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КІРІСІІЕ

Жылу өткізгіштік жылу туралы ілімнің бір бөлімі. Жылу 
өткізгіштік теориясының негізінің қалануы XVIII ғасырдан 
бастау алады. Бұдан ары жылу теориясының дамуы кезеңінде 
жалпы ережелер жасалды. XIX ғасырда негізінен жылудың 
жұмысқа түрленуі қарастырылды.Техника мен өндірістің өркен- 
деуіне байланысты жылу өткізгіштіктің маңыэдылығы эртүрлі 
жылу құрылғыларындағы және машинапарындағы жылу өт- 
кізгіштік процестерін түсінуге тырысуға байланысты артты. XIX 
гасырдың екінші жартысында ғалымдар мен инженерлердің 
жьшу өткізгіштік процестеріне деген қызығушылықтары арта 
түсті. Осы уақыттағы әдебиетгерде біздің уақытымызға дейін 
теориялық жэне практикалық құндылығын жоймаған жылу 
өткізгіштік жэне жылу тасымалдайу процестеріне байланысты 
көптеген теориялық мэліметтер келтірілген. Нақ осы кезеңде 
жылу тасымалдану мен қозғапыс мөлшерінің біртұтастығьін ай- 
қындайтын О.Рейнольдстың «Жылу алмасудың гидродинами- 
калық теориясы» атты еңбегі жарыққа шықты (1874 ж.).

Зерттеулер жылу тасымалданудың күрделі процесс екен- 
дігін көрсетеді. Зерттеуде бұл процесті қарапайым құбылыс- 
тарға жіктейді. Жылу тасымалының үш элементар тэсіпін ажы- 
ратады: жылу өткізгіштік, конвекция жэне жылулық сәулелену.

Жылу өткізгіштік деп температуралары әртүрлі дене- 
лердің (немесе дене бөлшекгерінің) тікелей жанасуы салдары- 
нан жылу энергиясының (немесе ішкі энергияның) таралу про- 
цесін атайды.

Конвекция цүбылысы қозғалған сұйықтар мен газдарда 
байқалады. Бұл жагдайда жылудың тасымалдануы тек заттың 
кеңістікте орын ауыстыруы есебінен іске асады.

Жылулыц сәулелену деп жылудың электромагниттік тол- 
қындар түрінде қосарынан энергияның түрленуі- жылулық 
энергияның сәулелікке және керісінше сэулелік энергияның 
жылулық энергияға түрленуі нэтижесінде жылудың тасымал- 
дануын атайды.

Жеке алғанда жылу алмасудың элементар түрлері таза тү- 
рінде табиғатта сирек кездеседі. Көп жагдайда жылу алмасудьщ
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сүйықтың ( немесе газдың) арасындағы жылу алмасу жылу өт- 
кізгіштік пен конвекциялану арқылы жүреді және конвекция- 
лык жылу алмасу немесе жылу берілу деп аталады. Бу қазан- 
дықгарында жану газдарынан жылу қайнатушы түтіктердің 
сыртқы бетгеріне жылу тасымалданғанда, жылу алмасудың үш 
түрі де- жылу өткізгіштік, конвекция жэне жылулық сәулелену 
де қатысады. Қайнатушы түтіктердің сыртқы беттерінен ішкі 
бетіне күйе қабаты, металл қабырға және қақ қабаты арқылы 
жылу жылу өткізгіштік және конвекция арқылы беріледі. Осы- 
лайша, жылу тасымалданудың әртүрлі кезеңдерінде жылу ал- 
масудың элементар түрлері эртүрлі үйлесімділікпен іске асуы 
мумкін. Практикалық есептеулерде мұндай күрделі процестерді 
кейде біртұтас қарастырған дұрыс.

Кітапта осы элементар процестердің және неғұрлым кур- 
дел! процестердің өтуінің негізгі және сапалық заңдылықтары 
қарастырылған.
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1. ЖЫЛУ ӨТКІЗГІШТІК ТЕОРИЯСЫНА КІРІСПЕ

1.1 Температуралық өріс

Жылу өткізгіштік кұбылысы температуралары эртүрлі дене 
бөлшектерінің тікелей жанасуы салдарынан жылу энергиясы- 
ның таралу процесі болып табылады.

Бұл жағдайда газдарда энергия диффузия, ал сұйықтар, 
қатты денелер және диЭлектриктерде -  серпімді толқындар ар- 
қылы тасымалданады. Металдарда энергияның тасымалдануы 
негізінен еркін электрондардың диффузиясы арқылы іске асы- 
рылады. Жылу өткізгіштік процесі дененің температурасы жо- 
ғары бөлігінен температурасы төмен бөлігіне қарай жылудың өз 
еркімен тасымалдануы арқылы іске асады.

Жылу өткізгіштікті аналитикалық жолмен зерттеу келесі 
тендеуді табуға әкеледі

t = f  (х, у, z, т ). (1)
(1) теңдеу температуралық өрістің математикалық өрнегі 

болып табылады. Егер температура уақыт өтуіне байланысты 
өзгеріп отыратын болса, онда мұндай өріс стационар емес тем- 
пературалық өріс (немесе орнықпаган жылулық режим) деп 
аталады.

Егер өрістің эр нүктесінде температура уақыт өтуіне бай
ланысты өзгермесе, онда мұндай температуралық өріс стацио
нар өріс деп аталады. Бұл жағдайда температура тек координа- 
талардың ғана функциясы болады

t = f i (х.У. z); (2)дт
(1) жэне (2) теңдеулерге сәйкес келетін температуралық өріс 
кеңістіктік өріс болып табылады, себебі температура үш 
координатаның функциясы.

Егер температура екі координатаның функциясы болса, 
онда өріс екі өлшемді деп аталады

t = f 2 (х,у,т); 1Г = 0- (3)oz
Егер температура бір координатаның ғана функциясы 

болса, онда өріс бір өлшемді деп аталады:
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(4)
Бір өлшемді стационар темпсратуралық өрістің теңдеуі

(5)

1.2 Температура градиенті

Дененің температуралық ерісіндегі температуралары бірдей 
бетгі изотерм иилық бст деп атайды. 1-сурепгте температура
лары Д t-ға өзгеретіи изотермалар келтірілген. Температураның 
изотермиялық беттің нормапы бағытында өсуі температуралар 
градиентімен сипатталады.
Температура градиенті изотермиялық бетке температураның 

өсуі жағына қарай нормаль бойымен бағытталған және сан мэні 
осы бағыттағы температураның туындысына тең вектор, яғни

-шамасы температураныц кему бағытында теріс болып келеді.

— Qf
grad t - п0 - ■ 

on (6)

мұндагы п0 - бірлік вектор,

п нормаль бойынша температураның туындысы

An
dt
дп

1- сурет

t-At
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grad t -ның координат осьтеріне Ox, Oy, Oz проекциясы:
dt * &(gradt),=—-cos n x=  —  
on ox

, dt л dt(gradt) =—  cos n y - —  ( ')
on oy

, j  . dt л dt(gradt)z * —  cos n z = —
oz

1.3 Фурье заңы

Фурье гипотезасына сэйкес d Т уақыт аралығында изотер- 
миялықбеттің dF элементі арқьшы өтетін d Q т жылумөлшері 
dt—  температуралық градиентке пропорционал
дп

A Q r = -X ^ -d F d v  (8)
on

Мандаты Я - жылу өткізгіштік коэффициента
Бірлік уақыт ішінде бірлік изотермиялық беттен өтетін 

жылу мөлшері
dQTq = -----— жылу ағынының тығыздығы деп аталады

dFdr

q = - п0 Л ~ .  (9)
on

q изотермиялық бетке нормаль багытталған. Оның оң бағыты 
температураның кемуі бағытымен сәйкес, себебі жылу әрқашан 
дененің температурасы жоғары бөліктерінен температуарсы то
мен бөліктерге беріледі. Осылайша q жэне grad t бір тү- 
зудің бойында жатады, бірақ қарама- қарсы бағытгалған.
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q векторының бағытына жанама түзулер жылулық агын

сызыктары деп аталады. q жылу ағыны тығыздығы векторы- 
ның скаляр шамасы мынаған тең

q = - Я ~  (10)
an

немвсе
q = -Я grad t (10)/

Д . _ В — Й _  .
gradt FrPL ’

An
A коэфифициенті заттың жылу өткізу қабілетін сипаттайды.
(8,9,10,10;) жылу өткізгіштіктің негізгі заңының математика- 
лық жазбасы және жылу ағынының тыгыздыгы темпера
тура градиентіне пропорционал.

Бірлік уақытга F изотермиялық бет арқылы өтетін жылу 
мөлшері, жылу агыны деп аталады. Бірлік уақыт ішінде өтетін 
жылу мөлшері

Q =  Г qdF = - U ^ - d F ,  (11)
ғ ғ dn

мұңдағы dF- изотермиялық бетгің элементі, Q Ваттпен өлшенеді 
0 =  [Я/я] &  = [Дж]

г уақытга F изотермиялық бет арқылы өтетін толық жылу 
мөлшері Q, келесіге тең: 

dt



1.4 Жизық қаГіыріапьщ жылу откізгіштігі 
Віртскхі қабырға

Жьиіу өткізгіштік коэффициенті тұрақгы А тең, қалың- 
дығы 8  біртскті қабырғаны қарастырайық. Қабырғаның сыртқы 
бетіндегі темпсратуралар t, жоие t 2 тұрақты. Температура тек 
х осі бойымен гана таралады, сопдықтан температуралық өріс 
біртекті. Бүл жағдайда температура өрісі бір өлшемді, 
изотермалық бсітері жазық жоис х осіне перпендикуляр ориа- 
ласады. х қашықтықтағы қабырға ішінен екі изотермиялық 
беттермен шектелгеп қалыңдмғм dx қабатты бөліп алайық.
Фурье заңыныц негізінде q - - A gradt

былай жазуга болады q ~-А -*~  нсмесе dt -~-- dx (1)
dx A

астационар режимде q - const болгандыктан, t ~ - -~x +С (2)
A

ti
“С”-ны шекаралық шартгардан анықгаймыз
1)х = 0, t ~ t j = С 
q Һ

2) \ = S ,  t - t ? t ,  = - ~ S  + t. (3)
A

(3) теңдеуден q меншікті жі»ілу ағынының мәні анықталады,

= (4)



(4) өрнек жазық қабырғаныц жылу өткізгіштігін есептеу 
формуласы болып табылады.

Егер есептің шарты q, 8, At белгілі болса, онда Л =
At

-ды,

егер q, 8, Л , белгілі болса, онда At = -ды,
Л

егерЯ, At ,q белгілі болса, опда 8 = -ды анықтауға
Я

болад ы.
* - қатынасы қабырганың жылу откізгіштігі, ал оған кері

шама - жылулық немесе тсрмиилық кедергі деп аталады. 
Л

Егер (2) теңдеүге С жәме q дың габылған мэндерін қойса, 
ондатемпературалық қисықтыц тендеуін аламыз

Vr~ ^  ] С —1|, q ~~£ ~*г) I = ^i"

Л(*, “  t2 ) tx~t.
- X t , - :l——X

Л8 1 8

t ^ t ,  ( 5 )

(5) өрнек Я жылу өткізгіштік коэффициентінің тұрақты мэнде- 
рінде біртекті қабырганың теммературасы сызықтық заіщылық- 
пен өзгеретіндігін көрсетеді.

Коптсген материалдар үшік жылуөткізгіштік коэффициен- 
тінің температураға тэуслділігі Л -- Л0 (1 + bt) түріндегі сызық-
тық сипатта болады. Жазық қабырғага арналған Фурье заңының 
негізінде
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q = _m *L = [л = x ,(1+6/)]=- 4 ( 1 +bt) ,
ax ax

dt
(6)

Айнымалыларды бөлектеп және интегралдау арқылы мынаны 
аламыз

Ы 2
qx = -A0(t +— ) + С . (7)

(7)-ге шекаралық мэндерді қойсақ,
Ъих=0, 1 = 1, болғанда о = - ^ ( f , ) + С, (8)

b t 2
x = S , t = t 2 болғанда q<5 = -Я0(/2 + ) + С (9)

(9)-шы теңдіктен (8)-ші теңдікті шегеріп мынаны аламыз

4S =  -Л, ( (2+ ^ - ) + С + Л , ( ' , + - “ ) -С  

= Л [ ( ' , - ' г) + | ( ' , 2 -»2!) ].

q £  = Л,

(10)-ды (t, —t2 )-ге бөліп және көбейтсек,

_ a . 1 + 6 ^ 2 .

