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ТЕПЛООБМІН ШАХОВИХ ПАКЕТІВ ГВИНТОПОДІБНИХ ТРУБ З РІВНОРОЗВИНЕНОЮ 
ПОВЕРХНЕЮ В УМОВАХ ПРИРОДНОЇ ТЯГИ 

 
Проведено дослідження структури течії та теплообміну в шахових пакетах гвинтоподібних труб з рівнорозвиненою поверхнею в 
умовах природної тяги засобами CFD-моделювання. Отримані числові розподіли швидкостей і температур поблизу поверхні труб 
та в сліді за ними, які дають змогу розробити узагальнюючі розрахункові залежності для визначення середнього теплообміну в 
пакетах таких труб. Результати досліджень можуть бути використані для модернізації методик розрахунку теплообміну апаратів 
повітряного охолодження. 
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А. В. БАРАНЮК, А. Ю. РАЧИНСКИЙ 
ТЕПЛООБМЕН ШАХМАТНЫХ ПАКЕТОВ ВИНТОВЫХ ТРУБ С РАВНОРАЗВИТОЙ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГИ 

 
Проведено исследование структуры течения и теплообмена в шахматных пакетах винтовых труб с равноразвитой поверхностью в 
условиях естественной тяги средствами CFD-моделирования. Полученные численные распределения скоростей и температур вбли-
зи поверхности труб и в следе за ними, которые позволяют разработать обобщающие расчетные зависимости для определения 
среднего теплообмена в пакетах таких труб. Результаты исследований могут быть использованы для модернизации методик расче-
та теплообмена аппаратов воздушного охлаждения. 

Ключевые слова: теплообмен, винтообразная труба, шахматный пучок, естественная тяга, моделирование. 
 

A. BARANYUK, A. RACHINSKIY 
HEAT EXCHANGE IN STAGGERED THREADED PIPE BANKS WITH SIMILAR DEVELOPED 
SURFACE PATTERNS UNDER NATURAL DRAFT CONDITIONS 

 
Helical pipes with similar developed surface patterns efficiently operate under forced convection conditions. The available literature de-
scribes their essential advantages over the tubes of a round-ribbed profile and the possibility of their application as a heat-exchanging section 
for the air-cooling unit. However, the peculiarities of the operation of such units require checking an opportunity for the use of helical pipes 
with similar developed surface patterns under natural draft conditions. The purpose of the research is to get new data on the flow structure in 
the intertube space of the staggered banks of such pipes under natural draft conditions. These data are required for the in-depth analysis of 
the appropriateness of the use of such pipes for “dry” air cooling systems. The methods of investigation included the use of the academic 
licensed software package ANSYS Student for numerical computations. It was established that the heat exchange in ribbed pipes under natu-
ral draft conditions is specified first of all by the parameters of the staggered bank (longitudinal and transversal pitches of the arrangement of 
pipes in the bank) and the geometric parameters of the pipes, in particular the pitch between the humps and the dents on the tube surface that 
form its helical surface. Design ratios were suggested for the determination of the averaged heat exchange in the staggered banks of the sin-
gle-thread helical pipes with similar developed surface patterns. It was shown that the pitch characteristics of the banks have the greatest 
effect on the similarity equation. A preliminary validation was carried out for the methods adopted for the design of helical pipes and the 
known methods used for the computation of the staggered banks of smooth cylindrical pipes. The obtained research data can be used for the 
evaluation of the intensification of the heat exchange and for the flow analysis in order to increase the efficiency of the heat-exchange 
equipment. 

Key words: heat exchange, helical pipe, staggered bank, natural draft and the simulation. 
 

Вступ 
 

На сьогоднішній день існує необхідність за-
безпечення потреб ринку України новими ресурсо-
зберігаючими системами охолодження технологі-
чних продуктів («сухі» градирні, апарати повітря-
ного охолодження). Аналіз доступних літератур-
них джерел щодо стану розробок в галузі техноло-
гій повітряного охолодження технічної води довів, 
що запропоновані в НТУУ «КПІ», поверхні з гвин-
топодібні труб з рівнорозвиненою поверхнею, які 
призначені для одночасної інтенсифікації теплоо-
бміну, як з боку зовнішнього, так і з боку внутріш-
нього теплоносіїв доцільно застосовувати для 
створення систем «сухого» охолодження. Таке 
теплообмінне обладнання буде володіти невисо-
кими масогабаритними характеристиками та вар-
тістю, що стане прийнятними для їх широкого 

розповсюдження. 
Деякі аспекти досліджень внутрішнього і зо-

внішнього теплообміну в умовах вимушеної кон-
векції рівнорозвинених поверхонь теплообміну 
наведені в роботах [1–4]. Проте, досліджень пове-
дінки таких труб при вільній конвекції і в умовах 
природної тяги в доступній літературі не має. То-
му авторами зроблена спроба прогнозування хара-
ктеристик теплообміну таких труб в умовах віль-
ної конвекції яка реалізована засобами CFD-
моделювання. 
 

