані в 

дисертаційній роботі результати можуть використовуватись при розробці 

трубчастого теплообмінного устаткування для різних практичних 

застосувань. При комп’ютерному моделюванні зовнішнього поперечного 

обтікання труб може бути застосована SST модель турбулентності, 

адекватність якої перевірено порівнянням з власними експериментальними 

даними.   

Результати, отримані в дисертації, були використані в учбовому 

процесі при підготовці студентів Фізико-технічного інституту КПІ 

ім. І. Сікорського  по напряму «Прикладна фізика» (спеціалізація «Фізика 

енергетичних систем і нових джерел енергії», акт використання від 

20.02. 2017 р.), та в ІТТФ НАНУ (акт використання від 15.03.2017 р.) при 

розробці методики розрахунку рекуперативного теплообмінного апарату 

для стаціонарної енергетичної газотурбінної установки  потужністю 16 МВт  

по замовленню ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» (акт впровадження від 

15.06.2014 р.).  

Особистий внесок здобувача. Здобувачем взято участь у створенні 

експериментального стенду для дослідження теплообміну та гідравлічного 

опору при поперечному обтіканні труб. Проведено експериментальні 

дослідження теплообміну та гідравлічного опору при обтіканні п’ятирядного 

пучка труб із заглибленнями. Виконано аналіз результатів, отримані 

узагальнюючі співвідношення, зроблено порівняння отриманих результатів з 

результатами поперечного обтікання аналогічного гладкотрубного пучка. 
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Отримані дані щодо факторів інтенсифікації теплообміну, підвищення 

гідравлічного опору та теплогідравлічної ефективності. За допомогою 

програмного комплексу ANSYS CFX виконані тестові розрахунки одиночної 

гладкої труби, пакету гладких труб, проведено верифікацію моделей 

турбулентності. Виконано розрахунки поперечного обтікання одиночної 

труби та пучка труб із заглибленнями, проведено порівняння з результатами 

експериментів. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи 

обговорювались та отримали схвалення на ІХ Міжнародній конференції 

«Проблеми промислової теплотехніки» (Київ, 2015), ХІІІ (дві доповіді) та 

ХІV Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих учених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики і 

інформатики» (Київ, КПІ ім. І. Сікорського, 2015 та 2016). 

Публікації. Основні положення та наукові результати викладено у 13 

публікаціях наукових робіт, у тому числі: 7 статей у наукових 

спеціалізованих виданнях України, перелік яких затверджено МОН України; 

з опублікованих статей 4 статті представлені у виданнях, які включено до 

міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Copernicus та Ulrich’s 

Periodicals Directory; опубліковано 6 тез доповідей у збірниках матеріалів 

конференцій. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний об’єм роботи складає 154 сторінки, у тому числі всього 64 

ілюстрації, 3 таблиці, список літератури, що включає 67 найменувань, 

3 додатки на 14 сторінках. Об’єм основного тексту дисертації – 108 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ 

 

1.1 Теплообмінні системи в енергетиці 

Теплообмінні системи широко застосовуються в теплоенергетиці для 

рекуперації теплоти викидних газів та підвищення ККД енергоустановок. До 

таких систем пред’являється велика кількість різних вимог – 

експлуатаційних (надійність, тривалий ресурс, зручність у обслуговуванні, 

можливість оперативної заміни непридатних елементів та блоків), 

економічних  (невисокі капітальні витрати та швидка окупність), 

масогабаритних (вага та габарити установки), і т. ін.  

При виборі теплообмінної системи із заданими основними робочими 

характеристиками основний акцент може змінюватися в залежності від 

призначення. Так, для наземного теплоенергетичного устаткування 

визначальними є економічні показники та ресурс, проте і решта факторів 

також має значення. Для авіаційних енергоустановок найбільш значущими 

параметрами є компактність, вага та матеріалоємність. Компактність 

теплообмінних систем (відношення поверхні до об’єму) залежить від їх 

конструкції. Для кожухотрубних систем цей показник складає близько 

200 м
2
/м

3
, а для пластинчатих він може досягати декількох тисяч м

2
/м

3
. Однак 

слід мати на увазі, що кожухотрубні теплообмінники значно простіші в 

експлуатації, що в ряді випадків є основною причиною їх вибору 

розробниками. 

При проектуванні та створенні теплообмінного устаткування із заданим 

тепловим навантаженням основні зусилля направляються на зменшення 

теплообмінної поверхні та підвищення компактності, оскільки 

теплообмінники становлять значну частину всієї теплосилової установки по 

габаритам та матеріалоємності. Ці вимоги призводять до необхідності 

інтенсифікації теплообміну, тобто підвищення коефіцієнту тепловіддачі у 
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порівнянні з обтіканнями плоскої поверхні. Фактор інтенсифікації 

теплообміну характеризується відношенням: 

 

 
00 Nu

Nu





ik ,       (1.1) 

 

де α та Nu – коефіцієнт тепловіддачі та число Нуссельта при інтенсифікації 

теплообміну, α0 та Nu0 –  ті ж параметри без інтенсифікації.  

Більшість технічних рішень по інтенсифікації базується на використанні 

ребер та різного виду турбулізаторів, які дозволяють підвищувати коефіцієнт 

тепловіддачі за рахунок зростання поверхні та турбулізації потоку, а в 

більшості випадків – за рахунок спільної дії цих факторів. Способи 

інтенсифікації, які використовуються на даний час, дозволяють досягати 

значного підвищення коефіцієнту тепловіддачі, однак це підвищення 

супроводжується випереджаючим зростанням гідравлічних втрат. В ряді 

практичних випадків вимоги до гідравлічних втрат є вельми жорсткими, що 

обмежує допустимий рівень інтенсифікації. Наприклад, при розробці 

рекуператорів для газових турбін відносні втрати тиску не повинні 

перевищувати декількох процентів, інакше виграш від рекуперації у значній 

мірі «нівелюється» зниженням термодинамічного ККД установки. 

При аналізі енергетичної ефективності теплообмінного устаткування 

використовують два основні співвідношення – для потужності теплового 

потоку (співвідношення 1.2), та потужності затрат на помпування теплоносія 

(співвідношення 1.3): 

 

STQ H         (1.2) 

 


 VpN         (1.3) 

 

В цих співвідношеннях Q – тепловий потік, Вт; S – теплообмінна 

поверхня, м
2
; N – потужність, що витрачається на помпування теплоносія, Вт; 

Δр – перепад тиску в тракті теплообмінника, н/м
2
; 



V – об’ємна витрата 
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теплоносія, м
3
/с. Аналіз цих співвідношень з урахуванням основних рівнянь 

подібності відповідно до турбулентної течії в каналі показує, що відношення 

затрат на помпування теплоносія до потужності теплоти, що передається, 

пропорційно швидкості теплоносія у кубі, тобто зростання затрат на  

помпування суттєво випереджає зростання теплообміну.  

Для визначення ефективності поверхні теплообміну використовується 

енергетичний критерій Кирпичова, який дорівнює відношенню теплового 

потоку до потужності затрат на помпування теплоносія: 

 

E = Q/N       (1.4) 

 

Як відмічається в [1], коефіцієнт Е характеризує ступінь використання 

роботи, яку витрачено на передачу теплоти, або теплогідродинамічну 

досконалість процесу теплообміну. Однак цей показник не характеризує 

рівень теплогідравлічної досконалості теплообмінника, який представляє 

собою відношення енергетичних коефіцієнтів для каналу з інтенсифікацією 

та  гладкого каналу. 

 

1.2 Способи інтенсифікації теплообміну, теплогідравлічна  

ефективність 

 

Дослідження та розробки, пов’язані з інтенсифікацією теплообміну, 

проводяться вже більш, ніж 100 років, за цей час накопичено великий масив 

експериментальних та теоретичних даних, який налічує декілька тисяч 

публікацій – монографій, статей, винаходів та інших матеріалів. Незважаючи 

на значний об’єм досліджень по інтенсифікації теплообміну, кількість  

публікацій по даній темі не знижується, а, навпаки, зростає. Це пов’язано з 

появою нових видів техніки та технологій, які ставлять підвищені вимого до 

теплообмінників, з розробкою нових технологій виготовлення поверхонь, які 

дозволяють виконувати складні елементи, які раніше не могли бути 

виконаними.  
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Інтенсифікація теплообміну може базуватися на різних механізмах: на 

розвиненні поверхні теплообміну, підвищенні швидкості потоку поблизу 

поверхні, закрутці потоку, руйнуванні пограничного шару (в’язкого підшару)  

чи зменшенні його товщини, створенні умов для відриву пограничного шару 

чи уповільнення його розвитку, створення умов для виникнення вторинних 

течій, підвищенні ефективної теплопровідності теплоносія в статичних чи 

динамічних умовах, модифікації випромінювальних властивостей теплоносія 

та стінок, та  деяких інших механізмах.  

Інтенсифікація досягається різними способами, які умовно можна 

розділити на дві групи  активні та пасивні.  

До активних способів інтенсифікації теплообміну відносяться ті, які 

потребують енергії ззовні: перемішування рідини за допомогою механічних 

пристроїв чи обертання поверхні; вібрація поверхні з низькою чи високою 

частотою; пульсація потоку; вплив на потік електростатичного поля; 

відсмоктування потоку з пограничного шару. 

Пасивні способи інтенсифікації на даний час мають найбільше 

практичне застосування, вони не потребують підводу енергії ззовні. До 

основних способів пасивної інтенсифікації теплообміну можна віднести 

наступні: 

 оребрення поверхні. Використовуються повздовжні та поперечні ребра 

різної висоти та форми: прямокутного та трапецеїдального перерізів, V–

подібні, гвинтові одно- та багатозаходні, у вигляді шипів, плавникові та інші; 

 створення штучної шорсткості поверхні за допомогою нарізки, 

штамповки, накатки, навивки проволоки, та інших методів; 

 використання вставок (кілець, дисків, пружин та ін.) для турбулізації 

робочого середовища та інтенсифікації переносу енергії до поверхні нагріву, 

використання пористих вставок; 

 використання перемінного градієнту тиску за рахунок періодичного 

звуження/розширення перерізу каналу; 

 застосування коротких каналів та переривчастих поверхонь 
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теплообміну; 

 використання вставок для приймання випромінювання від стінок 

каналу та подальшої конвективної передачі теплоти теплоносію; 

 підмішування до потоку рідини твердих частинок (у тому числі 

нанорозмірів) та газових пухирів, а до потоку газу – твердих частинок чи 

крапель рідини; 

 закрутка потоку, яка може забезпечуватися танґенційною подачею 

теплоносія в канал, лопатковими завихрювачами, установкою різних вставок 

(скручені стрічки, шнеки), а також використанням кручених труб. 

Тут перераховано лише основні способи, існує також і ряд інших. При 

виборі конкретного методу інтенсифікації теплообміну враховуються 

призначення теплообмінної системи, допустимі енергетичні витрати та 

наявні джерела енергії, режим руху та характер розподілення теплових 

потоків і поля температур у теплоносії, форма каналу, технологічність 

виготовлення теплообмінних поверхонь, зручність обслуговування та 

надійність експлуатації установки, ремонтопридатність устаткування.  

В роботі [2] приведено діаграму порівняння більш ніж 20 різних 

способів інтенсифікації теплообміну в координатах Nu/Nu0 – f/f0, де f/f0 –

 фактор підвищення гідравлічного опору (рис. 1.1). 

На цьому рисунку суцільною лінією показана залежність, яка відповідає 

рівності одиниці фактору аналогії Рейнольдса, що визначається 

співвідношенням: 

 

    
of/f

0Nu/Nu
FAR         (1.5) 

 

Як видно із рисунка, деякі способи інтенсифікації розташовані вище 

суцільної лінії, тобто для них зростання теплообміну випереджає зростання 

гідравлічного опору. Ці способи розроблено недавно, вони основані на 

використанні поверхневих заглиблень [3]. В даний час гідродинаміка та 

теплообмін при обтіканні поверхневих заглиблень інтенсивно досліджуються 
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як для випадків внутрішньої течії в каналах, так і для зовнішнього обтікання, 

стосовно до різних практичних застосувань. Зручний метод порівняння 

теплогідравлічної досконалості теплообмінних каналів з різними способами 

інтенсифікації теплообміну оснований на використанні системи координат 

0

o

f/f
f/f

0Nu/Nu
. 

 

 

 

Рис. 1.1 Порівняльний аналіз різних способів інтенсифікації 

теплообміну, наведений в роботі [2]: 

1– внутрішнє кільцеве оребрення; 2 – сферичні виступи; 3 – скручені стрічки; 

4 –циліндричні шипи; 5 – вихрова матриця; 6, 6а, 6b – сферичні заглиблення 

різної геометрії; 7 – внутрішні спіральні канавки; 8 – переміжні сферичні 

випуклості – заглиблення; 9 – внутрішні канавки; 10 – гвинтові труби; 11 – 

ріблети; 12 – сферичні заглиблення (кипіння); 13 – канали перемінного 

перерізу; 14 – зигзагоподібні канали; 15 – криволінійні канали; 16 – овальні 

скручені труби; 17 – закручена течія в трубі; 18 – 90 ° розрізні ребра; 19, 20 – 

60° суцільні та розрізні ребра; 21 – внутрішнє циклонне охолодження 

(триканальна петльова схема); суцільна пряма лінія – аналогія Рейнольдса  
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В роботі [4] показано однозначний зв’язок фактора аналогії Рейнольдса з 

фактором підвищення гідравлічного опору (рис. 1.2). 

 

 

 

Рис. 1.2 Фактор аналогії Рейнольдса в каналі прямокутного перерізу, 

 данні для різних варіантів (всього 11) розташування в каналі 

 турбулізаторів різного типу, включаючи виступи та заглиблення [4] 

 

На цьому рисунку представлено дані у вигляді діаграми, з якої видно, що 

підвищення інтенсифікації теплообміну призводить до значного підвищення 

гідравлічних втрат та зниження параметра аналогії Рейнольдса. При цьому 

всі способи розташовуються в області між двома лініями: нижня лінія 

представляє собою фактор аналогії Рейнольдса для течії в каналі с 

поперечними ребрами  при високих числах Рейнольдса (Red ~ 10
5
) [5]; верхня 

лінія відноситься до обтікання поверхневих заглиблень. Кращі методи 

інтенсифікації теплообміну розташовуються біля верхньої пунктирної лінії. 

Подальший аналіз показав [6], що в область між двома лініями попадають 

дані для всіх відомих на сьогоднішній час способів інтенсифікації 
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теплообміну. Як слідує, випереджаюче зростання теплообміну 

спостерігається лише в області малих значень відношення коефіцієнтів 

гідравлічного опору, f/f0 < 2,5. 

Виходячи з діаграми (рис. 1.2), в роботі [7] запропоновано новий 

критерій оцінки якості інтенсифікаторів теплообміну, який базується на 

відношенні параметра аналогії Рейнольдса для каналу з даним способом 

інтенсифікації к аналогічному максимальному показнику, який відповідає 

верхній лінії діаграми. Значення даного критерію – коефіцієнту якості – для 

всіх наявних способів інтенсифікації менше одиниці. Так, наприклад, для 

оребрених поверхонь він дорівнює ≈ 0,4, а для закручених потоків 0,5…0,6. 

Можна також відмітити, що даний показник відрізняється слабою 

залежністю від числа Рейнольдса.    

Як відмічається в роботі [8], незважаючи на всі досягнуті результати, 

теорія інтенсифікації теплообміну знаходиться на початковому етапі 

розробки. В основу теплогідравлічного розрахунку у більшості випадків 

покладено емпіричні та напівемпіричні співвідношення, які мають обмежену 

область застосування. Тому продовжуються інтенсивні дослідження, 

спрямовані як на більш глибоке розуміння фізичної природи інтенсифікації, 

так і на пошук та розробку нових інноваційних методів, які характеризуються 

високими теплогідравлічними характеристиками та відносно низькою 

вартістю. До таких  методів, насамперед, відноситься технологія поверхневих 

заглиблень. 

 

1.3 Заглиблення, як спосіб підвищення теплогідравлічної 

досконалості поверхонь 

 

Виконане в [9] дослідження гідродинаміки польоту м’яча в гольф (з 

поверхнею, структурованою мілкими заглибленнями у вигляді сферичних 

сегментів з відношенням глибини сегменту до його діаметру h/D ≈ 0,1) 

виявило більш ранній ламінарно-турбулентний перехід та значне зниження 
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аеродинамічного опору у порівнянні з гладкою кулею. На відміну від гладкої 

кулі чи кулі з піщаною шорсткістю, значення коефіцієнту лобового опору СD 

для кулі із заглибленнями лишається практично постійним при 

надкритичному числі Рейнольдса (рис. 1.3). 

  

 

 

Рис. 1.3 Коефіцієнт лобового опору гладкої та шорсткої куль, 

 а також кулі зі сферичними заглибленнями [9]: 

1 – куля з гладкою поверхнею; 2 – 4 – куля з шорсткою поверхнею, 

відповідно h/D = 150·10
-5

, 500·10
-5

 и 1250·10
-5

;  

5 – м’яч для гри в гольф, h/D = 900·10
-5

 

 

Як показали автори, наявність заглиблень на поверхні м’яча 

призводить до більш раннього, ніж для гладкої кулі, переходу в закритичний 

режим обтікання. Отримані результати дозволили зробити висновок про те, 

що заглиблення не можна розглядати як крупномасштабну шорсткість, вони 

мають специфічні властивості, які чинять суттєвий вплив на аеродинаміку та 

гідравлічний опір. 

Такі якості поверхонь із заглибинами знайшли в подальшому широке 

практичне застосування, привели до створення на їх основі ряду нових 
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технологій аеротермодинаміки та горіння, теплообмінних систем, які мають 

високу теплогідравлічну досконалість. 

 

1.3.1 Система заглиблень на плоскій поверхні (аеродинаміка та 

режими течії) 

 

В останні двадцять років досягнуто значний прогрес у дослідженні 

теплообміну і гідродинаміки при обтіканні пласкої поверхні із заглибинами 

різної форми – сферичної, циліндричної, овальної, еліптичної, 

гексагональної, краплеподібної, у вигляді усіченого конусу та інших. 

Значний внесок в дослідження та систематизацію даних по даній проблемі 

зробили такі ведучі вчені, як А.І.Леонтьєв, А.П.Козлов,  Я.П. Чудновский, 

С.А.Ісаєв, Ф.Ліграни, Й. Турнов, Б. Вейганд, В.І.Терехов, А.А. Халатов, 

Г.И. Кікнадзе та багато інших. На теперішній час основна кількість 

експериментальних та теоретичних робіт, що опубліковані та виходять з 

друку, присвячено заглибленням у формі сферичних сегментів (рис. 1.4), які 

для спрощення термінології далі називаються сферичними. 

 

 

 

Рис. 1.4 Позначення основних геометричних розмірів 

 заглиблення у формі сферичного сегменту: 

R0 – радіус сфери заглиблення; D – діаметр відбитку заглиблення на 

поверхні; h – глибина сегменту 
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Однією з перших робіт, присвячених дослідженню фізичної структури 

обтікання сферичного заглиблення на плоскій поверхні, є робота [10], в якій 

вивчено нестаціонарні властивості осцилюючого вихору, що утворюється у 

заглибленні. Дані дослідження проводились при високих числах Рейнольдса 

(ReD = w·D/ν ~10
5
). В результаті аналітичного рішення і «тонкої» візуалізації 

потоку автори  підтвердили гіпотезу [11] про «смерчоподібний» характер 

вихору (рис.1.5), який має значну енергію. 

