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ОСОБЛИВОСТІ ТЕПЛООБМІНУ ВИТИХ ТЕПЛООБМІННИКІВ 
ПРИ ЗОВНІШНЬОМУ ОБТІКАННІ 

 
Представлені результати дослідження процесу конвективного теплообміну при зовнішньому обтіканні розташованої в кільцевому 
каналі трубної поверхні витого теплообмінника. Визначені фактори, які мають найбільший вплив на інтенсивність процесу, а саме: 
геометричні характеристики поверхні теплообміну і параметри теплоносія. Аналіз отриманих результатів свідчить про нелінійну 
залежність інтенсивності теплообміну по довжині теплообмінника. У результаті узагальнення експериментальних даних отримана 
залежність для визначення довжини теплової початкової ділянки. 

Ключові слова: витий теплообмінник, теплообмін при зовнішньому обтіканні, конвективний теплообмін у кільцевих каналах. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛООБМЕНА ВИТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ 
ПРИ ВНЕШНЕМ ОБТЕКАНИИ 

 
Представлены результаты исследования процесса конвективного теплообмена при внешнем обтекании расположенной в кольцевом 
канале трубной поверхности витого теплообменника. Определены факторы, которые оказывают наибольшее влияние на интенсив-
ность процесса, а именно: геометрические характеристики поверхности теплообмена и параметры теплоносителя. Анализ получен-
ных результатов свидетельствует о нелинейной зависимости интенсивности теплообмена по длине теплообменника. В результате 
обобщения экспериментальных данных получена зависимость для определения длины начального теплового участка. 

Ключевые слова: витой теплообменник, теплообмен при внешнем обтекании, конвективный теплообмен в кольцевых кана-
лах/ 
 

V. TUZ, N. LEBED, M. LYTVYNENKO 
PARTICULARITY OF HEAT EXCHANGE OF TWISTED 
HEAT EXCHANGERS IN EXTERNAL FLOW 

 
Perfecting the existing technologies and developing new ones require to rethink the processes in order to obtain qualitatively new results. 
Widespread use of cryogenic engineering in the chemical industry and medicine calls for a thorough analysis of both the efficiency of ther-
modynamic cycles and the hardware design of appropriate equipment. The power necessary to obtain low working medium temperatures is 
distributed between the cooling of the object and the losses in the various elements of the cryogenic setup. One of the best ways to increase 
the efficiency of the setup is to use the cold energy recovery. This is done by using various designs of recuperative heat exchangers, such as 
twisted heat exchangers. Existing methods of calculating the parameters of power equipment are based on empirical dependencies, which 
require some justification and clarification in order to be used for calculating cryogenic equipment parameters. The article describes the 
experimental setup, presents the research methods applied and analyses the results of the study on convective heat transfer in external flow 
past the tubular surface of the twisted heat exchanger. The obtained results for the laminar gas flow mode at Re < 2300 allowed determining 
the length of the initial heat section depending on the regime parameters of the contact phases and the geometric specifications of the twisted 
heat exchanger. The obtained dependence will make it possible to refine the method of calculating the parameters of the twisted heat ex-
changer in the annular channel. 

Key words: twisted heat exchanger, convective heat transfer in external flow, convective heat transfer in annular channels/ 
 

Вступ 
 

Розробка новітніх і вдосконалення існуючих 
технологій потребує переосмислення достатньо 
відомих процесів з метою отримання якісно нових 
результатів. Широке застосування кріогенної тех-
ніки в енергетиці, хімічній промисловості і в ме-
дицині вимагає ґрунтовного аналізу як ефективно-
сті термодинамічних циклів, так і апаратурного 
оформлення відповідного обладнання. 

Одним із лідерів в розробці кріогенного обла-
днання різного призначення є МТО «Дніпро». В 
основу покладено використання парокомпресійно-
го циклу Лінде. В якості робочого тіла використо-
вується суміш вуглеводів і інертних газів. Викори-
стання такого робочого тіла дає можливість отри-
мати температури – 200 °С і нижче. 