(10)

(И)
(11) жаңа есептеу формуласы (4)-пен салыстырғанда біршама 
күрделі:

q -  у  ( ',- '* )■  

ч - у [ і + г . ' і ^ ] ( / , - ( г)

Осы формулалардың оң жақтарын бір-біріне теңестіріп, мынаны 
аламыз:
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' S ' , - '* )  ■ ^ * ' 2 К ',- ' 2).о о 2

__ Л ^7
An ~ ' 'п ’ (12)

Лш қабырға температурасының шекаралық мәндерінің 
орта арифметикалық мәндерінен анықталады.

Я -ның температураға тэуелділігін ескерсек қабырғадағы 
температуралық қисықтың тсцдеуі (7)-ні t-ға қатысты жоне
(8)-ден С мэнін қоя отырып шешу арқылы анықталады нақтырақ:

Бірнеше әртекті қабаттардап тұратын қабырғалар көп қй- 
батты қабыргалар деа аталады. Мысалы, тұрғын үйлердің қабыр- 
ғалары: 1) сыртқы қабырғамен көмкеру (облицовка), 2) кірпіш 
қабат, 3) ішкі іитукагурка . Қабырға үш әртекті, бірақ бір-біріне 
тығыз жанасып орналасқан қабатгардан тұрсын дейік. Бірінші 
қабаттың қалыцдығы Зх, скіиші қабаттың қалындығы S7, үшін- 
ші қабатгың қалыңдығы S3. Сэйкесінше қабаттардың жылу өт- 
кізгіштік коэффициенттсрі Я, ,Я2 жэне Я3. Қабырғаның сыртқы 
бетгерініц температуралары ^жэне t 4 белгілі, ж.інасқан 
жерлердегі температураларды t 2 жэне t 3 арқылы белгілейік.

(13)

1.5 Коп қабатты  қабырға
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Sx 62 s 3

3-cypem. Көп цабатты жазыц цабырга. Температураны 
аныцтаудыц графикалыц әдісі.

Стационар режимде меншікті жылу ағыны q тұрақты q ~-Л  
grad t жэне барлық қабаттар үшін бірдей. Сондықтан (4)- 
өрнектің негізінде былай жазуға болады

Аq = (t]_ t 2)

q = ~ - ( t 2 - t 3 )  (14)
2
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Я о (*3 *4 )оъ
Бүдан эрбір қабаттағы темлератураның өзгерісін оңай анықгауға 

болады

О і - Ч )  =4 ^

(t2~ t3) =q (15)
'Ч
S-,

(t3- t 4) =q - j-  
лз

Әрбір қабатгағы температура өзгерістерінің қосындысы толық 
температуралық тегеурінді
(15) теңдеулер жүйесінің оң және сол жақтарьш қосып, төмен- 
дегіні аламыз,

<?, д2 S3
*1' , ‘ =ч(л + л + ^  (І6)

Бұдан меншікті жылу ағынының мәні анықгалады,
/, - t Aq = ------------ !----*----- ------ (J7)

Осы аналогияны пайдаланып n-қабатты қабырга үшін 
есептеу формуласын жазуға болады

q = t^ r i r -  (18)

/-1 л і
Егер (17)-дегі жылу агындарының мәнін (15)-ке қойсақ, 

онда 12 жэне t ,  белгісіз температураларды табамыз
S. S2 8 з 

j -  (19)Лц X>2
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Әрбір қабаттың ішіндегі температуралық тәуелділік түзу сы- 
зықты езгереді, бірақ көп қабатты қабырғалар үщін сынған ту
зу түрінде болып келеді. Көп қабатгы қабыргалар үшін белгісіз 
12 жэне t 3 температураларды графикалық түрде анықтауға
болады. Ол үшін абцисса осі бойына олардың 8Х / А,, 82ІА2, 
8Ъ / Аъ термиялық кедергілерінің мэндері салынып оған пер
пендикуляр түсіріледі. Олардың шеткі қабырғаларына сыртқы 
темпераіуралардың мэндері ^және t 4 жайғастьфылады. Алын- 
ған А және С нүктелер түзулермен қосылады. Осы түзудің пер- 
пендикулярмен қиылысу нүктелері ізделініп отырған t 2H t.3 
температураларының мэндерін бередІ. Осылай кздэғанда ABC 
жэне ADE үшбұрыштары ұқсас болып келеді, A ABC ~ AADE, 
осылайша

DE AD __  ВС---- = -----  және DE = —  AD .
ВС АВ АВ

Кесіңділердің мәнін қойып, мынаны апамыз,
t * 14 8* 8*

d e  = — ------ — -— — ------ q t, - t 2.
8 J  Ax л-8г ! Аг + 83/A i Al Al

Аналогиялы түрде келесідей екендігі дэледценеді,
MN=q(^1/^ 1 +82/A 2) = t i — t 3

Кейде есепті жеңілдету көп қабатты қабырғаны қалыңды- 
ғы бір қабатты (біртекті) қабырға ретінде қарастырады. Бұл жағ- 
дайда келесі қатынаспен анықталатьш Аж эквивалент™ жылу өт- 
кізгіштік коэффициент! қорытып шығарылады:

„ _ ^ ~ и  _ К (*1 *4)
8\ / Д] + S2 /  А2 + 83 / А̂  A

Бұдан
A <5j + 82 + 8$

A  =
8i / Д, + 821A2 + 83 t А̂  8XI А̂  + 821A21+ 831 A$ 

Осылайша Аэкв тек термиялық кедергілердің мәндері мен 
жекелеген қабаттардың қалывдығына ғана тэуелді.
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2. Сұйықтар мен газдардағы жылу алмасу
2.1 Жазық беггті ( пластованы) орай аққавдағы 

жылу берілу

1. Процестіц дамуыныц гидродинамикалық шарт- 
тары. Сұйық жазық бетті пластинаның бойымен бойлай нққанда 
гидродинамикалық шекаралық қабат түзіледі. Осы қабат- 
тардың арасында тұгқыр үйкеліс күшінің эсерінен жылдамдық 
ұйтқымаған агынның w0 жылдамдыгының мәнінен хіластинаның 
бетінде нольге дейін өзгереді.

Ағьш пластинаның бойыуюн қозғалу барысьшда шека- 
ралық қабатгың қалыңдыгы біртіндеп артады; қабырғаның те- 
жвуші әсері сұйьіқтың негұрлым алыс қашықгықтағы қабатта- 
рьшың бәріне таралады.

Пластинаның алдыңгы жиегінен алыс емес қашықтықта 
шекаралық қабат өте жұқа жэне ондағы сұйықтың ағыны лами- 
нарлық қозғалыс туріңде бсшады. Бұдан ары белгілі бір
қашықтықга шекаралық қабатта құйындар пайда болады да, 
ағын турбуленттік қозгалысқа айналады. Құйындар шекаралық 
қабатга сұйыктың интенсивті араласуын қамтамасыз етеді, эйт- 
кенмен пластинаға тікелей жақындағанда олар өшеді жэне мұн- 
да шекарапық қабаттың астында өте жүқа түгқыр қабат сақта- 
лады. Жоғарыда сипатталған процестің даму картинасы 5-су- 
ретте көрсетілген.

Шекаралық қабаттың қалыңдығы S  пластинаның ал- 
дьгңғы жиегінен алып есептелген х қашықтыққа, и>0 агын жыл- 
дамдыгына жэне у  кинематикалық тұгкырлыққа тэуелді,

0/2
( 1)
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ST = 0 3 7 - ^ — = 0,37 -

Турбулентгік шекаралық қабатта,
/  4 \1/5 ___ X _____ I V

(2)

мұндағы Rex = /v - характерлік өлшем ретінде х қа-
шықтығы алынған Рейнольдс саны.

Шекаралық қабаттағы сұйық агынының турбуленттік ре- 
жимге етуі пластинаны бойлай аққан жағдайда 5 ■ 105 -не тең 
деп алынатын Рейнольдс санының кризистік мәнімен анық- 
талады:

факторларға тэуелді екендігін көрсетеді. Негізгі эсер -  ұйтқы- 
маған ағынның бастапқы турбулентгілік дәрежесі, ягни ағында 
бастапқы қозулар мен қүйынданулардың болуы.

Ағынның турбуленттілік дәрежесі турбуленттік пульса-

тімен сипатталады. Ағынның бастапқы турбулентгілік дәрежесі 
негүрлым жоғары болса, Рейнольдс санының кризистік Re^
мәні соғұрлым төмен болады. Ағындағы пульсацияның орташа 
жылдамдығы төмендегідей анықталады

циялардың орташа жылдамдыгының ЭЦ ағын қозғалысының
Vжылдамдыгына w0 қатынасымен, яғни к  = —— коэффициен-
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5-сурет. Пластинаны орай ащандагы сұйық цозгалы- 
сының схемасы.

6-сурет. Рейнольдс санының кризистік мәнінің агын 
турбуленттілігінің дэрежесіне тәуелділігі.

Бұдан басқа Re^ мэніне пластина бетінің кедір-бұдыр-
лығы, жылу алмасу интенсивтілігі жэне т.б. эсер етуі мүмкін. 
Шекаралық қабатта сұйық ағынының ламинарлық режимінен 
турбуленттік режиміне өтуі тәжірибелік мәліметгердің көрсетуі
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бойынша бір нүктеде емес, белгілі бір аралықга іске асады. 
Соған байланысты кейде Рейнольдс санының Re^, және R e,^
екі мэні енгізіледі, мұндагы Revl = WqX^, / v - шекаралық қа-
батта алгашқы кұйындар мен пульсациялар пайда болганда 
ағыстың ламинарлық режимінен ауыспалы режиміне өтуіне жа- 
уап беретін Рейнольдстің кризистік саны: R e ^  = ^ 0хкр2 ?v ~
ағыстың дамыған турбуленттік режиміне өткендегі 
Рейнольдстың кризистік саны. 6-суретге Рейнольдс санының 
Re.pi және Re ̂ 2 ағынның бастапқы турбуленттілік дәре-
жесіне тәуелділігі көрсетілген.

Ламинарлық шекаралық қабаттағы жылдамдықгардың 
таралуының теориялық есебін алғаш рет 1908ж. Блазиус шешті. 
Ол w(x,y)l w0 жылдамдықгарының қатынасы тек

7  = Ууі^ о I айнымалысына гана тәуелді екендігін анықтады, 
яғни шекаралық қабаттагы жылдамдық профипінің түрі:

= / ( 7 )- (3)

Бұл профильдің графигі 7-сурегтте келтірілген. Әйткен- 
мен w мэні қатац түрде теориялық w0 мәніне асимптотикалық 
түрде ұмтылатындықтан, 7-суреттен 77 «  5 мәнінің өзінде w 
жэне w0 арасындағы айырмашылық іс жүзінде жойылады ( дә- 
лірек айтқанда rj » 5 болғанда w « 0,99w0 ). /7 » 5 мәні эдетте 
ламинарлық шекаралық қабаттың қалындығы ретінде алынатын 
y= S  ара қашықтығын анықтайды, бұдан (1) формуласы шы- 
ғады.

Пластинаны орай ағатын ағын оған белгілі бір дина- 
микалық күшпен эсер етеді. Ол күш пластинаның бетіне тү- 
сірілген және оган жанама бойымен сұйық жыдцамдыгының ба- 
ғытымен бағытгалған күш түрінде білінеді. Пластинаның бірлік 
бетіне келетін мұндай жанама куш жавама кернеу деп аталады 
жэне Ньютонның тұтқыр үйкеліс заңына сәйкес анықталады
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S = f.1-dw

Ъ у—>0

dw
dy

туындысы (З)-ті ескерсек келесі
у-*о

түрде жазылады,

dw
~бу у->  0

dw
dr]

п ■ - d f7-суреттен көрініп тұрғандаи
drj

dV — и, ІЩ d f  —п'2'î j, ІЩ
' ° V « '

tgfi = 0,33.
/]-*0

Сондықтан қортынды түрде төмендегіні аламыз: 
5" = 0,33 pwl (w0x / v)",/2. (4)

7—cypem. Шекаралың цабаттың ішіндегі ламинарлыц 
цозгалыстагы жылдамдыцтыц таралуьі.

