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Вступ 

Теплові труби (ТТ) з ефективними капілярними структурами (КС) мають 

важливе значення для розвитку і прогресу нової техніки, теплообмінного   

обладнання, систем охолодження апаратів і приладів, теплообмінних систем 

малої та відновлювальної енергетики [1-3]. Застосування ТТ у ряді галузей  

промисловості є доцільним при вирішенні  інженерних задач, пов’язаних з 

ефективними методами підведення та евакуації теплоти.  

          Значну кількість відомих робіт та публікацій за темою роботи присвячено 

вирішенню окремих задач, що лише певним чином стосуються зазначених              

проблем. Практично відсутній комплексний підхід до здійснення ефективних 

науково-технічних досліджень високопроникних металевих матеріалів та 

практичних результатів їх інженерного застосування, зокрема – у ТТ. 

Важливим аспектом є систематизація інформації та знань щодо зазначених 

проблем, відомих та отримуваних результатів у вигляді конкретних 

узагальнень, придатних для інженерної практики.  Дослідження особливостей 

впливу основних характеристик високопроникних функціональних матеріалів 

на теплофізичні двофазні процеси, узагальнення отримуваних результатів у 

вигляді відповідних  формул і рекомендацій є важливими науково-технічними 

задачами інженерії ефективних двофазних теплопередавальних пристроїв 

(ДТП), у тому числі – теплових труб. Необхідно відзначити, що від структури 

(будови), теплопровідності та проникності КС істотно залежать теплофізичні 



характеристики ТТ: теплопередавальна здатність Qmax [Вт] і термічний опір R 

[м2⋅К/Вт]. 

1.   Загальні відомості щодо функціонування теплових труб.                     

     Вплив компонентів ТТ на роботу теплопередавальних пристроїв 

        Однією із задач при інженерному застосуванні капілярних структур (КС) є 

ефективне транспортування рідин-теплоносіїв всередині ТТ, за рахунок                

виникнення та дії капілярних сил Лапласа, постійно існуючих при змочуванні 

рідиною поверхонь пор КС. Важливою функцією капілярних матеріалів-

структур є інтенсифікація двофазних теплообмінних процесів всередині ТТ і 

ТС як у зонах теплопідведення (нагрівання), так і у зонах тепловідведення 

(охолодження). Високі значення коефіцієнтів тепловіддачі α  призводять до 

зменшення термічних опорів теплопровідності Rтт теплових труб; останній 

чинник є важливим для теплофізичних характеристик теплотрубних пристроїв. 

Термічні опори Rтт всередині ТТ (рис. 1) є важливими фізико-технічними 

характеристиками теплових труб; вони повинні мати мінімальні значення.                                                                              

         При функціонуванні ТТ тепловий потік Q долає ряд термічних опорів: 

  

 

       Рис. 1. Схема термічних опорів теплової труби з капілярною структурою 

        Величини термічних опорів теплових труб внR зі вставними КС (рис. 1)               

розраховують за виразом: конт2RRRRRRR СТ
ККПВ

СТ
Ввн +++++= αα ,  де СТ

ВR  і СТ
КR  − 

термічні опори теплопровідності при проходженні теплового потоку через 

стінки корпусів ТТ і через КС; α
ВR  і α

КR  − термічні опори тепловіддачі у зонах 

нагрівання та у зонах охолодження ТТ. Значення Rкα, Rк
СТ і Rконт отримують за 

результатами експериментів. Особливості будови капілярних структур ТТ 



зумовлені їх характеристиками, які безпосередньо впливають на процеси, що 

протікають у ТТ. Також будова (структура) КС істотно впливає на капілярно-

транспортні та теплофізичні властивості КС. До фізичних характеристик і 

параметрів належать: пористість, теплопровідність, товщина КС, форма і 

розміри пор та частинок, що утворюють пористу структуру, інші фактори. При 

виробництві ТТ застосовують різні типи металевих капілярних структур [3]. 

Важливою фізико-технічною характеристикою ТТ є їх гранична                 

теплопередавальна здатність Qmax, яка залежить від різних чинників: орієнтації 

ТТ, конструкції капілярних структур, габаритів ТТ, фізичних характеристик 

рідин-теплоносіїв, змочуваності КС. Високоякісні теплові труби повинні мати 

наступні теплофізичні характеристики: високі (відносно) значення граничних 

теплових потоків Qт ах (які труба здатна стабільно передавати при різній 

орієнтації у просторі), відносно малі значення термічних опорів Rт т  , відносно 

невеликі значення ефективних діаметрів пор Dеф (якщо у ТТ вставлено металеву 

капілярно-пористу структуру); при цьому виникають відносно високі значення 

капілярного тиску Ркап; великому гідравлічному діаметрові парових каналів 

Dпар. 