Загально відомо, що потужність, яка витрача-
ється на отримання низьких температур робочого 

тіла, розподіляється безпосередньо на охолоджен-
ня об’єкту і на втрати в різних елементах кріоген-
ної установки. Одним з основних шляхів підви-
щення ефективності установки є рекуперація енер-
гії холоду. Для цього використовуються рекупера-
тивні теплообмінні апарати різної конструкції. 

Мініатюризація об’єкта, який необхідно охо-
лоджувати, потребує розробки компактного, з мі-
німальними масогабаритними характеристиками 
обладнання. 

В криогенній техніці використовується декі-
лька основних типів теплообмінників: Лінде, Пар-
кінсона і Хемпсона. В перелічених теплообмінни-
ках з метою зменшення розмірів використовують-
ся різні методи інтенсифікації процесів теплообмі-
ну. Аналіз методик розрахунку, наведений у [1] не 
дає можливість однозначно відповісти на питання 
про можливість використання отриманих емпірич-
них залежностей для розрахунку обладнання у 
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випадку застосування інших теплоносіїв. Запропо-
новані залежності для розрахунку інтенсивності 
теплообміну функціонально мають вигляд 

Nu = f(Ren), 
де показник степені при числі Re n змінюється: 
n = 0,2 для ламінарного, n = 1,6 для перехідної об-
ласті, і n = 0,8 для турбулентного режимів. Така 
зміна інтенсивності теплообміну свідчить про не-
обхідність їх уточнення з урахуванням впливу як 
геометричних характеристик обладнання, так і 
теплофізичних властивостей і режимних парамет-
рів теплоносія. 
 

Мета роботи 
 

Визначити фактори, які мають найбільший 
вплив на інтенсивність процесу конвективного 
теплообміну при зовнішньому обтіканні розташо-
ваної в кільцевому каналі трубної поверхні витого 
теплообмінника. Отримати залежність для визна-
чення довжини теплової початкової ділянки, яка 
дозволить уточнити методику розрахунку параме-
трів теплообмінних пристроїв у виді витого тепло-
обмінника в кільцевому каналі. 
 

Теплообмін в умовах частково 
закрученого потоку теплоносія 

 
Особливістю наведених конструкцій теплоо-

бмінників є те, що в якості теплообмінної поверхні 
використовує вита конструкція, виконана з ореб-
рених, або гладких труб, які мають один або декі-
лька заходів. 

Теплообмінна поверхня розташовується в кі-
льцевому зазорі корпуса на певній відстані від сті-
нок. Характерним для витих теплообмінників є 
відносно невелике значення відношення діаметра 
витка D до довжини теплообмінника L. Типовий 
діапазон зміни D/L становить 0,15‒0,4. Пов’язано 
це з необхідністю забезпечення компактності ус-
тановки і зменшення теплових втрат. Традиційно 
використовується протитокова схема руху. Тепло-
носій при тиску Р = 1,5‒2,5 МПа рухається по тру-
бкам теплообмінної поверхні, а після дроселюван-
ня він потрапляє в міжтрубний простір при 
Р = 0,2‒0,5 МПа. 

Відповідно до схеми руху зважаючи на пара-
метри всередині труби, зазвичай реалізується тур-
булентний режим течії, а в між трубному просторі 
можлива реалізація як ламінарного так і турбулен-
тного режимів. Для того щоб обрати той, чи інший 
метод інтенсифікації процесу теплообміну необхі-
дно коректно визначити фізичні особливості гід-
родинаміки і теплообміну при русі в між трубному 
просторі і сформулювати граничні умови. 

Розглядаючи рух теплоносія в кільцевому ка-
налі в якому розташований витий теплообмінник 
можливо виділити декілька характерних випадків. 

Для усунення ефектів, які виникають в багаторяд-
них пучках, проаналізуємо гідродинаміку одноря-
дного витого теплообмінника. 