 

 

Рис. 1.5 Кутові флуктуації вихору всередині сферичного заглиблення 

відносної глибини h/D = 0,5 за даними [10] 

 

В [11,12] вивчались упорядковані системи заглиблень на пласкій 

поверхні. Було показано, що вихори, які генеруються в кожному із 

заглиблень, взаємодіють між собою та самоорганізуються у регулярну 

структуру, причому між вихорами виникає зворотний зв’язок та взаємна 

координація у просторі та часі. При цьому, як показано у [2, 13], відстань між 

заглибинами та інші геометричні параметри системи не оказують помітного 

впливу на характер цієї взаємодії. Самоорганізована вихрова структура є 

тривимірною, нестаціонарною, та має малу товщину. Аналогічний висновок 

зроблено на основі експериментів [14]: візуалізація показала, що висота 

підйому вихору над заглибленням  сумірна з її розмірами. 
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Самоорганізована вихрова структура, яка виходить із заглиблення, має 

обертовий момент і всмоктує пристінні маси пограничного шару, які містять 

мікровихори з різним ступенем  завихреності. Всмоктування призводить до 

переорієнтації осей обертових моментів мікровихорів у напрямку обертового 

моменту вихору, який генерується заглибленням [3], і перериває каскадний 

механізм дисипації енергії. Одночасно відбувається концентрація 

мілкомасштабних вихорів, об’єднання їх у більш крупні вихрові структури з 

наступним виносом у ядро потоку.  

В роботах Ліграни [15 – 18] досліджена структура течії за одиночним 

заглибленням та системою заглиблень на плоскій поверхні в діапазоні 

ReD = 2,5·10
4
…1,4·10

5
. Візуалізація потоку виявила наявність парних вихорів 

грибоподібної форми. Кожне заглиблення періодично викидає в потік три 

вихрові пари: центральну, найбільш потужну, та дві більш слабі, розташовані 

поблизу бокових кромок заглиблення. На рис. 1.6 показана осереднена у часі 

тривимірна вихрова структура потоку біля заглиблення, по даним [17].  

 

 

 

Рис. 1.6 Осереднена у часі картина вихрових структур біля заглиблення 

за даними [17], ReD=2500;  H/D=0,50 
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Вимірювання структури турбулентного пограничного шару показало, що 

положення первинного та вторинних вихорів співпадає з максимумами 

нормальних рейнольдсових напружень. 

У роботі [18] показано, що у всьому дослідженому діапазоні ReD зі 

збільшенням глибини заглиблення (при інших незмінних геометричних 

параметрах) зростає сила та інтенсивність вихорів та пов’язаний з цим винос 

із заглиблення вторинних потоків, зростає інтенсивність генерації 

тривимірної турбулентності. При цьому вихори не проникають в ядро 

потоку, лишаючись у пристінній області. Також показано, що бокові вихори 

досягають кромок наступного по потоку заглиблення, «чіпляються» за його 

бокові кромки, і в результаті виникає зв’язок між вихровими структурами, з 

утворенням   «решітки» вихорів. 

 

Режими течії 

При обтіканні потоком сферичного заглиблення, в залежності від його 

відносної глибини та швидкості потоку, реалізується ряд режимів, які за 

своєю фізичною структурою принципово відрізняються один від іншого. Ці 

режими аналізувались у багатьох публікаціях, однак найбільш повно вони 

класифіковані в роботах [19, 20].  

У роботі [19] застосовано класичний гідродинамічний підхід, в 

результаті якого виділено п’ять основних режимів: ламінарне безвідривне 

обтікання, коли лінії току паралельні контуру заглиблення; ламінарна течія з 

утворенням зони рециркуляції у передній частині заглиблення з подальшим 

приєднанням потоку у задній частині заглиблення; ламінарна течія без 

приєднання потоку у заглибленні, коли зона рециркуляції займає весь об’єм 

заглиблення; турбулентна течія з приєднанням потоку у заглибленні; 

турбулентна течія без приєднання потоку у заглибленні, в цьому випадку 

потік частково поступає у заглиблення біля задньої кромки та, омиваючи 

поверхню заглиблення, рухається до  основи («полюсу») вихору, який має 

смерчоподібну структуру. Середовище, що поступає у заглиблення, майже 
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повністю виноситься смерчем у зовнішній потік. На основі проведеної 

класифікації складено карту режимів, у вигляді діаграми h/D – Reh, в якій 

число Рейнольдса визначалось по глибині сферичного сегменту. 

В роботі [20], в результаті аналізу великої кількості літературних джерел 

використано інший підхід до класифікації – основний акцент було зроблено 

на вихровій структурі потоку. Схематичне зображення основних режимів 

течії показано на рис.1.7. 

 

 

 

Рис. 1.7 Схематичне зображення основних режимів 

 обтікання заглиблення за даними [20]: 

а – дифузорно-конфузорний режим N; б – режим  підковоподібного 

 вихору у заглибленні HS; в, г – режими стовпоподібного вихору у 

заглибленні R;  ЗР – зона рециркуляції 

 

Авторами [20] побудовано діаграму режимів у координатах h/D – ReD, 

(рис.. 1.8), у якій число Рейнольдса визначалось по діаметру D відбитка 

сфери на поверхні. Перші два режими співпадають з класифікацією [19]: 

дифузорно-конфузорний режим і ламінарний режим із зоною рециркуляції 

(останній має позначення N на діаграмі). 
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При подальшому збільшенні швидкості потоку у заглибленні 

утворюється підковоподібний вихор, кінці якого опираються на бокові стінки 

заглиблення з обох боків від його площини симетрії (позначення HS). У 

проекції на площину стінки, на якій утворено заглиблення, видно пару 

симетричних вихорів. Пограничний шар над заглибленням періодично 

згортається, відривається, та перетворюється у доріжку Кармана. 

 

 

Рис. 1.8 Діаграма режимів течії у сферичному заглибленні 

  в координатах h/D–ReD із роботи [20] 

 

При ще більшій швидкості підковоподібний вихор «не вміщується» у 

заглибленні, один з його кінців піднімається над заглибленням та «шукає 

можливість»  зафіксуватись на верхній стінці каналу або на поверхні, де 

розташоване заглиблення (позначення R). Верхня частина вихору зноситься 

потоком по течії. Положення стовпоподібного вихору є нестійким, його 

основа може перескакувати з лівої частини заглиблення у праву і навпаки, 

цей режим в ряді робіт названо таким, що «перемикається». Після появи 

стовпоподібного вихору гідравлічний опір зростає, і теплогідравличні 

характеристики поверхні із заглибленнями погіршуються. 
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Автори [20] відмічають, що вказаний розподіл є схематичним, в ряді 

випадків спостерігаються нестійкі режими, особливо при перехідному та 

турбулентному режимах течії основного потоку. Наприклад, в режимі 

підковоподібного вихору HS спостерігається зміна направлення його 

обертання. Поблизу границь областей існування розглянутих режимів 

можливий спонтанний перехід до наступного режиму з подальшим 

поверненням до попереднього. 

 

1.3.2 Теплообмін і гідравлічний опір при течії в плоских каналах зі 

сферичними заглибленнями 

 

Теплообмін і гідродинаміка при обтіканні потоком систем заглиблень у 

плоских каналах залежить як від режимних факторів –  числа Рейнольдса 

ReD, ступеню турбулентності потоку – так и від геометричних – відносної 

глибини сферичного сегменту h/D, відношення висоти каналу до діаметру 

відбитка заглиблення на поверхні H/D, густини розміщення заглиблень  на 

поверхні γ та порядку їх розташування (шаховий, коридорний). В різних 

роботах аналізувався вплив, як окремий, так і спільний, цих та інших 

факторів на інтенсифікацію теплообміну та коефіцієнт гідравлічного опору. 

В роботі [11] виконано експериментальне дослідження теплообміну в 

каналі з відносною висотою H/D = 0,28...0,73 с «мілкими» сферичними 

заглибленнями (h/D=0,13), розташованими на одній та на обох сторонах 

каналу з густиною γ = 0,60...0,67. Рівень інтенсифікації теплообміну в даній 

роботі склав величину Nu/Nu0=1,4, при тих же втратах тиску, що і в гладкому 

каналі, тобто мало місце випереджаюче зростання теплообміну у порівнянні 

із зростанням гідравлічного опору. 

В роботі [13] у вигляді діаграм представлено результати детального 

експериментального дослідження теплообміну та гідравлічного опору у 

прямокутному каналі із заглибленнями як на одній, так і на обох сторонах. 

Діапазон змінення основних параметрів складав: Red = 5·10
3
…2·10

5
; 
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γ= 13…67%; h/D = 0,07…0,28; H/D = 0,17…1. Поверхня теплообміну 

визначалась з урахуванням рельєфу заглибдень. 

Было отримано, що рівень інтенсифікації теплообміну суттєво зростає зі 

збільшенням густини розташування заглиблень та їх відносної глибини, а 

також зі зменшенням відносної висоти каналу. Так, в експериментах з 

відносною висотою каналу H/D = 0,66 та мілкими заглибленнями (h/D = 0,13) 

фактор інтенсифікації теплообміну  Nu/Nu0 склав 1,7 при γ = 67%,  та 1,15 

при γ = 35%. В той же час, в експериментах з вузьким каналом (H/D=0,13) та 

глибокими  (h/D=0,50) сферичними заглибленнями при значенні γ = 67% 

було отримано досить високий рівень інтенсифікації теплообміну, до 3.0. В 

даній роботі не виявлено суттєвої різниці в інтенсивності теплообміну при 

розташуванні заглиблень в шаховому чи коридорному порядках. Також 

можна відмітити слабку залежність інтенсифікації теплообміну від числа 

Рейнольдса в розглянутому діапазоні його змінення.  

Було експериментально встановлено, що сферичні заглиблення, 

розташовані на одній з поверхонь щілинного каналу, здатні інтенсифікувати 

теплообмін також і на протилежній гладкій поверхні, наприклад, у 1,2 рази 

при H/D  = 0,33, і у 1,8 рази при H/D  = 0,17.  При значному підвищенні 

высоти каналу (H/D >> 1) теплообмін наближається до свого мінімального 

рівня, характерного для обтікання пластини із заглибленнями в 

необмеженому потоці: наприклад, до значення Nu/Nu0 = 1,1 при γ = 35% і 

h/d = 0,07; Nu/Nu0 = 1,3 при γ= 35% і h/d = 0,28; Nu/Nu0 = 1,6 при γ = 67% і 

h/d = 0,13.  

Цей результат по впливу высоти каналу узгоджується з даними роботы 

[8], по теплообміну у вузькому каналі із заглибленнями на обох сторонах. 

Вихрові структури, які генеруються у верхніх та нижніх заглибленнях, при  

зменшенні відносної висоти каналу певним чином взаємодіють,  що 

призводить до змінення турбулентної структури потоку. 

В роботі [21] для прямокутного каналу з великим значенням відносної 

висоти H/D = 10,7...17,7 з системою заглиблень з h/D=0,07, γ = 25...70%, 
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розташованих у шаховому порядку, було отримано інтенсифікацію 

теплообміну від 1,35 до 1,40 при незначному підвищенні втрат тиску у 

порівнянні з гладким каналом. Окрім цього, виконані вимірювання 

параметрів пограничного шару виявили, що у просторі між заглибленнями 

немає відмінності у профілі швидкості у порівнянні з плоскою пластиною, 

що, на думку авторів, у певній мірі пояснює відсутність додаткових втрат 

тиску на поверхні із заглибленнями. Було виявлено зміщення до поверхні 

максимумів пульсацій швидкості та температури, що може свідчити про 

зменшення товщини в’язкого підшару та зниження термічного опору 

тепловіддачі. Коефіцієнт гідравлічного опору, за даними [13], зростає з 

підвищенням густини розташування заглиблень та їх відносної глибини, і не 

залежить від відносної висоти каналу та числа Рейнольдса. Були виявлені 

режими зі сприятливою теплогідравлічною характеристикою. Так, 

перевищення інтенсифікації теплообміну в каналах над фактором 

підвищення опору отримано для значення відносної глибини заглиблень 

h/D = 0,13: при  H/D ≤ 0,17 та γ= 13%; при  H/D ≤ 0,3  та γ= 35%; при  

H/D ≤ 0,17  та γ= 67%. 

Продовженням дослідженеь [13] є робота [22], в якій, в результаті 

узагальнення великого масиву власних експериментальних даних у тому ж 

діапазоні чисел Рейнольдса (5·10
3
…2·10

5
) і густини розташування заглиблень  

(до 67%), але в дещо більшому діапазоні відносної глибини (до 0,5) та висоти 

каналу (до 2,1), були отримані емпіричні співвідношення для інтенсифікації 

теплообміну та фактору підвищення коефіцієнту гідравлічного опору: 

 

 

     6,08,0

0

4,41
Nu

Nu 
 H/Dh/D      (1.6) 

 
 

   1,1261 h/Df/f0        (1.7) 
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При відносній висоті каналу H/D > 0,33 втрати тиску не залежать від 

того, на одній чи обох сторонах каналу розміщено сферичні заглибини. 

Також у [22] було запропоновано критерій, який дозволяє визначити умови 

випереджаючого зростання теплообміну у порівнянні зі зростанням 

гідравлічного опору: 

 

     5,0h/DH/D  < 0,0518     (1.8) 

 

 

Експерименти з визначення впливу висоти каналу на рівень 

інтенсифікації теплообміну для коридорного розташування сферичних 

заглиблень на одній стінці плоского каналу при Red = 10
4
…2·10

4
, h/D = 0,4, 

γ = 54% виконано в роботі [23].  На рис. 1.9 показано порівняння даних [23] із 

залежністю (1.6), яку побудовано для зазначених геометричних параметрів.  

 

 

 

Рис. 1.9 Вплив висоти каналу на інтенсифікацію теплообміну, h/D=0,4; γ=54%: 

1 – дані [23], Red = 10
4
…2·10

4
; 2 – залежність з роботи [22], Red = 5·10

3
…2·10

5
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Добрий збіг має місце при високих значеннях відносної висоти каналу, а 

при H/D = 2,0 розходження даних складає приблизно 15%. 

Як відмічається в роботі [8], теплообмін  в  каналах зі сферичними 

заглибленнями, незалежно від відносної глибини h/d та відносної висоти 

каналу H/d підпорядковується залежності Nu ~ Re 
0,8

. Проведені 

експерименти показали також суттєвий вплив взаємного розташування 

заглиблень на верхній та нижній стінках стисненого каналу на тепловіддачу 

та гідравлічний опір. Значна залежність тепловіддачі від взаємного 

розташування заглиблень свідчить про те, що у щілинних каналах вихрові 

структури, які утворюються у верхніх та нижніх заглибленнях, певним чином 

взаємодіють між собою, і їх вплив не можна розглядати як просту 

суперпозицію. 

В [24] представлено ряд емпіричних залежностей по коефіцієнту 

тепловіддачі та гідравлічному опору потоку в каналах зі сферичними 

заглибленнями, окремо для кожного з режимів. Там же представлено 

оптимальні характеристики каналів із заглибленнями. 

Значну кількість публікацій присвячено дослідженню локального 

теплообміну, яке дозволяє встановити зв’язок теплообміну з фізичною 

структурою потоку. 

В роботі [25] вивчено теплообмін на гладкій поверхні в області між 

сферичними заглибленнями при коридорному розташуванні (h/D=0,25; 

γ=21%). Отримані дані ілюструють нерівномірний розподіл коефіцієнту 

теплообміну між заглибленнями. Одразу за заглибленням на центральній 

лінії відношення α/α0 складає близько 1,5, і зменшується до 1,04 перед 

заглибленням наступного ряду. В поперечному напрямку відношення α/α0 

змінюється від 1,5, до 1,25 між заглибленнями. У порівнянні з плоскою 

пластиною, профіль швидкості між заглибленнями виявився менш 

заповненим, а товщина  пограничного шару збільшилась. 

В [18] досліджено локальний теплообмін та гідравлічний опір в 

плоскому каналі з системою сферичних заглиблень з h/D = 0,3 на одній 
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стінці, з шаховим розташуванням та густиною 60%. Діапазон змінення числа 

ReD складав 12000…70000. Як показали дослідження, локальний ступінь 

інтенсифікації теплообміну на лінії, що проходить через центр заглиблення, 

знижується в передній частині заглиблення, потім поступово зростає, 

досягаючи максимуму на вихідній кромці. Потім спостерігається зростання 

теплообміну, яке продовжується за заглибленням, де має місце подвійний 

максимум. Зниження локальних чисел Нуссельта в передній частині 

заглиблення при зростанні числа Рейнольдса обумовлено розширенням зони 

рециркуляції, яка є «уловлювачем» для рідини, і створює ізолюючий 

«карман». Таким чином, можна констатувати, що основна інтенсифікація 

теплообміну відбувається на площадці за заглибленням. Усереднення 

фактора інтенсифікації теплообміну по всій поверхні показало, що його 

значення знаходиться на рівні 2…2,5, і не залежить від числа Рейнольдса. 

Значення фактору підвищення опору оказалось того ж порядку, причому 

воно зростає зі зростанням числа Рейнольдса, тобто знижується 

теплогідравлічна ефективність. 

 

1.4 Поперечне обтікання одиночної труби та пучків труб з 

поверхневими заглибленнями 

1.4.1 Обтікання одиночної труби із заглибленнями 

 

Перша робота з вивчення аеродинаміки поперечно обтічної труби із 

мілкими (h/D = 0,1) заглибленнями сферичної форми на поверхні 

опубліковано Берманом і Харві у 1993 році ([26]). Експерименти, які 

виконані в діапазоні чисел Рейнольдса 2·10
4
…3·10

5
, показали, що вплив 

заглиблень на аеродинаміку виявився практично таким же, як і при обтіканні 

м’яча для гольфа, який досліджено цими ж авторами  в [9]. Зниження 

значення CD
 

у порівнянні з гладкою трубою мало місце при числах 

Рейнольдса, більших 4·10
4
; заглиблення «затягують» точку відриву далі по 

потоку, знижують лобовий опір та зменшують критичне число Рейнольдса 
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(рис. 1.10). Окрім цього, на відміну від випадку труби з піщаною шорсткістю, 

після досягнення Reкр зростання коефіцієнту лобового опору виявилось 

значно меншим. 

 

 

 

Рис. 1.10 Коефіцієнт лобового опору при обтіканні одиночного циліндра: 

1 – 4 – дані [26]: 1 – гладкий циліндр; 2,3 – шорсткий циліндр, зі 

ступенем шорсткості відповідно δ/d = 9·10
-9

 и 4,5·10
-9

; 4 – циліндр зі 

сферичними заглибленнями, h/D = 0,010; 5,6 – дані [27] для циліндра зі 

сферичними заглибленнями, відповідно h/D = 0,35 и 0,08 

 

В [27] вивчалась аеродинаміка обтікання одиночної труби в діапазоні 

числа Рейнольдса (1,39…4,76)·10
5
. Використовувались як глибокі 

(h/D = 0,35), так і мілкі (h/D = 0,08) сферичні заглиблення з густиною 

заповнення поверхні 63%. Дослідження показали, що нанесення заглиблень 

на поверхню циліндру призводить до зміщення назад точки ламінарно-

турбулентного переходу. Так, її кутова координата при Red = (1,39…3,5)·10
5 

становила: для гладкого циліндра 80°, для циліндра с глибокими 

заглибленнями 25° у всьому діапазоні Red, а для циліндра с мілкими 

заглибленнями знизилась з 65° до 45° при збільшенні Red от 1,39·10
5 

до 4,76·10
5
.  



 50 

Точка відриву для циліндра із заглибленнями суттєво зміщується вниз по 

потоку. В розглянутому діапазоні чисел Рейнольдса кутова координата точки 

відриву для гладкого циліндра склала 73°, для циліндра з глибокими 

заглибленнями 100°, і для циліндра з мілкими заглибленнями 104°…109°. 

Дані по коефіцієнту лобового опору задовільно збігаються з результатами 

роботи [26] (див. рис. 1.10). 