Бұл өрнек s жанама кернеудің пластинаның басынан х 
қашықтықта орналасқан нүктедегі мэнін анықтайды.

0- I аралықтағы орташа жанама кернеу:

s = -  fsdx.
Н
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s-  ті орнына қойып есептеулер жүргізген соң төмен- 
дегіні аламыз,

s = 0,66pwl(w0l / v ) '112. (5)

(4) және (5)-тен көрініп тұрғандай шекаралық қабатга 
ламинарлық ағын болған кезде жанама кернеу пластина бойы- 
мен х-1/2 немесе Г хп заңдылығымен азаяды.

Турбуленттік шекаралық қабатта тәжірибе мәліметтері 
бойынша жылдамдықтардың таралуы 8-суретте (1-қисық) көр- 
сетілген өлшемсіз координаталарда келтірілген түрінде бола- 
ды. Жылдамдықтардың таралуы жуықталған тұрде шекаралық 
қабаттың турбуленттік аймағы үшін орындалатын келесі ара қа- 
тынаспен сипатталады

w /w Q = {у /б т )хп. (6)
Пластина бетінің маңындағы өте жүқа тұтқыр қабатта 

жылдамдықтың езгерісі түзу сызықты болып ауысады. Сонымен 
қатар 8-суретте салыстыру үшін шекаралық қабатга қозғалатын 
ламинарлық ағындағы жылдамдықтардың таралуы өлшемсіз ко
ординаталарда көрсетілген (2 қисық).

I f f  
3.8
й д

а**
0 2

. 0  е .2  ДО ЦБ (ІШ 1 0

8-сурет. Сальістырмалы координаталарда келтірілген шекара- 
лъщ қабаттагы жылдамдыцтардыц таралуы. 1-агынның 
турбу-ленттік режимі; 2- агынның ламинарлыц режимі.

21



Турбуленттік шекаралық қабаттағы үйкелістің жанама
кернеуі тэжірибелік мэліметтерге сай келесі өрнекпен 
анықталады

s = 0,03/7Wq (w0x / v)"l/5, (7)
орташа мәні:

s = 0,037ри>% (w0l / v)”1/s. (8)

Бұл формулалар Re Рейнольдс саньшьщ 107 -ге дейінгі 
мәндерінде орындалады.

(7)-ден көрініп түрғандай турбулентгік шекаралық қа- 
батгағы жанама кернеу x~us заңымен, яғни ламинарлық шека- 
ралық қабатқа қарағанда баяуырақ кемиді.

2. Жылу берілу. Пластина бетінің ^ температурасы және сұйық 
ағынының t* температурасы бір-бірінен өзгеше болғанда 
пластина беті мен жылу тасымалдағыш ағынының (сұйықпен 
немесе газбен) арасында жылу алмасу процесі журеді. Ньютон 
заңына сәйкес

Я = *(іс-*ж )
жылу ағыны tc - 1* температуралық тегеуріннің шамасына тура 
пропорционал. Жылу берілу коэффициенті а  гидро- 
динамикалық картина мен жылу тасымалдағыш ағынының ре- 
жиміне, пластинаның алдыңғы жиегінен х қашықтыққа дейінгі 
жэне ортаның жылулық, физикалық қасиеттеріне тэуелді.

Жылу алмасу процесінде пластина бетінің маңында 
жылу тасымалдағыштың температурасы қабырға температура- 
сының tc мэнінен пластина бетінен алыс қашықгықта жатқан 
ағын температурасының t* мәніне дейін өзгеретін жылулық 
шекаралық қабат қалыптасады (9-сурет).

Жылулық шекаралық қабатгағы температураның таралу 
сипаты сұйықтың динамикалық шекаралық қабатындағы агын 
режиміне тәуелді. Жылулық қабаттың қалыптасу сипатының өзі 
гидродинамикалық шекаралық қабатгың даму сипатына өте ұқ- 
сас болады. Осылайша, ламинарлық шекаралық қабатта S, ди-
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намикалық қабат пен А,, жылулық қабатгың қалыңдықтарынын 
қатынасы тек Прандтль санына, яғни жылу тасымалдағыштың 
жылулық, физикалық қасиеттеріне тәуелді. Бұл, А,,-дің м>0 
жылдамдыққа жэне х  қашықтыққа тәуелділігі динамикалық қа- 
баттагыдай болып сақталады дегенді білдіреді. Pr = 1 мэнінде 
қабаттардың қалыңдығы сан мэні бойынша бір-біріне тең, яғни 
Д = 8 п болады. Ламинарлық ағыста пластина бетінің бойымен
қозғалған сұйық қабаттарының арасындағы жылудың тасымал- 
дануы жылу өткізгіштік арқылы іске асады.

Турбуленттік шекаралық қабатта температураның негізгі 
өзгерісі пластина бетінің маңындағы жұқа тұгқыр қабаітың ас- 
тыңғы шегінде іске асады, сонымен бірге жылу, тек жылу өткіз- 
гіштік аркылы тасымалданады, жұқа тұтқыр қабат арқылы ше- 
каралық қабаттың турбулештік ядросында сұйықтың интен- 
сивті араласуынан температураның өзгерісі елеусіз жэне тем- 
пературалар өзгерісінің графигі тегіс, жазық сипатта болады. 
Осылайша, сұйық қозғалысының ламинарлық та, турбуленттік 
те режимінде шекаралық қабатга температураның таралуы мен 
жылдамдық арасында сапалық жағынан ұқсастық болады.
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9-сурет. Пластинаны (а) opa.it ақңандагы жылулъщ жэне дгша- 
микалыц гиекаралъщ қабаттар. Ламинарлық (б) жэне турбу- 
ленттік (в) шекаральщ цабаттагы температуралар жэне 
жылдамдықтардың өрісі.

Температуралар айырымы (tc - / ж) артқанда жылу та-
сымалдагыштың температураға тэуелді физикалық пара- 
метрлерінің өзгеруіне байланысты процестің қосымша күр- 
деленуі пайда болады. Температуралар айырымы неғұрлым 
елеулі болған сайын, шекаралық қабат шегіндегі эртүрлі нүк- 
телерде жылу тасымалдағыштың тұтқырлығы, жылу өткічгіштігі 
жэне жылу сыйымдылығы соғұрлым көбірек өзгереді. Нәти- 
жесінде бүл эффект жылу берілудің интенсивтілігіне эсер етеді. 
Мысалы, егер жылу тамшылы сұйықтан қабыргаға берілсе, 
(яғни шекаралық қабатта сұйықтың салқындауы іске асса) онда 
пластина бетіндегі сұйық қабаттарының температурасы азая тү-
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седі, ал тұтқырлық көбейеді жэне ағынның жылдамдығы азаяды. 
Ағыстың гидродинамикалық бейнесі өзгереді, бұл жылу берілу- 
дің де өзгеруін туғызады.

Әртүрлі жылу тасымалдағыштар пластинаны бойлап 
орай аққандағы жылу берілу жөніндегі көптеген тэжірибелік 
мэліметтерді жалпылау нәтижесінде келесідей есептік тэуелді- 
ліктер алынады.

Шекаралық қабаттағы ағъшның ламинарлық режимінде 
локальді жылу берілу коэффициенті келесі арақатынастан 
анықталады,

Ш ш =0,33Re«Prr(Pr./Pr,)W5. (9) .
(9)-дан жылу берілудің орташа коэффициентін анықтау үшін 
мына тэуелділікті алуға болады

№ b r = 0 , 6 6 R e ^ P r i M( P r , / P r c r ! . (Ю )

Ағынның турбулентгік режимінде шекаралық қабатта 
жылу берілудің локальді коэффициента келесі арақатынастан 
анықталады,

= 0,03Re« Pri'^Pr^/Pr.r5. <11)
(11)-ден орташа жылу берілу коэффициентін анықтау 

үшін мына тәуелділік шығады,

№ , „ = 0 , 0 3 7 R e « P r r , ( P r ^ / P r „ r ! . . (1 2 )
(9) - (12) арақатынастардан,

Nu^ = ах / Лж; 
Миіж= а І / А ж;

Re**- =™йх І ч ж\ 
Re/ar= w 0 / /v * ;
р r * = v ar/ e Jr;
Prc = v clac

«ж» жэне «с» индекстері жылу тасымалдағыштың фи- 
зикалық қасиеттерін, сэйкесінше (ж - сұйықтьщ және tc - қабыр- 
ғаның температурасын көрсетеді. Осы формулаларға енетін
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(Ргж/Рге )0,25 көбейткіші температураға байланысты жылу та-
сымалдағыштың физикалық параметрлері өзгерісінің жылу 
берілуге әсерін өзгертетін түзету болып табылады. Бұл кө- 
бейткіш жылу берілудің, жылу ағынының бағыты мен шама- 
сына тәуелділігін сипаттайды.

Тамшылы сұйықты қыздырғанда (жылу агыны тура ба- 
ғытталған) Ргжі/Ргс > 1, ал суытқанда (жылу ағыны кері қарай 
бағытталған) Ргж/ Ргс < 1.

Газдар үшін (9) - (12)' формулаларын ықшамдауға 
болады.

Ауа үшін Рг = 0,71 жэне орташа жылу берілуді есеп- 
тейтін формулалар мына түрде алынады:

а) шекаралық қабаттағы ағынның ламинарлық режимінде,
NulK =0,57Re?a5, (13)
б) шекаралық қабаттағы ағынның турбуленттік режи-

мінде,
Nula = 0,032 Re . (14)

«#*
8
£

*

г

10-сурет. Агыиның ламинарлыц реэкиміндегі пластинаныц 
орташа жылу берілуі.

1-ауа, 2-су, 3-трансформатор майы.
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(9)-(14) формулаларды пластинаның температурасы те
ракты болғандағы шарттарда tc =const қолдануға болады, яғни 
температура ұзындық бойынша өзгермейді.

10-суретте ламинарлық шекаралық қабаттагы плас- 
тинаның орташа жылу берілуі бойынша тәжірибелік мәлімет- 
терді жалпылау нәтижелері келтірілген. 11-суретте турбулентгік 
шекаралық қабаттағы пластинаның жылу берілуі бойынша тә- 
жірибелік мәліметтерді жалпылау нәтижелері келтірілген.

12-суретге пластинаиың ұзындығы бойынша а лок жылу
берілудің локальді коэффициентінің сапалық өзгерісі көрсетіл- 
ген. Пластинаның бастапқы 1-ші аралықтағы мэнінің азаюы лаг 
минарлық шекаралық қабаттың дамуына байланысты, мұндағы
а яок жылу берілудің локальді коэффициент U-Jx - ке пропор-
ционал, ол (9)-дан шығады. 2тші ауЫспалық аймағы турбу- 
ленттік араласудың пайда болуына байланысты жылу берілудің 
ұлғаюымен снпатталады. Дамыған турбулентгік шекаралық қа- 
баттың 3-ші аймағы үшін а лж пластинаның ұзындығы бойын

ша неғұрлым баяу өзгереді; а тк осы аймақта \ / \[ х  - ке про-
порционал екендігі (11 )-ден шығады.

Алғаш рет ламинарлық шекаралық қабаттағы темпера
тура мен жылу берілудің таралуын теориялық жолмен 1921ж. 
Польгаузен шешті. Бұл зерттеуде жылу тасымалдагыштың фи- 
зикалық қасиетгері өзгермейді, ал пластина бетінің темпера
турасы үзындық бойынша түрақты деп болжанды. Польгаузен 
Рг санының белгіленген мәнінде (f- І с)/(іж - t c) тем-

пературалық тегеуріндердің қатынасы тек бір Т] = yyj&0 / ук ай-
нымалысына ғана тәуелді, яғни шекаралық қабатта темпера- 
туралық тегеуріндердің профилі мына түрде болады:

- = <p{rj,Pr). (15)
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Бұл тәуелділіктің графигі 13-суретте көрсетілген. Рг -  1 
мэнінде температуралық тегеуріндер мен жылдамдықтар про
фил! бірдей болады.

* S 9 V ' ♦ і

11-сурет. Сүйыцтыц турбуленттік агыс режиміндегі 
пластинаныц локальді жэне орташа жылу берілуі.

28



12-сурет. Пластинаның үзындыгы бойымен жылу берілудің 
локалъді коэффициентінің өзгерісі.