Дослідженню фізичних процесів конвектив-
ного теплообміну і гідродинаміки закручених по-
токів присвячена значна кількість фундаменталь-
них і експериментальних робіт [2–5]. Стосовно 
дослідження гідродинаміки і теплообміну в витих 
теплообмінниках, розташованих в кільцевих кана-
лах найбільш цікаві результати, в яких розгляда-
ється процес турбулізації потоку і виникнення 
вторинних вихрових течій при постійній по осі 
закрутці, представлені у [2, 5]. На гідравліку течії 
в значній мірі впливають як параметри потоку 
(режим течії, степінь турбулентності, фізичні вла-
стивості теплоносія), так і геометрія кільцевого 
каналу і витого теплообмінника (зовнішній і внут-
рішній діаметр каналу Dз, Dвн, діаметр труб dтр 
крок витка S, зазор між теплообмінником і стінка-
ми каналу δзаз), довжина труб lтр). В роботі [6] від-
мічається що при обтіканні спіральних завихрюва-
чів, які не повністю перекривають прохідний пе-
реріз каналу визначальним фактором, який впли-
ває на формування відривної течії є не повздовж-
ній крок між окремими витками, а відстань між 
елементами які розташовані в направлені вектора 
осередненої швидкості потоку. 

Слід зазначити, що кривизна ліній току при-
водить до виникнення вторинних течій, які 
пов’язані з відцентровою нестабільністю. Наслід-
ком таких процесів є виникнення біля увігнутих 
поверхонь вторинних течій у вигляді вихорів Тей-
лора ‒ Гертлера, а у криволінійних каналах течій у 
формі вихорів Діна, які можна класифікувати як 
вторинні течії першого роду [7] Наявність вторин-
них течій і, як наслідок, появи вихрової структури 
потоку в значній мірі сприяє інтенсифікації тепло-
обміну. 

В роботах [7] на підставі результатів аналіти-
чного і фізичних досліджень представлений мате-
матичний опис і емпіричні залежності, які з доста-
тньою точністю описують процеси переносу в 
криволінійних потоках з вторинними течіями 
першого і другого роду, які пов’язані з відцентро-
вою гідродинамічною нестабільністю. 

Складність і багатофакторність явища, яке 
досліджується, дала можливість отримати тільки 
інтегральні характеристики процесу. 

Порівнюючи результати досліджень процесів 
в витких теплообмінниках, розташованих в кіль-
цевих каналах можливо зробити висновок, що в 
більшості випадків аналітичні моделі значно за-
вищують значення гідравлічного опору і конвек-
ційного теплообміну в порівнянні з фізичним екс-
периментом. Наведені в літературі розрахункові 
залежності відносяться до конкретних типів при-
строїв і узагальнюються по інтегральному параме-
тру закручування, який характеризує співвідно-

 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичні 
та теплотехнічні процеси й устаткування, № 3(7)’2021 13 



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

шення обертальної і осьової кількості руху в інтег-
ральній формі. В більшості робіт розглядається 
турбулентний режим течії, а в якості теплоносіїв 
використовувались рідини. При таких умовах осо-
бливості теплообміну на ділянці формування ди-
намічного і теплового пограничного шарів при 
значній довжині теплообмінної поверхні нівелю-
ються. 

В науковій літературі представлена невелика 
кількість робіт [5, 8], які присвячені дослідженню 
локального теплообміну в потоках складної прос-
торової форми при виникненні вторинних течій. 
Для рішення оптимізаційних задач, пов’язаних зі 
створенням теплообмінного обладнання якісно 
нового рівня, недостатньо мати інформацію про 
осереднені теплообмінні і гідравлічні характерис-
тики. Виникає необхідність визначити закономір-
ності зміни локальної тепловіддачі при різних 
умовах як вздовж так і поперек криволінійної по-
верхні. Враховуючі особливості фізичних процесів 
в витих теплообмінниках доцільно звернути увагу 
на характер зміни інтенсивності процесу теплооб-
міну по довжині теплообмінної поверхні. 