Є також роботи з дослідження обтікання одиночної труби із 

заглибленнями інших форм. В роботе [28] вивчались гідравлічні 

характеристики обтікання круглої труби з циліндричними симетричними та 

несиметричними заглибленнями. Дослідження показали, що в області малих 

чисел Рейнольдса Red < 10
4
 наявність заглиблень на поверхні зменшує 

довжину зони відриву потоку за трубою у порівнянні з гладкою трубою, 

причому, зі збільшенням глибини цей ефект посилюється. Окрім цього, 

несиметричні заглиблення оказались ефективніші за симетричні. При 

Red > 10
4
 область відриву незначно зростає, але становиться незмінною при 

Red > 4,5·10
4
.  

В роботі [29] досліджено обтікання циліндру із заглибленнями 

(рис. 1.11, а) та виступами (рис. 1.11, б) гексагональної форми в щільній 

«упаковці».  

 

 

а 

 

б 

 

Рис. 1.11 Циліндри, досліджені в роботі [29] 
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Циліндри виготовлялись з фольги, заглиблення виконувались за 

допомогою штамповки, відповідно на зворотній стороні утворювались 

гексагональні виступи з канавками, які автори також дослідили. Дослідження 

виконані в діапазоні числа Рейнольдса 3,14·10
4
…2,77·10

5
. Вимірювався 

лобовий опір, проводилась візуалізація за допомогою диму та вимірювання 

профілів швидкості, вивчалась генерація вихорів в сліді за циліндром.  

На рис. 1.12 показано відносний лобовий опір, у вигляді відношення 

коефіцієнтів опору циліндру з рельєфом та гладкого циліндра. Виявилось, що 

більше зниження опору зафіксовано для циліндра з гексагональними 

виступами, ніж для циліндра з гексагональними заглибленнями. 

 

 

 

Рис. 1.12 Відношення коефіцієнтів опору циліндру з рельєфом 

 і гладкого циліндру за даними роботи  [29]: 

1 – циліндр з гексагональними заглибленнями; 

 2 – циліндр з гексагональними виступами 

 

Вимірювання показали, що конфігурації з виступами мають найменшу 

область сліду, що опосередковано свідчить про змінення процесу відриву. 

Експерименти з візуалізації, виконані при Red = 2,3·10
5
, показали, що для 
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варіанту із заглибленнями точка відриву потоку близька до даних для 

гладкого циліндра, а для варіанту з виступами вона зміщується вниз по 

потоку. Візуалізація показала, що зміщення відриву відбувається при більш 

низьких числах Рейнольдса, у порівнянні з критичним числом Рейнольдса на 

гладкому циліндрі. Частота зриву вихорів при даному числі Рейнольдса 

виявилась приблизно однаковою для всіх досліджених варіантів. 

 

1.4.2 Теплообмін і гідравлічний опір пучків труб із заглибленнями 

 

Дослідження теплообміну та гідравлічного опору при поперечному 

обтіканні пучків труб із поверхневими заглибленнями, є нечисленними, вони 

проводились, в основному, при малих числах Рейнольдса (10
3
…10

4
), оскільки 

були спрямовані на створення промислових теплообмінників, які працюють 

при невисоких швидкостях газу. 

В роботі [30] проведено експериментальне дослідження поперечного 

обтікання шестирядних коридорного та шахового пучків труб зі сферичними 

заглибленнями з h/D = 0,12 з густиною заповнення поверхні 35% в діапазоні 

чисел Рейнольдса 6·10
3
…3·10

4
 . Експерименти показали, що для коридорного 

розташування труб рівень теплообміну відповідає пучку гладких труб, проте 

втрати тиску оказались менше на 25%. Для шахового розташування наявність 

заглиблень підвищує теплообмін на 20% і знижує втрати тиску на 35%. 

В [31] експериментально досліджувався гідравлічний опір п’ятирядного 

пучка труб шахового розташування  з напівсферичними поверхневими 

заглибинами (h/D = 0,5). Розглянуто три варіанти заповнення поверхні труб 

заглибинами – з коефіцієнтами зростання площі поверхні 1,2; 1,31 та 1,41. 

Число Рейнольдса визначалось по швидкості в мінімальному перерізі. 

Дослідження показали, що в діапазоні змінення числа Рейнольдса 

10
3 
< Re < 3·10

4
 гідравлічний опір трубного пакету із заглибленнями у 

порівнянні з гладкотрубним підвищився на 8…14 %.  
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В роботі [32] представлено результати експериментального дослідження 

теплообміну та гідравлічного опору при обтіканні повітрям чотирирядного 

пучка труб шахового розташування з відносними поперечним та 

повздовжнім шагами відповідно 1,53 та 1,32, зі сферичними заглибленнями. 

Всередині труби підігрівались потоком води. Досліди проведено у вузькому 

діапазоні чисел Рейнольдса, яке визначалось по швидкості набігаючого 

потоку: Red = 10
4
…1,2·10

4
. Досліджувались глибокі (h/D=0,37) і мілкі 

(h/D = 0,085) сферичні заглиблення, з густиною розташування 42,5%. 

Результати експериментів з інтенсифікації теплообміну, фактору підвищення 

гідравлічного опору та теплогідравлічній ефективності наведено  на 

рис. 1.13. 

 

  

 

 

Рис. 1.13 Ступінь інтенсифікації 

теплообміну (а), фактор підвищення 

опору (б) і параметр аналогії 

Рейнольдса (в) для трубного пучка зі 

сферичними заглибленнями за 

даними [32]:  

1, 2 – h/D = 0,37 и 0,085 

 

Як видно із рисунків, мілкі заглиблення (h/D = 0,085) показали більш 

високий рівень інтенсифікації теплообміну, більш низький опір, і більш 

високу теплогідравлічну досконалість. Параметр аналогії Рейнольдса для 
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обох варіантів виявився більшим  за одиницю. Слід відмітити, що, очевидно, 

авторами було вибрано оптимальний діапазон чисел Рейнольдса для даної 

геометрії. 

У роботі [33] проводились випробування на пілотній установці при 

обтіканні високотемпературним (600°С) газовим потоком пучків оребренных 

труб та труб зі сферичними заглибленнями з коридорним та шаховим 

розташуванням. Дослідження проводились стосовно до розробки 

ефективного газополуменевого підігрівача робочого середовища для хімічної 

промисловості. Вони показали важливий практичний результат: для варіанту 

з шаховим розташуванням труб із заглибленнями, на відміну від двох інших 

варіантів, були практично відсутні відкладення. Автори пояснюють цей факт 

вихроутворенням у заглибленнях та додатковою турбулізацією потоку при 

течії в міжтрубному просторі. 

 

1.5 Результати комп’ютерного моделювання поверхонь із 

заглибленнями: моделі турбулентності, аеродинаміка та теплообмін 

 

Комп’ютерне моделювання на даний час широко застосовується в 

наукових дослідженнях різноманітних теплофізичних процесів. По-перше, 

проведення експериментальних досліджень є трудомістким, і потребує 

досить значних часових витрат часу, тому  використання методу 

математичного моделювання дозволяє отримати обсяг необхідної інформації 

зі значно меншою затратою часу та ресурсів. По-друге, при наявності 

адекватних моделей турбулентності комп’ютерне моделювання дозволяє 

виявляти «тонкі» особливості фізичного механізму гідродинаміки і 

теплообміну, які складно, а іноді навіть неможливо, отримати в 

експериментальних дослідженнях. Тим не менш, при аналізі результатів 

моделювання неможливо обійтись без експериментальних даних, які 

застосовуються при верифікації в якості порівняльної бази. 
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Враховуючи досить складну картину обтікання поверхонь із 

заглибленнями, застосування CFD-моделювання дозволяє отримати нові 

важливі данні щодо полів швидкості потоку, вихрових структур, що 

утворюються у заглибленні, розподілення температури потоку та поверхні, 

локальних значень коефіцієнту тепловіддачі. 

Чисельне моделювання обтікання тривимірних заглиблень інтенсивно 

розвивається на протязі останніх двох десятиліть, з появою програмних 

комплексів та комп’ютерної техніки, які дозволили проводити обчислення 

складних тривимірних турбулентних течій з відривними зонами та 

вихровими структурами. Значний внесок у розвиток цього напрямку внесли 

такі вчені, як А.І. Леонтьєв, В.І. Терехов, Я.П. Чудновський, С.А. Ісаєв, 

А.А. Халатов, Й. Турнов, Б. Вейганд та інші. При моделюванні 

застосовувались різні програмні пакети, тестувались різні моделі 

турбулентності, задачі вирішувались як у стаціонарній, та і у нестаціонарній 

постановках. 

Насамперед, слід відмітити численну серію робіт Леонтьєва, Ісаєва, 

Кудрявцева та ін., які присвячено вивченню структурі потоку та теплообміну 

з використанням URANS (Unsteady Reynolds-averaged Navier–Stokes) методу. 

Значну частину цих досліджень систематизовано в монографії [34]. 

Моделювання проводилось за допомогою оригінального мультиблочного 

комп’ютерного пакету VP2/3 (velocity–pressure, 2D and 3D versions), з 

використанням моделі Ментера MSST. Одним із найважливіших результатів 

цих робіт є підтвердження біфуркації вихрових структур  ([35,36]). Було 

показано, що в глибокій (h/D = 0,22) лунці можливо існування як двох 

симетричних вихорів, так і асиметричного торнадо-подібного вихору. Ця 

біфуркація є відображенням гістерезисної природи відривної течії навколо 

заглиблення. За даними [37–39] перехід до асиметричної течії 

характеризується інтенсифікацією вторинних течій, і, як результат, суттєвим 

зростанням теплообміну у заглибленні та навколо нього. Було виявлено 
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важливе явище – «засмоктування» рідини з основного потоку у відривну 

зону.  

В [40] виконано математичне моделювання інтенсифікації теплообміну 

одиночною сферичною лункою, розташованою на стінці вузького каналу. 

Застосовано RANS підхід з MSST моделлю для дослідження впливу на течію 

та теплообмін відношення відносної глибини заглиблення h/D та числа 

Рейнольдса. Чисельну модель верифіковано порівнянням з експериментом та 

моделюванням із застосуванням LES. Моделювання показало, що результати 

розрахунків за допомогою комп’ютерного пакету VP2/3 з використанням 

MSST моделі та LES добре корелюють між собою. Особливу увагу було 

приділено структурі течії. Проаналізовано вклад у теплообмін різних частин 

поверхні. Було підтверджено, що для поверхні за лункою є характерним 

високий рівень інтенсифікації теплообміну та помірний рівень гідравлічних 

втрат, тобто ця ділянка забезпечує сприятливі теплогідравлічні властивості в 

цілому. 

В роботах [41,42] виконано чисельні дослідження вихрової структури та 

теплообміну при течії у вузькому каналі з одиночною лункою та системою 

лунок  шахового розташування з використанням Large Eddy Simulation (LES) 

у нестаціонарній постановці для Reв = 10000 и 20000. 

Моделювання обтікання одиночної лунки з h/D = 0,22 [41] виявило 

утворення упорядкованих торнадо-подібних вихрових структур з нахилом до 

основного потоку. Час від часу відбувається «перемикання» двох основних 

положень вихору. В [42]  досліджено систему лунок в діапазоні відносної 

глибини заглиблення h/D = 0,195…0,326.  Автори роботи відмічають, що, на 

відміну від одиночної лунки, для системи лунок когерентні структури 

виявити досить складно. Це пов’язано зі впливом попередніх лунок . Течія є 

хаотичною, та складається з великої кількості вихорів різного масштабу. 

Миттєві картинки показують деякий вид упорядкованої структури, але вона 

може бути як симетричної, так і асиметричної форми. Фізична картина течії 

змінюється в часі, не показуючи стабільної конфігурації. Результати 



 57 

досліджень з теплообміну показали що фактор інтенсифікацій теплообміну, 

отриманий в результаті моделювання, складає величину Nu/Nu0 = 1,93, і 

досить добре узгоджується з експериментальними даними роботи [43]   

(Nu/Nu0 = 1,83) для h/D = 0,22. Щодо розрахункових даних по гідравлічному 

опору, то вони виявилися нижчими за експериментальні: на 25% при  

нижчому значенні числа Рейнольдса, та на 7% при вищому. Аналіз 

результатів також показав, що на теплообмін сильний вплив чинить зворотна 

течія, яка займає 80% поверхні. Вихори, що  виникають у глибокій заглибині 

(h/D = 0,26), є сильнішими, ніж у мілкій  (h/D = 0,195). Однак, для h/D = 0,326 

теплообмін знижується. Це пояснюється зниженням рівня флуктуації при 

досягненні  певного порогу, в глибоких заглибленнях зона рециркуляції є 

більш стабільною. 

В роботі [44] проведено комп’ютерне моделювання в стаціонарній 

постановці з метою отримання даних щодо фізичної структури потоку в 

діапазоні числа Рейнольдса, що визначається по еквівалентному діаметру 

каналу, 8500 < Red < 60000. На стінці застосовувались умови прилипання. 

Дослідження проводились за допомогою комерційного пакету ANSYS 

FLUENT 14.5. Після порівняння стандартної k-ω моделі турбулентності з k-ω 

SST моделлю було вибрано стандартну k-ω модель в комбінації з 

модифікованою пристінною функцією  (Enhanced wall treatment). Автори 

виявили, що модель k-ω має переваги у порівнянні з k-ε моделлю, вона може 

бути проінтегрована без додаткових членів через в’язкісний підшар. Крім 

цього, k-ω модель краще працює при моделюванні відривних потоків та 

потоків з позитивним градієнтом тиску, які є характерними для обтікання 

поверхонь з лунками. Для всіх варіантів значення y
+
 для першої комірки були 

близько 1 для всіх досліджених чисел Рейнольдса. Використовувалась 

структурована гексагональна сітка, яка будувалася за допомогою 

комерційного програмного продукту GAMBIT.  

Моделювання показало, що розрахункові дані по середньому 

теплообміну на 10% нижчі за експериментальні результати  [15]. У передній 
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частині заглиблення теплообмін низький внаслідок відриву та рециркуляції 

потоку. В задній частині заглиблення та одразу за заглибленням теплообмін 

зростає, особливо поблизу кромки, оскільки з кромки зриваються вихрові 

структури, які генерують турбулентність в пристінній зоні. Окрім цього, 

нестаціонарні процеси оновлюють пограничний шар, що також інтенсифікує 

теплообмін. Дані розрахунків коефіцієнту тертя для поверхні з лунками на 

12…15% перевищують експериментальні дані. На думку авторів, це 

розходження  спричинено обмеженнями моделі турбулентності. Також було 

виявлено, що  заглибини підвищують турбулентне перемішування  в 

пристінній зоні завдяки потужним вихровим структурам, що виникають 

всередині заглибини та викидаються з неї. 

Робіт, що присвячені математичному моделюванню обтікання циліндрів 

із заглибинами досить мало.  

В роботі [45] виконано моделювання теплообміну при поперечному 

обтіканні циліндру із заглибленнями за допомогою комерційного коду 

CFD2000, із застосуванням прямокутної сітки. Модель циліндру відповідала 

трубам «Vipertex», які застосовуються для інтенсифікації теплообміну у 

різноманітних застосуваннях. Дослідження проводилось в діапазоні чисел 

Рейнольдса від 10
4
 до 2,15·10

5
. В результаті отримано, що значення 

інтенсифікації теплообміну у два рази перевищує фактор підвищення 

гідравлічного опору. 

У роботі [34] приведено результати розрахунків поперечного обтікання 

пакету труб коридорного розташування зі сферичними заглибленнями за 

допомогою комп’ютерного пакету VP2/3. Заглиблення було нанесено в 

шаховому порядку, з кутовим шагом по окружності 22,5°. Діаметр заглибини 

складав 0,2 діаметру труби, відносна глибина h/D змінювалась в діапазоні 

0…0,26. Густина заповнення поверхні циліндру заглибленнями складала 

29%. Розрахунки показали, що фактор інтенсифікації теплообміну (при 

розрахунку питомого теплового потоку по поверхні гладкого циліндру) 
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складає 1,071, а фактор підвищення опору складає 1,085, тобто для 

коридорного пучка зростання опору випереджає зростання теплообміну. 

В роботі [33] проводилось чисельне моделювання гідродинаміки та 

теплообміну при поперечному обтіканні турбулентним потоком 

восьмирядного пакету труб шахового розташування зі сферичними 

заглибленнями. Основною метою було провести верифікацію результатів з 

експериментами по гладким трубам, та провести моделювання обтікання 

труб із заглибленнями у стаціонарній постановці, з отриманням полів 

швидкостей та температури, втрат тиску, коефіцієнту теплообміну для 

кожної труби. При моделюванні використано пакет FLUENT V5. з 

програмним кодом GAMBIT для генерування сітки. Особливу увагу було 

приділено згущенню сітки в області термічного пограничного шару навколо 

труб. При моделюванні застосовувалась гібридна сітка,  в об’ємі заглиблення 

вона була з елементами тетраедральної форми.  

При розрахунку було виконано три різних моделювання – 1) з 

використанням RNG моделі на пакеті Fluent 5 з нерівноважною пристінною 

функцією; 2) з використанням RNG моделі на Fluent 5 з двошаровою 

зональною моделлю; 3) з використанням k–ω моделі на Fluent 6 з 

двошаровою зональною моделлю. Для труб з лунками найкращим варіантом 

для розглянутого діапазону чисел Рейнольдсу (~10
4
) при застосуванні 

FLUENT 6 є модель k–ω. Поблизу стінки перевагу має двошарова зональна 

модель. Моделювання показало, що інтенсифікація теплообміну за лунками 

відбувається за рахунок вихорів, які формуються у лунках та викидаються 

назовні. Ці вихори збільшують рівень турбулентності. Основні результати 

моделювання полягають у наступному: фактор інтенсифікації теплообміну 

складає 1,15–1,20; фактор зростання гідравлічного опору складає 1,05…1,10, 

тобто зростання теплообміну випереджає зростання гідравлічного опору. 

Таким чином, наявні літературні дані показують, що комп’ютерне 

моделювання дозволяє отримувати надійні результати з теплообміну та 

гідродинаміки при обтіканні поверхонь із заглибленнями. 
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1.6 Мета та завдання дослідження 

З аналізу сучасного стану проблеми можна зробити висновок, що 

теплообмін та теплогідравлічні характеристики потоків в каналах із 

заглибленнями досліджені достатньо детально. Разом з тим застосування 

заглиблень для інтенсифікації теплообміну в каналах, незважаючи на високу 

теплогідравлічну характеристику, суттєво обмежується порівняно невисоким 

рівнем інтенсифікації теплообміну. Тому ця технологія поки що не знайшла 

широкого застосування в сучасній практиці теплообмінного устаткування. 

Що стосується теплообмінних апаратів трубчастого типу, то для них 

застосування поверхонь із заглибленнями може бути досить перспективним. 

По-перше,  гладкотрубні апарати самі по собі вже забезпечують високий 

рівень інтенсифікації теплообміну внаслідок суттєвої турбулізації потоку у 

міжтрубному просторі, і «додаток» заглибин  лише посилить рівень 

теплообміну за рахунок розвинення поверхні, а також утворення і викидання 

вихорів із заглибин і їх взаємодії з основним потоком. По-друге, як слідує з 

даних досліджень, застосування заглиблень на поверхні труб затягує точку 

відриву потоку та знижує гідравлічний опір, що є вагомою перевагою. І по-

третє, виконання заглиблень на поверхні труб є технологічно простим, не 

потребує суттєвих витрат, і може бути досить легко реалізовано. Таким 

чином, можна констатувати, що застосування труб із заглибленнями в 

практиці теплообмінного устаткування є перспективним. Для розробки 

теплообмінників потрібні надійні залежності у діапазоні чисел Рейнольдса 

10
3
…3·10

4
, який на практиці застосовується у теплообмінних апаратах. 

Однак на даний час дослідження теплообміну і гідравлічного опору при 

поперечному обтіканні пучків труб із заглибленнями є досить обмеженими, і 

виконані у вузькому діапазоні чисел Рейнольдса. Це стосується як 

експериментальних, так і чисельних досліджень. 