Мета роботи 
 

Метою роботи є отримання нових даних що-
до структури течії в шахових пакетах гвинтоподі-
бних труб з рівнорозвиненою поверхнею в умовах 
природної тяги. Ці дані необхідні для проведення 
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поглибленого аналізу доцільності використання 
таких труб в системах «сухого» повітряного охо-
лодження. 

Для досягнення поставленої мети вирішені 
наступні завдання: 

• виконано CFD-моделювання теплообміну 
гвинтоподібних труб з рівнорозвиненою поверх-
нею в умовах природної тяги; 

• отримані узагальнюючі розрахункові спів-
відношення для визначення коефіцієнтів теплооб-
міну шахових пакетів гвинтоподібних труб в ши-
рокому діапазоні зміни кроків труб у пакеті а їх 
геометричних характеристик. 
 

Аналіз літературних джерел 
 

Проблема інтенсифікації теплообміну в теп-
лоенергетичному обладнанні була і буде актуаль-
ним науково-технічною задачею. Ефективність 
теплообмінного обладнання, як правило, визнача-
ється відношенням величини теплообміну до ве-
личини гідравлічних втрат в цьому обладнанні при 
інших рівних економічних умовах виготовлення 
цього обладнання. 

Основні ідеї методів інтенсифікації теплооб-
міну при рівності фізичних властивостей теплоно-
сія засновані на турбулізації потоку, в тому числі і 
за допомогою створення закручених потоків в 
гвинтових трубах. 

Дослідження [5] свідчать, що застосування 
інтенсифікатора у вигляді гвинтової накатки, має 
значний ефект підвищення інтенсивності теплооб-
міну в порівнянні з гладкою трубою. Максималь-
ний ефект досягається для труби з мінімальним 
кроком гвинтовий накатки S/D = 0,72. Зростання 
кроку гвинтової накатки відзначається зближення 
залежностей Nu = f(Re) і Nu0 = f(Re) для гладкої 
труби. Це дозволяє зробити висновок про значний 
вплив кроку гвинтової накатки на інтенсивність 
теплообмінних процесів. З ростом висоти гвинто-
вої накатки також проявляється тенденція до зрос-
тання інтенсивності теплообміну. Отже, подальше 
дослідження в цьому напрямку є перспективним. 

Гвинтоподібні труби з рівнорозвиненою по-
верхнею досліджувалися авторами [1–3]. Автори 
довели, що їх конструкція дозволяє одночасно 
суттєво збільшити як зовнішню, так і внутрішню 
поверхню теплообміну (в 1,15–1,4 рази). Завдяки 
формі поверхні труби, що сформована виступами-
впадинами, які послідовно чергуються із заданою 
висотою-глибиною і кроком, вони викликають 
додаткову турбулізацію примежового шару [3]. За 
рахунок закрутки внутрішнього і зовнішнього по-
токів і різкої зміни швидкості потоку при омиван-
ня поверхні відбувається одночасне збільшення 
інтенсивності внутрішнього і зовнішнього теплоо-
бміну в залежності від геометричних характерис-
тик труб і кроків між ними в 1,5–2,5 і 1,1–1,3 рази 
відповідно. За рахунок цього коефіцієнт теплопе-

редачі збільшується на 25 %–70 % в порівнянні з 
трубами круглого перерізу. 

Технологія отримання гвинтових профілів на 
трубках, заснована на використанні трехроликово-
го обкочування і розроблена співробітниками Ме-
ханіко-машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря 
Сікорського [6]. Потрібно відзначити, що розроб-
лена нова технологія дозволяє отримати латунні 
трубки діаметром 16 мм з однозаходним гвинто-
подібним профілем великої довжини – більше 2 м 
(рис. 1). 