ь г  

8 #

W

й  і  г  j  *

13-сурет. Рг -дің әртүрлі мәндерінде ламинарлъщ 
шекаралъщ цабаттагы температуралыц тегеуріндерінің 

профилъдері.
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Прандтль санының Рг мэні артқанда жылулық шекара-лық 
қабаттың қалыңдыгы динамикалық шекаралық қабаттың қа- 
лыңдығынан аз болады. Олардың арасында Рг > 0,6 болғанда
орындалатын З л/ А л = Рг1/3 қарапайым арақатынас болады. 
Жылу ағыны Фурье заңына сәйкес мынаған тең:

dt_
Әу

i dt а = - Я —
ду у->0

туындысы (15)-ті есксрсек
у-*0

мына түрде жазылады,
dt

СҢ vx drj
J7->0

Польгаузеннің зертгеулерінің нәтижесі Pr S 0,6 жағ- 

= 033RePr1/3 болатындығын көр-дайында туынды
dr] п—>0

сетеді. Сондықтан қорыта кеягенде жылу ағыны келесіге тең: 

q -0,ЗЗЛ(^с -  өлшемсіз түрде,

оос/Л-0,ЗЗІ^і)0х /\У 2Ргиз немесе (16)
Бүл формула тұракты физикалық шамалар үшін (9) жал- 

пыланған тәуелділікпен сәйкес келеді.

2.2. Қүбырдағы сүйықтың қозғалысы кезіндегі 
жылу берілу

1. Процестің дамуыныц гидродинамвкалық шарттары.
Сұйық құбыр ішімен мэжбүр қозгалганда агыстың екі түрлі 
режимі ламинарлық немесе турбуленттік болуы мүмкін. 
Ламинарлық режим сұйық қозғалысының аз жылдамдық- 
тарында байқалады. Ағынның қандай да бір жылдамдық-
тың кризистік мәнінен үлкен жылдамдықтарында агыс режимі 
турбуленттік қозгалысқа өтеді. Әртүрлі сұйықтар мен қүбыр-
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лар үшін кризистік жылдамдықтың мәні эртүрлі болады. Сұйық 
ағынының режимі Re = wd / v Рейнольдс санының шамасы 
бойынша анықталады. Егер Рейнольдс саны Re кризистік мә- 
нінен Re*p -тен аз болса, яғни Re < ReK/J онда ламинарлық агыс 
болады. Сұйық құбырда қозғалғандағы Рейнольдс санының 
кризистік мэні Re^ = 2-103. Ағыстың дамыған турбуленттік

режимі Re > 1 • 104 мәндерінде орнайды. Re санының өзгеру 
диапазоны 2-103 - тен 1 -104 -мәндерінде ағын ауыспалы ре- 
жимге сәйкес келеді.

а) б)

і .л ?!

*

14-сурет. Ламинарлъщ (а) оісәне турбуленттік (б) 
цозгалыстагы сұйьщтың қубырдың көлденең цимасы бойынша 

жылдсхмдъщтарыныц жайгасуы.

Ламинарлық режимге құбырдың келденең қимасы 
бойынша жылдамдықтардың параболалық таралуы тән 
(14,а-сурет)

w = w.
ң г ;V '

, мүндағы и1,, - құбырдың осіндегі жылдамдық;

w - осьтен у  қашыктықтағы жылдамдық, г - құбырдың радиу
сы.

Практикалық есептеулерде эдетге жылдамдықтың нүкте- 
лік мәндері емес, оның орташа мәндерін пайдаланады,



w = -7 Jw<t f  = 7 ’
J f  J

(19)

мұндагы w -  орташа жылдамдық; V -  сүйықтың көлемдік шы- 
ғыны; /  -  құбырдың көлденең қимасы.

Ламинарлық ағыста орташа жылдамдықтың максимал 
жылдамдыққа қатынасы тұрақты,

Дамыған сұйық ағынының турбуленттік режимі үшін 
құбырдың қимасы бойынша жылдамдықгың таралуы қиылған 
параболаны еске түсіретін түрде болады (14,б-<урет). Құбыр- 
дың қабырғасы маңында қисық күрт өзгереді, ал қимакың ор- 
таңғы бөлігінде -  ағынның турбулентгі ядросында -  жазыңқы 
(жайпақтау) болады. Максимал жылдамдық қүбыр осінде ба- 
қыланады.

Орташа жылдамдықтьщ максимал жылдамдыққа қатьь 
насы Рейнольдс ( Re ) санының функциясы болып табылады

15-сурет. Қубьірдагы сүйықтың турбуленттік қозгалысының

w /w 0 = 0,5.

= /(R e ).

—— = /(R e) тэуелділігі.
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Құбырдың көлденең қимасы бойынша жылдамдыкхар 
таралуының келтірілген заңдылыкгары гидродинамикалық ор- 
ныққан (стабилизацияланған) қозғалыс үшін ғана орындалады. 
Орныққан қозғалыс бірден қалыптаспайды, құбырға кіреберіс- 
тең біраз қашықтықта пайда болады. ,Осы аралықта қозгалыс си- 
паты және жылдамдықгардың таралуы үлкен өзгерістерге ұшы- 
райды. Жылдамдықтар профилінің орнығу процесі төменде- 
гідей жүреді. Кіріс қимасының маңындағы қүбырдың бетінде 
қалыңдығы құбыр кірісінен қашықгаған сайын артатын дина- 
микалық шекаралык қябат түзіледі. Соңында қабаттар бірі- 
гіп, одан кейін ағыс орныққан сипатқа ие болады. 16-суретте 
осындай процестің даму схемасы көрсетілген.

16-сурет. Қүбырдагы сұиыц агысының гидродинамикалыц 
стабилизацшсы. 

а) ламинарлыц цозгалыс. б) турбуленттік цозгалыс.

Егер Рейнольдс санының Re = ---- шамасы кризистік
v

мәнінен кем болса Re < Re^,  онда гидродинамикалық орнығу-
дың (стабилизациясыньщ) бастапқы бөлігінің бүкіл ұзындығы 
бойы шекаралық қабаттағы ағыс ламинарлық сипатта болады 
(16,а- сурет). Re > Re^ болғанда, кіріс қимасына жақын жерде
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алдымен ламинарлық шекаралық қабат қалыптасады, одан соң 
турбулентгік режимге өтіп, турбуленттік шекаралық қабаттар 
біріккеннен кейін сұйықтың стабилизацияланған (орныққан) 
турбуленттік ағысы қапыптасады (16,6-сурет). Бұл жағдайда қа- 
бырғаның ең бетінде өте тртқыр қабатшаның астындағы ағыс 
ламинарлық сипатта болады. Ламинарлық режимдегі ағынның 
гидродинамикалық орнығуының бастапқы бөлігінің ұзындығы 
келесі қатынаспен анықталады

яғни Re = wd /  v саны неғүрлым үлкен болса, 1„ -нің мэні де 
соғұрлым үлкен болады.

Турбулентгік ағыстағы /н -нің шамасы Re-re әлсіз 
тэуелді және жуықтап келесіні құрайды,

Қүбырдағы сұйық агынының орныққан режимінде қы- 
сым ағын қозгалысының бағыты бойыңша кемиді. Әрбір бөлікке 
түскен қысымдар айырымы түтқырлық күшінің салдарыңан тү- 
зілгсн кұбыр қабырғаларындағы жанама кернеу s күшімен те-

күштер балансының теңцеуі келесі түрде болады. Осы көлемге 
түсірілген қысым күші оның оң жэне сол қырларына түсірілген 
толық қысымдарыньщ айырымына тең:

Іи = 0,05с/ Re, (20)

(21)

ңеседі. —  көлем ішіндегі сүйық элементі үшін (17-сурет), 
4
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p-dp

■'-'ft
1
І------------- d----- *" X
I

1-— >dx *-

17-cypem. Құбырдазы сұйықтың элементі.

Ауданы Ttddx элементінің бүйір бетіне түсірілген жана
ма кернеу күші S7vddx, мүндағы s - қабырғаның бірлік бетіндегі 
үйкелістің жанама кернеуі. Бұл күштердің баланс теңдеуі мына 
түрде жазылады:

Ф 7КІ2 , ,  dp . s----- = STcadx немесе — — = 4 —. (22)
4 dx d

(22) арақатынасы жалпылама сипатқа ие. Ол сұйық ағы- 
сының ламинарлық орныққан режимі үшін де, турбуленттік ор- 
ныққан режимі үшін де орындалады. Әйткенмен s жанама кер- 
неудің мэндері ағыстың бүл режимдері үшін әртүрлі.

Ламинарлық режимде 
8 - 2

s = - - p w  , (23)
К.6

ал ағыстың турбуленттік режимінде ( Re « 105 мэндеріне 
дейін)

0,0395 - г  
Re1

Сығылмайтын сүйықтың изотермиялық ағысындағы s 
жанама кернеудің шамасы қүбырдың үзындыгы бойынша те
ракты болып қалады. Сондықган (22) күштер балансының тең- 
деуін шекті қысымдар айырымы түрінде жазуға болады
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Ар = 4 Д , (25)
а

мұндағы Лр = р 1- р 2 - ұзындығы I құбырдың бөлігіндегі қы- 
сымдар айырымы.

—2Егер (25)-тің екі бөлігін де pw  динамикалық жылдам-

дыққа бөлсек, онда сол жагында Еu - A p / p w 2 Эйлер кри
терий! қалады және теңдеу мына түрге келеді,

_  . s i
Еи = 4— ~ .  (26)

p w  а
Гидромеханикада кедергіні, үйкеліс кедергісініц коэф

фициент! деп аталатын және мен белгіленетін өлшемсіз 
коэф-фициентпен сипаттау келісілген. Ол Эйлер критерийімен 
қарапайым арақатынаспен байланысқан

£ = 2 E u j  (26a)

немесе ашып жазсақ,
-2  ,..p w  I
2 V  (2б6)

(23)-(26)-дан көлденең қимасы дөңгелек қүбырдағы ламинар- 
лық ағыстың кедергі коэффициенті төмендегідей болып анық- 
талады

4 = 64 /R e, (27)
ал турбуленттік режимде

£ = 0,316/ReI/4. (28)
(27) арақатынас Пуазейль заңы, ал (28) арақатынас Блазиус 
заңы деп аталады.

2. Ламинарлық режимдегі жылу берілу. Ламинарлық ағыста 
сұйықтың бір қабатынан келесі қабатына жылудың қабырғага 
нормаль бағытта берілуі жылу өткізгіштік арқылы жүзеге асы- 
рылады. Сонымен қатар эрбір қабат жалпы жағдайда бойлық
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қозғалыстың эртүрлі жылдамдығына ие болады. Сондықтан 
жылудың жылу өткізгіштік арқылы көлденең тасымалдануымен 
қатар бойлық бағыттагы жылудың конвективтік тасымалдануы 
да іске асады. Сол себепті ағыстың ламинарлық режиміндегі 
жылу алмасу қозғалыстың гидродинамикалық бейнесіне тәуелді 
болады.

Құбыр бойындағы жылу алмасу процесінің дамуын қа- 
растырайық. Кіріс қимасындағы сұйықтың температурасы те
ракты және шамасы жағынан құбыр қабыргасының температу- 
расынан өзгеше деп алайық. Ағынның қозғалуы барысында 
сұйық пен қабырға арасында жылу алмасу процесі іске асады 
жэне сұйықтың температурасы біртіңдеп өзгереді. Бастапқыда 
кіріс қимасының маңындағы температураның өзгерісі тек қа- 
бырғаның бетіндегі жұқа қабатта болады. Одан соң кіріс қи- 
масынан алыстаған сайын ағынның үлкен бөлігі жылу алмасу 
процесіне қатысады. Осылайша, құбыр ішіндегі жылу алмасу 
процесінің дамуы сапа жағынан пластинадағы ламинарлық ше- 
каралық қабаттағыдай іске асады. Құбыр бетінің маңында қа- 
лыңдығы ағын қозғалысының бағыты бойынша біртіндеп үл- 
ғаятын жылулық шекаралық қабат түзіледі. Қүбырдың бас- 
тапқы қимасынан қандайда бір Іит қашықтықта жылулық ше- 
каралық қабаттар бірігеді жэне жылу алмасу процесіне бұдан 
ары сұйықтың барлық агыны қатысады. Ін т қашықтығы жуық- 
тап келесі тэуелділікпен сипатталады,

L  * 0,05fi?RePr.
Әдетте практикада ламинарлық режим жеткілікті тұтқыр 

жылу тасымалдағыштар, мысалы Прандтльдің мәні әдетте бір- 
ден артық ( Рг >1) әртүрлі майлар аққанда кездеседі. Бұл жағдай- 
ларда 1Іі т жылулық стабилизация бөлігінің ұзындығы жеткі- 
лікті үлкен болады. Мысалы, егер Re = 200 жэне Рг = 500 
болса, онда 1ит и 5000с/ .

