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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: підтримання комфортної температури та 
вологості повітря в житлових приміщеннях з мінімальними 
витратами коштів. 
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ: 
- проаналізувати існуючі методи терморегуляції повітря в 

приміщеннях; 
- опрацювати різні види теплових насосів та обрати найбільш 

економічно вигідний та ефективний варіант; 
- обґрунтувати теоретично параметри вихрового пристрою для 
охолодження та нагрівання повітря за рахунок використання 
ефекту Ранка-Хілша; 

- експериментально перевірити працездатність пристрою при 
обраних параметрах. 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: процеси охолодження та нагрівання 
повітря. 
ПРEДМEТ ДОСЛІДЖЕННЯ: оптимальна конструкція пристрою  
для охолодження повітря. 

Для комфортного проживання і праці 
людини необхідно забезпечити 

визначений температурний режим і 
мікроклімат в усі пори року.  

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. 

Параметри ВТ 
L=5,5*D0;  

dс=0,37*D0;  

8,5<Fо/Fвх<10;  
Fвх=π (dвх)

2
/4; 

Fо=π (Dо)
2
/4; 

dвх=Dо*√(Fвх/Fо)  

1 – труба;  

2 – втулка;  

3 – завихрювач;  

4 – діафрагма;  

5 – вихідний трубопровід 

холодного повітря;  

6 – регулювальний дросель;  

7 – рухомий конус;  

8 – вихідний трубопровід 

гарячого повітря 

1. 

Або ж встановити в 
будинок повноцінну 

систему, що регулюватиме 
температуру в всьому 

приміщенні. 

Таку систему можна 
скомпонувати у вигляді 

звичного нам кондиціонеру.  

L – довжина труби; 

D0 – діаметр труби; 

dс – діаметр вихідного отвору труби; 

Fвх – площа вхідного отвору; 

dвх – діаметр вхідного отвору; 

Fо – площа поперечного перерізу ВТ. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 
 

 

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. 

1) Пристрій працездатний при обраних параметрах, що 
підтверджено результатом експериментальних 
досліджень. 

Для підтримання певної температури 
зазвичай використовують кондиціонери, 

теплові насоси, системи розпилення 
води та інші прилади. 

КІРОВОГРАДСЬКА   МАЛА   АКАДЕМІЯ  НАУК   УЧНІВСЬКОЇ   МОЛОДІ 

Рис. 1 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]  

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

Рис. 2 [Опалення, вентиляція та 

кондиціювання: ДБН В.2.5-67: 2018. 

Київ: Мінрегіон України, 2013.141 с.]  
Рис. 3  Схема поділу потоків повітря у вихровій труб  

[Гуцол А. Ф. Эффект Ранка.  Успехи физических наук. 

1997. Т. 167. № 6]  

Рис. 5 Загальний вигляд установки для проведення 

експериментальних досліджень пневмовихрової труби  

(фото автора) 

Рис. 4  Схема потоків повітря у будинку [https://

bg.fermerstvo.net/6229614-how-to-make-air-heating-of-a-private-

house]  

Рис. 8  Система регулювання температури повітря  в 

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

privatnogo-budinku-svoyimi-rukami/]  

Рис. 6 [https://www.citrus.ua/uk/kondicionery/konditsioner-ergo

-aci-1819-chw-666193.html]  

Рис. 7 Установка для терморегулювання повітря  

(фото автора)  