Важливими умовами ефективного застосування ТТ є режими їх роботи без 

настання критичних режимів: недопустимих великих перегрівів стінок (∆Тст ), 

різкого підвищення значень термічного опору труби (Rт т ).  

  Однією із вимог до якісних КС ТТ є відсутність несполучених пор. 

Капілярні структури ТТ мають бути високопроникними, маючи при цьому 

певні розподіли пор за розмірами. Крім вихідних параметрів, важливими                      

структурними характеристиками КС є середні розміри пор (капілярів).  

          Використання теплотрубних теплообмінників (ТТТ) у промислових                  

системах перетворення енергії вторинних енергоресурсів у інші види є 

перспективним напрямом, у зв'язку з наступними особливостями:  1) високі 

показники надійності ТТТ; 2) простота конструкцій ТТТ та ремонтів;                          



3) відсутність компенсації термічних розширень ТТ (основних робочих 

елементів ТТТ) при значних температурних перепадах. Для масового 

виготовлення якісних теплових труб і теплотрубних теплообмінників 

необхідним є створення спеціалізованих підприємств.  Останнє не є відносно 

складним технічним процесом. 

2. Особливості та конструкції ефективних капілярних структур 

                В Інституті проблем матеріалознавства ім. Францевича НАН України 

розроблено і створено ефективні металеві пористі матеріали (які не мають   

аналогів); такі матеріали є певною основою для серійного виробництва                    

висококісних теплових труб, призначених для надійного функціонування у 

різних температурних діапазонах: від умов «глибокого» холоду до високих 

значень температур. Основні характеристики розроблених матеріалів-структур 

(рис. 2) −  наступні: матеріали − мідь, нікель, корозійностійкі і  вуглецеві сталі; 

пористість Θкс − 35-95 %; товщина КС − 0,2 -10 мм; довжина КС − ≤ 2 м;  

діаметр металевих волокон − 20-80 мкм; довжина волокон − 2-10 мм; середній 

діаметр пор − 10-250 мкм; максимальний діаметр пор − 20-500 мкм. 

          Структурну будову КС, досліджених і застосованих у роботі,                     

представлено на рис. 2.  
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  Рис. 2. Структурна будова металевих пористих структур: А − «композиційні»  

структури: Б – волокнисті структури 

       

 



    У процесі виготовлення пористих металевих матеріалів-структур                  

композиційної будови (шляхом пошарового осадження металевих волокон і 

порошків) встановлено, що у залежності від співвідношення розмірів 

порошкових (dп) та волокнових (dв) частинок, також – у залежності від товщини 

волокнових і порошкових шарів, утворюються різні типи макроструктури 

матеріалів.  

           Дослідження газопроникності КС показали, що і волокнисті, і композиційні 

матеріали (з шаром волокон (∅ 50 мкм) та шаром порошку (з дисперсністю 80 

мкм) при пористості КС Θ ∼ 80 %)  є достатньо проникними і придатними для                 

інженерного застосування у ефективних теплових трубах. 

          Отримані результати також підтвердили, що за висотою капілярного               

підняття рідин-теплоносіїв і за часом підняття композиційні капілярні 

структури майже не поступаються високопроникним волокновим структурам; 

цей факт підтверджує можливості застосування таких КС у двофазних 

теплопередавальних пристроях.  

    Результати досліджень проникності металевих пористих матеріалів               

різних типів, створених в Інституті проблем матеріалознавства НАН України, 

було порівняно з відомими у світі аналогічними капілярно-пористими 

матеріалами.  Випробування ряду зразків металевих волокнових матеріалів 

було проведено у Європейській лабораторії мікрогравітації (м. Брюссель). 

