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3. Суть розробки, основні результати. 

 

(укр.) Вперше проведено комплексне дослідження процесів теплообміну і 

гідродинаміки при випаровуванні і конденсації в замкнених мініатюрних двофазних 

системах. Виявлено закономірності впливу геометричних і режимних факторів на термічний 

опір і максимальні теплові потоки мініатюрних теплових труб, термосифонів та 

пульсаційних капілярних теплових труб. Розроблено та представлено фізичну модель 

процесів теплообміну в умовах обмеженого простору при застосуванні в якості теплоносіїв 

ординарних рідин та нанорідин. Розкрито характер впливу основних факторів на процеси 

тепловіддачі. Отримано залежності для розрахунку інтенсивності тепловіддачі в зонах 

теплообміну мініатюрних термосифонів. Розкрито механізм пульсаційних явищ в 

мініатюрних термосифонах і виявлено вплив режимних і геометричних факторів на діапазон 

виникнення таких пульсацій.  

Викладено нові підходи для інтенсифікації процесів пароутворення в зонах 

випаровування мініатюрних теплообмінних пристроїв та наведено їх конструкції з різними 

тепло передавальними характеристиками.  

Приведено результати дослідження моделі взаємодії в кільцевих двофазних системах і 

визначення умов збереження стійкості плівкової течії при протитечійному русі газу і рідини 

у вертикальних каналах з сітчастим покриттям.  

За результатами досліджень розроблені та виготовлені діючі зразки систем 

охолодження на основі мініатюрних двофазних систем із характеристиками, що 

перевищують кращі закордонні аналоги.  

 

(рос.) Впервые проведено комплексное исследование процессов теплообмена и 

гидродинамики при испарении и конденсации в замкнутых миниатюрных двухфазных 

системах. Выявлены закономерности влияния геометрических и режимных факторов на 

термическое сопротивление и максимальные тепловые потоки миниатюрных тепловых труб, 

термосифонов и пульсационных капиллярных тепловых труб. Разработано и представлено 

физическую модель процессов теплообмена в условиях ограниченного пространства при 

применении в качестве теплоносителей ординарных жидкостей и наножидкостей.  

Раскрыт характер влияния основных факторов на процессы теплоотдачи. Получены 

зависимости для расчета интенсивности теплоотдачи в зонах теплообмена миниатюрных 

термосифонов. Раскрыт механизм пульсационных явлений в миниатюрных термосифонах и 

выявлено влияние режимных и геометрических факторов на диапазон возникновения таких 

пульсаций.  

Изложены новые подходы к интенсификации процессов парообразования в зонах 

испарения миниатюрных теплообменных устройств и приведены их конструкции с 

различными тепло передаточными характеристиками.  

Приведены результаты исследования модели взаимодействия в кольцевых двухфазных 

системах и определения условий сохранения устойчивости пленочного течения при 

противоточной движении газа и жидкости в вертикальных каналах с сетчатым покрытием.  



По результатам исследований разработаны и изготовлены действующие образцы 

систем охлаждения на основе миниатюрных двухфазных систем с характеристиками, 

превышающими лучшие зарубежные аналоги. 

 

(англ.) For the first time a comprehensive study of the processes of heat transfer and 

hydrodynamics during evaporation and condensation in closed miniature two-phase systems was 

carried out. The regularities of the influence of geometric and regime factors on the thermal 

resistance and maximum heat fluxes of miniature heat pipes, thermosyphons and pulsating capillary 

heat pipes are revealed. The physical model of heat exchange processes in the conditions of limited 

space at application as heat carriers of ordinary liquids and nanofluids is developed and presented. 

The nature of the influence of the main factors on the heat transfer processes is revealed. 

Dependences for calculation of heat transfer intensity in heat exchange zones of miniature 

thermosyphons are obtained. The mechanism of pulsation phenomena in miniature thermosyphons 

is revealed and the influence of regime and geometric factors on the range of occurrence of such 

pulsations is revealed. New approaches for intensification of vaporization processes in the 

evaporation zones of miniature heat exchangers are presented and their designs with different heat 

transfer characteristics are given. The results of the study of the interaction model in annular two - 

phase systems and the determination of the conditions for maintaining the stability of the film flow 

during countercurrent motion of gas and liquid in vertical channels with a mesh coating are 

presented. According to the results of research, current samples of cooling systems based on 

miniature two-phase systems with characteristics exceeding the best foreign analogues have been 

developed and manufactured. 
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5. Порівняння зі світовими аналогами. 

Результати проведених досліджень відповідають світовому рівню, а зразки 

мініатюрних теплових труб по своїм теплопередавальним характеристикам перевищують 

аналогічні закордонні приблизно у 2,5 рази. 

 

6. Економічна привабливість для просування на ринок  
Застосування в системах охолодження теплових труб з метало волоконною структурою 

дозволить знизити металоємність приладів приблизно у 2 рази і одночасно підвищити 



потужність, що відводиться. Можлива розробка дослідно-промислових зразків мініатюрних 

систем охолодження і термостабілізації. 

 

7. Потенційні користувачі  
Мініатюрні системи охолодження можуть застосовуватись на підприємствах і в 

організаціях різних галузей промисловості де потрібно відводити значні теплові потоки при 

одночасному зменшенні масогабаритних показників приладів. 

 

8. Стан готовності розробки  

Розроблені зразки мініатюрних теплових труб можуть бути впроваджені у новітні 

електронні прилади. 

 

9. Існуючі результати впровадження.  

Розроблена система охолодження на базі гнучких мініатюрних теплових труб для 

HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. 

 

Форма участі інвестора  

Частка в проекті 50 %, 

Обсяг інвестицій – 134,0 тис. дол. 

Мета інвестицій  
Розширення та оновлення експериментальної бази та оснащення сучасною апаратурою 

для проведення наукових досліджень. 
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