Таким чином, подальше всебічне дослідження теплообміну і 

гідродинаміки при поперечному обтіканні труб із заглибленнями у діапазоні 

чисел Рейнольдса 10
3
…3·10

4
 представляє високий науковий і практичний 
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інтерес. Важливим напрямком є також подальше вивчення можливостей 

комп’ютерного моделювання, зокрема пошук адекватних моделей 

турбулентності. 

Метою дисертаційної роботи є дослідження теплофізичних 

закономірностей та визначення залежностей, які характеризують фізичну 

структуру потоку, гідродинаміку, теплообмін та теплогідравлічні 

характеристики при поперечному обтіканні одиночної труби та пучка труб із 

поверхневими заглибленнями. 

Враховуючи складну тривимірну фізичну структуру потоку, в 

дисертації вибрано поєднання експериментального та теоретичного методів 

дослідження. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання: 

 створити експериментальну установку та виконати дослідження 

теплообміну та гідравлічного опору при поперечному обтіканні пучка труб із 

поверхневими заглибленнями в діапазоні числа Рейнольдса 3·10
3
…3·10

4
. 

Отримати нові залежності для розрахунку коефіцієнтів гідравлічного опору 

та теплообміну;  

 провести теплогідравлічний аналіз методу інтенсифікації теплообміну 

при обтіканні трубних пучків із поверхневими заглибленнями, визначити 

залежність фактору аналогії Рейнольдса від числа Рейнольдса;  

 виконати верифікацію моделей турбулентності на базі моделювання 

обтікання одиночної гладкої труби та гладкотрубного пучка; на основі  

комп’ютерного моделювання вивчити фізичну структуру потоку при 

обтіканні одиночної труби із заглибленнями, визначити фактори, які 

впливають на гідродинаміку та теплообмін;  

 виконати розрахунки гідравлічного опору та теплообміну при 

поперечному обтіканні пучка труб із поверхневими заглибленнями, провести 

порівняння з експериментальними даними. Зробити висновки щодо 

адекватності моделі турбулентності; 
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 провести розрахунки теплообмінного апарату на базі трубних пучків із 

заглибленнями для рекуперації викидних газів енергетичної газотурбінної 

установки. Визначити переваги запропонованого методу інтенсифікації 

теплообміну (зниження маси) при його застосуванні у практиці створення 

теплообмінних апаратів трубчастого типу. 

Експериментальні дослідження дозволять отримати узагальнюючі 

співвідношення для розрахунку теплообміну та гідравлічного опору. 

Комп’ютерне моделювання буде спрямовано насамперед на вивчення 

фізичної структури потоку, воно дасть змогу зв’язати особливості течії з 

інтенсивністю теплообміну у різних точках поверхні. Аналіз моделей 

турбулентності буде виконано з використанням комерційного пакету 

прикладних програм ANSYS CFX 14.0 та експериментальних даних, 

отриманих в даній роботі. 

 

 

 

 



 63 

РОЗДІЛ 2 

  

ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБТІКАННЯ ОДИНОЧНОЇ ТРУБИ 

З ПОВЕРХНЕВИМИ ЗАГЛИБЛЕННЯМИ 

 

2.1 Комп’ютерне моделювання турбулентних течій  

 

В другому розділі представлено результати комп’ютерного моделювання 

гідродинаміки та теплообміну при поперечному обтіканні одиночної труби із 

поверхневими заглибленнями. Моделювання проводилося в комерційному 

пакеті ANSYS CFX.  

CFD-моделювання на даний час отримало широке розповсюдження для 

вирішення різних задач термогазодинаміки. Сучасні пакети прикладних 

програм дають можливість вирішувати складні задачі, проте не завжди їх 

застосування дає надійні результати  [46–49]. На даний час в літературі 

приведені обмежені дані по розрахунку поперечного обтікання труб із 

заглибленнями [33, 34], але вони не дозволяють отримати надійні 

рекомендації по застосуванню конкретних моделей турбулентності для таких 

потоків.   

Комп’ютерне моделювання течії базується на рішенні системи 

диференціальних рівнянь Нав’є –Стокса [50, 51]:  

1. Рівняння збереження енергії: 

 

( ) ( ) ( )tot tot j i ij

j j j

P T
h h u u

t x t x x
   

    
   

    
   (2.1) 

 

2. Рівняння збереження імпульсу: 
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3. Рівняння нерозривності: 

 

( ) 0i

i

u
t x




 
 

 
     (2.3) 

 

4. Рівняння стану: 

 

p RT       (2.4) 

 

У рівняннях (А.1–А.4) використовуються позначення: 

2 2tot ih h u  – повна ентальпія, Дж/кг; h = h(T,p) –  статична  ентальпія,  

Дж/кг; λ – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К); ρ – густина потоку, кг/м
3
;  

р – тиск потоку, Па; u  – швидкість потоку, м/с; T – температура потоку, К; 

2

3

ji i
ij ij

j i j

uu u

x x x
  

  
       

 – тензор напружень; μ – коефіцієнт динамічної 

в’язкості, кг/м·с; δ – дельта-функція Кронекера. 

Пряме моделювання турбулентності з використанням рівнянь (2.1–2.4)  

на сьогоднішній день досить обмежене навіть з урахуванням сучасного 

розвитку комп’ютерної техніки. Таке обмеження визвано необхідністю 

виконання розрахунків у нестаціонарній постановці з шагом по часу меншим 

величини характерного часу турбулентних пульсацій, а також використання 

досить мілких сіток, які дозволяють змоделювати всі турбулентні вихори, що 

вельми важко забезпечити. У зв’язку з цим для розрахунку турбулентного 

потоку найбільш часто використовується метод рішення осереднених рівнянь 

Нав’є - Стокса, або RANS моделювання (Reynolds Averaged Navier-Stokes 

equations). Газодинамічні величини у будь-якій точці простору 

представляються у вигляді суми осередненої у часі величини та її 

пульсаційної складової, яка піддається випадковим зміненням. Для 

урахування додаткового переносу імпульсу, пов’язаного з турбулентним 
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тертям, і переносу теплової енергії, пов’язаного з турбулентної 

теплопровідністю, величини коефіцієнтів в’язкості і теплопровідності 

визначаються як суми молекулярних, що визначаються властивостями 

рідини, і турбулентних складових.  

Осереднене по Рейнольдсу рівняння руху має наступний вигляд: 

 
 

iji i i
k

k i j j j

Ru u p u
u

t x x x x x
 

       
                

,   (2.5) 
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 – тензор 

напружень Рейнольдса. 

Для повного замикання системи використовуються додаткові залежності 

(моделі турбулентності) [52,53].  

Моделі, що використовують гіпотезу Буссінеска (лінійні моделі, EVM) 

зазвичай класифікуються за кількістю диференційних рівнянь переносу: 

– алгебраїчні моделі – не містять диференційних рівнянь переносу, 

базуються на моделі Прандтля: модель шляху змішування Прандля, модель 

Шебеші-Сміта, модель Болдуіна-Ломакса та ін.; 

– моделі з одним диференційним рівнянням – містять одне диференційне 

рівняння переносу, використовують нелокальні характеристики, такі як 

товщина примежового шару, тертя на стінці і т.п, існує необхідність 

застосування додаткового масштабу: модель Спалларта-Аллмареса SA, 

модель Секундова νt-92 та ін.; 

– моделі з двома диференційними рівняннями – містять два 

диференційних рівняння переносу, для опису турбулентності необхідно два 

масштаби: енергія турбулентності, дисипація турбулентності: моделі типу k-

ω, моделі типу k-ε, модель Ментера SST та ін.; 

Моделі рейнольдсових напружень (нелінійні моделі): 
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– диференційні моделі рейнольдсових напружень (DRSM) ‒ для кожної з 

6 незалежних компонент тензора рейнольдсових напружень вирішується 

диференціальне рівняння. Для замикання цієї системи необхідно додати ще 

одне рівняння для ε або ω; 

– алгебраїчні моделі рейнольдсових напружень (ARSM) ‒ алгебраїчні 

зв'язки між рейнольдсовими напруженнями і осередненими параметрами 

потоку. Необхідно отримати масштаби турбулентності; 

– явні алгебраїчні моделі рейнольдсових напружень (EARSM) ‒ 

алгебраїчні зв'язки вирішуються відносно рейнольдсових напружень. 

Оскільки розрахунок будь-якого змодельованого процесу потребує 

великої кількості розрахованих даних, не кожна ЕОМ спроможна справитись 

з такими завданнями, тому використання k-ε та k-ω моделей є достатньо 

поширеним. Ці моделі надають можливість значно спростити процес 

розрахунку, не втрачаючи релевантності даних. 

Програмний комплекс ANSYS CFX містить у собі широкий набір 

моделей турбулентності, які базуються як на моделях переносу турбулентної 

кінетичної енергії (двохпараметричні моделі типу k-ε і k-ω), так і більш 

високих порядків замикання.  

Найбільш широке застосування в задачах розрахунку гідродинаміки і 

теплообміну отримали двохпараметричні  диференціальні  моделі 

турбулентності: k-, k- та SST. 

Модель турбулентності k- основана на розрахунку двох параметрів 

турбулентності: k, кінетичної енергії турбулентних пульсацій, та ,  

швидкості дисипації кінетичної енергії турбулентних пульсацій, значення 

яких визначаються шляхом рішення відповідних диференціальних рівнянь 

переносу. Стандартна модель турбулентності  k- побудована на припущенні 

про повністю розвинену турбулентну течію. Для коректного розрахунку 

пограничного шару, де домінують в’язкі ефекти, модель турбулентності k- 

включає в себе пристінну функцію з універсальним профілем швидкості, яка 

пов’язує параметри течії з відстанню від стінки. 
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Ефективний коефіцієнт динамічної в’язкості визначається як сума 

ламінарної та турбулентної в’язкості:: 

 

ef t    .      (2.6) 

 

В моделі робиться  припущення про те, що турбулентна в’язкість 

пов’язана з кінетичною енергією турбулентності та її дисипацією наступним 

співвідношенням: 
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,      (2.7) 

 

де C  –константа. 

Використання пристінної функції дозволяє уникнути застосування 

надмірного згущення сітки в районі пограничного шару. Для стандартної 

пристінної функції безрозмірна відстань від стінки до першого позастінного 

вузла y
+
 = yu /, (u  - дотична складова швидкості у першому позастінному 

вузлі,   - густина рідини,  - коефіцієнт динамічної  в’язкості) повинна 

складати величину 20... 100. Недоліком цієї моделі є застосування в 

пристінній функції універсального профілю швидкості, який для ряду задач 

призводить до суттєвих  похибок моделювання. Але простота, добра 

збіжність та непогана точність k-ε моделі дозволяє їй на даний момент 

залишатися моделлю, яка найбільше застосовується  при моделюванні 

широкого спектру турбулентних течій. 

Модель турбулентності k-, окрім кінетичної енергії турбулентних 

пульсацій, додатково використовує її питому розсіюваність . Модель 

турбулентності k- відноситься до низькорейнольдсових моделей, вона 

добре працює у пограничному шарі і потребує суттєвого згущення 

розрахункової сітки в районі пограничного шару (y
+
 ≤ 2), оскільки 

безпосередньо виконує розрахунок профілю швидкості. Однак застосування 
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цієї моделі далеко від стінки, де турбулентність зростає, може приводити до 

неточності розрахунку. 

Модель турбулентності SST, яка розроблена Ментером, основана на 

поєднанні кращих властивостей кожної із вищезазначених моделей. Для 

цього поєднання введено функцію, яка дорівнює одиниці на верхній границі 

пограничного шару, і прямує до нуля при наближенні до стінки. Ця функція 

забезпечує плавний перехід від k-ω моделі в пристінній області до k-ε моделі 

далеко від стінки. Оскільки дана модель турбулентності при розрахунку 

пограничного шару близька до моделі k-ω, вона також є 

низькорейнольдсовою, і потребує мілкої розрахункової сітки в пограничному 

шарі (y+ ≤ 2). 

 Для моделювання течії найбільше розповсюдження отримав метод 

кінцевих об’ємів, який базується на рішенні рівнянь збереження в 

інтегральній формі. Оскільки інтегральні формулювання законів збереження 

не накладають обмежень на форму контрольного об’єму, цей метод дозволяє 

використовувати для розрахунку як структуровані, так і неструктуровані 

сітки з різною формою комірок, вирішує проблему складної геометрії 

розрахункової області. Програмний пакет ANSYS CFX дозволяє проводити 

розрахунки на змішаних сітках, які складаються з елементів різних типів: 

гексаедрів, тетраедрів, призм, пірамід (рис 2.1). 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Види комірок: 

а - гекса, б - тетра, в - призма, г - піраміда 

 



 69 

При рішенні рівнянь збереження в методі кінцевих об’ємів 

використовується метод зважених нев’язок. Нев’язка визначається як різниця 

двох частин рівнянь збереження, є функцією координат та часу, і прямує до 

мулевого значення в процесі рішення. На практиці в програмних комплексах 

нев’язка обчислення зазвичай характеризується її максимальною (MAX) і 

середньоквадратичною (RMS) величинами. 

Для верифікації використовувались експериментальні дані [54 – 57] з 

гідродинаміки та теплообміну при обтіканні одиночної труби.  

 

2.2 Обґрунтування режимних параметрів обтікання  

 

Основною направленістю дисертаційної роботи є пошук нових методів 

інтенсифікації теплообміну з високим рівнем теплогідравлічної ефективності 

теплообмінних апаратів трубчатого типу. Тому режимні параметри потоків, 

застосованих у розрахункових та експериментальних дослідженнях, 

відповідають оптимальним параметрам теплообмінників, які 

використовуються на практиці. Характерний діапазон числа Рейнольдса для 

поперечного обтікання трубних пучків складає, 10
3
…3·10

4
 (число Рейнольдса 

базується на діаметрі труби та швидкості потоку у мінімальному перерізі). В 

дисертаційній роботі для дослідження теплообміну та гідродинаміки 

обтікання пакету труб із заглибленнями вибрано діапазон числа Рейнольдса 

2·10
3
…2,5·10

4
.  Для обтікання одиночної труби в якості характерної 

швидкості використовується  швидкість набігаючого потоку. Для 

компоновки пучка, яка застосована в дисертаційних дослідженнях, вказаному 

вище діапазону чисел Рейнольдса відповідає діапазон швидкостей 

набігаючого потоку 1…10 м/с. Моделювання течії та теплообміну при 

обтіканні одиночного циліндру проводилось для значень швидкості набігаю 

чого потоку 5,0; 6,5 та 9,0 м/с. Відповідні цим швидкостям числа Рейнольдса 

Refd складають 7300; 9500 та 13100. 
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2.3 Об’єкт дослідження 

 

Об’єктом дослідження (математичного моделювання) є одиночна труба 

із заглибленнями (рис. 2.2), яка розташована в каналі, і яку поперечно обтікає 

потік повітря. Фото реальної труби наведено далі на рис. 3.5а.  

 

 

Рис. 2.2 Комп’ютерна модель труби із заглибленнями 

 

Геометричні параметри труби були аналогічні тим, що застосовувались 

при дослідженні трубного пучка.  

По окружності труби діаметром d = 22 мм було нанесено 15 рідів 

заглиблень, які було розташовано в шаховому порядку, всього  318 

заглиблень. Схему заглиблення показано на рис. 2.3. Заглиблення мало 

форму усіченого конусу.  

 

 

Рис. 2.3 Форма поверхневого заглиблення 

 

Вибір форми заглиблення був обумовлений двома основними 

причинами. По-перше, на теперішній час досліджено поперечне обтікання 

труб лише зі сферичними заглибленнями, а при обтіканні плоскої поверхні 
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більш сприятливу теплогідравлічну ефективність забезпечують заглиблення 

циліндричного типу. Другою обставиною послужили технологічні 

експерименти зі штамповки заглиблень: конічна форма, на відміну від 

циліндричної, виявилася більш технологічною: при штампуванні із 

тонколистового матеріалу не відбувається розривів поверхні. 

Глибина h дорівнювала 1,3 мм, діаметри D и D1 складали відповідно 

4 мм и 3 мм, (відносна глибина h/D = 0,325), радіус скруглення кромки  

r = 0,25 мм.  

Виділення розрахункової області проводилось у відповідності з 

поставленою задачею. Стосовно до розрахунків обтікання одиночного 

циліндру вона включає в себе ділянку поверхні напівциліндру (рис. 2.4). 

 

 

Рис. 2.4 Розрахункова область для моделювання 

 обтікання одиночного циліндру 

 

Для моделювання течії було застосовано метод кінцевих об'ємів, який 

базується на рішенні рівнянь збереження в інтегральній формі. Оскільки 

інтегральне формулювання законів збереження не накладає обмежень на 

форму контрольного об'єму, цей метод дозволяє використовувати для 

розрахунку як структуровані, так і неструктуровані сітки з різною формою 

комірок, що вирішує проблему складної геометрії розрахункової області 

(рис.2.5). 



 72 

 

 

Рис. 2.5 Неструктурована сітка з різною формою комірок, яка 

використовувалась в ході комп’ютерного моделювання 

 

Граничні умови задавалася наступними: постійна швидкість набігаючого 

потоку з температурою 22° С, атмосферний тиск на виході, на поверхні 

досліджуваних труб задавалися граничні умови першого роду з постійною 

температурою t = 0° C, по бокових сторонах каналу задавалися симетричні 

граничні умови (рис. 2.6).  

 

 

 

Рис. 2.6  Граничні умови 
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Розрахунок припинявся при відсутності змін в п'ятому знаку основних 

параметрів між послідовними ітераціями. Значення параметру 

турбулентності набігаю чого потоку при розрахунках задавалось Tu = 1%. 

При вирішенні рівнянь збереження в методі кінцевих об'ємів 

використовується метод зважених нев'язок. Нев’язка визначається як різниця 

двох частин рівнянь збереження, є функцією координат і часу і прагне до 

нульового значення в процесі вирішення. На практиці в програмних 

комплексах нев’язка обчислення зазвичай характеризується її максимальною 

(MAX) і середньоквадратичною величиною (RMS). 

Дискретизація розрахункової області проводилась у вбудованому 

редакторі сіток ANSYS ICEM CFD. Вся розрахункова область розбивалась на 

тетраедри, а поблизу поверхні стінки створювалися трикутні призматичні 

шари, які дозволяють з достатньої точністю описувати процеси, що 

відбуваються як в примежовому шарі, так і в заглибленнях (рис 2.7). 

 

 

 

Рис. 2.7 Дискретизація розрахункової області 
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2.4 Обтікання гладкої труби, вибір моделі турбулентності 

 

В дослідженнях тестувались чотири моделі турбулентності, які 

найчастіше застосовуються при чисельному моделюванні процесів 

теплообміну: RNG k-ε (модель k-ε, удосконалена за допомогою теорії 

ренормалізаційних груп), SST модель Ментера; моделі напружень 

Рейнольдса – LRR та SSG.  Результати розрахунків за допомогою вказаних 

моделей порівнювались з літературними даними, з метою вибору найбільш 

адекватної моделі турбулентності. 

На рис. 2.8 приведені дані по середньому теплообміну при обтіканні 

одиночного гладкого циліндру. Як видно із рисунка, адекватно теплообмін 

при обтіканні потоком одиночної труби описує SST (Shear Stress Transport) 

модель турбулентності. Ця модель має переваги при розрахунку зовнішніх 

течіїй [58], і її було вибрано для подальших розрахунків. 

 

 
 

Рис. 2.8 Середній теплообмін при обтіканні одиночного циліндра, 

розрахунки з різними моделями турбулентності. 

Лінія – залежність із роботи [54] 
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В моделі SST задається вагова функція F1 для плавного переходу від k–

ε моделі до k–ω моделі, для отримання якісних результатів як в ядрі потоку, 

так і поблизу стінок і встановлений обмежувач на значення коефіцієнта μt. 

