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ПІДВИЩЕННЯ ТЕПЛОГІДРАВЛІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГЕНЕРАТОРІВ
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А. В. Якимович, магістр
Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Анотація. Досліджено тепло- і гідродинамічні характеристики стиснених пучків
еліптичних труб з отриманням критеріальних залежностей, що можуть бути
використані при розробці перспективного теплообмінного обладнання.
Ключові слова: теплообмінне обладнання, теплопередача, трубні пучки, еліптичні
труби.
Аннотация. Исследованы тепло- и гидродинамические характеристики плотных
пучков эллиптических труб с получением критериальных зависимостей, которые
могут быть использованы при разработке перспективного теплообменного оборудования.
Ключевые слова: теплообменное оборудование, теплопередача, трубные пучки,
эллиптические трубы.
Аbstract. Thermal and hydrodynamic characteristics of dense beams of elliptical
tube with criterion dependencies obtaining are researched and they can be used while
development of long-term heat exchange equipment.
Кeywords: heat exchangers, heat transfer, tube banks, elliptic tubes.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМи
Пошук шляхів підвищення економічності та експлуатаційної надійності газотурбінних установок (ГТУ) складних
циклів повинен здійснюватися методами системно-структурного аналізу, що
дозволяє врахувати взаємозв’язки окремих елементів і технологічних підсистем у складі турбоустановки. Значний
резерв у цьому напрямку становить подальше вдосконалення принципів конструювання та методів інженерних розрахунків теплообмінного обладнання
ГТУ на базі глибокого вивчення фізичних процесів у теплообмінних апара-

тах і застосування нових прогресивних
способів інтенсифікації теплообміну.
Іншим резервом є науково й економічно
обґрунтований вибір заходів щодо підвищення рівня експлуатації теплообмінних апаратів турбоустановок.
Ураховуючи важливість і значимість
частки ефективності та надійності роботи теплообмінних апаратів в ефективності і надійності роботи всієї газотурбінної установки складного циклу,
питанням їх розрахунку, проектування
та експлуатації необхідно приділяти велику увагу. Підвищення ефективності
теплообмінних апаратів має дозволити
або економити паливо в умовах експлу-
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атації, або зменшити витрату дорогих
матеріалів для новостворюваних апаратів, що зменшить їх масогабаритні характеристики і полегшить компонування турбоустановки в цілому.
Для раціонального проектування
та ефективної роботи теплообмінних
апаратів турбоустановок необхідні правильні фізичні уявлення про ті процеси,
що відбуваються в них, а також розрахункові залежності, які достовірно описують ці процеси.
Фахівцями України, що входить
у десятку країн із повним циклом створення ГТУ, досягнуто наступні рівні
ККД серійних двигунів та установок
потужністю 3...25 МВт: простого циклу — 31...37 %, бінарних газопаротурбінних — 35...46 %, контактних
газопаротурбінних — 34...43 %, з регенерацією — 34...38 %. Один з найкращих світових зразків газотурбінної установки з регенерацією теплоти WR-21
компанії «Rolls-Royce» має потужність
25 МВт та ККД 43 %. Наявність у ГТУ
складних циклів додаткового теплопередавального обладнання призводить
з підвищенням рівня енергоефективності до підвищення масогабаритних
показників та додаткових капітальних
витрат у процесі виготовлення та експлуатації цього обладнання [7].

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
За останній час опубліковано значну
кількість робіт, присвячених дослідженням теплообмінних поверхонь з поліпшеними теплогідравлічними та зниженими масогабаритними показниками.
Одним з перспективних напрямків
є поверхні із гладких труб з інтенсифікаторами тепловіддачі у вигляді лунок,
виступів або канавок [10]. У цих поверхнях зростання тепловіддачі переви-

щує зростання гідродинамічного опору,
тому є можливість формування теплопередавальних поверхонь зі зниженим
гідродинамічним опором. З іншого боку,
наявність лунок або виступів на поверхні знижує її ресурс унаслідок роботи
в області достатньо високих температур.
Для розглянутих умов з усього різноманіття теплообмінних поверхонь можна виділити плоскоовальні та еліптичні
труби, що мають менший опір при зовнішньому обтіканні. Досить детальні
дослідження теплообмінних поверхонь
на основі плоскоовальних труб наведено
в [2, 3, 8], де розглянуто експериментально отримані залежності для розрахунку
теплообміну та гідродинаміки [8], а також один з варіантів використання таких
теплообмінних поверхонь [2, 3].
Однак такі теплообмінні поверхні
краще використовувати в теплообмінних апаратах типу ����������������������
«���������������������
газ – рідина���������
»��������
, де необхідна інтенсифікація з боку меншого
коефіцієнта тепловіддачі.
Аналіз показав, що еліптичні труби
є альтернативним рішенням для формування поверхонь теплообміну зі зниженим гідродинамічним опором.

ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ
Не досліджено залежність коефіцієнта тепловіддачі по рядах труб для
більш стиснених пучків. Відсутні дані
щодо залежностей для розрахунку гідродинамічного опору поверхонь для
стиснених пучків та порівняльна оцінка
ефективності теплообміну.
Усе це викликає необхідність додаткового дослідження особливостей
гідродинаміки і теплообміну в пучках
стиснених еліптичних труб.
Узагальнення результатів досліджень з теплообміну в пучках еліптичних труб наведено в [4]. Проте в роботі
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відсутні рекомендації щодо визначення
гідродинамічного опору пучків труб.
У роботах [11, 12] подано результати
експериментальних досліджень гідродинаміки і теплообміну еліптичних
труб з різним співвідношенням малої
та великої осей. Однак було досліджено
обтікання одного ряду труб.
Аналіз літературних даних про ефективність теплообміну в пучках еліптичних труб показав наступне. В основному
досліджувався теплообмін або в одному
ряді труб [6], або в достатньо розріджених пучках [1, 4] з великими значеннями поперечного та поздовжнього кроків, що сягають 1,5…2,0.
МЕТОЮ РОБОТИ є дослідження
тепло- і гідродинамічних характеристик
пучків еліптичних труб, що мають малі
відносні поперечні та поздовжні кроки,
з отриманням критеріальних залежностей.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як засіб для проведення моделювання було обрано програмний комплекс
ANSYS CFX.
Для умов, які розглядаються, з урахуванням високих швидкостей теплоносіїв використовуємо RSM-модель напружень Рейнольдса [5].
З використанням внутрішніх інструментів програмного комплексу для візуалізації були отримані наступні дані
якісного характеру.
На рис. 1 зображено поля швидкостей усередині розрахункової області,
сформованої з елементів, що мають
еліптичну форму в перерізі.
Теплогідравлічні процеси при течії
у міжтрубному просторі у великій мірі
визначаються компонуванням пучка.
Гідродинамічний опір пучка труб визна-

Рис. 1. Поле швидкостей усередині розрахункової області: 1 — турбулентний потік; 2 —
зона вихороутворення

ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɬɢɫɤ ɜ ɩɨɪɨɠɧɢɧɿ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɿ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɣ ɡɧɨɜɭ ɫɩɪɹɦɨɜɭɽɬ

ɩɨɪɨɠɧɢɧɭ. Ⱥɜɬɨɤɨɥɢɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɦ ɜɿɞɬ
ɪɿɞɢɧɢ.

ɉɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɹɤɿɫɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɦɨɠɧɚ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɿɦɨɜɿɪɧ
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ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ:
чається його формою (великомасштабпучки труб повинніɜмати
значення ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɨɛ
1. Ɉɫɤɿɥɶɤɢтакіɜɢɯɨɪɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɫɟɪɟɞɢɧɿ
ним вихороутворенням). У міжтрубних гідродинамічного опору, менші за відɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɨʀ
ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ
ɟɥɿɩɬɢɱɧɢɯ ɬɪɭɛɱɚɫɬɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɩɨɦ
суміжних каналах на вході
турбулент- ɩɨɜɟɪɯɧɿ,
повідні для
круглихɡ профілів.
ність потоку має низький
рівень,
який
2.
За
однакових
величин
тисɦɟɧɲɟ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ, ɧɿɠ ɭ ɤɪɭɝɥɢɯ, втрат
ɬɨ ɬɚɤɿ
ɩɭɱɤɢ ɬɪɭɛ ɩɨɜɢɧɧɿ
поступово підвищується. У спектрі ку в таких трубних пучках можливе
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ
ɦɟɧɲɿ
ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ
пульсацій швидкості виділяється
мак- отримання ɨɩɨɪɭ,
більших
значень
швидкостіɞɥɹ ɤɪɭɝɥɢɯ ɩɪɨɮɿɥɿ
симум енергії, що створюється2.формув
теплообмінних
каналах,
що
позитивно
Ɂɚ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɜɬɪɚɬ ɬɢɫɤɭ ɜ ɬɚɤɢɯ ɬɪɭɛɧɢɯ ɩɭɱɤɚɯ ɦɨɠ
ванням вихорів. При збільшенні швид- впливає на процес тепловіддачі.
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɛɿɥɶɲɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ
кості течії місце приєднання
потоку,
Наступним
етапомɜ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɯ
дослідження ɤɚɧɚɥɚɯ, ɳɨ ɩɨɡɢɬ
що відірвався, зміщуєтьсяɜɩɥɢɜɚɽ
до передньої
було
отримання
кількісних
показників
ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɬɟɩɥɨɜɿɞɞɚɱɿ.
критичної точки. Це свідчить про те, що теплогідравлічної ефективності трубɇɚɫɬɭɩɧɢɦ них
ɟɬɚɩɨɦ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɛɭɥɨ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡ
зі збільшенням числа Re турбулентність
пучків,
що виконані
з трубчастих
зростає.
елементів
різних
типів.
ɬɟɩɥɨɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɪɭɛɧɢɯ ɩɭɱɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡ ɬɪɭɛɱ
Корма труби обтікається струмеПершим та головним показником
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ефективності
ɬɢɩɿɜ.
невим потоком, що розширюється,
слід обрати коефіцієнт
і циркуляційна зона позаду труби
звутепловіддачі
досліджуваного
трубного ɫɥɿɞ ɨɛɪɚɬɢ ɤɨɟɮɿ
ɉɟɪɲɢɦ ɬɚ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
жується. Значне зміщення точки відриву пучка. Для його коректного визначення
ɬɟɩɥɨɜɿɞɞɚɱɿ
ɬɪɭɛɧɨɝɨ
Ⱦɥɹ—ɣɨɝɨ
відбувається на трубах наступних
рядівɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ
було обрано два
шляхи.ɩɭɱɤɚ.
Перший
це ɤɨɪɟɤɬɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱ
пучка. Звуження вихрової
області
при- ɞɜɚйого
розрахунок
з використанням
анаɛɭɥɨ
ɨɛɪɚɧɨ
ɲɥɹɯɢ.
ɉɟɪɲɢɣ
– ɰɟ ɣɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ
ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚ
зводить до зменшення опору наступних літичних залежностей, що містять веɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ,
ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ
ɜɟɥɢɱɢɧɢ,
ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɩɪɢ ɫɬɜɨ
рядів.
личини, закладені
при створенні
розраРух теплоносія в поперечному
на- ɨɛɥɚɫɬɟɣ,
хункових ɬɚ
областей,
та показники,
зняті
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ,
ɡɧɹɬɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ
прямку шахового пучка труб розгляда- за допомогою інструментів, які передɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ
ɩɚɤɟɬɨɦ. пакетом.
ється як течія з криволінійного
хвилясбачені програмним
того каналу. Вихори, що утворилися,
Залежність
дляɱɢɫɥɚ
визначення
числаɩɪɢ ɬɟɩɥɨɜɿɞɞɚɱɿ ɡ
Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɥɹ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɇɭɫɫɟɥɶɬɚ
взаємодіють із зовнішнім потоком. При Нуссельта при тепловіддачі ззовні поомиванні порожнини міжɩɨɜɟɪɯɧɿ
трубамиɦɚɽ
надɜɢɝɥɹɞ
верхні має вигляд
нею утворюється турбулентний потік 1.
Dd
Qd
,
(1)
Nu
У порожнині формується вихор 2, на
O
OF't
який накладається періодична складоде α –ɬɟɩɥɨɜɿɞɞɚɱɿ
коефіцієнт тепловіддачі
по- 2·Ʉ; Ȝ – ɤɨɟɮɿ
ɞɟ Į –потоɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ȼɬ/ɦ
ва. Теплоносій з турбулентного
2
верхні,
Вт/м
∙К;
λ
—
коефіцієнт
теку потрапляє у порожнину. При цьому
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɿɞɧɨɫɬɿплопровідності
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ȼɬ/(ɦ·Ʉ);
d –Вт/(м∙К);
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ, ɦ;
середовища,
тиск у порожнині підвищується і поd —ɬɟɩɥɨɬɢ,
характерний
м; Qɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɨʀ
— кільɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɩɟɪɟɞɚɧɨʀ
ȼɬ; Fрозмір,
– ɩɥɨɳɚ
ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɦ2;
тік, відхиляючись, випускає
теплонокість
переданої
теплоти,
Вт;
F
—
площа
сій у зовнішню течію. Після цього тиск
2
ɝɪɚɞɿɽɧɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɦɿɠ ɫɬɿɧɤɨɸ ɬɚ ɪɨɛɨɱɢɦ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, Ʉ.
у порожнині зменшується і теплоносій теплообмінної поверхні, м ; Δt — градізнову спрямовується в порожнину. Авто- єнт температур між стінкою та робочим
коливальний процес супроводжується середовищем, К.
Згідно з умовами побудови моделі
безперервним відтоком рідини.
робочого
каналу кількість теплоти, що
Порівнюючи отримані якісні велипередається,
можна визначити за форчини, можна з високою імовірністю
мулою
прогнозувати наступне:
Q = GCpΔtзовн = ρvSCpΔtзовн,
1. Оскільки вихороутворення всередині розрахункової області теплообмін- де G — масова витрата теплоносія,
ної поверхні, виконаної з еліптичних кг/с; Cp — теплоємність теплоносія,
трубчастих елементів, помітно менше Дж/(кг∙К); Δtзовн — різниця темпераза своїми розмірами, ніж у круглих, то тур теплоносія між входом та виходом