-дан үлкен қашықтыктарда құбырдың кёлденең қи-
масы бойынша температураның таралуы 18-суреттегі схемада 
көрсетілгендей өзгеруін жалғастыра береді.
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18-сурет. Трубадагы сұйық цоззалысының оның көлденең 
цимасы мен үзындыгы бойыниіа температпурасының таралу

өзгерісі.

Жылулық стабилизация бөлігінің шегінде сұйықтың қа- 
бырғадағы температуралық градиенті (dt / 5л)„_>0 кірістен қа-
шықтаған сайын ( t^  - t c) температуралықтегеурінге қарағанда
тезірек азаяды, себебі ағынның орталық бөлігі жылу алмасуға 
әлі қатыспайды. Сондықгаң жылу алмасудың келесі дифферен- 
циалдық теңдеуінен,

a  = -A-
- 1  ,Ә«Л-> 0

Іжх —tc —tc
(29)

а пт жылу берілудің локальді коэффициентінің құбыр бойымен
біртіндеп азаятындығы шыгады. Жылу берілудің локальді коэф- 
фициентінің кемуі жылулық шекаралық қабаттар бірікквнге
дейін жалғасады. Одан соң (dt/dn) жэне - / с) екі шама да
бірдей жылдамдықпен кемиді, ал жылу берілудің локальді 
коэффициенті тұрақгы мәнге ие болады. 19-суретге кұбырдың 
ұзындыгына тэуелді жылу берілудің локальді және орташа 
коэффициентгерінің өзгерісі келтірілген. Бұл график жылу 
берілудің орташа коэффициентгерінің стаблизациясы іске аса- 
тын Іи т ара қашықтық, жьшу берілудің локальді коэффициен-

38



тіне қатысты Інт ара қашыктықтан әрқашан үлкен болатын- 
дығын көрсетеді.

(29) теңдеуіндегі Іж* шамасы алынған қимадағы ағын- 
ньщ орташа температурасы. Бұл температура кейде араласу 
температурасы деп те аталады, себебі ол қоспаны жақсылап 
араластырғанда ағынның ие болатын температурасына сәйкес
келеді. toicx температурасы жалпы жағдайда келесі өрнектен 
анықталады,

\cppwt„df
-----------  . (30)

J cppwdf
f

Егер температураға ср және р  шамаларының тәуелді- 
лігін ескермесек, онда (30) мына түрге келеді:

\wtMdf

' “ = / ] ^ r = 7 ^ w C # • (30а )
/

мұндағы V- сұйықтың көлемдік шыгыны.
Бірінші жағдайда (30) температураның мәнін орташалау 

сұйықтың энтальпиясы бойынша, ал екінші жағдайда (ЗОа) оның 
көлемдік шығыны бойынша жүргізіледі. Осылайша темпера- 
тураны орташалауды жүргізу үшін қарастырылып отырған қи- 
мада бір мезгілде өлшенген жылдамдық пен температураның та- 
ралу графигі болуы керек (20- сурет). Егер каналдың қимасы 
бойынша жылдамдық бірдей болса, онда (30а) орташалау фор- 
муласы мына түрге келеді:
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j - j — Aw 7 -
Ь*Т

19-cypem. Қүбырдың узындыгына тәуелді жылу 
беріяудің локсшьді жэне 

орташа коэффициенттерініц өзгерісі.

2 0 -  сурет. Қүбырдың қимасы бойыниш сүйыцтың 
температурасы. мен жылдамдыгыныц өзгерісі.

Егер сұйықгы өлшеместен бұрын жақсылап араласты- 
ратын болсақ, онда одан кейінгі есептеулерді жүргізбей - ақ қи- 
мадағы орташа температураны тікелей өлшеп алуға болады.
(29) теңдіктегі qx шамасы алынган қимадагы жылу ағыныньщ 
локальді тығыздығын береді.
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Жылу берілудің орташа коэффициентін есептеу үшін 
жалпы жағдайда құбырдың,

(31)

немесе каналдың ұзындығы бойынша Іж сұйықгың жэне t c 
қабырғаның температураларының орташа мәнін білу керек.
Егер t c температурасы елеусіз өзгерсе, онда t x  температура- 
сын ұзындық бойынша орташалау келесідей жүргізіледі.

Құбыр бойымен орташа температура аздап өзгерген-
де, і ж шамасы құбырдың бастапқы t'x  жэне соңғы t ^  қима-
ларындағы орташа температураларының орташа арифметика- 
лық мәні ретінде аныкгалуы мүмкін:

мұндағы « + » таңбасы каналдың ұзындығы бойымен сұйықты 
суытқанда, ал « -»  таңбасы сұйықгы қыздырған жағдайда алы- 
нады.

~іж~ 2  + ^ )- (32а)

Жалпы жагдайда орташалау төмендегі формуламен 
жүргізіледі

1ж = t ± At ,ьж *с -ь- лог » (326)



Орташа логарифмдік температуралық тегеурін деп
аталатын Дtxot шамасы, келесі қатынастан аныкталады

21- сурет. tc = const боптндагы цүбыр бойымен
температуральщ тегеуріннің өзгерісі. 
а)-сұйыңты суыту;б) -сұйъщты цыздыру.

A t ' - A t "  A t '-A t"
At' ~ At' ’l n ^ -  2,3031g-

' At" At"
мұндағы At' жэне At" - құбырдың немесе каналдың бастапқы 
және соңғы қимасындағы температуралық тегеуріндер 
(21 а,б-сурет).



Орташа логарифмдік температуралық тегеурін эрқашан- 
да температуранын орташа арифметикалық шамасынан кіші, 61- 
рак At'/A t"<  2 болғанда олардың айырмашылығы елеусіз 
(4%-тен аз). Осы шарт орындалғанда (32,б>ның орнына не
гордым қарапайым арақатынасты (32,а) -  ны қолдануға болады.

Егер құбырдың бетінде qx — const, жылу.агынының ты- 
ғыздыгы түрақгы ұсталып тұрса (бұл жагдай практикада жиі 
кездеседі, мысалы құбырды электр тогымен бірқалыпты қызды- 
ру), онда үзындық бойынша сұйықгың температурасы эркашан 
қүбырдың бастапқы және соңғы қималарындагы орташа темпе- 
ратураларының мәндерінің орташа арифметикалық мәні ретінде, 
яғни (32,а) бойынша анықгалады.

Қүбырдың үзындығы бойынша жылу берілудің локальді 
коэффициентінің шамасы мен өзгеру сипаты кірістегі сұйық 
температурасының профилі, жылдамдықтың бастапқы профилі 
және сұйықтың құбырға немесе каналга ену шарттары, құбыр- 
дың ұзындығы бойынша қабырга температурасының өзгеру 
шарттары сияқгы бірқатар факторларға тэуелді болады. Көбіне- 
се практикада бұл шарттар жеткілікті дэл белгілі болмагандық- 
тан бул жылу алмасудың локальді интенсивтілігін дәл есептеуде 
қиындыққа экеледі. Ағыстың ламинарлық режимінде эртурлі 
факторлардың жылу берілуге әсерін толығырақ эдебиеттен та- 
нысуга болады.

Құбырдың ұзындығы бойынша орташа жьілу берілу 
коэффициентгерінің шамалары жоғарыда аталған шарттардың 
ықпалына аз түседі, себебі орташалау процесінде жекелеген 
факторлардың әсері жойылады.

Жылу берілу интенсивтілігіне елеулі ықпалды сұйыкггың 
физикалық қасиеттерінің (ең алдымен түтқырлықтың) темпера- 
тураға тәуелділігі жасайды. Температурам ың құбырдың көлде- 
нең қимасы бойынша өзгеруі түгқырлықтьщ өзгеруіне әкеледі. 
Температуралардың айырымы неғұрлым жогары болса, согүр- 
лым тұтқырлық пен басқа физикалық параметрлер (жылу 
сыйымдылық, жылу өткізгіштік) құбырдың көлденең қимасы 
бойынша күштірек өзгереді. Тұтқырлықгың өзгеруі жылдамдық 
өрісі профилінің өзгеруіне әкеледі, бұл өз кезегінде жылу алма- 
судың интенсивтілігіне эсер етеді. Жылу ағынының багытына
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байланысты жылдамдық профилінің өзгеруі эртүрлі (>олады 
(22-сурет). Сұйыкты суьггқанда оның қабырғасындағы темпера
турасы төмен, ал ол жердегі тұтқырлық, ағын ядросындагы тұг- 
қырлыққа қарағанда жоғары. Сондықган 22-суреттегі (I) изо- 
термиялық ағыспен салыстырғанда бұл жағдайларда сұйық қоз- 
ғалысының жылдамдығы қабырганың маңында төмен, ал агын 
ядросында жоғары (2). Керісінше сұйықты кыздырғанда сұйық 
ағынының жылдамдығы қабырганың маңында жоғары, а л ағын 
ядросында төмен болады (3). Практикада әдетге құбырға кіре- 
беріс жердегі жылдамдық пен температураның профилі бір қа- 
лыпты профильге жақын болып келеді. Осындай шартгар үшін 
құбырдағы сұйық ағысыньщ ламинарлық режиміндегі жылу 
берілудің орташа коэффициентін есептеу / /</>10 жэне 
Яеж. >10 болған жағдайда келесі формуламен өрнектеледі,

№ t o = l ,4 ( R e ^ y ) w PrWs(P r„ /P rJ№ , (33)

мұндағы Nudx = a d !  Лж; R e ^  = wdlvx \
?*ж=''жІаж-, Prc = vc /a c.

«ж» жэне «с» индекстері фнзикалық қасиеттердің оұйық-' 
тың жэне қабырганың орташа температурасына сэйкес ке- 
летіндігін білдіреді.

(Рг^/Ргс)0'25 көбейткіші физикалық қасиеітердің
(негізінен тұтқырлықтың) темперагіураға тәуелділігін жэне 
жылу ағынының бағытының әсерін ескереді. (33) арақатынас 
0,06 < Ргж/Ргс <10 мәндері үшін орындалады.

23-суретте (33)-ші формуламен есептелген нэтижелерді 
тәжірибелік мәліметгермен салыстыру келтірілген. (33) арақа- 
тынас ені һ жазық каналдардағы жылу берілуді есептеуге де 
қолданылады. Бұл жағдайда (33) -тегі d- диаметрдің орнына һ 
каналдың енін қою керек.
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22-сурет. Қүбырдагы сүйыцтың изотермияпъщ емес пами- 
нарлыц агысындагы қима бойынша жылдамдыцтың таралуы. 
1-изотермиялыц агыста; 2 -суытцанда; 3 -цыздырганда.

(33) арақатынас келесі мәндерде орындалады,

Лел у Р г » ‘ >15.

Бұл шаманың аз мәндерінде, яғни ұзындығы үлкен 
қүбырлар үшін,

_  l / d >  0,067 R e ^ P r " 6. (34)

Nuаж шамасы тұрақты болады, бұл жылу берілу интен- 
сивтілігінің орнығу (стабилизация) шарттарына сәйкес келеді. 
Осы шартгар орындалғанда (33) орнына жылу берілудің орташа 
коэффициенттін анықтау үшін келесі жуықгалған арақатынас 
ұсынылады

N u jm: « 4 (P r^ /P rJ0,25 (35)

45



23-cype m. Құбыр мен жазық каналдагы сұйыцтар мен 
газдардың ламинарлыц агысында&ы орташа жылу берілуі.

1-МК майы; 2-МС майы, к^ыздыру; 3-МСмайы, суыту;
4- трансформатор майы; 5- су; б-ауа.

Келтірілген қатынастар көтеру күштерінің ықпалы бай- 
қалмайтын шарттарға жатады.