Експериментальні дослідження з теплообміну 
шахових пучків гвинтоподібних труб показали, що 
застосування таких труб у теплообмінних апаратах 
є достатньо ефективним засобом інтенсифікації 
теплообміну. Інтенсивність зовнішньої тепловід-
дачі в пучках гвинтоподібних труб порівняно з 
гладкотрубчастими пучками збільшується у 
1,1–1,3 рази, що в поєднанні з факторами збіль-
шення поверхні теплообміну та інтенсифікації 
внутрішньої тепловіддачі призводить до значного 
збільшення теплового потоку від одного теплоно-
сія до іншого. При цьому, залишається відкритим 
питання, які значення поздовжнього S2 і попереч-
ного S1 кроків слід обирати для формування пучка 
труб. 

Аналіз наведених графічних залежностей в 
[2] свідчить, що в умовах вимушеної конвекції 
пучки гвинтоподібних труб у яких поперечний 
крок між трубами S1 становив 42 мм мають біль-
ший аеродинамічний опір на 15 %–25 % ніж пучки 
труб у яких S1 був 52,5 мм та 70 мм, що погіршує 
експлуатаційні характеристики цих пучків і при-
водить до збільшення витрат потужності вентиля-
тора (або димососа) на подолання опору. Але пуч-
ки труб з S1 = 42 мм мають менший аеродинаміч-
ний опір на 3 %–20 % (в залежності від чисел Рей-
нольдса) ніж відповідні пучки круглих труб. В той 
же час, хоча у пучків з S1 = 52,5 мм та 70 мм опір 
менший ніж у пучків з S1 = 42 мм, він більший на 
10 %–60 % (в залежності від чисел Рейнольдса) 
ніж у відповідних за геометричними характерис-
тиками пучків круглих труб. Тому питання вибору 
крокових характеристик пучка для роботи в умо-
вах вільної конвекції залишається відкритим. 

При цьому слід зазначити, що в доступній лі-
тературі даних щодо теплообміну в пучках гвин-
топодібних труб з рівнорозвиненою конвекцією 
немає. При цьому відомо, що характеристичне 
рівняння, яке, за загальноприйнятими оцінками, 
описує процес вільноконвективного теплообміну 
має вигляд: 
 Nu = A Ran, (1) 
де Ra – число Релея (за характерної температури, 
якою, відповідно до [7], прийнято температуру 
теплоносія на віддаленні від поверхні теплообмі-
ну), коефіцієнти A та n визначаються відповідно до 
аналізу графічних залежностей чисел Nu від чисел 
Ra представлених в логарифмічних координатах, 
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та, в загальному випадку, залежать від геометрич-
ної поверхні, на якій відбувається процес теплоо-
бміну, напрямку теплового потоку, інтенсивності 
процесу, тощо. 
 
Методи дослідження структури течії в пакетах 
гвинтоподібних труб в умовах природної тяги 

 
Дослідження розподілу температур, полів 

осередненої швидкості та структури течії в паке-
тах гвинтоподібних труб в умовах природної тяги 
проводилось методами CFD-моделювання. Обчис-
лення проводились за допомогою академічної лі-
цензії програмного комплексу ANSYS Student. Дана 
ліцензія є абсолютно безкоштовною (з 2015 року) і 
призначена для вирішення ознайомлювальних і 
освітніх задач в академічному середовищі. 

Попередні дослідження [1–4] свідчать, що 
найбільш перспективним для моделювання є один 
оптимізований типорозмір гвинтоподібної труби, 
основні геометричні характеристики якого наведе-
ні в табл. 1. З цих труб комбінувалися три серії 
пучків. Всього експериментами охоплено 15 пуч-
ків, які мали різні крокові характеристиками S1, S2 
(табл. 2). Обчислення на моделі проводилися при 
періодичних граничних умовах, які визначались в 
бічних площинах. Відстань між бічними площи-
нами відповідала поперечному кроку між трубами 
S1 (рис. 1). Пучок, складався з 6 поперечних рядів 
(Z2 = 6). 

Коефіцієнт розвинення поверхні гвинтоподі-
бної труби Ψ представляє собою відношення пов-
ної зовнішньої поверхні гвинтоподібної труби, яка 
обчислюється за допомогою процедур програмно-
го коду Fluent до повної поверхні гладкої цилінд-
ричної труби такого ж діаметру D і довжини 
(табл. 1). 