ɚɽɬɶɫɹ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ
Q = GCpǻtɡɨɜɧ = ȡvSCpǻtɡɨɜɧ

– ɦɚɫɨɜɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ, ɤɝ/ɫ; Cp – ɬɟɩɥɨɽɦɧɿɫɬɶ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ, Ⱦɠ/(ɤɝ·Ʉ);

– ɪɿɡɧɢɰɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ ɦɿɠ ɜɯɨɞɨɦ ɬɚ ɜɢɯɨɞɨɦ
ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ
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ɬɿ, K; ȡ – ɝɭɫɬɢɧɚ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ, ɤɝ/ɦ3; v – ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɬɟɱɿʀ ɧɚ ɜɯɨɞɿ ɞɨ

з розрахункової області, К; ρ — густина ефективність проведення дослідних робіт. За результатами
обробки
теплоносія,
— швидкість
течії ɩɟɪɟɪɿɡɭ
ɯɭɧɤɨɜɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ,
ɦ/ɫ; Sкг/м–3; vɩɥɨɳɚ
ɠɢɜɨɝɨ
ɧɚ ɜɯɨɞɿ
ɞɨ отриманих
даних
побудовано
графічні
залежності
на вході до розрахункової області, м/с;
ɯɭɧɤɨɜɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ,Sɦ—2. площа живого перерізу на вході до коефіцієнтів тепловіддачі від числа Рейнольдса для теплообмінних поверхонь,
розрахункової області, м2.
Ɉɬɠɟ, ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ (1)
ɧɚɛɭɜɚɽ
ɜɢɝɥɹɞɭ
Отже, залежність (1) набуває вигляду виконаних з еліптичних та круглих
трубчастих елементів (рис. 2).
d U v S C p 'tɡɨɜɧ
Nu
.
Аналізуючи характер кривих, зобраO F 't
жених на рис. 2, можна побачити, що на
Як другий шлях визначення даного всіх режимах течії в межах розрахункоəɤ ɞɪɭɝɢɣ ɲɥɹɯпоказника
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɞɚɧɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɜɛɭɞɨɜɚɧɿ
використано
вбудовані
мож- ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ
вої області показники тепловіддачі одиливості CFD-Post
постпроцесора
CFD-Post прониці поверхні,
виконаної
ɢɜɨɫɬɿ ɩɨɫɬɩɪɨɰɟɫɨɪɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
ANSYS
CFX.з еліптичних
грамного комплексу ANSYS CFX. По- труб, вищі за відповідні для круглих
рівняння значень
отриманих
величин
ɧɹɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɶ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ
ɜɟɥɢɱɢɧ
ɩɨɤɚɡɚɥɨ,
ɳɨ ɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɶ
ɭ ɫɩɨɫɨɛɚɯ
трубчастих елементів
з обраними геопоказало, що розбіжність у способах метричними параметрами пучків. При
ɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ визначення
4…5 %, ɳɟ
ɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɡɪɨɛɢɬɢ
ɜɢɫɧɨɜɨɤ
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ
становить
4…5
%, що доцьомуɳɨɞɨ
слід додати,
що чим вище зросзволяє зробити висновок про доціль- тання числа Рейнольдса, тим помітніша
ɢɫɬɚɧɧɹ ɫɚɦɟ ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɞɿɛɧɿ
ність використання саме вбудованих різниця в показниках.
обробкиɩɿɞɜɢɳɢɬɢ
даних, оскільки
Наступним
важливим
ɭɦɟɧɬɢ ɞɚɸɬɶ можливостей
ɡɦɨɝɭ ɡɧɚɱɧɨ
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ
ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ
ɬɚ показником
подібні інструменти дають змогу зна- для проведення детального аналізу
ɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯшвидкість
ɪɨɛɿɬ. Ɂɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɨɛɪɨɛɤɢ теплообмінних
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ процесів є
чно підвищити
обчислень
та ефективності

ɯ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɬɟɩɥɨɜɿɞɞɚɱɿ ɜɿɞ ɱɢɫɥɚ

ɨɥɶɞɫɚ ɞɥɹ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡ ɟɥɿɩɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɤɪɭɝɥɢɯ

ɚɫɬɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɪɢɫ. 2).