Це дозволяє точніше моделювати відрив потоку від гладких поверхонь. 

Математична модель SST об'єднує в собі кращі сторони k-ε і k–ω моделей. 

Вона дає хороші результати, зокрема, як при відриві потоку, так і при 

великих градієнтах тиску. Крім цього, модель показала себе надійною і не 

вимогливою до обчислювальної потужності.  

На рис. 2.9 показанi результати розрахунку локального теплообміну для 

гладкого цилiндра за допомогою обранної моделi та порівняння з 

лiтературними даними інших робіт. 

 

  

 

Рис. 2.9 Розрахунок локального теплообміну одиночної гладкої труби у 

порівнянні з літературними данними: 

1 – дані [54]; 2 – дані [55]; 3 – дані [57]; 4 – дані [56]; 

5 – комп’ютерне  моделювання, дані автора 
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Як видно з рисунку, розрахунок з використанням моделi турбулентностi 

SSТ вiдповiдає характеру процесiв теплообмiну цилiндричних поверхонь та 

показує достатній кількісний збiг з лiтературними данними.  

 

2.5 Фізична картина течії при обтіканні одиночної труби із 

заглибленнями 

2.5.1 Переріз труби, в якому потік набігає на заглиблення 

В результаті чисельного моделювання процесів теплообміну при 

обтіканні циліндра із заглибленнями за допомогою програмного пакету 

ANSYS CFX з використанням моделі турбулентності SST отримані поля 

швидкості потоку. На рис. 2.10 наведено характерні картини течії при 

обтіканні гладкого циліндру та циліндру із заглибленнями для значення 

швидкості набігаю чого потоку 9 м/с (Refd = 13100). Для циліндру із 

заглибленням показана картина для перерізу, коли центр першого 

заглиблення знаходиться у лобовій точці. 
 

 

 

 

Рис. 2.10 Характер течії при поперечному обтіканні труби при значенні 

числа Рейнольдса Refd=13100: 
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а – гладка труба; б – труба із заглибленнями для варіанта розташування 

першого заглиблення у лобовій точці 

 

Як видно із рисунку, картини течії суттєво відрізняються. По-перше, для 

циліндру із заглибленнями  область сліду за циліндром  є дещо коротшою у 

порівнянні із гладким циліндром. Крім цього, вона має більш складну 

структуру, із утворенням окремого вихору на відстані від основної зони 

зворотної течії. По-друге, зона відриву потоку зміщується вниз за течією.  

На рис. 2.11 наведено залежності кутів відриву потоку, отриманих в 

результаті аналізу картини течії, від числа Рейнольдса для трьох досліджених 

значень швидкостей набігаючого потоку: 5,0; 6,5 та 9,0 м/с. 

 
 

 

 

Рис. 2.11 Залежність кута відриву потоку від числа Рейнольдса: 

1 – циліндр із заглибленнями, 2 – гладкий циліндр    

 

По-перше, слід відзначити, що для циліндру із заглибленнями зі 

збільшенням числа Рейнольдса точка відриву зміщується вниз по потоку. Для 

гладкого циліндру вона не змінює своєї координати в дослідженому діапазоні 
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Refd., і становить величину 84°. При швидкості потоку 5,0 м/с кутова 

координата відриву потоку для циліндру із заглибленнями є меншою у 

порівнянні з гладким циліндром, і складає 80°. Зі зростанням швидкості кут 

відриву збільшується, і, відповідно, зменшується область зворотних течій. 

Для варіанту швидкості потоку 6,5 м/с кут відриву для циліндру із 

заглибленнями становить 87°, а для швидкості 9,0 м/с – 95°.  

На рис. 2.12 показана залежність відносної довжини зони зворотних 

течій для гладкого циліндра і циліндра з заглибленнями від числа 

Рейнольдса. Як видно з рисунка, нанесення заглиблень зменшує довжину 

зони зворотних течій за циліндром при всіх числах Рейнольдса.   

При швидкості набігаючого потоку 9 м/с безрозмірна довжина зони 

зворотних течій L/d становить 1,7; при швидкості 6,5 м/с – 2,3; при швидкості 

5 м/с – 2,9. Як видно з рисунка, зі збільшенням швидкості потоку зона 

зворотних течій суттєво зменшується в досліджуваному діапазоні 

швидкостей.  

 

 

Рис. 2.12 Залежність відносної довжини зони 

 зворотної течії від числа Рейнольдса: 

1 – гладкий циліндр, 2 – циліндр із заглибленнями 
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Коефіцієнт лобового опору визначався наступним чином: 

 

2

2
D

p
C

w


 ,     (2.8) 

 

де ρ – густина середовища, w – швидкість набігаючого потоку, Δp – різниця 

середнього тиску між лобовою (0…±90°) та кормовою (±90°…180°) 

частинами циліндру. На рис. 2.13 показані результати порівняльного 

розрахунку коефіцієнту лобового опору для циліндру із заглибленнями та 

гладкого циліндра. 

Для гладкого циліндра значення коефіцієнта лобового опору є 

постійним, і становить 1,15, що узгоджується з даними [54] (СD=1,2). Таким 

чином, нанесення заглиблень на поверхню циліндру сприяє суттєвому 

зменшенню коефіцієнту лобового опору (на 17% при Refd = 7300, і на 27% 

при Refd = 13100). 

 

 

Рис. 2.13 Залежність коефіцієнта лобового 

опору від числа Рейнольдса: 
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1 – гладкий циліндр, 2 – циліндр із заглибленнями 

 

Коефіцієнт тиску визначався наступним чином: 
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 ,    (2.9) 

 

де ρ – густина середовища, w – швидкість набігаючого потоку, 
0p – повний 

тиск перед циліндром, 
wp – статичний тиск на стінці циліндра. На рис. 2.14 

показані результати порівняльного розрахунку коефіцієнту тиску для 

циліндру із заглибленнями при швидкостях потоку 9 м/с, 6,5 м/с та 5 м/с та 

гладкого циліндра при швидкості потоку 9 м/с. 
 

 

 

 

Рис. 2.14 Розподіл коефіцієнта тиску по поверхні циліндра: 

    1 –  Refd=13100, циліндр з заглибленнями, 

   2 – Refd=13100, гладкий циліндр, 

    3 – Refd=9500, циліндр з заглибленнями, 

    4 – Refd=7300, циліндр з заглибленнями 
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Як видно із рисунку, загальний характер розподілення коефіцієнту тиску 

по поверхні гладкого циліндра і циліндра з заглибленнями узгоджуються 

задовільно. Локальні «сплески» тиску обумовлені зростанням тиску в 

заглибленнях. 

На рис. 2.15 а показано характер течії у першому (лобовому) 

заглибленні. Тут спостерігається типова картина набігання потоку на 

перешкоду – потік зіштовхується зі стінкою заглиблення і симетрично огинає 

перешкоду. У другому заглибленні (рис. 2.15 б) виникає вихор, який займає 

центральну та задню частини заглиблення. У передній частині заглиблення 

утворюється застійна зона. В цій зоні відбувається зрив вихору та його викид 

за задню частину заглиблення.
 

 

  

а) б) 

 

Рис. 2.15 Векторне поле швидкостей в заглибленнях (Refd=13100): 

а) у першому (лобовому) (φ=0°); б) у другому (φ=45°) 

 

 

На рис. 2.16а представлений характер течії у третьому заглибленні. 

Воно повністю заповнене вихором. З цього заглиблення починається зона 

зворотної течії біля передньої частини заглиблення, де розташована точка 

відриву. 
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Поле швидкостей у четвертому заглибленні показане на рис. 2.16,б. Це 

заглиблення повністю розташоване у зоні зворотних течій. У передній та 

задній частинах заглиблення розташовані вихори, які зриваються на кромках 

заглиблення. 

На рис. 2.17 наведене поле швидкостей у п’ятому, кормовому, 

заглибленні, яке також знаходиться у зоні зворотних течій. Тут 

спостерігається набігання потоку на заглиблення в зворотному напрямку та 

формування вихорів біля стінок заглиблення. 

 

  

а) б) 

 

Рис. 2.16 Векторне поле швидкостей в заглибленнях (Refd=13100): 

а) третьому (φ=90°); б) четвертому (φ=135°) 

 

 

 

Рис. 2.17 Векторне поле швидкостей у  п’ятому (кормовому)  

заглибленні  (φ=180°), Refd=13100 
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2.5.2 Переріз труби, в якому потік набігає в область між 

заглибленнями 

Також був розглянутий випадок, коли потік набігає не на заглиблення, а 

на область циліндра між заглибленнями. На рис. 2.18 зображений характер 

течії при швидкості набігаю чого потоку 9 м/с (Refd = 13100) для варіантів 

натікання потоку на заглибину, та в область між заглибинами. Суттєвої 

різниці між двома варіантами не спостерігається.  

 

  

а) б) 

 

Рис. 2.18 Векторні поля швидкостей для обтікання 

 циліндру із заглибинами при  Refd=13100: 

а – набігання потоку між заглибленнями; 

б – набігання потоку в область між заглибленнями 

 

Не змінюється також і кутова координата точки відриву потоку – як і 

для варіанта натіканні потоку на заглибину, вона становить 95°. Також не 

змінюється і безрозмірна довжина зони зворотних течій L/d за циліндром. 
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Для числа Рейнольдса Refd=13100 вона становить 1,7, для Refd=9500 – 2,3, для 

Refd=7600 – 2,9. Розбіжності між зрізом при набіганні потоку на заглиблення 

та зрізом при набіганні потоку між заглибленнями відсутні.  

На рис. 2.19 показані результати розрахунку коефіцієнту тиску для 

циліндру із заглибленнями для варіанту натікання потоку в область між 

заглибленнями при швидкостях потоку 9 м/с, 6,5 м/с та 5 м/с та гладкого 

циліндра при швидкості потоку 9 м/с. Як і у випадку набігання потоку на 

перше заглиблення, загальний характер зміни коефіцієнта тиску по поверхні 

циліндра з заглибленнями узгоджується з аналогічним параметром гладкого 

циліндра. Локальні «сплески» тиску обумовлені зростанням тиску в 

заглибленнях. 

 
 

Рис. 2.19 Розподіл коефіцієнта тиску по поверхні циліндра для варіанту 

набігання потоку в область між заглибинами: 

1 –  Refd=13100, циліндр з заглибленнями, 

2 – Refd=9500, циліндр з заглибленнями, 

3 – Refd=7300, циліндр з заглибленнями, 

4 – Refd=13100, гладкий циліндр 

 

На рис. 2.20 – 2.22 приведені векторні поля швидкостей у заглибленнях 

у випадку, коли потік набігає на поверхню циліндра між двома 

заглибленнями зі швидкістю 9 м/с. 
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а) б) 

Рис. 2.20 Векторне поле швидкостей в заглибленнях  (Refd=13100): 

а) першому (φ=20°); б) другому (φ=65°) 

 

  

а) б) 

Рис. 2.21 Векторне поле швидкостей в заглибленнях (Refd=13100): 

а)третьому (φ=110°); б) четвертому (φ=155°) 

 

 

Рис. 2.22 Векторне поле швидкостей 

 в п’ятому заглибленні  (φ=-20°, Refd=13100) 
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У першому заглибленні (рис. 2.20 а) потік вдаряється у його передню 

стінку та зривається на передній кромці, а в задній частині утворюється 

вихор. У другому заглиблені (рис. 2.20 а) центральна і передня частини 

заповнені великим вихором, в задній утворюється ще один невеликий вихор. 

Після цього заглиблення починається зона зворотних течій. 

Третє заглиблення (рис. 2.21а) знаходиться у зоні зворотних течій та 

повністю заповнене вихором. Четверте заглиблення (рис. 2.21б) також 

знаходиться в зоні зворотних течій, проте вихор в ньому не утворюється.  

На рис. 2.22 показаний характер руху потоку у п’ятому заглибленні. 

Воно знаходиться у зоні зворотних течій і заповнене вихором, який 

знаходиться в передній частині та зривається за задньою кромкою.  

 

2.6 Теплообмін при обтіканні одиночної труби із заглибленнями 

 

На рис. 2.23 показано кутовий розподіл локального коефіцієнту 

тепловіддачі для варіантів набігання потоку на заглиблення (рис. 2.23а), та в 

область між заглибленнями (рис. 2.23б).  

Як видно з рисунка, локальний ріст тепловіддачі спостерігається на 

поверхні циліндру одразу після заглиблень, а в самих заглибленнях вона 

досить мала. Це узгоджується з даними з теплообміну на плоскій поверхні із 

заглибленнями [59]. Порівнюючи результати розподілу локального 

коефіцієнту тепловіддачі для випадку набігання потоку на заглиблення з 

картинами фізичної структури потоку (див. рис. 2.15 – 2.17) можна зробити 

висновок, що максимальний коефіцієнт тепловіддачі спостерігається на 

вихідній кромці другого та вхідній кромці третього за потоком заглиблень. 

На задній кромці другого заглиблення відбувається відривання вихорів та їх 

викид за задню частину заглиблення (рис. 2.23а). На задній кромці 

четвертого заглиблення відбувається зрив вихору при зворотній течії.  
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а) б) 

 

Рис. 2.23 Кутовий розподіл локального коефіцієнту 

тепловіддачі (Refd=13100): 

1– циліндр із заглибленнями; 2 – гладкий циліндр; 

а) набігання потоку на заглиблення;  

б) набігання потоку на область між заглибленнями 

 

У випадку набігання потоку на область між заглибленнями (рис. 2.23 б) 

різке збільшення коефіцієнта тепловіддачі спостерігається на задній кромці 

другого, передній кромці третього та передній кромці четвертого заглиблень 

за потоком. Що пояснюється, судячи з картин фізичної структури потоку 

(див. рис. 2.20 – 2.22), зривом вихорів, які утворюються в заглибленнях.  

На рис.2.24 показані кутові розподіли фактора інтенсифікації 

теплообміну для варіантів набігання потоку на заглиблення (чорний колір) та 

в область між заглибленнями (червоний колір) при швидкості набігаючого 

потоку 9 м/с (Refd=13100).  

Для пояснення механізму тепловіддачі при обтіканні циліндру із 

заглибленнями було проаналізовано внесок  у тепловіддачу різних частин 

поверхні. У таб.2.1 наведено середні коефіцієнти тепловіддачі: у заглиблення 

αin,, у зоні за заглибленнями αex, на всьому циліндрі αov,  а також відносний 

вклад тепловіддачі у заглибленнях до тепловіддачі  за заглибленнями – αin/ 
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αov та відносний вклад тепловіддачі у заглибленнях до тепловіддачі на всьому 

циліндрі – αin/ αex при різних швидкостях потоку. 

 

 

Рис. 2.24 Кутовий розподіл фактора інтенсифікації теплообміну 

 циліндра з заглибленнями (Refd=13100): 

1– набігання потоку на заглиблення;  

2 – набігання потоку на область між заглибленнями 

 

Таб. 2.1 

Середні коефіцієнти тепловіддачі в заглибленнях, за заглибленнями та 

на усій поверхні циліндра 

w, м/с Refd αin, Вт/м
2
 αex, Вт/м

2
 αov, Вт/м

2
 αin/ αov, % αin/ αex, % 

5 7300 30,820 77,069 63,575 48,5 40 

6,5 9500 38,648 89,543 76,708 50,4 43 

9 13100 52,504 109,851 98,912 53 48 

 

Приведені у таблиці результати дозволяють зробити висновок, що 

основною причиною локального зростання коефіцієнта тепловіддачі є 
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турбулізація потоку за заглибленнями. Тоді як у самому заглибленні 

коефіцієнт тепловіддачі нижчий ніж для гладкого циліндра. Це узгоджується 

з результатами дослідження локального теплообміну при обтіканні плоскої 

поверхні із заглибленнями.  

На рис. 2.25 показана залежність відношення коефіцієнту тепловіддачі 

сумарної поверхні, зайнятої заглибленнями, до коефіцієнту тепловіддачі 

поверхні циліндру, що залишилась, тобто за винятком заглиблень. Це 

відношення становить 40…48%, причому зі збільшенням числа Рейнольдса 

внесок у тепловіддачу внутрішньої поверхні заглиблень дещо зростає. 

 

 

 

Рис. 2.25 Залежність відношення коефіцієнту тепловіддачі сумарної 

поверхні, зайнятої заглибленнями, до коефіцієнту тепловіддачі поверхні 

циліндру, що залишилась, тобто за винятком заглиблень 

 

На рис. 2.26 показано залежність середнього по окружності коефіцієнту 

тепловіддачі циліндра із заглибленнями та гладкого циліндру 

(число Нусельта) від числа Рейнольдса. Як видно із рисунка, дані по середній 

тепловіддачі добре співпадають із залежністю із роботи [54]. Розрахунки 
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коефіцієнту тепловіддачі для циліндра із заглибленнями проводились з 

використанням площі гладкого циліндра. Із рисунку видно, що зі 

збільшенням числа Рейнольдса набігаючого потоку тепловіддача циліндра з 

заглибленнями зростає. 

 

 

Рис. 2.26 Залежність середнього коефіцієнту 

 тепловіддачі від числа Рейнольдса: 

1 – гладкий циліндр; 2 – циліндр із заглибленнями; 

3 – залежність із роботи [54] 

 

З метою встановлення впливу нанесення заглиблень на поверхню 

циліндра на інтенсивність тепловіддачі, розраховувався фактор 

інтенсифікації тепловіддачі, тобто  відношення середнього коефіцієнта 

тепловіддачі досліджуваної поверхні до усередненого коефіцієнта 

тепловіддачі аналогічного гладкого циліндра (рис. 2.27). Як видно із рисунка, 

при числах  Рейнольдса Refd=13100 та Refd=9500 рівень інтенсифікації 

тепловіддачі складає величину 1,04 та 1,06. При значенні числа Рейнольдса 

Refd=7300 нанесення заглиблень на поверхню циліндра практично не впливає 

на коефіцієнт тепловіддачі.  
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На рис. 2.28 приведено залежність відношення коефіцієнта лобового 

опору циліндра з заглибленнями до коефіцієнта лобового опору гладкого 

циліндра від числа Рейнольдса. 

 

 

Рис.2.27 Залежність відношення середнього коефіцієнту тепловіддачі 

циліндра з заглибленнями до середнього коефіцієнту тепловіддачі гладкого 

циліндра від числа Рейнольдса  

 

 

Рис. 2.28 Залежність відношення коефіцієнта лобового опору циліндра 

з заглибленнями до коефіцієнта лобового опору 

 гладкого циліндра від числа Рейнольдса 
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Як видно з рисунка, нанесення заглиблень на циліндр сприяє 

зменшенню лобового опору, що позитивно впливає на теплогідравлічну 

ефективність поверхні. В досліджуваному діапазоні швидкостей потоку зі 

зростанням числа Рейнольдса вказаний ефект стає суттєвішим. Осереднені 

характеристики теплообміну (числа Нуссельта), лобового опору для циліндра 

з заглибленнями та для гладкого циліндра, та фактор аналогії Рейнольдса для 

досліджуваної поверхні зведені у Таб. 2.2. 

Таб. 2.2 

Середні характеристики інтенсивності тепловіддачі та лобового опору 

для гладкої поверхні та поверхні з заглибленнями 

w, 

м/с 
Refd Nu Nu0 Nu/Nu0 CD CD0 CD/CD0 FAR 

5 7300 47,8 47,3 1,01 0,96 1,15 0,83 1,22 

6,5 9500 57,6 55,4 1,04 0,94 1,15 0,82 1,26 

9 13100 70,9 67,5 1,05 0,83 1,15 0,72 1,46 

 

Як видно з таблиці, зі збільшенням числа Рейнольдса підвищується 

фактор аналогії Рейнольдса, тобто покращуються теплогідравлічні 

властивості обтікання циліндру із заглибленнями. 