Приведений нижче аналіз виконувався за до-
помогою розроблених скінченно-елементних CFD-
моделей гвинтоподібних труб в середовищі про-
грамного комплексу ANSYS-Fluent. Для моделю-
вання використовувалась нерівномірна, зі згущен-
ням до стінок труби тетраедрична сітка. Скінчен-
но-елементна сітка міжтрубного простору двоша-
рова – вона містить пристінну область, яка апрок-
симується за допомогою елементарних паралеле-
піпедів і міжтрубну область, яка апроксимується 
за допомогою тетраедрів. Така побудова розрахун-
кової сітки забезпечує максимальну коректність 
отриманих результатів з фізичної точки зору. Три-
вимірна розрахункова сітка для випадку омивання 
потоком зовнішньої поверхні гвинтоподібних труб 
представлена на рис. 1. Кількість чарунок необхід-
них для дискретизації потоку в міжтрубному прос-
торі не перевищувала 8 млн. 

Таблиця 1 – Оптимізовані геометричні характери-
стики гвинтоподібної труби 

Найменування величини Позначення Значення 
Зовнішній діаметр труби D, мм 16,0 
Крок виступів-впадин гви-
нтової лінії t, мм 20,0 

Висота виступів-впадин  h, мм 2,5 
Радіус округлення при ве-
ршинах виступів-впадин r, мм 1,25 

Коефіцієнт розвинення 
поверхні ψ 1,03 

 
Таблиця 2 – Крокові характеристики 

досліджених пучків труб 

S2, мм S1, мм 
22 32 42 

20 1,1 1,6 2,1 
25 0,88 1,28 1,68 
30 0,73 1,07 1,4 
35 0,63 0,91 1,2 
45 0,49 0,71 0,93 

 
Поставлена задача вирішувалась в стаціонар-

ній постановці з дотриманням вимоги досягнення 
незалежності рішення від щільності розрахункової 
сітки. При моделюванні для всіх типорозмірів труб 
вибирались незмінними наступні граничні умови: 

• температура потоку на вході в пучок гвин-
топодібних труб tвх = 26 °С; 

• температури стінки труби tст становили 
100 °С і 50 °С. 

Відомо, що явища вільної конвекції в рідинах 
загалом описуються досить складною нелінійною 
системою рівнянь в частинних похідних. Ця сис-
тема містить рівняння збереження енергії, імпуль-
су і маси та рівняння стану. В числовому моделю-
ванні широко застосовуються різноманітні набли-
жені підходи, найбільш поширеним є підхід Бусі-
неска. При використанні цього підходу вважають, 
що фізичні параметри середовища постійні, густи-
на залежить тільки від температури і цю залеж-
ність необхідно враховувати тільки в виразі для 
сили тяжіння. Тому математична модель для рі-
динних об’ємів містить [8] рівняння нерозривності 
потоку, рівняння Нав’є-Стокса для ламінарного 
режиму течії та рівняння Фур’є-Кірхгофа. 

В дану систему, в якості теплофізичних пара-
метрів входять коефіцієнт температуро-
провідності, коефіцієнт кінематичної в’язкості і 
коефіцієнт об’ємного розширення повітря. Всі ви-
ще перераховані коефіцієнти в моделі описуються 
за допомогою поліноміальних залежностей від 
температури. 
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Аналіз результатів моделювання 
та їх узагальнення 

 
На рис. 2 представлена числова візуалізація 

температурних полів і миттєвих швидкостей пото-
ку в міжтрубному просторі пучка для найбільш 
«тісного» пучка (S1/S2 = 1,1 де S1 = 22 мм 
S2 = 20 мм). 

Як свідчить рис. 2 на поверхні труби макси-
мально нагрітою є кормова по ходу потоку зона, а 
зона з мінімальною температурою розташована в 
лобовій точці. Це свідчить про розвиток теплового 
примежового шар, товщина якого збільшується по 
мірі просування потоку вглиб між трубного прос-
тору. Максимальну товщину примежового шару 
можна оцінити лише візуально (пристінна область 
поблизу труби (рис. 2)), проте візуальний аналіз 
свідчить, що зі збільшенням підведеної потужності 
товщина примежового шару зменшується, що в 
свою чергу свідчить про збільшення локальної 
швидкості потоку. 