Құбырдың көлденең қимасы мен ұзындығы бойынша 
температура айтарлыктай өзгергенде ағынның эртүрлі иүктеле- 
рінде газдардың немесе сүйықтардың тығыздықтары әртүрлі бо
лады. Осының салдарынан сүйықта көтеру күштері пайда бо- 
лып, олардың әсерінен жылу тасымалдағыштың мәжбүр қозға- 
лысына еркін қозғалыс қосылады. Нәтижесінде, сүйық қозғалы- 
сының картинасы мен жылу берілу интенсивтілігі өзгереді. Осы- 
лай, мысалы вертикаль қүбырларда сүйық ағысының бағыты кө- 
теру күшінің бағытымен сәйкес келгенде (сұйықты қыздырғанда 
ағыс төменнен жоғары, ал суытқанда ағыс жоғарыдан төмен 
қарай бағытталған) қабыргадағы сұйық ағысының жылд.імдыгы
24-суретте көрсетілгендей артады. Нәтижесінде, табиғи конвек-
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цияның әсері болмаған жағдаймен салыстырғанда мысалы, сал- 
мақсыздық күйінде жылу берілу интенсивтілігі артады.

Вертикаль құбырдағы сұйыктың мэжбүр қозғалысы мен 
көтеру күштері өзара қарама-қарсы бағьггталғанда (сұйықты 
қыздырғанда агыс жоғарьщан төмен қараЙ, ал сұйықты суыт- 
қанда ағыс төменнен жоғары қарай) бастапқыда еркін (табиғи) 
конвекцияның ықпалы қабыргадағы сұйық козғалысы жылдам- 
дығының азаюына (25-сурет) жэне жылу берілудің біраз кемуі- 
не әкеледі. Әйткенмен еркін қозғалыстьщ родін бұдан ары арт- 
тырғанда мұндай ағыс орнықсыз болады, агында жылу тасымал- 
дығыштың араласуы пайда болады жене дамиды соған байла
нысты жылу берілудің интенсивтілігі айтарлықтай артады.

Егер /  түтқырлық күшімен салыстырғанда f g көтеру 
күшінің шамасы артық болса еркін қозғалыстың ықпалы да ар
тады. ¥зындығы I құбыр бөлігіндегі вертикаль ағында эсер ете- 
тін жоғарыда аталған күштер шамалас болса (яғни сандық коэф- 
фициенттерге дейінгі дәлдікпен)

W
f g я  gApSIR жэне / /; ~

К
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мұндағы 5  -жылулық шекаралық қабаттың орташа қа- 
лыңдығы, осы шекарада температуралардың айырымына бай-
ланыстытығыздықтыңөзгерісі Др  = p fiu c ~ t№ ).

24-сурет. Мәжбүр жэне еркін цозгалыстардың Ьагыт- 
тары сәйкес келгендегі қүбырдың кәлденең цпмасы бойынша 
жыл-дамдықтардың тарсшуы.
1-цорытцы таралу; 2 -  мәжбүр цозгалыс есебінен; 3 - еркін 
цозгалыс есебінен.

25 -  сурет. Еркін және мәжбүр қозгалыстардың өзара 
қарама-ңарсы багытталган кезіндегі жылдамдыцтардың 
қубырдың көлденең қимасы бойынша таралуы. 1-ңорытқы 
таралу; 2-мзжбүр цозгалыс есебінен; 3-еркін цозгалыс есебінен.

1
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құрайды. IR -дің көбейтіндісі құбыр бетінің тегістігін сипат- 
тайды, f  және f M күштерін салыстырып оны бұдан әрі ескер- 
меуге де болады.

f M » f g болғанда тұтқырлық күштері еркін қозға-лыс-
тың дамуын әлсіретеді ярңе жыпу берілу жоғарыда келтірілген 
қатынастармен анықталады.

Еркін қозғалыстың жьшу алмасуға елеулі ықпалының 
басталуы осы күштердің шамалас болу шартына, яғни

жағдайына сэйкес келеді.
(36) тендеудегі жылулық шекаралық қабаттың 8  орташа 

қалыңдыгы а ~ Л І 8  өрнегінен немесе S ~ R I N u  табылады.
Мандаты Nu  үзындыгы I құбыр бөлігіндегі Нуссельт крите- 
рийінің орташа мэні. Еркін конвекция әсерінің басталуын анық-
тау үшін Nu шамасы (33) және (35) өрнектерінен табылады.

Нәтижесінде (36) шартын мына түрде қайта жазуға
болады

Келтірілген ұйғарымдар егер------ қатынасы Nu  -дан
4 Re

айтарлықтай көп болса (табиги конвекцияны ескермей есеп- 
телген), онда шындығында да еркін конвекцияның эсерінен вер
тикаль құбырлардағы жылу берілу интенсивтілігі жоғары бо
лады. Егер есептеулерде жылу алмасудағы еркін қозғалыстың

(36)

(37)
Avw

немесе

1 Gr
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------ мэні Нуссельт санын Nu -дан айтарлықтай аз болса, онда
4 Re

жылу алмасуға еркін қозғалыстың әсері де аз болады. Гори
зонталь қүбырларда көтеру күштері мен мэжбүр қозғалыстың 
бағыттары өзара перпендикуляр, сондықтан бұл жерде еркін 
қозғалыстың дамуы неғұрлым қолайлы жағдайларда жүреді 
жэне 26-суретте көрсетілгендей сұйықтың көлденең циркуля- 
циясының пайда болуына экеледі. Сұйықты қыздырғанда оның 
неғұрлым жылы қабатгары жоғары көтеріледі, ал салқындат- 
қанда құбырдың төменгі белігінде суық сұйықгар жинақталады. 
Нэтижесінде, локальді жылу берілу қүбырдың периметрі бойын
ша елеулі өзгереді, жоғарғы жасаушысын қыздырғанда және 
төменгі жасаушысын суытқанда жылу берілу ең аз мөлшерде 
болады. Әйткенмен, бүл жағдайларда құбырдың көлденең қи- 
масы бойынша орташа жылу алмасу интенсивтілігі артады. 
Сондықтан бүл жағдайда да еркін қозғалыстың әсерінен орташа 
жылу берілу артады, ол сұйықтың көлденең циркуляциясымен 
түсіндіріледі.

а) б)
26-сурет. Горизонталь цүбырдагы сүйъщтың еркін цоз- 

галысының әсерінен
болатын көлденец циркуляция, а)- сұйъщты цыздыр- 

ганда; б)- сүйъщты суытцанда.

Осылайша, табиғи конвекцияның әсері процестің өтуін 
айтарлықтай күрделендіреді. Қазіргі уақытга еркін және мәжбүр 
конвекциялар бір мезгілде эсер еткендегі жылу берілуді есептеу
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үшін ортақ нұсқаулар жоқ. Эксперименттік материалдар мен 
дербес эмпирикалық формулалар әдебиетте жүйеленген.

3. Турбуленттік режнмдегі жылу берілу. Қозғалыстың 
турбуленттік режимінде сұйықтың ішіндегі жылу тасымалдану 
негізінен араласу арқылы жүреді. Бүл жағдайда араласу про- 
цесінің интенсивті жүретіндігі соншалықгы, ағын ядросының 
көлденең қимасы бойынша сүйықтың температурасы іс жүзінде 
тұрақты болады. Температураның күрт өзгеруі тек қабырга бе- 
тіндегі жұқа қабаттын ішінде ғана байқалады.

Г аздар ағынының турбуленттік режимінде жылу берілуді 
мұқият тексерген жэне дүрыс қойылған алғашқы эксперимент- 
тік зерттеулер Нуссельтгің жүмыстары болып табылады. Тәжі- 
рибелік мэліметтерді өңдегенде ол алғаш рет ұқсастық теория- 
сын қолданды жэне жалпыланған тэуелділіктерді алды. Бұдан 
ары әртүрлі каналдармен және әр түрлі сұйықтармен негізгі па- 
раметрлерінің өзгерісі кең аралықгарда болатын жаңа зерт
теулер көптеп жүргізіпді. Осы зерттеулердің нәтижелерін талдау 
жэне жалпылау негізінде орташа жылу беріяуді есегггеу үшін 
төмендегідей тәуелділік алынды,

= 0,021Re«- Р гГ  (Рг*/Рг«Г!г , . (38)
Температураны анықтайтын шама ретінде сұйықтың / ж 

орташа температурасы, ал сызықтақ өлшемі ретінде каналдың 
көлденең қимасының төрт еселенген ауданының толық пери- 
метрге қатынасына тең d3K эквиваленттік диаметр апынған:

^ » = 4  fl u .
Мүндағы /  -каналдың көлденең қимасының ауданы, и -  ка- 
налдың толық периметрі.

Көлденең қимасы дөңгелек қүбырлар үшін эквивалент™ 
диаметр геометриялық диаметр ге тең.

е/ қүбыр үзындығының бойымен жылу берілудің 
орташа коэффициентінің өзгерісін ескеретін коэффициент. Егер 
l t d  > 50 болса, онда £, = \ , ал И d  <50 болғанда бастапқы
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термиялық аралықтың эсерін ескеру қажет. е, мәндері 1 кестеде 
келтірілген.

1- кесте
Турбуленттікрежимдегі е, = f ( f / d , Re,**,) мэңдері.

^ е<£»г U d
1 2 5 10 15 20 30 40 50

М О4 1,65 1,50 1,34 1.23 1,17 1,13 1,07 1,03 1
2 • 104 1,51 1,40 1,27 1,18 1,13 1,10 1,05 1,02 1
5 104 1,34 1,27 1,18 1,13 1,10 1,08 1,04 1,02 1

МО5 1,28 1,22 1,15 1,10 1,08 1,06 1,03 1,02 1
МО6 1,14 1,11 1,08 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1

(38) арақатынас көлденең қимасы-дөңгелек, төртбұрыш- 
ты, квадрат (а/в = 1+40), сақиналы (d2 / =1ч-5,б) және т.б. 
кез келғен пішінді құбырларга және К еж = 1 -1 0 4 т-5-1 0 б мен 
Ргж = 0,6 2500 мәндеріндегі барлық серпімді және тамшылы
сұйықтар үшін қолданылады (27-сурет).

(38) арақатынасы көлденең қимасы күрделі каналдар 
үшін де, атап айтқанда, үлкен диаметрлі құбырдың ішіне бір 
немесе бірнеше диаметрлері кіші (бойлық шаю) құбырлар ор- 
наласқан жагдайда да орындалады.

(Ртж/Ртс)°'2> көбейткіші жылу тасымалдағыштың фи-
зикалық қасиеттерінің (негізінен тұгқырлықтың) температураға 
тәуелділігін ескеретін тузету болып табылады. Жылу ағынының 
бағытына тэуелді бұл түзету бірден үлкен де, кіші де болуы 
мүмкін.

(38) өрнекті талдау барысында ағыстың турбулекггік ре- 
жимінде жылу берілу коэффициенті жылу тасымалдагыштың
қозғалыс жылдамдыгы w мен оның р  тығыздыгына ((йу?)Р’8 
пропорционал) тәуелді болатындығы анықталды. Сонымвн ка
тар жылу берілу ортаның физикалық қасиеттеріне тэуелді жэне
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до,57со,43^ -0.37 _ ге „ропорционал өзгереді, мұндағы X - жылу та- 

сымалдағыштың жылу өткізгішгік коэффициент^ ср -оның 
жылу сыйымдылыгы; /л - динамикалық тұгқырлық коэффи
циент!. Каналдың геометриялық елшемінің жылу берілуге әсері 
а  ~ d ^ '2 тэуелділігімен анықгалады, яғни бүл эсер салыстыр-
малы түрде алсіз болады.

Ауа үшін ( немесе екі атомды газдар үшін) (38) арақа- 
тынасы ыкшамдалады (себебі Рг « 0,71 жэне Рга / Рге » 1 ) 
жэне мына түрге келеді:

N ud* = 0 ,018R e^ . (39)
Соңыңда, сұйық иілген күбырларда (иіңдерде, су ағар- 

ларда, жыланшаларда (иректелген)) қозғалғанда центрден теп- 
кіш эффект пайда болады. Сұйық ағыны сыртқы қабырғаға ка
рай сығылады және көлденең қимада қосымша циркуляция пай
да болады. Қисықтық радиусы R-дың артуымен бірге центрден 
тепкіш эффектінің ықпалы азаяды және R = оо болғанда (түзу 
құбырда) ол мүлдем жойылады. Жылдамдық пен қосымша 
циркуляцияның артуы жэне осының салдарынан ағынның тур- 
буленттілік дэрежесінің өсуіне байланысты иілген құбырларда 
орташа жылу берілу коэффициентінің мэні түзу құбырларға Ка
раганда жоғары болады.