 

2.7 Висновки по розділу 2 

 

В результаті математичного моделювання гідродинаміки та теплообміну 

при поперечному обтіканні одиночного циліндру із заглибленнями  в 

діапазоні чисел Рейнольдса Refd=7300...13100, що відповідають перехідному 

режиму течії, було отримано наступні результати: 

1. Комп’ютерне моделювання та порівняння отриманих результатів з 

літературними даними показало, що SST модель турбулентності дозволяє 

адекватно описати термогазодинаміку циліндричних поверхонь з 

заглибленнями на зовнішній стороні в досліджуваному діапазоні чисел 

Рейнольдса. 
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2. Результати досліджень гідродинаміки циліндричної поверхні з 

заглибленнями показали: 

а) Кут відриву потоку з ростом числа Рейнольдса змінюється від 80° до 

95°, тоді як для гладкої труби він не змінюється і становить 84°. Тобто 

нанесення заглиблень затягує появу зони відриву при числах Рейнольдса 

Refd = 9500..13100. 

б) Безрозмірна довжина L/d зони зворотних течій за циліндром з 

заглибленнями змінюється з ростом числа Рейнольдса від 2,9 до 1,7. 

Нанесення заглиблень зменшує довжину зони зворотних течій за циліндром в 

усьому діапазоні досліджених чисел Рейнольдса. 

в) Коефіцієнт лобового опору циліндра із заглибленнями складає 

0,96…0,83, і зменшується зі зростанням числа Рейнольдса. Для гладкого 

циліндра цей коефіцієнт має постійне значення – 1,15.  

г) Характер кутового розподілу коефіцієнта тиску гладкого циліндра 

відповідає характерові коефіцієнта циліндра з заглибленнями. У випадку 

останнього спостерігаються локальні сплески тиску обумовлені зростанням 

тиску в заглибленнях. 

3. В ході дослідження теплообміну були отримані наступні результати: 

а) локальне зростання тепловіддачі має місце на поверхні циліндру 

одразу після заглиблень. За рахунок утворення вихорів у заглибленнях та їх 

зриву з кромок заглиблень максимальні значення коефіцієнту тепловіддачі 

спостерігаються саме на кромках заглиблень.  

б) Для всього досліджуваного діапазону чисел Рейнольдса нанесення 

заглиблень збільшило інтенсивність тепловіддачі в середньому на 2,6%, а 

коефіцієнт лобового опору зменшився на 21%. Середній фактор аналогії 

Рейнольдса становить 1,3. Найкращий результат отриманий для числа 

Рейнольдса – Refd=13100: нанесення заглиблень на поверхню збільшило 

інтенсивність тепловіддачі на 5%,  а коефіцієнт лобового опору зменшився на 

28%. Фактор аналогії Рейнольдса в цьому випадку становить 1,46. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ТЕПЛООБМІН І ГІДРОДИНАМІКА ПРИ ОБТІКАННІ 

П’ЯТИРЯДНОГО ПУЧКА ТРУБ ІЗ ЗАГЛИБЛЕННЯМИ: РЕЗУЛЬТАТИ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТА ЧИСЕЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

В розділі представлено описання експериментального стенда, робочої 

ділянки, системи вимірювань, об’єктів дослідження, наведено оцінку 

похибок вимірювань, обґрунтовано вибір комп’ютерної моделі, виконано 

порівняння та проаналізовано результати експериментальних та чисельних 

досліджень. 

 

3.1 Описання експериментальної установки  

Схема та фото експериментальної установки показані на рис. 3.1 та 3.2. 

 

 
 

Рис. 3.1 Схема експериментальної установки: 

1 – вхідний канал; 2 – витратомір; 3 – хонейкомб; 4 – передвключений 

прямокутний канал; 5 – робоча ділянка; 6 – вихідний прямокутний канал; 7 – 

вихідний патрубок; 8 – додатковий патрубок з вентилем 
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Рис. 3.2 Фото експериментальної установки. 

 

Установка представляє собою газодинамічний контур відкритого типу, 

який працює за рахунок всмоктування атмосферного повітря   вентилятором. 

Повітряний потік поступав у вхідний канал прямокутного 1 (рис. 3.1), в 

якому розташовано витратомір (чашковий анемометр) 2, проходив через 

хонейкомб, який слугує для забезпечення рівномірного поля швидкостей по 

перерізу каналу, потім поступав до передвключеного каналу 4 прямокутного 

перерізу 105х200 мм
2
 довжиною 630 мм, і потім – до робочої ділянки 5, яка 

складається з п’ятирядного пучка труб шахового розташування. Після цього 

потік через вихідний прямокутний канал 6, який переходить у конічний 

патрубок 7, поступав до всмоктую чого патрубку вентилятора. В контурі, 

перед вентилятором, передбачено додатковий патрубок 8 з вентилем, для 

підсосу повітря із атмосфери, з метою забезпечення можливості регулювання 
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витрати основного потоку (в бік його зменшення). Стінки передвключеного 

каналу, робочої ділянки та вихідного прямокутного каналу виготовлялись з 

оргскла з шорсткістю поверхні не більше Rz = 1,0. Загальна товщина каналу з 

оргскла складала 970 мм.  

Схему робочої ділянки із п’яти рідів труб показано на рис. 3.3. Діаметр 

всіх труб d складав 22 мм, довжина кожної труби дорівнювала 220 мм, а 

робоча довжина з нанесеними заглибленнями, в межах поперечного перерізу 

каналу, l = 105 мм. Відносні поперечний і повздовжній шаги розташування 

труб у пучку складали відповідно: s1/d = 1,7 s2/d = 1,2. 

 

 

 

Рис. 3.3 Схема робочої ділянки (п’ятирядний пучок труб) 

 

3.2 Обґрунтування режимних параметрів дослідження, об’єкти 

дослідження 

Загальною направленістю експериментальних та розрахункових 

досліджень, які виконано в дисертації, було вивчення можливості 

удосконалення теплообмінних апаратів трубчастого типу для енергетики, 

хімічної технології, металургії та інших галузей промисловості. Як показано 

в розд. 1, використання заглиблень на поверхні труби створює умови для 



 97 

випереджаючого зростання теплообміну у порівнянні із зростанням 

гідравлічного опору, що передумовою створення теплообмінних апаратів, які 

мають більш кращі теплогідравлічні та масогабаритні показники. 

Наявні в літературі дослідження гідродинаміки поперечного обтікання 

циліндрів із заглибленнями відноситься, в основному, до області високих 

значень числа Рейнольдса: від 2·10
4
 до 10

6
. Разом з тим, для теплообмінних 

апаратів, основаних на поперечному обтіканні трубних пучків, характерні 

досить низькі числа Рейнольдса: від 10
3 

до 2·10
4
, тому для досліджень 

обтікання трубних пучків з поверхневими заглибленнями було вибрано цей 

діапазон значень Red. В цьому діапазоні результати дослідження теплообміну 

і гідродинаміки при поперечному обтіканні трубних пучків із заглибленнями 

є практично відсутніми. 

Схему конічного заглиблення показано на рис. 3.4.  Глибина h 

дорівнювала 1,3 мм, діаметри D і D1 складали відповідно 4 мм і 3 мм, 

(відносна глибина h/D = 0,325), радіус скруглення кромки  r = 0,25 мм. 

 

 
 

Рис. 3.4 Форма дослідженого поверхневого заглиблення 

 

По окружності труби (рис. 3.5) було виконано 15 рядів заглиблень, які 

розташовані у шаховому порядку, всього 318 заглиблень, густина γ 

заповнення поверхні складала 55%. Відношення повної поверхні трубки (з 

урахуванням поверхні заглиблень) до поверхні гладкої трубки складало 1,41. 
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Рис. 3.5 Загальний вигляд (фото) дослідженої труби із заглибленнями 

 

Всі труби виготовлялись з тонколистової нержавіючої сталі 1Х18Н9Т 

товщиною 0,2 мм. Формування заглиблень виконувалось на спеціально 

спроектованому та виготовленому штампі, фото якого показано на рис. 3.6. 

Після штамповки листи вигинались на шаблоні в трубу та зварювались 

контактним зварюванням. Зварний шов покривався припоєм, для 

забезпечення повної герметичності, після чого виконувалось його 

шліфування. При установці труб в робочій ділянці шов розташовувався у 

кормовій частині пучка.  

 

 

 

Рис. 3.6 Деталі штампу для виготовлення плоских 

 поверхонь із заглибленнями: 

1 - матриця; 2 - пуансон; 3 - накладка 
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3.3 Методика проведення експериментів 

Схему вимірювань показано на рис. 3.7. В експериментах вимірювались: 

витрата повітря (перед хонейкомбом), температура повітря та статичний тиск 

на вході в трубний пучок і на виході з нього, повний тиск на вході в робочу 

ділянку, перепад статичного тиску на пучку, температура стінок 

вимірювальних труб (центральні труби 1-го, 3-го та 5-го рядів (заштриховані 

на рис. 3.3). Відбір статичного тиску при вимірюванні перепаду на пучку 

проводився на боковій стінці каналу в точках на відстані 100 мм до пучка і на 

відстані 180 мм після нього (останнє значення вибиралося з міркування, 

щоби уникнути впливу зони зворотних токів після останнього ряду труб на 

всіх режимах, що досліджувались). 

 

 

 

Рис.3.7 Схема вимірювань 

 

Для визначення витрати повітря використовувався чашковий 

анемометр,  який попередньо тарувався за допомогою вимірювання трубкою 

Піто  та подальшого інтегрування поля динамічного тиску по перерізу 

каналу. Для вимірювань використовувався мікроманометр МКВ–2500–0,02. 

Температура повітряного потоку вимірювалась зразковим ртутним 

термометром з ціною ділення 0,1°С, статичний тиск в різних точках 

вимірювався диференційними манометрами, перепад статичного тиску 
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вимірювався мікроманометрами МКВ–2500–0,02. Густина повітря 

визначалась за рівнянням стану з використанням значень температури та 

статичного тиску потоку, отриманих при вимірюваннях. 

В експериментах з теплообміну середній по поверхні  трубки коефіцієнт 

тепловіддачі визначався за допомогою методики, яка базується на 

використанні калориметра з льодом, який тане [61].  Вимірювання 

коефіцієнту тепловіддачі проводились для центральних труб 1-го, 3-го и 5-го 

рядів (заштриховані на рис. 3.3). В середній частині кожної з вимірювальних 

труб були вбудовані льодові калориметри довжиною 110 мм. Кінці циліндрів 

були ретельно теплоізольовані, і  поміщались в непроточні повітряні камери. 

Досліджувана труба заповнювалась дистильованою водою, і поміщалась в 

морозильну камеру для утворення льоду. Після експерименту вимірювалась 

кількість води, що утворилась, і на основі цього визначався середній 

тепловий потік та середній коефіцієнт тепловіддачі. Для перевірки масового 

балансу вимірювалась також кількість льоду, що залишився в циліндрі. 

Об’єми льоду, що розтанув і що залишився, визначались за допомогою 

мірної ємності з ціною ділення  0,1 мл. Середній по пучку коефіцієнт 

тепловіддачі знаходився за допомогою інтегрування розподілення 

коефіцієнту тепловіддачі по окремих рядах. 

Температури стінок вимірювальних труб та льоду в центрі труби 

вимірювались хромель-копелевими термопарами з діаметром проводів 0,5 

мм. Всі термопари проходили індивідуальне тарування в термостаті УТ-15 з 

використанням зразкового ртутного термометра с ціною ділення 0,1°С, 

холодні спаї термопар поміщались в нуль-термостат (посудина Дьюара з 

льодом, що тане). 

При проведенні експериментів після включення вентилятора і системи 

вимірювань  витримувався певний проміжок часу для виходу установки на 

постійний режим, коли показання всіх термопар на протязі 10 хвилин 

відрізнялись на величину не більше ±0,5%. Потім на місце однієї з трубок 

встановлювалась трубка-калориметр, і певний час витримувалась в потоці 
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повітря. Після цього трубка виймалась для вимірювання кількості води, що 

утворилась. Дана процедура застосовувалась і для решти вимірювальних 

трубок. 

Кількість теплоти, яка підводиться до бокової поверхні циліндра-

калориметра для утворення певного об’єму води, визначалось за допомогою 

рівняння теплового балансу: 

 

( ) ( )м f fн м л f fн лQ rV c t t F c t t V        ,   (3.1) 

 

де F – бокова поверхня циліндра-калориметра, м
2
; V – об’єм води, що 

утворився, м
3
;  r – питома теплота фазового переходу воды, Дж/кг;  cл и  cM  –

 питома теплоємність льоду та металу трубы; tf и tfH – температура фазового 

переходу та початкова температура льоду; δ – товщина стінки калориметра, 

м;  ρ, ρM и ρл  – густина води, льоду та металу, кг/м
3
. Доданки у правій 

частині рівняння визначають, відповідно, теплоту, витрачену на плавлення 

льоду, підведену до стінки калориметра, і витрачену на нагрів льоду до 

температури плавлення. 

Середня товщина шару води, що утворилась за час експерименту, 

складає величину: 
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де Di – внутрішній діаметр трубки, V – об’єм води, що утворився,  L – 

довжина калориметра. 

Вираз для середнього по поверхні теплового потоку через стінку 

калориметра має вигляд: 
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де τ – час вимірювання, с,  – середній коефіцієнт тепловіддачі від поверхні 

калориметра, Вт/(м
2
·К); S – товщина шару води, що утворилась за час 

експерименту, м; λ и λМ – коефіцієнти теплопровідності води і металу, 

відповідно, Вт/(м·К), ti – температура набігаючого повітря, К. 

Середній коефіцієнт теплопередачі від повітря до льоду у калориметрі 

визначається з наступного виразу, що отриманий (3.3): 
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Дані з середнього теплообміну представлялись у вигляді середнього 

числа Нуссельта, яке визначалось по співвідношенню: 
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      (3.5) 

 

Обробка даних з гідравлічного опору  пучка труб проводилась з 

використанням числа Ейлера, приведеного до одного ряду труб: 
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де N – кількість рядів у пучку; Δp – перепад тиску на пучку, н/м
2
; w –

 швидкість потоку у мінімальному перерізі пучка, м/с; ρ – густина потоку 

повітря. При узагальненні дослідних даних теплофізичні властивості повітря 

визначались по температурі набігаю чого потоку. В якості визначальних 

параметрів використовувались діаметр циліндру та швидкість потоку в 
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мінімальному прохідному перерізі пучка. При визначенні коефіцієнту 

тепловіддачі використовувалась площа гладкого циліндру без урахування 

поверхні заглиблень. 

Обробка даних з теплообміну проводилась наступним чином. Спочатку, 

за допомогою метода найменших квадратів, оброблялись дані окремо для 1-

го, 3-го и 5-го рядів з отриманням залежностей числа Нуссельта від числа 

Рейнольдса, у вигляді степеневих функцій Nu=a·Re
n
. Потім знаходились 

середньо інтегральні значення коефіцієнтів «a» та «n»  для всього пучка.   

Швидкість повітряного потоку перед пучком змінювалась в діапазоні 

1…9 м/с, його температура складала 15…20°С, число Рейнольдса Red,, яке 

визначається по діаметру трубки, змінювалось в інтервалі 3000…25000. 

 

3.4 Оцінка похибок вимірювань 

Визначення похибок вимірювань проводилось згідно рекомендацій 

[62]. Абсолютні похибки вимірювань визначались у відповідності до 

паспортних даних приладів та значень ціни ділення шкали. При обробці 

результатів вимірювань виконувались наступні операції з результатами 

вимірювань: 

а) абсолютна та відносна похибки суми двох величин: 
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б) абсолютна та відносна похибки різниці двох величин: 
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в) абсолютна та відносна похибки добутку двох величин: 
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г) абсолютна та відносна похибки відношення двох величин: 
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Середні значення виміряних величин, абсолютні та відносні похибки 

зведені в таб. 3.1. 

Проведене порівняння похибок при визначенні коефіцієнтів 

тепловіддачі по температурному перепаду в стінці і за допомогою 

калориметричного методу показало, що застосування калориметрії дозволяє 

зменшити похибку більш, ніж у півтора рази. Таким чином, похибка 

визначення основних величин відповідає вимогам проведення 

теплофізичного експерименту. 
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 Таб. 3.1.  

Похибки вимірювань 

Позначення 

параметра 

Середня 

величина 
Розмірність 

Абсолютна 

похибка, Δz 

Відносна 

похибка, 

ε,% 

τ 180 с 0,05 2,78·10
-2

 

d 22 м 0,1 0,45 

δ 0.002 м 0,00001 5.0·10
-1

 

S 2,426·10
-3

 м 0,00005 2,06 

F 6,283·10
-3

 м
2 

8,0·10
-6

 9,26·10
-2

 

V 1,248·10
-5

 м
3
 88,36·10

-9
 7,08·10

-1
 

ti 20,0 
о
С 0,05 2,5·10

-1
 

tf -12,90 
о
С 0,05 3,88·10

-1
 

Δt -12,9 
о
С 0,05 3,88·10

-1
 

Δtм 4,0 
о
С 0,4 10,0 

Q 11323 Дж 39,89 8,27·10
-1

 

Q 30,8 Вт 0,0432 3,42· 

α 160,0 Вт/(м
2
·К) 16,8 10,5 

w 5 м/с 0,2 4,0 

Re 15000 – 600 4,0 

Δp 50 Па 0,2 0,4 

Eu 0,15 – 8,6·10
-3 

5,7 

Nu 120 – 12,6 10,5 

 

 

3.5 Тестові експерименти: теплообмін та гідравлічний опір 

п’ятирядного гладкотрубного пучка 

На першому етапі  проводились тестові експерименти з вимірювання 

середнього коефіцієнту тепловіддачі та опору гладкотрубного п’ятирядного 

пучка. Ці результати були необхідними як для порівняння з відомими 
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залежностями, так і для визначення ступеню інтенсифікації теплообміну та 

фактору підвищення гідравлічного опору в експериментах з трубами із 

заглибленнями.  На рис. 3.8 приведені данні з теплообміну для окремих рядів 

пучка. Як видно із рисунка, для глибинних рядів отримано задовільний збіг із 

залежністю [63], однак для першого ряду дані теперішніх експериментів 

розташовані на 20% вище. Можливо, це пов’язано з турбулізацією потоку 

після його виходу із хонейкомбу. 

Проте, можна відмітити, що при визначенні ступеня інтенсифікації 

теплообміну при використанні труб із заглибленнями вплив цього фактора 

нівелюється, оскільки у відносній формі він діє однаково  для обох варіантів. 

В результаті узагальнення даних для середнього теплообміну 

п’ятирядного пучка гладких труб отримано наступну залежність: 

 

 

 

Рис. 3.8 Залежність числа Нуссельта від числа Рейнольдса 

 для окремих рядів гладкотрубного пучка:  

1 и 2 – залежності із [63] відповідно для першого і глибинного рядів 
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Рис. 3.9 Залежність числа Ейлера від числа Рейнольдса для 

гладкотрубного пучка:  

Точки – експеримент, лінія – залежність із [63] 

 

6,0
fdfd Re36,0Nu         (3.15) 

 

Цю залежність у подальшому буде використано для визначення ступеня 

інтенсифікації   теплообміну для трубного пучка із заглибленнями. 

На рис. 3.9 наведено залежність числа Ейлера від числа Рейнольдса для 

гладкотрубного пучка.  

Як слідує, число Ейлера для гладкотрубного пучка виявилось меншим на 

10%, ніж залежність із роботи [63]. По-видимому, це пов’язано зі впливом 

зовнішньої турбулентності потоку, яка знижує лобовий опір 1-го ряду 

внаслідок зменшення градієнту швидкості  в околі передньої критичної точки 

та зниження розрідження у кормовій зоні циліндрів [54]. 

Для приведеного (у розрахунку на один ряд) коефіцієнту опору 

гладкотрубного пучка отримано наступну залежність: 
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3,0
fdRe34,2Eu          (3.16) 

 

Ця залежність буде використовуватися для визначення ступеня 

підвищення опору  для трубного пучка із заглибленнями. 