Рис. 2. Залежність тепловіддачі від числа Рейнольдса для теплообмінних поверхонь, виконаних з еліптичних (1) та круглих (2) труб
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Ɋɢɫ. 3. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɬɪɚɬ ɬɢɫɤɭ ɜɿɞ ɱɢɫɥɚ Ɋɟɣɧɨɥɶɞɫɚ ɞɥɹ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɯ
ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡ ɟɥɿɩɬɢɱɧɢɯ (1) ɬɚ ɤɪɭɝɥɢɯ (2) ɬɪɭɛ

əɤ ɦɨɠɟɦɨ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɬɟɱɿʀ ɜ ɫɟɪɟ

ɬɪɭɛɧɨɝɨ ɩɭɱɤɚ, ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɡ ɟɥɿɩɬɢɱɧɢɯ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ, ɜɟɥɢɱ

ɜɬɪɚɬ ɬɢɫɤɭ ɦɚɣɠɟ ɨɞɧɚɤɨɜɚ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɤɪɭɝɥɢɦɢ ɞɥɹ ɦɚɥɢɯ ɬɚ ɫɟɪɟ
ɡɧɚɱɟɧɶ ɱɢɫɟɥ Ɋɟɣɧɨɥɶɞɫɚ ɿ ɪɿɡɧɢɰɹ ɫɬɚɽ ɩɨɦɿɬɧɿɲɨɸ ɡ ʀɯɧɿɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ.

Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɽɦɨ ɮɚɤ
ɚɧɚɥɨɝɿʀ Ɋɟɣɧɨɥɶɞɫɚ (FAR) [10], ɳɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ

Рис. 3. Залежність втрат тиску від числа Рейнольдса для теплообмінних поверхонь, виконаних з еліптичних (1) та круглих (2) труб
Nu/ Nu 0

FAR
,
f / f0
величина втрат тиску при проходженні де Nu та f — число Нуссельта
та коефітеплоносієм каналів, утворених шахо- цієнт гідродинамічного опору відповідɞɟ Nu ɬɚ f – ɱɢɫɥɨ ɇɭɫɫɟɥɶɬɚ ɬɚ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɨɩɨɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞ
вими трубними пучками, що формують но, індекс «0» означає параметри поторозрахункову
область.
ку при
обтіканні
труб.ɤɪɭɝɥɢɯ ɬɪɭɛ.
ɿɧɞɟɤɫ
"0" ɨɡɧɚɱɚɽ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ
ɩɨɬɨɤɭ
ɩɪɢкруглих
ɨɛɬɿɤɚɧɧɿ
Величина втрат тиску розраховуваЧисло Нуссельта при обтіканні трубɑɢɫɥɨ ɇɭɫɫɟɥɶɬɚ
ɨɛɬɿɤɚɧɧɿ
ɬɪɭɛɱɚɫɬɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ
лась як різниця значень
абсолютногоɩɪɢчастих
поверхонь
тиску на вході та виході з робочого каD d ɟɤɜ
налу. У результаті отримані графічні заNu
,
Q
ɟɠɧɿɫɬɶ ɜɬɪɚɬ
ɬɢɫɤɭ ɜɿɞ
ɱɢɫɥɚ Ɋɟɣɧɨɥɶɞɫɚ
ɞɥɹ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɯ
лежності,
які зображені
на рис. 3.
де α — коефіцієнт тепловіддачі від по2
Як можемо
на досліджуɞɟ Įпобачити,
– ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɬɟɩɥɨɜɿɞɞɚɱɿ
ɟɪɯɨɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ
ɡ ɟɥɿɩɬɢɱɧɢɯ
(1) ɬɚ ɤɪɭɝɥɢɯ
(2) ɬɪɭɛ ɜɿɞ ɩɨɬɨɤɭ ɞɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ȼɬ/(ɦ ·Ʉ); dɟ
ваних режимах течії всередині трубного току до поверхні, Вт/(м2·К); dекв — еквівалентний
каналу, м;
ν — коефіпучка,ɧɚ
виконаного
з еліптичних
тепло-ɤɚɧɚɥɭ,
ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɢɣ
ɞɿɚɦɟɬɪ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɤɿɧɟɦɚɬɢɱɧɨʀ
ɜ’ɹɡɤɨɫɬɿ, ɦ2/ɫ
ɟɦɨ ɩɨɛɚɱɢɬɢ,
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ
ɪɟɠɢɦɚɯ
ɬɟɱɿʀɦ; ɜQ –діаметр
ɫɟɪɟɞɢɧɿ
обмінних поверхонь, величина втрат цієнт кінематичної в’язкості, м2/с.
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ
ɨɩɨɪɭ
ɚ, ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ
ɡ ɟɥɿɩɬɢɱɧɢɯ
ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɯ
ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ,
ɜɟɥɢɱɢɧɚ
Коефіцієнт
гідродинамічного опору
тиску
майже однакова
в порівнянні
з круглими для малих та середніх знаP
ɚɣɠɟ ɨɞɧɚɤɨɜɚ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ
ɡ ɤɪɭɝɥɢɦɢ
ɞɥɹ ɦɚɥɢɯ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɯ
,
f
чень ɜчисел
Рейнольдса
і різниця стає
0,5Uf vf F
з їхнім
збільшенням.ɡ ʀɯɧɿɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ.
Ɋɟɣɧɨɥɶɞɫɚ помітнішою
ɿ ɪɿɡɧɢɰɹ ɫɬɚɽ
ɩɨɦɿɬɧɿɲɨɸ
де Р — сума сил тертя і тиску на поДля порівняльної
ɞɟ Ɋ –оцінки
ɫɭɦɚотриманих
ɫɢɥ ɬɟɪɬɹ ɿ верхні
ɬɢɫɤɭтіла,
ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ
ɉɚ;рідини
ȡ – ɝɭɫɬɢɧɚ ɪɿɞɢɧɢ ɧ
Па;
ρ∞ — ɬɿɥɚ,
густина
результатів
використаємо
фактор аналоɜɧɹɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɽɦɨ
ɮɚɤɬɨɪ
на вході
поверхню,
гії Рейнольдса ɜ(FAR)
[10], що розрахоɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɭ
ɩɨɜɟɪɯɧɸ,
ɤɝ/ɦ3в; vтеплообмінну
 – ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɬɟɱɿʀ ɧɚ ɜɯɨɞɿ ɜ ɬɟɩɥɨɨ
3
ɥɶɞɫɚ (FAR)вується
[10], ɳɨ
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɹɤ
кг/м
;
v
—
швидкість
течії
на вході
як
∞
2
ɩɨɜɟɪɯɧɸ, ɦ/ɫ; F – ɩɥɨɳɚ
ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɨʀ
ɩɨɜɟɪɯɧɿ,
в теплообмінну
поверхню,
м/с; ɦF . —
Nu/ Nu 0
,
площа теплообмінної поверхні, м2.
FAR
ɩɪɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ ɜɢɤɨɧɭ
/ f0
fɈɫɤɿɥɶɤɢ