Результати випробувань, представлені на рис. 3, підтвердили, що матеріали 

ІПМ є достатньо високопроникними капілярно-пористими структурами. За 

характеристиками проникності металеві пористі матеріали не поступаються 

кращим зразкам аналогічних КС, відомим у світовій практиці виробництва 

теплових труб.                                                          

 

 

 

 



                                                                                                                                                             

                          
 

Проникність пористих металевих матеріалів, розроблених в ІПМ НАН 

України, порівняно з аналогічними матеріалами світових виробників теплових 

труб 

Автором здійснено цикл експериментальних досліджень впливу                  

характеристик і параметрів пористих металевих волокнистих і композиційних 

пористих матеріалів (МПМ) на їх «каркасну» теплопровідність λк.                                            

Для експериментальних досліджень теплопровідності волокнистих і 

«композиційних» МПМ використано розроблену автором експериментальну 

установку (рис. 4).  Зразок металевого пористого матеріалу (круг плоскої 

форми) слугував об’єктом досліджень .  
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             Рис.4.  Схема конструкції (а) і вид (б) елементів експериментальної 

установки  для досліджень теплопровідності металевих пористих матеріалів-

структур:  

1 − мідний циліндр, 2 − основний електронагрівач; 3,5 − диференціальні                   

термопари; 4 − дослідний зразок КС («пластина»); 6 − мідний притискний 

пристрій;         7 − канал водяного охолодження; 8 − штуцери підведення та 

відведення води;     9 − фланець; 10,11 −  теплоізоляційні циліндри;                                 

12 − мілівольтметр; 13 − перемикач термопар; 14 − теплоізоляція;                           

15 – термостійкий кожух 

  

Фізичні характеристики і параметри досліджуваних зразків волокнистих і 

композиційних МПМ варіювали у діапазонах: матеріали КС − мідь та сталь 

9Х18Н10Т; пористість Θ = 57-94 %; коефіцієнти теплопровідності λк = 0,2-40 

Вт/(м⋅К); товщина δкс = 0,5-4,6 мм. Покази диференціальних термопар було                 

доповнено показами чутливих дротових датчиків теплового потоку, що 

дозволило точно визначати час і моменти вимірювання значущих величин. 

           В процесі досліджень визначено вплив пористості, параметрів і                  

характеристик елементів КС (дискретних волоконець) на значення каркасної 

теплопровідності λк МВМ.  Результати досліджень цього впливу представлено 

на рис. 5. 
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Рис. 5.  Вплив пористості Θ  мідних капілярних структур на їх каркасну                    

теплопровідність: а − при діаметрові волокон: 4 – 20 мкм; 5 – 40 мкм; 6 – 30 

мкм (дані автора);  1-3 − літературні дані; б − порівняння результатів 

експериментальних досліджень та результатів розрахунків впливу 

характеристик волокнистих КС на теплопровідність: розрахунки: мідь (1– l/d = 

43; 2 – l/d = 200); іржостійка сталь − (3,4); експеримент: мідь (5-6) − відомі 

результати;      7− дані автора 

      Вплив пористості металевих волокнистих матеріалів на значення 

контактних термічних опорів в місцях приєднання КС до суцільних металевих 

поверхонь представлено на рис. 6. 

Результати досліджень показали, що зі збільшенням пористості КС 

значення термічних опорів − зменшуються. Пояснення цього факту наступне: 

кількість точок контакту КС з поверхнею зменшується; відтак зменшується і 

значення термічного опору.   
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Рис. 6. Вплив пористості капілярних структур на контактний термоопір в 

місцях приєднання КС до поверхонь 

Результати експериментів з визначення впливу характеристик                     

волокнистих КС на температурні напори початку закипання води в умовах її 

вільного руху на пористих поверхнях представлено на рис.7. 
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Рис. 7.  Вплив характеристик волокнових матеріалів на температурні напори ∆Т    

                     при закипанні води на пористих поверхнях в умовах вільного руху рідин:                                                                                                      

 товщина мідних пористих структур, мм: 1− 0,1; 2 − 0,2; 3 − 0,4; 4 − 0,6; 5 − 0,8;6 –

1,0;    7 – 2,0; 8 – 4,0; 9 − 10,0.   Криві: I – результати розрахунків за відомими                 

в  літературі формулами; II – розрахунки за формулою автора; для мідних КС 
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Для чисельного визначення температурних   напорів закипання води в 

умовах її вільного руху на пористих поверхнях автором запропоновано 

емпіричну формулу:   ∆Т пп
з  = 0,15⋅∆Т гп

з ⋅Θ 0,15 ⋅λ
к

2,0  ⋅D 1,0
еф  , де ∆Т гп

з −  

температурний напір початку   закипання води на гладких поверхнях;                   

с = 0,25; m = 0,25; n = 0,2;   p = 0,15.      Отримані експериментальними 

методами результати досліджень процесів кипіння води і органічних рідин на 

поверхнях з металевими пористими покриттями засвідчили що мідні 

волокнисті структури-покриття забезпечують високі показники інтенсивності 

двофазного теплообміну при кипінні води в умовах її вільного руху на 

пористих поверхнях з мідними МВМ; у діапазоні зміни значень густин 

теплових потоків від 10 до 250 Вт/см2 (оптимальні товщини КС для води 

знаходяться у діапазоні від ∼ 0,3 до 1,5 мм). Аналогічні результати, отримані 

при кипінні ацетону на поверхнях з мідними МВМ середньої пористості 

засвідчили, що інтенсивність теплообміну (коефіцієнти тепловіддачі α ) у 

даних умовах є ще більшою, порівняно з гладкими технічними поверхнями. 