Метою будь яких досліджень процесів тепло- 
і масообміну та гідродинаміки при вимушеній 
конвекції є розробка надійних методик конструк-
торського або повіркового розрахунку теплооб-
мінних апаратів. Враховуючи, що в витих теплоо-
бмінниках теплоносій в міжтрубному просторі 
може бути в паровому або газоподібному стані, 
незначні геометричні розміри, наявність ламінар-
ного режиму течії і значну зміну інтенсивності 
теплообміну на довжині були проведені експери-
ментальні дослідження. 
 

Експериментальне дослідження процесу 
теплообміну при вимушеній конвекції 

в витому теплообміннику розташованому 
в кільцевому зазорі 

 
Дослідження конвективного теплообміну і 

аеродинамічного опору витих теплообмінників 
розташованих в кільцевих каналах при їх обтіканні 
потоком газу (рис. 1) здійснювалися на експери-
ментальній установці, що представляє собою ае-
родинамічну трубу розімкнутого типу круглого 
перерізу (рис. 2 фото), розміри якого складали: 
діаметр Dвн = 38,5 мм, довжиною каналу – 
L = 1000 мм. 

Проточна частина (прямий канал), яка скла-
далася з робочої і гідродинамічної стабілізуючої 
ділянок, призначеної для вирівнювання полів 
швидкості і статичного тиску. Стабілізаційна діля-
нка приєднувалась до камери термічної стабіліза-
ції, вимірювального вузла, який складався з двох 
ротаметрів типу РС-5 і одного типу РМ-7, венти-
лятора продуктивністю 0,08 м3/с і напором до 
1,5 кПа. 

У робочій ділянці по осі розміщувалася цилі-
ндрична вставка, яка мала конічні кінці (рис. 3). 
Максимальна швидкість у «живому» перерізі ро-
бочої ділянки змінювалась в діапазоні 0,4‒8,8 м/с. 
 

 
 
Рис. 1 ‒ Схема дослідного стенда для дослідження 

теплових характеристик потоку робочого тіла 
в кільцевих мікроканалах: 

1 – магістраль водопостачання; 2 – електронагрі-
вач; 3 – запірна арматура; 4 – нагрівальний 

елемент; 5 – ротаметр (водяний); 6 – дослідна 
ділянка; 7 – термопари; 8 – вентилятор; 

9 – ротаметр по газу 
 

 
 

Рис. 2 ‒ Дослідна ділянка 
 

У стінки прямого каналу на відстані 0,25 м 
від переднього фланця перед зразком витого теп-
лообмінника і на відстані 0,25 м від заднього фла-
нця робочої ділянки впаяні штуцера діаметром 
1,5 мм для відбору статичного тиску. 

Розподіл температур визначався за допомо-
гою хромель-копелевих термопар (діаметр дроту 
0,1 мм). Сигнали від термопар надсилались в ана-
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логово-цифровий перетворювач І7018, підключе-
ний до переносного комп’ютера, та автоматично 
записувались і виводилися на монітор комп’ютера. 

Всі теплообмінники виготовлені з мідної тру-
бки. Діаметр труб складав dтр = 2,7 мм і товщиною 
стінки δтр = 0,5 мм. 

Для визначення середньо-інтегральних харак-
теристик інтенсивності теплообміну проводилось 
вимірювання температур на вході і виході взаємо-
діючих фаз (рідини і газового потоку) з витого 
теплообмінника за допомогою хромель-копелевих 
термопар, які встановлювались в гільзи виготов-
лених з мідної трубки діаметром 1,5 мм. 
 

 
 

Рис. 3 – Схема дослідної ділянки 
1 – мідна капілярна трубка 2,7×0,5 мм; 2 – цилінд-
рична вставка; 3 – втулка; 4 – фланець; 5 – скляна 

труба; 6 – шпилька; 7 – гумові ущільнювачі 
 

З метою визначення локальних характеристик 
процесу теплообміну проводилось вимірювання 
температурного поля в кільцевому зазорі між вну-
трішньою поверхнею прямої ділянки і циліндрич-
ною вставкою зондом в якому розташовувалась 
термопара. Зонд вводився через задній фланець 
проти руху газового середовища. 