ɧɚɫɬɭɩɧɿ
ɭɦɨɜɢ:
ɥɨ ɇɭɫɫɟɥɶɬɚ ɬɚ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ
ɨɩɨɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ,

ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɶ
ɱɚɽ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɨɬɨɤɭ ɩɪɢ ɨɛɬɿɤɚɧɧɿ
ɤɪɭɝɥɢɯɩɨɜɟɪɯɧɿ
ɬɪɭɛ. ɡ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɢɦ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɤɚɧɚɥ

ɦɨɞɟɥɸɜɚɥɨɫɶ
ɭɫɫɟɥɶɬɚ ɩɪɢ ɨɛɬɿɤɚɧɧɿ ɬɪɭɛɱɚɫɬɢɯ
ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ ɨɛɬɿɤɚɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹɦ ɡ ɨɞɧɚɤɨɜɨɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ

0,5Uf vf F

ɫɭɦɚ ɫɢɥ ɬɟɪɬɹ ɿ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɿɥɚ, ɉɚ; ȡ – ɝɭɫɬɢɧɚ ɪɿɞɢɧɢ ɧɚ ɜɯɨɞɿ

ɨɨɛɦɿɧɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ, ɤɝ/ɦ3; v – ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɬɟɱɿʀ ɧɚ ɜɯɨɞɿ ɜ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɭ

ɧɸ, ɦ/ɫ; F – ɩɥɨɳɚ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɦ2.

Ɉɫɤɿɥɶɤɢ

ɩɪɢ
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ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ
ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɯ
ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ
Оскільки при
порівнянні теплообПри ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɶ
значеннях коефіцієнта ефек-