Иілген құбырларда жылу берілуді есептеу түзу құбырларға 
арналған формулаларға көбейткіш ретінде иректелген құбырлар 
үшін



2 7-сурет. Құбырдагы сүйъщтардыц турбуленттік агысындагы 
opmatua жылу алмасуы.

арақатынасымен анықталатын s R түзеткіш коэффициентін вн
изу арқылы жүргізіледі, мұндагы R- жыланшаның радиусы; d- 
құбырдың диаметрі.

Жыланшалардағы центрден тепкіш эффектінің жьшу 
берілуді қарқындататын (интенсификациялайтын) әсері құ- 
бырдың өн бойына беріледі. Құбырлардың бұрылыстары мен 
иілген жерлеріндегі центрден тепкіш эффектісінің әсері тек жер- 
гілікті сипатқа ие болады, бірақ оның ықпалы одан ары қарай да 
таралады. Ағын турбуленттілігінің артуьі' есебінен бұрылыстан 
кейінгі құбырдың түзу бөлігінде жылу берілу бұрылысқа дейінгі 
түзу белікпен салыстырғанда біршама жоғары болады.
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2.3 Табиғи конвекциядағы жылу берілу

1. Шектелмеген кеңістіктегі жылу берілу. Сұйықтың 
табиғи конвекциясы (еркін қозғалысы) кезіндегі жылу алмасу 
процесі техникада да жэне түрмыста да кеңінен қолданылады. 
Сұйықтың еркін қозғалысы деп қызған жэне суық бөлшектердің 
тығыздықтарының айырымы болуы себебінен туындайтын 
қозғалысты айтады. Мысалы, ауа қызған денемен жанасқанда 
ауа қызады, жеңілдейді және жоғары көтеріледі. Егер дене ауа- 
дан суығырақ болса, онда керісінше ауырлайды да төмен түседі. 
Бұл жағдайларда ауаның қозғалысы сыртқы эсерсІз, жылу ал
масу процесінің өзінің салдарынан туындайды, сондықтан та- 
биғи конвекция деп те аталады.

28-сурет. Қыздырылган вертикаль цабырганың бойымен 
ортаныц еркін цозгалысы кезіндегі t жэне w -ныц өзгерісі.

Шекаралық қабатта сұйық еркін қозғалғанда сұйықтың
температурасы / . дан t -га дейін өзгереді, ал жылдамдығы қа-
бырғаның бетінде ноль, одан кейін максимум арқылы өтіп жэне 
қабырғадан үлкён қашықтыққа алыстағанда қайтадан нольге тең
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болады (28- сурет). Бастапқыда қызган қабаттың қалыңцығы аз 
жэне сұйықтың ағысы ағыншалы, ламинарлық сипатта болады. 
Бірақ қозғалыстың бағыты бойынша шекаралық қабаттың қа- 
лыңдыгы артады жэне оның қандайда бір мэнінде сұйықтың 
ағысы орнықсыз, толқывдық, шашақ тэріздес және одан соң қа- 
бырғадан құйындар үзілумен қатар ретсіз-құйынды, тур- 
буленттік режимге өтеді. Қозғалыстың сипаты өзгеруімен бірге 
жылу берілу дё өзгереді.

Ламинарлық ағыста шекаралық қабаттың қалындығының 
артуы салдарынан жылу берілу коэффициенті қозғалыс бағыты 
бойынша кемиді, ал -іурбулештік ағыста күрт артады да одан 
соң тұрақты болып қалады (29-сурет).

29-сурет. Ортаныц еркін қозгалысы кезіндегі цүбырдың немесе 
пластинаныц биіктігі бойынша жылу берілу коэффициентінің

өзгерісі.

Еркін қозгалыс дамығанда дененің пішіні қосымша роль 
атқарады. Мұнда құбыр бойымен сұйық қозғалатын беттің
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ұзындығы жэне оның орналасуының үлкен маңызы бар. Верти
каль қабырғаның бойымен (немесе вертикаль құбырдың бойы- 
мен) сұйық қозғалысының жоғарыда баяндалған бейнесі (кар- 
тинасы) горизонталь орналасқан құбырлар мен сопақша пішінді 
денелерге тэн. Диаметрлері эртүрлі қыздырылған горизонталь 
кұбырлар маңындағы ауа қозгалысыны^ сипаты 31-суретте 
көрсетілген.

а) б)

30 -  сурет. Горизонталь құбырлар маңындагы ауаның 
еркін қозгалысының сипаты. 

a) d  = 28 мм; б) d  -  250 мм;
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31-сурет.Қыздырылган горизонталь плита маңыидагы 
сұйыцтың еркін цозгалысының сшаты.

Қыздырылған горизонталь жазық қабыргалар немесе 
плитаның маңындағы сұйықтың қозгалысы басқаша сипатта 
жэне плитаның орналаеуы мен оның өлшемдеріне күшті тәуелді 
болады. Егер қыздырылган бет жоғары қаратылып қойылса, 
онда қозғалыс 31,а-суреттегідей жүреді. Бұл жағдайда егер пли- 
таның өлшемдері үлкен болса, онда қыздырьшған сұйықтың 
тұтас ағынының шеткі жиектерінен болуы салдарынан плита- 
ның орталық бөлігі оқшауланған болып табылады. Оның венти- 
ляциясы суық сұйықгыңжоғарыдан ағып келуі нәтижесінде бо
лады (31,6-сурет). Егер қыздырылған бет төмен қарай кара- 
тылса, онда бұл жағдайда қозгалыс бетгің астындағы өте жұқа 
қабатында жүреді (31,в-сурет); сұйықтың қалған массасы бұл 
қабаттың астыңда қозғалыссыз, тыныштықта болады.

Еркін қозғалыс жағдайында жылу алмасу интенсив- 
тілігін зерттеу үшін эртүрлі денелермен хсэне эрқилы сұйық- 
тармен зертгеулер жүргізілді. Тәжірибелік мэліметгерді жалпы- 
лау нэтижесінде жылу берілу коэффициентінің орташа мәндері 
үшін критериялдық тәуелділіктер алынды. Бүл формулаларда 
анықтаушы температура ретінде t қоршаған ортаның темпера
турасы алынды. Горизонталь құбырлар үшін анықтаушы өлшем 
ретінде d диаметрі, ал вергикаль беттер үшін һ биіктігі алынған.

Диаметрі d горизонталь қүбырлар үшін 
103 < Grd)ic Ргж. < 108 (3-29 сурет) орташа жылу берілудің 
заңдылығы келесі түрде:
NujM. = 0 ,5 0 ( 0 ^  Ртж. )0’25 (Ргж./ Ргс )0’25, (41)
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ал вертикаль беттер (құбырлар, пластиналар) үшін орташа жылу
берілу заңдылыгы (32- сурет) төмендегідей:
а) 103 < GrhM. Рг^. < 1 0 9 ламинарлық режим болғаңца,

N u ^c =  0 ,76{Ог,ж Р ^ )° '25(Ргж/Р гс)0'25 . (42)

берілу.

б) Grh)K Pr*>109 турбуленггік режим болғанда
N u ^  = 0,15(Grto Рг„ )"•“  (Р г,/ Рг„)°“ . (43)

Газдарүшін Pr=const, ал Ргж/Ргс=1 болғандықтан 
жоғарыда келтірілген есептік формулалар ықшамдалады.
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2. Шектелген кецістіктегі жылу берілу. Жоғарыда 
сұйықты қыздыру сияқты тек бір ғана құбылыс өтетін шектел- 
меген кеңістіктегі жылу алмасу шартгары қарастырылды. 
Шектелген кеңістікте сұиықты қыздыру мен суыту құбылыс- 
тары бір-біріне жақын өтеді және оларды бөлу мүмкін емес; бұл 
жағдайда процестің барлығын тұтастай қарастыру керек. Кеңіс- 
тіктің шектелгендігі жэне енетін, шығатын агындардың бар 
болуы салдарынан қозғалыс шартгары қатгы күрделенеді. Олар 
каналдардың формасына, геометриялық өлшемдеріне, сұйықтың 
тегіне жэне жылу алмасудыңинтенсивтілігіне тэуелді болады.

Вертикаль каналдар мен саңылауларда олардың 8  шека- 
рапық қабатының қалындығына байланысты сұйыкгың циркуля- 
циялануы екі жакты өтуі мүмкін. Егер 8  жеткілікті үлкен болса, 
онда енетін жэне шығатын агындар өзара кедергісіз ағады (33,а- 
сурет) және шектелмеген кеңістіктегі вертикаль беттің бойымен 
аққандағыдай сипатта болады. Егер 8  аз болса, онда езара 
ішкі кедергілердің салдарынан циркуляциялық контурлар пайда 
болады (33,6-сурет).

60



33-суре т. Шектелген тұйың кеңістіктегі суйықтың 
табиги циркуляцшсының сипаты.

Горизонталь саңылаулардағы процесс қыздырылған жэне 
суық беттердің өзара орналасуымен жэне олардың йрасындағы 
қашықтықпен анықгалады. Егер қыздырылған бет шектелген 
кеңістіктің үстіңгі жағында орналасса, онда циркуляция тіггген 
болмайды (33,в-сурет). Егер қыздырылған бет шектелген кеңіс- 
тіктің астында орналасса, онда өзара кезектесетін жоғары жэне 
төмен бағытталган ағындар болады (33,г-сурет).

Шарлы жэне горизонталь цилиндрлік қабатшалардың ара- 
лықтарында олардың қалындығына (немесе диаметрлерінің ара- 
қатынасына) байланысты сұйық циркуляциясы ЗЗд жэне 33,е 
схемалары бойынша ағады. Мұнда циркуляция тек қыздырыл- 
ған беттің төменгі жиегінен жоғары жататын аймақта ғана бола- 
тындығына назар аудару керек. Бұл жиектен төменгі жерде 
сұйық тыныштықга болады. Егер сыртқы цилиндрлік бет қыз- 
дырьшса, онда сұйықгың циркуляциясы 33,ж-суретте берілген
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схема бойынша іске асады жэне суық беттің жоғары жиегінен 
төмен орналасқан барлық кеңістікті қамтиды.

34-сурет. Түйыц кеңістіктегі табиги циркуляция кезіндегі 
ek = f(G r  Рг).

Есептеуді жеңілдету үшін конвективті жылу алмасудың осын- 
дай күрделі процесін Лж -  QS і FAt жылу өткізгіштіктің экви-
валенттік коэффициенті үғымын енгізе отырып
жылу өткізгіштіктің элементар құбылысы ретінде қарастыру қа-
былданған. Егер Лэк -ның мәнін ортаның жылу өткізгіштік
коэффициентіне Л -ға бөлсек, онда конвекцияның эсерін сипат- 
тайтын жэне конвекция коэффициент! деп аталатын 
s K = Лэк / Л өлшемсіз шаманы аламыз.

Сұйықтың циркуляциясы қыздырған жэне суық бөлшек- 
тердің тығыздықтарының айырымына негізделгендіктен және 
G r, Рг критерийлерімен анықталатындықган, ек сол аргумент- 
тердің функциясы болуы керек, яғни

ек = А С гжРгж).
34-суретге нақ осы гәуелділікпен эдебиетгегі қабаі шалар 

арқылы жылу берілудің барлық тэжірибелік мэліметтері беріл- 
ген. Үқсастықтар критерийлерін есептегенде қабатшаның піші-
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ніне тәуелсіз анықтауыш өлшем ретінде оның 8  қалындыгы, ал 
анықтауыш температура ретінде Іж = 0,5(?d + tc2) сұйықтың
орташа температурасы алынған. Мұндай өңдеудің айқын шарт- 
тылығына жэне анықтауыш параметрлердің жеткіліксіздігіне 
қарамастан, таңдап алынған координаталар жуйесінде жазық 
(вертикаль жэне горизонталь), цилиндрлік және шарлы қабат- 
шалар үшін тэжірибелік нүктелердің барлығы ортақ бір қисыққа 
жақсы орналасқан (31-сурет).

Аргументтің Gr* Ргж< 1000 аз мәндерінде (немесе lg Gr* 
Pr*< 3) функцияның мэні £к =1 (lg Ек =0). Бұл ОгжРгжаз 
мэндерінде ыстық қабырғадан суық қабырғаға жылу берілу теқ 
сұйықтың жылу өткізгіштігімен іске асырылады дегенді 
білдіреді

103<0гжргж<106 мэндерінде

Аргументтің үлкен мәндерінде жылу берілу интенсив- 
тілігінің төмендеуін сұйықтың көтерілетін (қызган) жэне төмен- 
дейтін (суыган) ағыншаларының қозғалыстарының өзара ке- 
дергісі арқьшы түсіндіру керек (33-суретті қараңыз).