Температура стінки витого теплообмінника 
вимірювалась хромель-копелевими термопарами 
діаметром дроту 0,1 мм. Корольок термопари за-
чеканювався в стінку трубки, а місце розташуван-
ня покривалось термостійким лаком. Крок розта-
шування термопар змінювався в залежності від 
координати перерізу, в якому проводилось вимі-
рювання. На початковій ділянці витого теплооб-

мінника термопари встановлювались на кожному 
витку, а потім крок розташування збільшувався до 
3‒10 витків. Виведення термопар з дослідного зра-
зка витого теплообмінника проводилось через 
внутрішній простір циліндричної вставки. 

На зовнішню поверхню корпусу прямої діля-
нки наносилась теплова ізоляція, з коефіцієнтом 
теплопровідності 0,01 Вт/(м∙К). Для визначення 
теплового балансу дослідів і оцінки теплових 
втрат в навколишнє середовище виконувалось ви-
мірювання температури зовнішньої поверхні ізо-
ляційного шару термопарами. 

Дослідження теплообміну витих теплообмін-
ників проводились при стаціонарних режимах. 
Досліди виконувалися тільки при нагріванні пото-
ку, тому що величина коефіцієнта тепловіддачі 
практично не залежить від напрямку теплового 
потоку [8]. У процесі проведення експериментів на 
аеродинамічній трубі визначалися середні і лока-
льні коефіцієнти конвективної тепловіддачі αк. 

Витрата повітря визначалась за показниками 
положення поплавків ротаметрів і градуювальних 
графіків. 

За характерну швидкість приймалася швид-
кість у вузькому перерізі. 

За визначальний розмір у числі Нуссельта 
приймався діаметр трубки витого теплообмінника 
dтр, у числі Рейнольдса – еквівалентний діаметр 
кільцевого зазору dе. 

Теплофізичні властивості повітря λ, ν, що 
входять у вирази для чисел Nu і Re, відносилися до 
середньобалансової температури повітря tп. 

Розрахунки, що виконувалися на основі 
прямих вимірів параметрів процесу, показали, що 
відносна похибка визначення коефіцієнта 
тепловіддачі і відповідного числа Nu становить 
± 10,8 %. 

Похибка визначення числа Re не 
перевищувала ± 8,3 %. 
 

Результати досліджень 
 

Класичні дослідження процесів конвективно-
го теплообміну в рекуперативних теплообмінни-
ках передбачає забезпечення виконання таких ре-
жимів при яких tc = const, або qc = const. Крім того 
слід враховувати, що в умовах конвективного теп-
лообміну інтенсивність процесу змінюється по 
довжині поверхні. Виникає теплова початкова ді-
лянка, величина якої залежить від зміни теплофі-
зичних властивостей теплоносія, швидкості, а та-
кож геометричних характеристик зразка витого 
теплообмінника. 

На рис. 4 представлені результати визначення 
зміни інтенсивності теплообміну в витому теплоо-
бміннику наступних геометричних характеристик: 
діаметр трубки dтр = 2,7 мм; довжина трубки 
lтр = 2 м; довжина теплообмінника L = 0,06‒0,32 м; 
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діаметр витка dзм =33,6 мм; зазор між утворюючою 
трубки витка і корпусом прямої ділянки і внутрі-
шньої вставки δзаз =1,6 мм; крок витка 
S = (1‒5)dтр, мм. 

На рис. 5 представлена зміна інтенсивності 
теплообміну при вимушеній конвекції в витому 
теплообміннику, розташованому в кільцевому за-
зорі, при різних швидкостях газового потоку і те-
мпературах стінки. Результати досліджень пока-
зують, що зміна коефіцієнту тепловіддачі αк по 
довжині каналу носить складний характер, внаслі-
док чого спостерігається нерівномірність інтенси-
вності тепловіддачі. На початковій тепловій ділян-
ці відбувається формування пограничного шару, 
що визначає характер процесу. 
 