мінних поверхонь виконувались на- тивності теплообмінної поверхні Kеф
більше одиниці можна говорити про
ступні умови:
загальну доцільність використання певрозглядались
поверхні
з
однаковим
ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɶ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɢɦ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ
ɤɚɧɚɥɭ;
ного типу теплообмінної поверхні. Чим
еквівалентним діаметром каналу;
величина Kеф, тимɬɚ
кращими тепломоделювалось
обтікання
повітрям вища
ɦɨɞɟɥɸɜɚɥɨɫɶ ɨɛɬɿɤɚɧɧɹ
ɩɨɜɿɬɪɹɦ
ɡ ɨɞɧɚɤɨɜɨɸ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ
з однаковою температурою та швидкіс- гідравлічними властивостями характеɿɫɬɸ ɧɚ ɜɯɨɞɿ; тю на вході;
ризується поверхня теплообміну.
З наведеного графіка можна чітко поприймають однаковими площі теплоɩɥɨɳɚ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ, ɳɨ ɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶɫɹ, ɨɞɧɚɤɨɜɚ,
бачити, що ефективність теплообмінної
обмінних поверхонь, що порівнюються,
виконаної з пучків еліптичних
то фактор ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɦɨ
аналогії Рейнольдса
пере- поверхні,
ɚɤɬɨɪ ɚɧɚɥɨɝɿʀ Ɋɟɣɧɨɥɶɞɫɚ
ɜ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɬɟɩɥɨɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨʀ
творимо в коефіцієнт теплогідравлічної труб, для всіх режимів руху теплоносія
в порівнянні з пучкаɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ
ɜɧɨɫɬɿ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɨʀ
ɩɨɜɟɪɯɧɿ
Kɟɮ, ɳɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ
ефективності
теплообмінної
поверх- значно переважає
ні Kеф, що розраховується за наступною ми труб круглого профілю. Для малих
ɿɫɬɸ:
чисел Рейнольдса досліджуваний паразалежністю:
метр вищий, а зі зростанням інтенсивD /D 0
ності течії його переважання зменшу,
K ɟɮ
' Ɋ/ ' Ɋ 0
ється. Однак у межах всього діапазону
де α та α0 — коефіцієнти тепловіддачі можливих вихідних величин коефіціɞɥɹ ɟɥɿɩɬɢɱɧɢɯ
ɤɪɭɝɥɢɯ
ɬɪɭɛɱɚɫɬɢɯ
ɚ Į0 – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ
для ɬɟɩɥɨɜɿɞɞɚɱɿ
еліптичних та круглих
трубчастих ɬɚ єнт
ефективності
більше одиниці, що
елементів;
ΔР
та
ΔР
—
втрати
тиску
свідчить
про
доцільність
0
ɬɿɜ; ǻɊ ɬɚ ǻɊ0 – ɜɬɪɚɬɢ ɬɢɫɤɭ ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɿ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɽɦ ɤɚɧɚɥɿɜ, застосування
при проходженні теплоносієм каналів, теплообмінних поверхонь, виконаних
утворених ɬɚ
трубами
еліптичного
та кругз еліптичних труб.
ɧɢɯ ɬɪɭɛɚɦɢ ɟɥɿɩɬɢɱɧɨɝɨ
ɤɪɭɝɥɨɝɨ
ɩɪɨɮɿɥɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ.
лого профілю відповідно.
У процесі проведення аналізу отриɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɞɥɹ ɜɫɿɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ
ɬɟɱɿʀ
ɜ
Результати такого
порівняння
для манихɪɟɠɢɦɿɜ
даних було
досліджено
також
всіх досліджуваних режимів течії в роз- нерівномірність тепловіддачі перших
ɭɧɤɨɜɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ
ɧɚ ɪɢɫ. 4.
рахунковій області наведено на рис. 4.
та глибинних рядів усередині трубного

ɧɿ ɭɦɨɜɢ:

ɉɪɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ Kɟɮ
ɨɞɢɧɢɰɿ ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ

ɨ ɬɢɩɭ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ. ɑɢɦ ɜɢɳɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ Kɟɮ, ɬɢɦ ɤɪɚɳɢɦɢ

ɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɭ.

Ɂ

ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ

ɝɪɚɮɿɤɚ

ɦɨɠɧɚ

ɱɿɬɤɨ

ɩɨɛɚɱɢɬɢ,

ɳɨ

ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ

ɛɦɿɧɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɡ ɩɭɱɤɿɜ ɟɥɿɩɬɢɱɧɢɯ ɬɪɭɛ, ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɪɟɠɢɦɿɜ

ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɭɱɤɚɦɢ ɬɪɭɛ ɤɪɭɝɥɨɝɨ

ɸ. Ⱦɥɹ ɦɚɥɢɯ ɱɢɫɟɥ Ɋɟɣɧɨɥɶɞɫɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɜɢɳɢɣ, ɚ ɿɡ

ɧɧɹɦ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɬɟɱɿʀ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ. Ɉɞɧɚɤ ɭ ɦɟɠɚɯ
ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɿɥɶɲɟ
Рис. 4. Коефіцієнт ефективності теплообмінної поверхні, виконаної з пучків еліптичних
труб, у порівнянні з пучками труб круглого профілю
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Рис. 5. Зміна тепловіддачі за рядами для теплообмінних поверхонь, виконаних з пучків труб
еліптичного та круглого профілю: 1 — еліптичні; 2 — круглі за даними [9]; 3 — круглі