Аналіз даних з розподілу швидкостей потоку 
підтверджує прогнозовану тенденцію про збіль-
шення швидкості в місцях підвищеної температу-
ри. З рис. 2 видно, що потік, який рухається знизу 
вгору під дією різниці густин повітря, в першу 
чергу направляється в зазор між поверхнями сусі-
дніх труб, де і спостерігається максимальна швид-
кість потоку. Також необхідно відмітити зростання 
швидкості при збільшенні підведеного теплового 
потоку. Аналіз отриманих  даних (рис. 2) також 
свідчить, що кормовій частині по ходу потоку спо-
стерігається утворення вихорової зони (ближній 
слід), який співпадає, або навіть перевищує попе-
речний розмір труби D. Крім того, в умовах при-
родної тяги, масштаб вихору за плоскоовальною 
трубою значно більший (~5D), ніж при вимушеній 
(3/2D) [6]. Саме ця обставина відрізняє розподіл 
швидкостей отриманий в умовах природної тяги 
від розподілу швидкостей при вимушеній конвек-
ції. 

Для порівняння на рис. 3 представлена число-
ва візуалізація температурних полів і миттєвих 
швидкостей потоку в міжтрубному просторі пучка 
для найбільш «розрідженому» пучку (S1/S2 = 0,93, 
де S1 = 42 мм S2 = 45 мм). 

Як свідчать приведені дані, в найбільш «тіс-
ному» пучку труби знаходяться в зоні «аеродина-
мічної тіні» від попередніх рядів. Тим самим ство-
рюються умови прискореного прогрівання потоку. 
Проте в перерізах на виході з трубного пучка спо-
стерігається утворення нерівномірного профілю 
температури внаслідок впливу відривної зони за 
останньою трубою. 

При обробці і аналізі результатів моделюван-
ня і залежностей чисел Нуссельта від чисел Релея 
велика увага приділялася геометричним факторам, 
що впливають на інтенсивність теплообміну. У 

роботах [2, 3] показано, що такими чинниками є 
крокові характеристики пакетів, і параметр розмі-
щення труб в пакеті (відношення поперечного 
кроку між трубами до поздовжнього S1/S2). 

На рис. 4 представлені дані залежностей чи-
сел Нуссельта від параметра розміщення S1/S2. При 
зменшенні параметра S1/S2 від 1,1 до 0,49 просте-
жується зростання інтенсивності теплообміну в 
середньому на 15 %–25 %. 

Схожа тенденція спостерігається і на рис. 5, 
за свідченням якого найменшою інтенсивністю 
тепловіддачі володіє найбільш розріджений пучок, 
фактор розміщення труб S1/S2 якого становить 2,1. 
А найбільшою – пучок з S1/S2 = 0,93, що має на 
36 % вищу інтенсивність теплообміну. При цьому 
«найкращий» в цій серії пучок (з S1/S2 = 0,93) має 
на 60 % меншу інтенсивність теплообміну чим 
пучок у якого фактор розміщення труб S1/S2 якого 
становить 0,49 (рис. 4). Такий результат, в певній 
мірі, спростовує твердження про те, що для органі-
зації теплообміну в умовах вільної конвекції, слід 
розташовувати теплообмінні поверхні на достат-
ньому віддаленні – щоб був доступ охолоджуючо-
го теплоносія до нагрітої стінки. 

Дані по інтенсивності теплообміну для пучків 
у яких поздовжній крок труб становить 
S1 = 32 мм = const розташовані більш щільно – 
зміна інтенсивності теплообміну відбувається в 
межах 14 %. Таку тенденцію можна пояснити тим, 
що в достатньо широкому і досить короткому між-
трубному просторі в глибині пучка створюються 
умови для того щоб маси рухомого повітря «про-
слизали» крізь пучок не контактуючи з нагрітою 
стінкою (рис. 6). 

Аналіз представлених на рис. 4–6 даних свід-
чить, що інтенсивність теплообміну в «тісних» 
пучках гвинтоподібних труб вища ніж в «розрі-
джених». Це можливо пояснити тим, що в умовах 
дії масових сил, збільшення швидкості потоку 
пропорційно мірі нагрітості стінки. Чим ближче 
нагріті поверхні труб одна до одної, тим вище те-
мпература потоку. Відбувається зменшення густин 
шарів повітря і збільшується швидкість його руху. 

Крім того, аналіз приведених вище даних сві-
дчать, що збільшення поздовжнього кроку між 
трубами S1 призводить до зменшення інтенсивнос-
ті тепловіддачі. Це твердження стає більш нагляд-
ним, якщо зафіксувати значення S1, а змінювати S2 
(рис. 7–9). 