Найвищі значення α  забезпечують мідні МВМ у діапазоні значень їх 

пористості Θ  від 40 % до 60 %.  

        При дослідженнях впливу теплопровідності λк та товщини КС δ на                      

інтенсивність теплообміну при кипінні в умовах вільного руху води всі інші 

характеристики МВМ (крім λк) залишались майже незмінними.  Результати 

досліджень наведено на рис. 8. 
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                 Рис. 8.  Інтенсивність теплообміну при кипінні води в умовах її 

вільного руху  в залежності від теплопровідності (а) і товщини (б) мідних 

волокнистих КС                     

           (А: товщина КС; δ = 0,8 мм;1− q = 5⋅104Вт/м2;2 − 30⋅104; 3 − 100⋅104;                         

Б:  пористість КС Θ − 40 %; густина теплового потоку q: 1− 5⋅104Вт/м2; 

2−10⋅104; 3 − 20⋅104;4 − 40⋅104;5 − 80⋅104     

         Отримані теоретичні та експериментальні дані щодо процесів кипіння 

води та органічних рідин в умовах їх вільного руху на пористих поверхнях,                   

утворених металевими волокнистими капілярними структурами, узагальнено 

емпіричною залежністю (формулою). Розрахункова залежність враховує вплив 

на інтенсивність двофазного теплообміну при кипінні ряду визначальних 

характеристик і параметрів КС: пористості, теплопровідності, товщини 

структури, ефективних діаметрів пор та фізичних характеристик рідин-

теплоносіїв. Формула,що дозволяє розраховувати значення коефіцієнтів 

тепловіддачі α  при кипінні води та органічних рідин у вищезазначених 

умовах, має наступний вигляд:  α = с⋅qn⋅δкc⋅λ
6,0

кс ⋅Θw⋅D 15,0
еф ⋅[λ 2

рід /(νрід⋅σрід⋅Тs)]0,33,                              

де:  с = 2⋅104; n= 0,15⋅δкс
-0,14 при 0,1⋅10-3 ≤ δкс < 0,8⋅10-3 м; n = 0,0535⋅δкс

-0,28 при   

0,8⋅10-3 ≤ δкс ≤ 10,0⋅10-3 м; w = 2,4⋅Θкс (при 0,4 < Θ < 0,8).             
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Чисельні значення фізичних величин і параметрів при розрахунках за 

формулою автора необхідно застосовувати у безрозмірному виді (у системі СІ).  

                 Приклади практичного застосування теплових труб, зокрема − у 

метрологічному приладобудуванні, представлено на рис. 9. Дослідні 

термостати з розробленими тепловими трубами коаксіального типу, призначені 

для стабілізації нульових температур, забезпечили підтримку точного значення 

0 0С по внутрішньому об’єму (з льодом) на порядок кращу, порівняно з 

аналогічними серійними пристроями. 

 

         Рис. 9.  Конструкція і загальний вигляд теплотрубних термостатів-  

         термосів, призначених  для підтримки значень нульових температур                                   

 

Висновки   щодо представлених результатів досліджень фізичних процесів, 

типових для зон нагрівання ефективних двофазних теплопередавальних 

пристроїв герметичного типу − теплових труб та їх різновидів – термосифонів:  

1. Розроблено теплові труби низькотемпературного діапазону (−50 0С…+200 
0С), які, за рахунок високоефективних капілярно-пористих структур, здатні                   

 забезпечити успішне рішення і виконання складних (часто) теплофізичних 

задач охолодження і нагрівання різних елементів і пристроїв; також – 

забезпечити ефективні («нормальні») теплові режими, згідно з технічними 

умовами.  

2. Отримані у роботі результати досліджень процесів, типових для систем             

охолодження (нагрівання) із застосуванням теплових труб і термосифонів,       



узагальнено у виді відповідних формул (залежностей), придатних для 

виконання інженерно-конструкторських розрахунків, необхідних у процесах 

розробки і конструювання нової техніки та обладнання. 
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