пучка. Результатом такої оцінки є графічні залежності, зображені на рис. 5.
Досліджуючи закономірності наведених графічних залежностей, можна
побачити, що величина тепловіддачі
для перших рядів пучків труб помітно
менша і наближається до значень для
поодиноких циліндрів. Із зміщенням
течії до глибинних рядів вона зростає
і для 5–6-го ряду сягає середнього значення по всьому пакету. Певна різниця
в темпах збільшення тепловіддачі між теплообмінними поверхнями, виконаними
з еліптичних та круглих труб, пояснюється відмінностями в геометрії каналів, що утворені ними. Це спричинено
різною кривизною робочих каналів, що
впливає на утворення макровихрових
структур, що в свою чергу змінює характер турбулізації потоку, а саме вона
має великий вплив як на процеси теплообміну, так і на величину гідродинамічних втрат.
Тому це приводить до необхідності
пошуку нових залежностей характеру
розподілу локальних теплообмінних
процесів.

На рис. 6 зображено графіки зміни тепловіддачі по периметру труб для теплообмінних поверхонь, виконаних з пучків
еліптичного та круглого профілю.
Аналізуючи отримані результати
по тепловіддачі, можна зробити висновок про те, що спосіб виконання пучка
з еліптичних труб призводить до істотної зміни загальної картини омивання
та розподілу локальної тепловіддачі.
Як можна побачити, обидва типи
теплообмінних поверхонь мають місця
з інтенсивнішою тепловіддачею на лобовій частині профілю та критичні області з найнижчими показниками, що
лежать у межах ділянок, де відбувається
відрив приграничного шару.
Такі процеси, як правило, супроводжуються утворенням застійних зон,
що формують небажаний тепловий та
гідродинамічний приграничний шар,
який погіршує локальну тепловіддачу
та збільшує величину опору рухові теплоносія в каналах.
Однак застосування турбулізаторів
у вигляді лунок чи канавок у точках
відриву приграничного шару дозволяє
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Рис. 6. Зміна тепловіддачі по периметру труб теплообмінних поверхонь, виконаних з пучків
еліптичного (1) та круглого (2) профілю, для режимів течії Re ≈ 6000

досягти його руйнування, що супроводжується інтенсифікацією теплообміну
та зменшенням втрат. Тому відкриваються значні перспективи використання
пучків еліптичних труб, оскільки вони
мають більш рівномірний характер розподілу коефіцієнтів тепловіддачі по поверхні.
Отже, усі наведені вище результати
обробки дослідних даних свідчать про
перспективність та необхідність створення нових теплообмінних поверхонь,
виконаних на базі пучків з труб еліптичного профілю.
Однак дослідно-конструкторські роботи по проектуванню обладнання на
базі таких рішень потребують наявності
методів розрахунку теплогідравлічних
показників подібних поверхонь.
З цієї причини в ході подальшого аналізу дослідних моделей постає завдання
отримання критеріальних залежностей,
що охоплюють весь діапазон можливих
технічних умов до параметрів обладнання, яке розробляється.

Виходячи з міркувань універсальності застосування залежностей, отриманих у результаті обробки та аналізу
дослідних даних, вони приводяться до
безрозмірної критеріальної форми загального вигляду:
Nu = C Rem
(2)
Виконуючи їх розрахунок для кожних
з отриманих відповідних дослідних даних з усередненням по всьому діапазону
режимів течії, отримаємо залежність числа Нуссельта від режимів течії (2) для шахового пучка еліптичних труб з обраними
геометричними параметрами вигляду
Nu = 0,1Re0,734 .
(3)
Критеріальне рівняння (3) дійсне для
діапазону значень чисел Рейнольдса від
100 до 10000 для стиснених шахових пучків еліптичних труб з обраними для моделювання значеннями відносних кроків.

ВИСНОВКИ
1. Отримано критеріальну залежність для розрахунку тепловіддачі при
обтіканні пучків еліптичних труб зі спів-
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відношеннями поздовжніх і поперечних
кроків, які відсутні в довідковій літературі. На їх основі вироблені рекомендації щодо дослідно-конструкторських
робіт по проектуванню теплообмінних
апаратів газотурбінних установок на
базі подібних рішень.
2. Визначено та проведено порівняльну оцінку показників теплогідрав-

лічної ефективності стиснених шахових
пучків круглих та еліптичних труб.
3. Верифіковано ефективні механізми моделювання течії рідини і газів
в елементах теплообмінного обладнання
газотурбінних установок складних циклів. Отримано задовільну відповідність
результатів чисельних експериментів та
наявних літературних джерел.
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