Таким чином, можна констатувати, що установка та система 

вимірювань по точності вимірювань відповідає основним вимогам, які 

пред’являються до теплофізичних експериментів. 

 

3.6 Гідравлічний опір п’ятирядного пучка труб із заглибленнями 

 На рис.3.10 приведено залежність числа Ейлера для трубного пучка із 

заглибленнями від числа Рейнольдса. На цьому ж рисунку показано 

залежність (3.16), отриману автором  для гладкотрубного пучка. 

 

 

 
 

Рис. 3.10 Значення середнього коефіцієнту опору трубних пучків,  

приведені до одного ряду, в залежності від числа Рейнольдса: 

1 – гладкотрубний пучок; 2 – пучок труб з поверхневими заглибленнями. 

Лінія – залежність із роботи [63] для гладкотрубного пучка 
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Рис. 3.11 Залежність фактора підвищення опору пучка труб 

 із заглибленнями від числа Рейнольдса: 

1 – дані теперішніх досліджень; 2 – дані роботи [32]. 

Точки – пучок труб із заглибленнями. Лінія – гладкотрубний пучок 

 

На рис. 3.11 показано залежність для відносного числа Ейлера (ступеня 

підвищення опору) від числа Рейнольдса. 

Для приведеного коефіцієнту опору (в розрахунку на один ряд) пучка 

труб з поверхневими заглибленнями отримано наступну залежність: 

 

32,0
fdRe15,3Eu         (3.17) 

 

Як видно із рисунка, в розглянутому діапазоні змінення числа 

Рейнольдса фактор підвищення опору змінюється слабо, і складає величину 

Eu/Eu0 = 1,15…1,10. В роботі [32] значення Eu/Eu0 склало величину ~ 1,2, що 

на 5…10% більше, однак в цих експериментах досліджувався пучок труб з 

меншим поперечним шагом. 

3.7 Теплообмін п’ятирядного пучка труб із заглибленнями 
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На рис. 3.12 приведена залежність числа Нуссельта від числа Рейнольдса 

для окремих рядів пучка труб із заглибленнями. Як видно із рисунка, дані для 

третього та п’ятого рядів близькі по своїм значенням. 

 

 

 

Рис. 3.12 Залежність числа Нуссельта від числа Рейнольдса 

 для окремих рядів пучка труб із заглибленнями: 

лінія – залежність для середнього теплообміну для всього пучка 

 

На рис. 3.13  наведено порівняння даних для гладкотрубного пучка та 

пучка труб із заглибленнями по окремих рядах. Як видно із рисунка, для всіх 

рядів середнє по ряду число Нуссельта для труб із заглибленнями перевищує 

аналогічні числа Нуссельта для гладких труб.  

В результаті обробки даних за допомогою методу найменших квадратів 

отримані наступні залежності числа Нуссельта від числа Рейнольдса для 

окремих рядів: 

 

1-й ряд, гладкотрубний пучок:  6,0
fdfd Re30,0Nu     (3.18) 
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1-й ряд, труби із заглибленнями:  62,0
fdfd Re34,0Nu     (3.19) 

3-й ряд, гладкотрубний пучок:  6,0
fdfd Re36,0Nu     (3.20) 

3-й ряд, труби із заглибленнями:  62,0
fdfd Re40,0Nu     (3.21) 

5-й ряд, гладкотрубний пучок:  6,0
fdfd Re39,0Nu     (3.22) 

5-й ряд, труби із заглибленнями:  62,0
fdfd Re44,0Nu     (3.23) 

 

 
 

Рис. 3.13 Залежність числа Нуссельта від числа 

 Рейнольдса для окремих рядів: 

1 – гладкі труби; 2 – труби із заглибленнями 

 

Для середнього теплообміну всього пучка труб отримано наступну 

залежність: 
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62,0
fdfd Re41,0Nu         (3.24) 

 

Дещо більш «крута» залежність для теплообміну в пучку с трубами із 

заглибленнями у порівнянні з гладкотрубним пучком може бути пов’язана із 

взаємодією вихрових структур, які утворюються в сліді за циліндрами, та 

генеруються у заглибленнях, що призводить до додаткової турбулізації 

потоку. 

На рис.3.14 показана залежність відносного числа Нуссельта (фактора 

інтенсифікації теплообміну) для окремих рядів труб від числа Рейнольдса, а 

на рис.3.15 показана залежність цього фактора для всього пучка. 

  

 

Рис. 3.14 Залежність фактора інтенсифікації теплообміну 

 для рідів труб від числа Рейнольдса 

 

Як видно з рис. 3.14, найвищий рівень інтенсифікації теплообміну має 

місце для першого ряду, а для глибинних рядів він дещо знижується. Це 

пов’язано з тим, що глибинні ряди знаходяться у сліді попередніх, і потік 
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навколо них є достатньо турбулізованим. Таким чином, вплив вихрових 

структур, які виходять із заглиблень, для глибинних рядів знижується, у 

порівнянні з першим рядом. 

 

 

Рис. 3.15 Залежність фактора інтенсифікації теплообміну п’ятирядного 

 пучка труб із заглибленнями від числа Рейнольдса: 

 1 – дані досліджень автора; 2 – дані роботи [32] 

 

Для пучка в цілому, як видно із рис. 3.15, в розглянутому діапазоні 

змінення числа Рейнольдса фактор інтенсифікації теплообміну змінюється 

слабо, і складає величину: Nu/Nu0 = 1,34…1,4.  

Порівняння з даними [32] для пучка труб з глибокими заглибленнями, 

які було перераховано на величину швидкості в мінімальному перерізі пучка 

(в роботі число Рейнольдса розраховувалось по швидкості набігаю чого 

потоку), показує, що вони достатньо добре узгоджуються між собою, 

розбіжність не перевищує 10%. Проте дослідження автора виконані в більш 

широкому діапазоні числа Рейнольдса. 

 



 114 

3.8 Теплогідравлічна ефективність п’ятирядного пучка труб із 

заглибленнями 

На рис. 3.16 приведені дані з параметру аналогії Рейнольдса для пучка 

труб із заглибленнями у порівнянні з даними [32]. 

 

 

 

Рис. 3.16 Залежність фактора аналогії Рейнольдса 

 для пучків труб  із заглибленнями від числа Рейнольдса: 

1 – дані автора; 2,3 – дані роботи [32] відповідно для глибоких 

(h/D =0,37), і мілких (h/D = 0,085) заглиблень 

 

Як видно із рисунка, в діапазоні Re = 3000…25000 значення фактора 

аналогії Рейнольдса 
0

0

Eu/Eu

Nu/Nu
змінюється слабо, і складає величину 

1,17…1,27. В роботі [32] воно складає 1,1…1,15 для глибоких, і 1,3…1,5 - для 

мілких заглиблень. 

В результаті проведених експериментів отримані нові дані з теплообміну 

та опору п’ятирядного пучка труб з поверхневими заглибленнями в діапазоні 

змінення числа Рейнольдса 3000…25000. Для цих умов інтенсифікація 

середнього по пучку теплообміну складає 34…40% при зростанні 
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гідродинамічного опору всього на 10…15%. Значення фактора аналогії 

Рейнольдса склало 1,17…1,27, що дозволяє рекомендувати технологію 

поверхневих заглиблень для використання в теплообмінних апаратах 

трубчастого типу з покращеними теплообмінними характеристиками. 

 

3.9 Комп’ютерне моделювання поперечного обтікання п’ятирядного 

пучка труб із заглибленнями 

Гідродинаміка та теплообмін при поперечному обтіканні пучка труб 

відрізняється від обтікання одиночної труби, внаслідок впливу сусідніх труб. 

Омивання першого ряду відбувається аналогічно омиванню одиночної труби, 

а на наступні ряди впливають сліди від попередніх. Чисельне моделювання 

обтікання гладкотрубного пучка та пучка труб зі сферичними заглибленнями 

проводилось за допомогою програмного пакету ANSYS CFX. 

 

3.9.1 Вибір моделі  турбулентності, комп’ютерна модель  

Для розрахунків було вибрано модель турбулентності SST ТТ, яка 

показала адекватні результати при моделюванні поперечного обтікання 

одиночної труби (розділ 2).   При застосуванні цієї моделі вводилась функція, 

яка дорівнювала одиниці на верхній границі пограничного шару, та 

наближається до нуля поблизу стінки. Ця функція забезпечує плавний 

перехід від  k-ω моделі в пристінній області, до k-ε моделі далеко від стінки. 

Оскільки ця модель турбулентності при розрахунках пограничного шару є 

близькою до моделі k-ω, вона також є низькорейнольдсовою, і потребує 

забезпечення мілкої розрахункової сітки в пограничному шарі  (y + ≤ 2). 

Розрахунки проводились для чисел Рейнольдса, що визначалось по 

швидкості у мінімальному перетині, 14200; 18500 та 25600. Вони 

відповідають швидкостям набігаючого потоку відповідно 5,0, 6,5 та 9,0 

м/с. Комп’ютерна модель (рис. 3.17) представляла собою канал з розмірами 

132х44х911 мм, в якому був розташований п’ятирядний пучок труб.  
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Відстань від входу в канал до входу в пучок складала  10 калібрів, а від 

виходу з пучка до виходу із каналу – 15 калібрів. 

 

 

 

Рис. 3.17 Комп’ютерна модель 

 

Дискретизація розрахункової області проводилась у вбудованому 

редакторі сіток ANSYS Mesh 14.0. Для підвищення точності розрахунків на 

поверхні стінки утворювались призматичні шари, які дозволяють більш 

якісно описувати процеси, які відбуваються у пограничному шарі і у 

заглибинах. Основні параметри дискретизації розрахункової області були 

наступними: число призматичних шарів – 10, висота першого шару 5·10
-5 

м, 

фактор приросту 1,1. Максимальний розмір комірки складав 

~ 2,5 мм. Кількість елементів в моделі пучка труб дорівнює 16,5·10
6 .  

Розрахункова сітка покзана на рис. 3.18.  
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Рис. 3.18 Розрахункова сітка  

 

Теплофізичні властивості повітря задавались з використанням 

емпіричних рівнянь. 

Граничні умови задавались наступними: постійна температура 

(t = 22°C) і швидкість потоку на вході, і атмосферний тиск на виході, на 

поверхні труб задавались граничні умови першого роду: t = 0°C = const, по 

сторонах каналу задавались періодичні граничні умови. 

Розрахунок припинявся при відсутності змін у п’ятому знаку основних 

параметрів між послідовними ітераціями. 

 

3.9.2 Фізична картина течії при обтіканні пучка труб із 

заглибленнями 

На рис. 3.19 показані поля швидкостей потоку при обтіканні 

п’ятирядних пучків гладких труб та труб із заглибленнями для числа 

Рейнольдса Red = 25600 (wвх = 9 м/с). 
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 а б 

 

Рис. 3.19 Поля швидкостей при обтіканні п’ятирядних пучків, Red = 25600: 

а –  гладкотрубний пучок; б – пучок труб із заглибленнями. 

 

Картини потоку при обтіканні глибинних рядів гладких труб і труб із 

заглибленнями в цілому подібні, і особливі відмінності між глобальними 

картинами течії відсутні. На відміну від обтікання одиночної труби, в даному 

випадку вплив сусідніх циліндрів та «щільність» потоку призводить до 

суттєвого зменшення масштабу зони зворотних течій, за виключенням 

останнього ряду, коли потік виходить із пучка. При обтіканні труб у пучку 

відбуваються зміни вектору швидкості, що призводить до генерування 

турбулентності і зниження впливу вихрових структур, які виходять із 

заглибин, на точку відриву потоку та його фізичну структуру. 
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На рис. 3.20 показані у збільшеному масштабі поля швидкостей потоку, 

який омиває перший ряд пучка гладких труб та труб зі сферичними 

заглибленнями.  

 

 
 

а б 

 

Рис. 3.20 Поля швидкостей при обтіканні труби першого ряду, Red = 25600: 

а –  гладкотрубний пучок; б – пучок труб із заглибленнями 

 

Як видно з рисунка, точка відриву потоку для труби із заглибленнями 

зміщена униз за потоком в порівнянні з гладкою трубою, для якої точка 

відриву знаходиться під кутом 83˚ від лобової точки. Тобто, як і для 

одиночної труби, для труб першого ряду нанесення заглиблень на поверхню 

труби призводить до затягування появи зони зворотних течій. 

 

3.9.3 Теплогідравлічні характеристики обтікання пучка труб із 

заглибленнями. Порівняння з експериментом 

На рис. 3.21 а показані залежності числа Ейлера для гладкотрубного 

пучка. 
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Рис. 3.21 Залежність числа Ейлера від числа Рейнольдса: 

а –  гладкотрубний пучок; точки – розрахунок; лінія 1 – дані 

експериментів; лінія 2 – залежність із роботи [54];  

б – пучок труб із заглибленнями; точки – розрахунок; лінія 1 – дані 

експериментів; лінія 2 – дані експериментів з поправкою, яка враховує 

розбіжність умов експериментів та розрахунків.  

 

Як видно із рисунка, розрахунки для гладкотрубного пучка з 

розбіжністю до 9% співпадають з залежністю із роботи [54]. Дані 

експериментів дисертації розташовані нижче на 25%. Як відмічалось в п. 3.5, 

в певній мірі це пов’язано зі впливом зовнішньої турбулентності потоку, яка 

знижує лобовий опір 1-го ряду внаслідок зменшення градієнту швидкості  в 
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околі передньої критичної точки та зниження розрідження у кормовій зоні 

циліндрів [54]. 

Для пучка труб із заглибленнями (рис. 3.21 б) розбіжність 

розрахункових та експериментальних даних сягає 50%. Таку велику 

розбіжність можна пояснити недостатньо коректним розрахунком впливу 

вихрових структур, які утворюються у заглибленнях, викидаються у потік та 

взаємодіють з основним потоком. Для більш точного розрахунку потрібні 

більш досконалі моделі турбулентності. Але, якщо ввести поправку, яка 

враховує розбіжність умов експериментів та розрахунків, обчислену на 

основі даних для гладкотрубного пучка, розбіжність стає значно меншою 

(20…25%). 

 Дані з середнього теплообміну приведені на рис. 3.22.  

 

 

 

Рис. 3.22 Залежність числа Нуссельта від числа Рейнольдса: 

точки 1, 2 – дані комп’ютерного моделювання відповідно для 

гладкотрубного пучка та пучка труб із заглибленнями; лінія 1 – залежність із 

роботи [54] для гладкотрубного пучка; лінія 2 – експериментальні дані для 

пучка труб із заглибленнями 
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Як видно із рисунка, дані для гладкотрубного пучка дані розрахунку 

співпадають з даними [54] з максимальною розбіжністю 10%, Для пучка труб 

із заглибленнями дані розрахунку розташовані на 50% нижче 

експериментальних, що може бути пояснено недосконалістю розрахункових 

моделей. 

Розрахункове значення фактора підвищення опору не залежить від 

числа Рейнольдса в діапазоні 1,5·10
4
 < Refd < 3·10

4
, і складає величину: 

Eu/Eu0 = 1,24, що вище експериментального значення (1,10…1,15). Фактор 

інтенсифікації теплообміну у тому ж діапазоні змінення числа Рейнольдса 

складає величину Nu/Nu0 = 1,17…1,22, в той час, як його експериментальне 

значення дорівнює 1,34,,,1,40. 

Слід відзначити, що при комп’ютерному моделюванні поперечного 

обтікання пучка труб із заглибленнями, проведеному в роботі  [33], фактор 

інтенсифікації теплообміну складає величину 1,15, що також нижче 

експериментальних значень (1,3…1,4), отриманих у роботі [34] цими ж 

авторами. Розрахункове значення фактору аналогії Рейнольдса складає 

величину 0,94…0,98, що нижче експериментальних значень, які складають 

1,17…1,27. 

Таким чином, можна зробити висновок, що, на відміну від розрахунку 

поперечного обтікання одиночної труби, розрахунок обтікання трубного 

пучка є значно менш адекватним, і для підвищення точності комп’ютерного 

моделювання пакетом ANSYS CFX необхідні більш досконалі моделі 

турбулентності. 

 

3.10 Область раціонального використання пучків труб із 

заглибленнями 

Поперечне обтікання пучків труб застосовується у теплообмінному 

устаткуванні різноманітного призначення:  в енергетиці – для рекуперації та 

утилізації теплоти викидних газів, у металургійній, хімічній харчовій  та 

інших областях промисловості. Застосування інтенсифікації теплообміну у 
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вигляді поверхневих заглиблень дозволяє суттєво покращити 

теплогідравлічні властивості теплообмінного устаткування. Є також і інші 

переваги. Як показано в роботі [33], на трубних пучках із поверхневими 

заглибленнями спостерігається суттєво менший рівень відкладень, 

обумовлений утворенням нестаціонарних вихрових структур, які 

інтенсифікують очищення поверхні труб. 

Одним із найбільш перспективних напрямів застосування трубних 

пучків із заглибленнями є рекуперація викидних газів енергетичного 

газотурбінного устаткування. Рекуперація застосовується  для підігріву 

вхідного стиснутого повітря викидними газами. Рекуператор представляє 

собою найбільш масивний та габаритний елемент установки. Вартість і 

маневреність установки напряму залежать від маси рекуператора. По 

результатах тривалої експлуатації газотурбінних установок можна зробити 

висновок про те, що пластинчаті підігрівачі повітря виявились менш 

надійними та ремонтоздатними, ніж трубчаті [64]. Проектування 

ефективного трубчатого рекуператора представляє собою непросту 

інженерну задачу. 

На основі результатів дослідження теплообміну та гідравлічного опору 

при обтіканні пучка труб із заглибленнями можна зробити оцінку зниження 

теплообмінної поверхні стосовно до рекуперації газу в турбоустановках. В 

таких пристроях витрати газу та повітря незначним чином відрізняються 

одне від іншого. В цьому випадку число одиниць переносу записується 

наступним чином: 

 

PCG

Sk




NTU ,      (3.25) 

 

де NTU – число одиниць переносу, яке має однозначний зв’язок з 

ефективністю теплообміну при заданій схемі теплообміну [65]; k – коефіцієнт 

теплопередачі, Вт/(м
2
·K); S – поверхня теплообміну, м

2
; G –масова 
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витрата, кг/с; CP – теплоємність при постійному тиску, Дж/(кг·К). 

Використовуючи ці співвідношення, можна визначити відношення поверхонь 

теплообміну при незмінній витраті газу та заданій ефективності теплообміну 

(або NTU): 

 

   
k

k

S

S o

0

 ,      (3.26) 

 

де k0 та k – значення коефіцієнту теплопередачі для гладкотрубного пучка та 

для пучка з інтенсифікаторами. Для варіанту виготовлення труб 

штампуванням з тонколистового матеріалу утворюються заглиблення на 

зовнішній стороні труб та виступи на внутрішній (рис. 3.23). 

 

 

 

Рис. 3.23 Схема стінки трубчастої теплообмінної поверхні 

 

За даними [66], рівень інтенсифікації теплообміну при турбулентній 

(Red =6·10
3
…7·10

4
) течії всередині труби зі сферичними виступами складає 

величину 1,4…1,6. Для зовнішнього обтікання пучків труб, за даними 

експериментальних досліджень, отриманих в дисертації, фактор 

інтенсифікації теплообміну складає 1,34…1,4. Таким чином, для попередньої 
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оцінки поверхні теплообміну можна прийняти, що значення факторів 

інтенсифікації внутрішнього та зовнішнього теплообміну однакові. 

Окрім цього, можна не враховувати термічний опір стінки внаслідок 

його малості. Тоді значення  S/S0, з урахуванням результатів експериментів, 

складає 0,75…0,7. Слід відзначити, що приведена оцінка є досить 

приблизною, і реальне зменшення площі теплообміну може змінюватись при 

різних рівнях інтенсифікації внутрішнього та зовнішнього теплообміну. 