Таким чином, можна зробити висновок – 
найбільшою інтенсивністю тепловіддачі в умовах 
природної тяги володіють пучки гвинтоподібних 
труб з кроком та глибиною виступів-впадин 
t = 20 мм і h = 2,5 мм відповідно і які задовольня-
ють вимозі S1/S2 → 1. При чому, крок труб S1, ре-
комендується вибирати пропорційним зовнішньо-
му діаметру гвинтоподібної труби. 

 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичні 
56 та теплотехнічні процеси й устаткування, № 1(5)’2021 



ISSN 2078-774X (print), ISSN 2707-7543 (on-line) 
 

  
  

а б 
  

Рис. 1 – Предмет і об’єкт дослідження: 
а – пояснення;  б – розрахункова скінченно-елементна сітка 

 

  
  

Рис. 2 – Розподіл швидкостей і температур потоку 
в міжтрубному просторі при температурі стінки 

100 °С для S1/S2 = 1,1 (22 мм/20 мм) 

Рис. 3 – Розподіл швидкостей і температур потоку 
в міжтрубному просторі при температурі стінки 

100 °С для S1/S2 = 0,93 (42 мм/45 мм) 
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Рис. 4 – Залежність Nu = f(Ra): 
при S1 = 22 мм S2 = var 

Рис. 5 – Залежність Nu = f(Ra): 
при S1 = 45 мм S2 = var 
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Рис. 6 – Залежність Nu = f(Ra): 
при S1 = 32 мм S2 = var 

Рис. 7 – Залежність Nu = f(Ra): 
при S2 = 20 мм S1 = var 
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Рис. 8 – Залежність Nu = f(Ra): 
при S2 = 25 мм S1 = var 

Рис. 9 – Залежність Nu = f(Ra): 
при S2 = 45 мм S1 = var 
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Рис. 10 – Залежність m = f(S1/S2): 
1 – дані CFD-моделювання; 

2 – апроксимуюча залежність 

Рис. 11 – Залежність Cq = f(S1/S2): 
1 – дані CFD-моделювання; 

2 – апроксимуюча залежність 
 

Аналіз розрахункових даних показав, що зна-
чення показника ступеня n при числі Реллея в рів-
нянні (1) не є постійним і залежить від параметру 
розміщення S1/S2. Залежність n = f(S1/S2) (рис. 10) 
дає змогу розробити узагальнюючу залежність 
виду: 
 n = 0,25(S1/S2)–0,05. (2) 

Аналогічний аналіз для розрахункових зна-
чень коефіцієнта A співвідношення (1) в залежнос-
ті від S1/S2 показав (рис. 11), що значення коефіці-
єнта A апроксимуються якісно схожою залежніс-
тю: 
 A = 3,18(S1/S2)–0,26. (3) 

Таким чином, для розрахунку конвективного 
теплообміну глибинних рядів шахових пакетів 
гвинтоподібних труб з рівнорозвиненою поверх-
нею при значеннях параметра розміщення S1/S2 

(0,49…2,1) в области чисел Реллея RaD 
(2,8∙103…24∙103) пропонуються залежності (1)–(3). 
 

Висновки 
 

За допомогою CFD моделювання отримані 
дані щодо структури течії в пакетах гвинтоподіб-
них труб з рівнорозвиненою поверхнею в умовах 
природної тяги. Отримані картини візуалізації те-
чій з характерними гідродинамічними областями, 
які дозволили пояснити механізм інтенсифікації 
теплообміну на в досліджених пучках труб. Осно-
вні висновки по проведеній роботі наступні: 

1 Встановлено, що в кормовій частині за хо-
дом потоку спостерігається утворення вихорової 
зони, яка співпадає, або навіть перевищує попере-
чний розмір труби D. 
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2 В умовах природної тяги, масштаб вихору 
за плоскоовальною трубою значно більший (~5D), 
ніж при вимушеній (3/2D). Крім того, потік, що 
рухається в зазорі між ребрами сусідніх труб в 
пакеті, має найбільші локальні швидкості і по іне-
рції рухається з цією швидкістю на відстань що 
перевищує 5D. 

3 При конструюванні теплообмінних апара-
тів, для роботи в умовах природної тяги трубні 
дошки яких слід проектувати вимоги дотримання 
фактора розміщення труб S1/S2 ≈ 1. При чому, поз-
довжній крок труб S1, рекомендується вибирати 
пропорційним зовнішньому діаметру гвинтоподіб-
ної труби. 
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