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Для комфортного 

проживання і праці 

людини необхідно 

забезпечити 

визначений 

температурний 

режим і 

мікроклімат в усі 

пори року. За 

вимогами це від 

20 ̊ до 25 ̊C.

[Опалення, вентиляція та 

кондиціювання: ДБН В.2.5-67: 2018. 

Київ: Мінрегіон України, 2013.141 с.] 

[https://kaminguru.com/obsluzh

ivanie/temperatura-po-

sanitarnym-normam.html] 

[https://oventilyacii.ru/ventilyaci

ya/kakoj-dolzhna-byt-

komfortnaya-dlya-cheloveka-

temperatura-v-

pomeshhenii.html] 

[https://inform-ua.info/society/1532622408-dozhd-hroz-solntce-y-

zhara-prohnoz-pohod-na-2731-yyulya] 
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Теплові насоси можуть охолоджувати 

теплоносій з допомогою підземних 

вод. Вони:

 Не використовують холодоагенти 

(такі як фреон);

 Багатофункціональні: опалення, 

нагрів ГВП, охолодження.

 В більшості кондиціонерів 

застосовується холодоагент 

фреон. При витіканні він 

являється небезпечним;

 Кондиціонери висушують 1 літр 

води за годину;

 Низька ефективність обігрівання 

при низьких температурах.

Основні блоки кондиціонера
[https://comfortsellers.com.ua/air-conditioning-types-advantages-and-

disadvantages/] 

Схема варіантів виконання теплового насоса
[https://idm.ua/ua/publications/chto-takoe-teplovoy-nasos-i-kak-on-

rabotaet/] 
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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.
Схема поділу потоків повітря у вихровій трубі 

[Гуцол А. Ф. Эффект Ранка. Успехи физических наук. 1997. Т. 167. № 6]

Варіанти виконання соплового входу труби Ранка-Хілша із 
зустрічним напрямком потоків

[Гусенцова Я. А. и др. Вихревые устройства в системах вентиляции. 

Луганск: Изд-во Восточноукр. нац. ун-та им. В. Даля, 2006.]
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 Тепловий насос на основі вихрової труби має ефективність 

близько 1,2 – 2,4 (Для порівняння, у кондиціонерів це 2 – 4)

Креслення труби Ранка (переклад тексту автора)

[Свириденко Н. Ф. и др. Расчет и выбор основных режимных и конструктивных параметров низконапорной вихревой трубы 

воздушной холодильной установки. Техн. механика. 2013. № 2]
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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) Dо

L – довжина труби;

D0 – діаметр труби;

dс – діаметр вихідного 

отвору труби;

Fвх – площа вхідного 

отвору;

dвх – діаметр вхідного 

отвору;

Fо – площа поперечного 

перерізу ВТ.

D0=103,6 мм; L=570 мм; dс =38 мм; dвх=25,5…23,2 мм

Отримані геометричні параметри вихрової труби

Ранка-Хілша близькі до рекомендованих Гуцол А.Ф. [9]

(D0=93 мм; L=520 мм; dс =35 мм; діаметр двох вхідних
отворів dвх =25 мм).

Параметри труби Ранка-Хілша із зустрічним напрямком потоків 

[Гусенцова Я. А. и др. Вихревые устройства в системах вентиляции. Луганск: Изд-во 

Восточноукр. нац. ун-та им. В. Даля, 2006.]

(переклад тексту автора)
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Схема установки 

для проведення експериментальних досліджень ВТ: 

(схема автора)

Загальний вигляд установки 

для проведення експериментальних досліджень ВТ:

(фото автора)

1 – ВТ; 2, 5, 6 – термометри НТС-2; 3 – джерело живлення «АГАТ»; 4 – компресор HD0228
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 Прилад 

складається з 

компресора, що 

прокачує повітря 

крізь вихрову трубу, 

та системи 

повітропроводів з 

регулювальними 

клапанами

Компресор

кл

ап

ан

кл

ап

ан

Вивід повітря 

з приміщення

Вивід повітря 

у приміщення

Установка для терморегулювання повітря

(фото автора) 
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Встановивши 

систему в будинку, 

можна підтримувати 

комфортну 

температуру 

приміщення. Окрім 

обігріву приміщення, 

тепло можна 

використати на 

побутові потреби, 

такі як нагрівання 

води.
Система регулювання температури повітря  в будинку

[http://handwork.com.ua/povitryana-sistema-opalennya-privatnogo-budinku-

svoyimi-rukami/] 
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Встановлення 

систем є досить 

складним і 

недешевим 

процесом. Тому 

іноді можна 

скомпонувати її у 

вигляді звичайного 

кондиціонеру. 

Компресор

кл

ап

ан

кл

ап

ан

Установка для терморегулювання повітря (фото автора) 

[https://www.citrus.ua/uk/kondicionery/konditsioner-ergo-aci-1819-chw-

666193.html] 
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1.Проаналізовано існуючі методи терморегуляції повітря в 

приміщеннях.

2.Опрацьовані різні види теплових насосів та обрано найбільш 

економічно вигідний та ефективний варіант – вихрова труба.

3.Обґрунтовано теоретично геометричні параметри та режим роботи 

вихрового пристрою для охолодження та нагрівання повітря за 

рахунок використання ефекту Ранка-Хілша.

4.Пристрій працездатний при обраних параметрах, що підтверджено 

результатом експериментальних досліджень.

Схема розподілу потоків повітря у будинку

[https://www.budmagazin.com.ua/opisanie-

energosberegayushchi-dom]

Будинок

[http://ekahabitats.com/]

11



ГАРАСЬКО НАЗАРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 

учень 11 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-

інтернат Кіровоградської обласної ради»

Науковий кeрівник: 

АМОСОВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, 

доцент кафедри сільськогосподарського 

машинобудування 

Центральноукраїнського національного 

технічного університету, 

кандидат технічних наук

КІРОВОГРАДСЬКА   МАЛА   АКАДЕМІЯ  НАУК   УЧНІВСЬКОЇ   МОЛОДІ