Можна також відмітити, що проведена оцінка  є придатною для будь-якої 

схеми течії теплоносіїв, оскільки вона оперує з відношеннями величин, а не з 

їх абсолютними значеннями. 

В якості ілюстрації були проведені розрахунки рекуператора для 

газотурбінної установки потужністю 16 МВт які використовуються в Україні 

для виробництва електроенергії. Схему рекуператора та методику його 

розрахунку наведено у Додатку А. 

Розрахунки показали, що виконання вимог по модульності конструкції, 

теплообміну та гідравлічному опору, які є особливо суттєвими для газового 

тракту, призводять до досить сильної залежності маси теплообмінника від 

діаметра застосованих труб. На рис. 3.24 показана розрахункова залежність 

відношення маси теплообмінника з інтенсифікаторами та маси 

гладкотрубного теплообмінника від діаметра труб при значеннях відносного 

поперечного та повздовжнього шагів розташування труб відповідно 1,7 та 1,2 

(які були застосовані в експериментальних дослідженнях автора).  

Як видно із рисунка, є тенденція підвищення позитивного впливу 

інтенсифікаторів на економію металу рекуператора з підвищенням діаметра 

труб. Зменшення маси рекуператора може досягати  20-30%. 

Слід відзначити, що задача розрахунку рекуператора є 

багатопараметричною, і отримані результати не дають вичерпної оптимізації 

конструкції, однак вони демонструють перспективність вибраного напрямку. 

Застосування інтенсифікаторів у вигляді заглиблень на зовнішній стороні, і 
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виступів всередині труб, дозволяє суттєво знизити теплообмінну поверхню та 

знизити масу рекуператора. 

 

 

 

Рис. 3.24 Залежність відношення маси рекуператора з інтенсифікаторами 

до маси гладкотрубного рекуператора від діаметра труб при значеннях 

поперечного та повздовжнього шагів розташування труб S1 = 1,7d та S2 = 1,2d 

 

 

3.11 Висновки по розділу 3 

1. Отримані дані з теплообміну та гідравлічного опору п’ятирядного 

пучка труб з поверхневими заглибленнями в діапазоні числа Рейнольдса  

3000<Re<25000. Фактор інтенсифікації теплообміну складає 1,34…1,40 при 

факторі підвищення гідравлічного опору 1,10…1,15. Значення фактору 

аналогії Рейнольдса складає 1,17…1,27, що свідчить про випереджаюче 

зростання теплообміну у порівнянні з підвищенням гідравлічних втрат.  

2. На основі отриманих експериментальних даних вперше отримані 

узагальнюючі співвідношення для розрахунку гідравлічного опору та 
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теплообміну при обтіканні пучка труб із поверхневими заглибленнями в 

діапазоні числа Рейнольдса 3·10
3
…2,5·10

4
.  

3. Для пучка труб із заглибленнями всі застосовані моделі 

турбулентності показують завищені результати з гідравлічного опору, та 

занижені – з теплообміну (до 50%), що свідчить про їх недосконалість для 

даного фізичного об’єкту та значну похибку комп’ютерного моделювання.  

4. Показано, що застосування заглиблень на поверхні труб для 

розробки теплообмінного устаткування дозволяє знизити теплообмінну 

поверхню та масу теплообмінника на 20…30 %. 

  

Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в 

таких публікаціях: 

1. Халатов А.А., Мейрис А.Ж., Доник Т.В., Гамрецкая А.В. Теплообмен и 

гидродинамическое сопротивление при поперечном обтекании воздухом 

первого ряда пучка труб со сферическими углублениями. Вісник НТУ «ХПІ». 

2015. №16(1125). С.50–53. (Ulrichs Periodicals Directory). Особистий внесок –

 брав участь у проведенні експериментальних досліджень, в обробці та 

аналізі експериментальних даних. 

2. Мейрис А.Ж., Халатов А.А., Коваленко Г.В. Экспериментальное 

исследование теплообмена и гидравлического сопротивления при 

поперечном обтекании пучка труб с углублениями. Восточно-европейский 

журнал передовых технологий. 2017. Т.4, №8 (88). С. 17–21. (SCOPUS). 

Особистий внесок – участь у розробці та монтажу робочої ділянки, 

виготовлення експериментальних зразків труб, участь у проведенні 

експериментальних досліджень, обробка та аналіз експериментальних даних. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертацію присвячено експериментальному та теоретичному 

дослідженню гідродинаміки і теплообміну при поперечному обтіканні 

одиночної труби та пучка труб із поверхневими заглибленнями. Вивчено 

вплив поверхневих заглиблень на фізичну структуру потоку, визначено 

гідравлічний опір, коефіцієнти теплообміну, фактори підвищення опору та 

інтенсифікації теплообміну, теплогідравлічну ефективність. Проведено 

порівняння розрахункових та експериментальних даних, отримані 

узагальнюючі співвідношення, проведено аналіз адекватності моделей 

турбулентності. 

Основні нові наукові результати полягають у наступному:  

11. Отримані нові дані, які характеризують закономірності теплообміну 

та гідродинаміки одиночної труби и п’ятирядного пучка труб з поверхневими 

заглибленнями в діапазоні числа Рейнольдса 3000<Re<25000. Для трубного 

пучка фактор інтенсифікації теплообміну складає 1,34…1,40 при факторі 

підвищення гідравлічного опору 1,10…1,15, а для одиночної труби  фактор 

інтенсифікації теплообміну є незначним (1…1,05), проте має місце значне 

зниження гідравлічного опору (на 20…25%). Значення фактору аналогії 

Рейнольдса для трубного пучка дорівнює 1,17…1,27, а для одиночної труби 

1,22…1,46, що свідчить про випереджаюче зростання теплообміну у 

порівнянні з підвищенням гідравлічних втрат в дослідженому діапазоні чисел 

Рейнольдса. 

2. Нанесення заглиблень на поверхню одиночного циліндру зміщує кут 

відриву вниз по потоку (від 85 до 95
0
). Порівняння з опублікованими даними 

показує, що зі зростанням глибини заглиблення критичні умови обтікання  

одиночного циліндру спостерігаються при суттєво менших числах 

Рейнольдса (7300-13000); 

3. На основі отриманих експериментальних даних вперше отримані 

узагальнюючі співвідношення для розрахунку гідравлічного опору та 
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теплообміну при обтіканні пучка труб із поверхневими заглибленнями в 

діапазоні числа Рейнольдса 3000…25000. Виявлено, що інтенсифікація 

теплообміну в трубному пучку із заглибленнями спостерігається на всіх 

рядах труб, включаючи останній п’ятий ряд. Використання труб з 

поверхневими заглибленнями в регенераторі теплоти наземної ГТУ 

потужністю 16 МВт дозволяє знизити його масу на 20…30 %.  

4. Показано, що для пучка труб із заглибленнями всі застосовані моделі 

турбулентності демонструють завищені результати з гідравлічного опору, та 

занижені – з теплообміну (до 50%), що свідчить про їх  недосконалість для 

даного фізичного об’єкту та значну похибку комп’ютерного моделювання. 

  

4. Отримані в роботі результати та співвідношення рекомендуються до 

використання у теплоенергетиці при створенні рекуператорів теплосилових 

установок, в житлово-комунальному господарстві, в печах металургійної, 

скляної та інших областей промисловості для утилізації теплоти викидних 

газів та підігріву вхідного повітря, в хімічній промисловості для проведення 

технологічних процесів. Значний інтерес для подальшого дослідження 

представляє вивчення впливу штучної шорсткості інших форм (спіральних 

канавок,виступів і т. ін.) та пошук більш адекватних моделей турбулентності. 

 5. Матеріали дисертації знайшли застосування в учбовому процесі 

Фізико-технічного інституту КПІ ім. І. Сікорського (акт використання від 

02.02.2017 р.,  Додаток В), в Інституті технічної теплофізики НАНУ (акт 

використання від  15.03.2017 р.,  Додаток В) при розробці методики 

розрахунку рекуперативного теплообмінного апарату для енергетичної 

газотурбінної установка по заказу «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» 

(м. Миколаїв), (акт впровадження від 13.06.2014 р., Додаток В). 
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Додаток А 

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ 

 РЕКУПЕРАТИВНОГО ТЕПЛООБМІННОГО АПАРАТУ 

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЗОТУРБІННОЇ УСТАНОВКИ 

 

Конструкцію теплообмінного апарату експлуатаційні параметри було 

прийнято типовими для рекуператорів енергетичних наземних газотурбінних 

установок потужністю 16 МВт, які використовуються в Україні для 

виробництва електроенергії. Схему рекуператора наведено на рис. А1.  

 

 

Рис. А1 Схема рекуперативного теплообмінника 

енергетичної газотурбінної установки 

 

Теплообмінник є перехреснотоковим, в якому газ тече у міжтрубному 

просторі (зовнішнє поперечне обтікання), а повітря – всередині труб. Труби 

розташовувались у шаховому порядку (схема на рис. А2).  
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Рис. А2 Схема розташування труб у теплообміннику 

 

На зовнішній стороні труб сформовані заглиблення. При застосуванні 

технології штампування заглиблень з тонколистового матеріалу на зворотній 

стороні формуються відповідні виступи, які є інтенсифікаторами всередині 

труб. Теплообмінник  розбитий на «k» секцій, в кожній з яких є підсекції для 

забезпечення декількох («n») проходів повітря. Таким чином, умовна 

сумарна довжина однієї труби в кожній секції дорівнює висоті секції, 

помноженій на кількість підсекцій: 

 

L = H·n        (А1) 

 

Вхідний незагромаджений перетин теплообмінника по газовому тракту 

складає величину: 

 

F0 = H·B·k         (А2) 

 

Геометричні та режимні параметри для розрахунку були прийняті 

наступними: 
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Витрата повітря в трубах Gv =70 кг/с;  

Витрата газу в міжтрубному просторі Ggi =75 кг/с; 

Температура повітря на вході в труби Tvi = 500 K; 

Температура газу на вході в міжтрубний простір Tgi = 850 K; 

Абсолютний тиск повітря на вході в труби Pvi =5,7·10
5
 Па; 

Абсолютний тиск газу на вході в міжтрубний простір P=1,07·10
5 
Па; 

Ефективність рекуперації: εg=0,80; 

Максимальна відносна втрата тиску повітря в трубах: %7,2 vР ; 

Максимальна відносна втрата тиску газу в газовому тракті: %3,1 gР ; 

Умовна сумарна довжина однієї труби в одній секції: L = 8 м; 

Ширина секції: В = 2 м; 

Порядок розташування труб в пучку: шаховий; 

Діаметр труб: d = 22 мм; 

Відносний поперечний шаг розташування труб: S1d = S1/d = 1,7; 

Відносний повздовжній шаг розташування труб: S2d = S2/d = 1,2; 

 

При розрахунках варіювалися кількість ходів повітря «n» і кількість 

секцій «k» (входів по газу), при цьому контролювалось дотримання обмежень 

по втратам тиску у повітряному та газовому трактах. Також задавались 

отримані експериментально фактори інтенсифікації теплообміну і 

підвищення гідравлічного опору – як для газового, так і для повітряного 

трактів: 

Газовий тракт (зовнішнє поперечне обтікання труб): 

 

4,1
Nu

Nu

0

Nu k         (А3) 

1,1
Eu

Eu
k

0

Eu  ,        (А4) 
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де Nu та Eu – числа Нуссельта та Ейлера для труб із заглибленнями, Nu0 та 

Eu0 – числа Нуссельта та Ейлера для гладких труб. 

Повітряний тракт (течія всередині труби): 

 

33,1
Nu

Nu

v0

v
Nu vk        (А5) 

65,1
Eu

Eu

v0

v
vEu k ,      (А6) 

 

де Nuv та Euv – числа Нуссельта та Ейлера для труб з виступами, Nu0v та 

Eu0v – числа Нуссельта та Ейлера для гладких труб. 

Розрахунок температури газу на виході із теплообмінника проводиться 

по заданій ефективності рекуперації: 

 

  Tve= εr · (Tgi–Tge) + Tvi,      (А7) 

 

де Tgi, Tge, – температури газу на вході і виході, К; Tvi – температура повітря 

на вході, К. Температура повітря на виході з теплообмінника визначається з 

рівняння теплового балансу: 

 

Gg·Cpg·(Tgi–Tge)= Gv·Cpv·(Tvi–Tve),    (А8) 

 

де Gg та Gv – витрати газу та повітря, кг/с; Tvi та Tve – вхідна та вихідна 

температура повітря, К; Cpg та Cpv – теплоємності газу та повітря, Дж/кг·К. 

Теплофізичні властивості газу визначались по середній температурі 

потоку:  

Tgsr=(Tgi+ Tge)/2       (А9) 

 

Густина газу визначалась по рівнянню стану: 
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  ρ =Р/(287,4·Tgsr)       (А10) 

 

Кінематична в’язкість газу розраховувалась за наступним поліномом: 

 

υg=7.13327·10
-11

·Tgsr
2
+9.76673·10

-8
·Tgsr+1.26099·10

-5
  (А11) 

 

Геометричні параметри газового тракту були наступними: 

Кількість труб в ряду однієї секції: 

 

  M=INT(B/S1-1),       (А12) 

 

де INT – функція виділення цілої частини. 

Площа проходу газу у всіх k секціях теплообмінника: 

 

  F=Н·(B-M·d)·k       (А13) 

 

Середня швидкість газу у вузькому перетині між трубного простору та 

число Рейнольдса для газу: 

 

   Vg=Gg/(ρ·F)       (А14) 

 

  Reg=Vg·d/υg       (А15) 

 

Число Прандтля для газу розраховувалось по інтерполяційній формулі: 

 

  Prg=0.00009·Tgsr+0.642      (А16) 

 

Число Нуссельта для газу розраховувалось по співвідношенню: 

 

  Nug= 0.36·Reg
0,6 

·Prg
0,33

·εs·kNu,     (А17) 
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де εs – коефіцієнт урахування відносних шагів; kNu – фактор інтенсифікації 

зовнішнього теплообміну, дорівнює 1,4.  

    

εs=(S1d/S2d)
0.166667

      (А18) 

 

Інтерполяційна формула для розрахунку коефіцієнту теплопровідності 

для газу має наступний вигляд: 

 

  λ = 0.000053·Tgsr+0.0309     (А19) 

 

Коефіцієнт тепловіддачі та тепловий потік зі сторони газу: 

 

αg=Nug·λ/d        (А20) 

 

  Qg=Gg·Cpg·(Tgi-Tge)      (А21) 

 

Середньо-логарифмічний температурний напір: 

 

ΔTg=[(Tge-Tvi)-( Tgi-Tve)]/ ln[(Tge-Tvi)/( Tgi-Tve)]   (А22) 

 

Площа теплообміну газу (без урахування теплообміну повітря та 

теплопровідності стінки труби): 

 

   Fg=Qg/[αg ·ΔTg]      (А23) 

 

Площа теплообміну одного ряду труб газу та кількість рядів труб по 

ходу газу відповідно: 

 

Fg1= πd·M·Н        (А24) 



 144 

  N=INT(Fg/Fg1/k)+1      (А25) 

 

Глибина рекуператора по ходу газу: 

 

  A=S2d·d·(N+1)       (А26) 

 

Для розрахунку швидкості повітря в трубах необхідно визначення 

середньої густини повітря: 

 

  ρv=Pv/[287.4·(Tvi+Tve)/2],     (А27) 

 

де Tvi и Tve температура повітря на вході и виході із теплообмінника, К. 

При течії повітря визначальним параметром є внутрішній діаметр труб:  

 

  dvn= d – 2.0·δ,       (А28) 

 

де δ – товщина стінки. 

Швидкість та число Рейнольдса для повітря в трубах визначається по 

співвідношенням: 

 

 Vv=Gv/[ρv·M·N·k·(πdvn
2
/4)]      (А29) 

 

 Rev=Vv·dvn/υv,        (А30) 

 

де кінематична в’язкість повітря визначається зі співвідношення (Б11) з 

використанням середньої температури повітря Tvsr. 

Число Нуссельта для повітря (течія всередині труби): 

 

  Nuv=0.022·Rev
0,8

·Prv
0,43

 εL· kNuv     (А31) 
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де число Прандтля для повітря Prv визначається по формулі (Б16) з 

використанням середньої температури повітря Tvsr. εL – поправка на 

початкову ділянку труби, розраховується по формулі: 

 

   εL =1.38/(Н/dvn)
0,12

      (А32) 

 

Коефіцієнт теплопровідності повітря розраховується по формулі (Б19) 

по середній температурі. Коефіцієнт тепловіддачі  зі сторони повітря 

(всередині труби) визначається наступним чином: 

 

   αv=Nuv·λ/dvn      (А33) 

 

Коефіцієнт теплопередачі з урахуванням термічного опору стінки:  

 

 
cvg

T
//1/1

1


k      (А34) 

 

Уточнена, з урахуванням коефіцієнту теплопередачі, площа теплообміну 

та кількість рядів теплообмінника:  

 

  Fg=Qg/(kT· ΔTg)       (А35) 

 

  N1=INT(Fg/k/Fg1)       (А36) 

 

Уточнена глибина рекуператора по ходу газу: 

 

  A=S2d·d·(N1+1)       (А37) 

 

Для розрахунку опору теплообмінника по газу спочатку визначається 

коефіцієнт загромадження пучка Е: 
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  E=(1 - d/S12)/(S1d - 1),      (А38) 

 

де S12 – діагональний шаг пучка (див. рис. А2). 

 

    2
2

2
2/ SSS 112        (А39) 

 

Для числа Ейлера використовуються наступні співвідношення [63]: 

при Е ≤ 0,53 та при Е > 0,53 відповідно: 

 

  Eu=1.4·(N1+1)·Reg
-0,25

·kEu     (А40) 

 

 Eu=1.93·(N1+1)·Е
0,5

·Reg
-0,25

·kEu     (А41) 

 

kEu – фактор зростання гідравлічного опору для зовнішнього потоку 

(рівняння А4). 

Перепад тиску по газовому тракту 

 

ΔPg=Eu·ρ·Vg
2
        (А42) 

 

Якщо перепад тиску по газовому тракту ΔPg є меншим за максимально 

задане, то розрахунок зупиняється. В противному випадку слід збільшити 

кількість секцій по газу k на одиницю, та провести розрахунок спочатку. 

Для розрахунку коефіцієнта гідравлічного опору при течії в гладких 

трубах застосована формула Дарсі: 

 

  ξгл= 0,316/Rev
0,25

      (А43) 

 

Коефіцієнт тертя для течії в трубах із виступами визначається по 

співвідношенню: 
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   ξ = ξгл·kEuv        (А44) 

 

kEuv – фактор зростання гідравлічного опору для потоку в трубах (рівн. А6). 

Перепад тиску у повітряному тракті визначається не тільки опором 

тертя, а також і поворотами на 180
0
 між підсекціями. Згідно [67], коефіцієнт 

місцевого спротиву при плавному повороті труби на 180° складає величину 

0,1. З урахуванням того, що кількість поворотів у підсекції складає величину 

(n – 1), формула для розрахунку втрат тиску має наступний вигляд: 

 

ΔPv= [ξ·H·n/dvn+ ξturn· (n – 1)]·ρvVv
2
/2,    (А45) 

 

Якщо перепад тиску по повітряному тракту ΔPv менше максимально 

допустимого, то розрахунок припиняється. В противному випадку кількість 

ходів (підсекцій) по повітрю зменшується, і розрахунок проводиться з 

початку. 

Після того, як умови по теплообміну та гідравлічному опору повітряного 

і газового трактів виконано, визначається маса рекуператора, яка складається 

з маси труб та маси корпусу (основні позначення див. на рис. А1, δS – 

товщина стінки корпусу рекуператора): 

 

  7800)1()(2
4
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ДОДАТОК В 

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ 
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