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МЕТА: економія коштів для регулювання теплового 
режиму в приміщеннях. 
ЗАВДАННЯ: 

● дослідити існуючі методи створення необхідного 
мікроклімату в приміщеннях;  проаналізувати конструкції 
пристроїв для охолодження повітря; 

● теоретично обґрунтувати геометричні параметри та 
режим роботи пристрою. для охолодження повітря в 
приміщеннях за рахунок використання вихрового ефекту; 

● експериментально перевірити працездатність пристрою. 

ОБ’ЄКТ: процес охолодження повітря. 
ПРEДМEТ: пошук оптимальної конструкції пристрою для 
охолодження повітря. 

Для комфортного проживання і праці людини 
необхідно забезпечити визначений темпера-
турний режим і мікроклімат в усі пори року. 

Для підтримання певної температури звзіичай 
використовують кондиціонери, теплові насоси, 
системи розпилення води та інші прилади 

Вихрова труба – 
тепловий насос, 
який при 
закручуванні газу 
або рідини в 
циліндричній камері 
забезпечує поділ 
робочого тіла на дві 
температурні 
фракції. На 
периферії труби 
утворюється 
закручений потік з 
більшою 
температурою, а в 
центрі – закручений 
охолоджений потік. 

Тепловий насос на основі вихрової труби має ефективність 
близько 1,2 — 2,4 (Для порівняння у кондиціонерів це 2-4) 

L/D0=5,5; dс/D0=0,37 
0,085 < Fвх/Fо < 0,1 

Fвх=π (dвх)
2
/4 

Fо=π (Dо)
2
/4 

√(0,085) Dо < dвх < √(0,1) 

L – довжина труби; 
D0 – діаметр труби; 
dс – діаметр вихідного отвору труби; 
Fвх – площа вхідного отвору; 
dвх – діаметр вхідного отвору; 
Fо – площа поперечного перерізу ВТ. 

Таку систему можна 
скомпонувати у вигляді 
звичного нам кондиціонеру. 

Або ж встановити в будинок 
повноцінну систему, що 
кондиціонуватиме все приміщення. 

ВИСНОВКИ 

1. Дослідження існуючих методів охолодження повітря в приміщеннях 
та аналіз конструкцій пристроїв для їх реалізації показали технічну та 
економічну доцільність використання вихрових пристроїв. 
2. Теоретично обґрунтовано геометричні параметри та режим роботи 
пристрою для охолодження повітря за рахунок використання вихрового 
ефекту. 
3. Експериментальна перевірка показала працездатність пристрою при 
дотриманні теоретично обґрунтованих геометричних параметрів. 

1 – труба;  
2 – втулка;  
3 – завихрювач;  
4 –діафрагма;  

5 – вихідний трубопровід 
холодного повітря;  
6 – регулювальний дросель;  
 

7 – рухомий конус;  
8 – вихідний трубопровід 
гарячого повітря. 
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1 – блок живлення; 2 – термометр; 3– труба;  
4 – компресор 