0

100

200

300

400

500

600

0 1 2 3 4 5 6 7

α, Вт/(м2⋅К)

х, м

wг = 8,45 м/с

wг = 6,62 м/с

wг = 4,78 м/с

wг = 2,95 м/с

 
Рис. 4 ‒ Зміна коефіцієнта тепловіддачі по довжині 

каналу в залежності від швидкості потоку газу 
 

 
Рис. 5 ‒ Інтенсивність теплообміну в кільцевому 

каналі на поверхні витого теплообмінника 
 

У більшості робіт, присвячених дослідженню 
теплообміну, відзначають особливості процесів на 
початковій і стабілізованій ділянках [6‒9]. На по-
чатковій тепловій ділянці температурний градієнт 
зменшується значно швидше, ніж різниця темпе-
ратур. В результаті, як наслідок з рівняння тепло-
віддачі 

0rrr
t

=







∂
∂

ϑ
λ

−=α , 

на початковій ділянці αк різко зменшується і при 
стабілізованій течії темп падіння значно уповіль-
нюється. Це особливо важливо для розрахунку 

процесів теплообміну в витих теплообмінниках де 
теплоносій може перебувати в рідкій і паровій фа-
зах. Розрахунок теплообміну зазвичай ведеться без 
виділення початкової ділянки. Аналітичне і експе-
риментальне визначення довжини початкової ді-
лянки ℓп.т. пов’язане із значними труднощами, зок-
рема через велику кількість режимних чинників і 
геометричних характеристик, що впливають на 
зміну теплофізичних властивостей і режиму руху 
теплоносіїв. 

При конвективному теплообміні і ламінарно-
му русі рідини з постійними фізичними парамет-
рами і однорідною температурою на вході в роботі 
[9] були отримані залежності при tc = const і 
qс = const для визначення довжини початкової 
ділянки, але їх використання обмежене тепло-
обмінними поверхнями виготовленими з пря-
мих труб. 

Стосовно витих теплообмінників розташова-
них в кільцевих зазорах використання залежностей 
наданих у [9] є не зовсім коректним, оскільки вони 
не враховують геометрію теплообмінника. 

Враховуючи особливості процесів в витих те-
плообмінниках, розташованих в кільцевих каналах 
апаратів, довжину початкової теплової ділянки 
доцільно визначати залежно від режимних параме-
трів контактуючих фаз за умови, що зміна коефіці-
єнта тепловіддачі на початковій ділянці не пере-
вищуватиме його середнього значення на цій діля-
нці більш, ніж на 1 % [9]: 

 %1100

2
1

1 ≤
α+α
α−α

+

+

xx

xx , (1) 

де αх і αх+1 – локальні коефіцієнти тепловіддачі на 
початковому і кінцевому перерізах даної елемен-
тарної ділянки довжини каналу. 

Розрахункова різниця температур на ділянці 
визначався як середньо логарифмічна між темпе-
ратурою стінки і газу в даних перерізах. 

Досліджуваний діапазон швидкостей газового 
потоку включав ламінарний режим при Re < 2230. 
На рис. 4 представлено зміна довжини теплової 
початкової ділянки від режимних параметрів і ге-
ометричних характеристик витого теплообмінни-
ка. На підставі обробки експериментальних даних 
по визначенню довжини початкової теплової діля-
нки для ламінарного режиму була отримана зале-
жність: 
 163,0

кроктрп.т. Pe356,0 σ= d , (2) 

де σкрок ‒ відносний крок витка. 
В межах початкової теплової ділянки прово-

дилося визначення локальних значень αх на еле-
ментарній ділянці довжини каналу і середні зна-
чення α  по довжині теплообмінної поверхні від 
вхідного перерізу до вибраного. 
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Висновки 
 

Експериментальне дослідження процесів теп-
лообміну при вимушеній конвекції газу в витому 
теплообміннику дозволило встановити нелінійний 
характер зміни коефіцієнтів тепловіддачі αк по 
довжині досліджуваної поверхні. 

На підставі отриманих результатів була ви-
значена довжина початкової теплової ділянки за-
лежно від режимних параметрів контактуючих фаз 
і геометричних характеристик витого теплообмін-
ника. Для ламінарного режиму течії газу при 
Re < 2300 довжина початкової ділянки визначаєть-
ся за залежністю (2). 
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