Жуықталған есептеулерде (44) жэне (45) орнына 
ОгжРгж>Ю3 аргументтері мәндерінің барлық аймағы үшін

(44)

және 106< Gr*Pr*<1010 болғанда
е ^ 0 ,4 0 (С г жРгж)°'2 . (45)

(46)
тәуелділігін қолдануға болады. Оны

е к = A i l s 3 A t (47)
түріне келтіруге болады, мұндағы
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Құбырларды көлденең орай аққаівдағы жылу 
берілу

1. Жеке қубырлар. Құбырларды көлденең орай акқандағы 
жылу берілу процесі қүбыр бетінің маңындағы сұйық қозға- 
лысының гидродинамикалық картинасымен түсіндірілстін бір- 
қатар артықшылықгарға ие. Тэжірибе құбырды орай ағудың үзі- 
ліссіз, ажырамайтын сипаты Рейнольдс санының аз мәндерінде 
Re < 5 орын алатындығын көрсетеді (35аг-сурет). Пргіктикада 
Re = w0d  / v  Рейнольдс санының айтарлықтай үлкон мэн-
дерінде құбырды орай ағу эрқашан 35,б,в-суретте көрсетіл- 
гендей артқы бөлікте қүйынды аймақтың түзілуімен қатар жү- 
реді. Бұл жагдайда, цилиндрдің апдыңгы (фронттық) және арт- 
қы жақгағы цилиндрдің екінші жартысын орай ағу (шаю) си
паты мен шарттары тіптен өзгеше.

а) б) в)
35-сурет. Жеке цилиндрді орай агу. а) үзіліссіз аг ын; б) 

ламинарлыц шекаралық қабаттың ажырауы; в) турбуленттік 
иіекаралыц цабаттың ажырауы.
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Зб-сурет. Цилиндрдің бетінде жылдамдъщтардың 
таралуы және цосымша агыстың түзілуі.

37-сурет. Цшиндрдің іиеңбері бойынша сапыстырмапы жылу 
берілу коэффициентінің өзгеруі.

Маңцайлық нүктеде қалыңдыгы өте аз жэне одан ары ка
рай біртіндеп өлшемдері үлгаятын шекаралық қабат түзіледі. 
Құбырдың периметрі бойында шекаралық қабаттың дамуы 
агынның айнымалы сыртқы жылдамдығы мен айнымалы қысым 
жағдайында іске асады. Шекаралық қабаттың сыртқы шека- 
расымен түйісетін сұйьщ қабаттарының жылдамдығы құбыр 
периметрі бойымен, ал қысым Бернулли теңдеуіне сэйкес арта-
ды. Бүрышы ф « 90° (бұрыш маңдайлық нүктеден бастап есеп-
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теледі) болып, периметр нүктесіне жеткеннен кейін жылдамдьгқ 
үлкен мәніне жетеді жэне одан ары азая бастайды, бұл қы- 
сымның сэйкесінше артуымен (қалпына келуімен) қосарласа жү- 
реді. Осы аймақта шекаралық қабат орнықсыз болып, онда 
ағынды беттен ығыетыратын кері ағыс пайда болады. Нэти- 
жесінде ағынның ажырауы мен құбырдын төменгі (кормовой) 
бөлігін қамтитын қүйынды аймақгың түзілуі іске асады. Шека- 
ралық қабаттың ажыраған нүктесінің орны Re санына және 
қарсы аққдн ағынның турбуленттік дәрежесіне тэуелді. Сыртқы 
ағыстын турбуленттілігінің дәрежесі төмен жэне Re санының 
аздаган мәндерінде шекаралық қабаттағы ағыс ажырау нүк- 
тесіне дейін ламинарлық сипатга болады. Бүл жағдайда шека- 
ралық қабаттың ажырауының басталған жеріндегі аймақгың 
орналасуы (р = 80° -5- 85° бүрышымен сипатталады (35,6-сурет).

Рейнольдс санд^)ының Re = (l-f4)-105 елеулі мэндерін- 
де периметрдің айтарлықтай бөлігіндегі шекаралық қабатта ағыс 
турбулентті болады. Турбуленттік шекаралық қабат негүрлым 
орнықты, ажыраудың басталған жерінің аймағы
ср - 120° ч-140° (35,в-сурет) үлкен бұрыштар облысына қарай 
жылжиды.

Қүйынды аймақгағы сұйықгың қозғалысы күрделі және 
ретсіз сипатта болады. Қүйынды қозғалыстың және сүйық ара- 
ласуының орташа интенсивтілігі Рейнольдс саны артқан сайын 
өседі.

Құбырды орай аққан сұйықтың осындай өзіндік бейнесі 
жылу берілуге де қатты эсер етеді. Қүбырдың көлденең қимасы 
бойынша жылу берілу интенсивтілігі бірдей емес. Оның салыс- 
тырмалы өзгерісі туралы түсінікгі әдебиетгегі мәліметгер 
бойынша түрғызылған 37-суретген көруге болады. Жылу берілу 
коэффициентінін; максимал мәні шекаралық қабаттың қальщ- 
дығы аз болатын цилиндрдің ( (р = 0 ) маңдайлық құраушысында 
байқалады.
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O'
38-cypem. Рейнольдс санының эртүрлі мәндеріндегі (полярлық 

координаталарында) цилиндрдіц шеңбері бойынша жылу 
берілу коэффищёнтінің өзгерісі .

Цилиндрдің бетінде сүйық қозғалысының бағытында 
жылу алмасу интенсивтілігі күрт түседі және (р = 90° -г 100° 
болғанда минимум мэніне жетеді. Бұл өзгеріс құбырдың бетін 
негізгі агыннан изоляциялайтын швкаралық қабаттың қалың- 
дығының өсуіне байланысты. Құбырдың артқы (кормовой) бөлі- 
гінде құйынды қозғаяыс пен сұйыктың араласуы салдарынан 
жылу бөліну жақсарып, жылу берілу коэффициенті қайтадан 
артады. R e-санының аз мэндерінде құйынды аймақгагы жылу 
алмасудың интенсивтілігі маңдайлық нүктеге қарағанда төмен 
болады. Әйткенмен, ажырау облысында кұйынды қозғалыстың 
интенсивті болу себебінен Re санының артуымен бірге жылу 
берілу коэффициенті құбырдың артқы бөлігіндегі (кормовой) 
аймақга артады (38-сурет).

Цилиндрді орай агудың күрделі сихшты жылу апмасу заң- 
дылықтарын теориялық түрғыдан зерттеуді айтарлықтай қиын-
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датады. Ағын қозғалысының негұрлым орнықты сипаты құбыр- 
дың маңцайлық нүктесінің маңында орын алады (<р « 0 ). Маң- 
дайлық нүктедегі (<р = 0)  жылу берілудің локальды коэф- 
фициентінің теориялық шешімінің түрі

a ^ o=l,04A{wo/yd)°-5?rv \  (48)
Әйткенмен, кұбырдың шеңбері бойынша, ажырау аймагын 

қоса алғандағы жылу берілудің таралуын толық теориялық есеп- 
телуі қазіргі уақытта жоқ. Сондықтан құбырды сүйықпен көл- 
денең орай аққандағы жылу берілуді зерттеудің негізгі әдісі экс
перимент болып табылады.

Әртүрлі сұйықтардың цилиндрді көлденең орай аққандағы 
жылу берілуін анықтау үшін көптеген зерттеулер жүргізілген. 
Тәжірибелер, ережеге сай, ұқсастық критерийлері бойынша өң- 
деліп Nu=f(Re,Pr) тэуелділігі түрінде беріледі. Анықгауыш өл- 
шем ретінде эдетте цилиндрдің d диаметрі алынады.

Тәжірибе, жылу берілу коэффициентінің орай ағатын 
ағынның жылдамдыгына, тығыздығына, жылу өткізгіштігіне 
және аз дәрежеде сүйықгың жылу сыйымдылығына, тұгқыр- 
лығына тэуелді екендігін көрсетгі. Бүдан басқа, жылу берілу 
коэффициента айтарлықгай деңгейде сұйықгың темпера- 
турасына, температуралық тегеурінге жэне жылу ағынының ба- 
гытмна тәуелді. Тамшьшы сұйықты қыздырған кездегі жылу бе- 
рілу коэффициента, оны суыткандағыға қарағанда әрқашанда 
жоғары.

Соңғы жылдарда мұқият зерттеулер жүргізілді. Бүл тэжі- 
рибелер жылу берілу коэффициентінің жылдамдыққа тэуелді- 
лігін жэне процеске сүйыктың тегі мен температурасының эсе- 
рін айқындауға мүмкіңдік берді.

Қолда бар экспериметгік мәліметгерді жалпылау және тал- 
дау нәтижесінде қүбырдың периметрі бойынша орташа жылу 
берілу коэффициентін есептеу үшін келесі тәуелділіктерді 
ұсынуға болады:

Rea*< Ю3 болганда
N u ^  = 0,56Re“  Pr«(Pr„/Prt)"'!5 ; (49)
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Red^lO3 болғанда 
№ i ,= 0 ,2 8 R e ”£ , P r i“ (P r» ./P rJ !i . (50)

Ауа үшін (3-49) жэне (3-50) ықшамдалады жэне келесі 
түрге ие болады:

Red*<103 болғанда '

NUdjtc = 0,49 Re , (50а)

Rea*>103 болғанда
M ^ = 0 ,2 4 5 R e r -  (506)

(49)-(50) арақатынастары агын қозғалысы бағытының 
құбыр осімен жасаған ц/ бұрышы 90° -қа тең болғанда гана 
орындалады. Жылу берілудің ц/ атқылау бүрышының шама- 
сына тэуелділігі 39-суретте берілген. Мұнда абсцисса осіне цг - 
дің мәні, ал ордината осіне, атқылау бұрышы ц/ болғандағы 
жылу берілудің, у/ =90° болғандағы жылу берілуге қатыиасын 
беретін £■ мәні түсірілген, яғни s v = а ц, / а у/=90. 39-суреттен 
көріп отырғанымыздай атқылау бұрышының азаюымен бірге 
£у/ де азаяды. Бұл жағдайда, жылу берілу коэффициенттері 
үшін есептік формула мына түрге келеді:

go- (51>

6У



39 -  сурет. Ципиндрдің жылу берілуінгң у/ 
атқылау бүрышына тэуелділігі.

Тік бұрышты, шаршы, сопақша және кез келген көлденең 
қимасы басқа призмалық денелер үшін жылу берілу процесі 
дөңгелек қүбырларға қарағанда күрделірек. Мұнда белгілі пара- 
метрлерден басқа, жаңа фактор призманың ағынға байланысты 
бағдарлануы пайда болады. Дененіц пішініне жэне оның ағын- 
дағы бағдарлануына орай ағу шарты мен жылу берілу шарттары 
тәуелді болады. Сондықтан әдеби мэліметтерді тек геомет-‘ 
риялық үқсас денелерге ғана қолдануга болады.

2. Қубырлар шогы. Бгер сұйықгың көлденең ағысьгада 
құбырлардың біреуі емес, шоғы (жиыны) болганда жылу берілу 
процесі күрделенеді. Техникада құбьгр шоқгарының-коридорлы 
және шахматты екі негізгі типі (40-сурет) кездеседі.

Шоқтардың сипатгамалары -  d қүбырдың диаметрі мен 
олардың осьтерінің шоктардың ені Li=xi/d және тереңдігіне 
L2=x2/d қатынасы, яғни салыстырмалы қашықтықтары болып 
табылады.
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Рліц7 * 5W

40-сурет. Коридорлы (а) жэне шахматты (б) 
шоқтардагы құбырлардың орналасу схемасы.

Шоқты біріктіру (жинақтау) схемасына сұйықтың қозға- 
лыс сипаты мен құбырларды шаю тәуелді болады. Екі шоқта да 
құбырлардьщ бірінші қатарын шаю жалғыз құбырды шаю шар- 
тына ұқсас. Келесі қатарлар үшін шаю сипаты өзгереді. Кори
дорлы шоқтарда (41,а-суретге) екінші жэне келесі қатарлардың 
барлық құбырлары алдында тұрған құбырлардың құйынды ай- 
мақтарында орналасады; құбырлардың арасындағы тереңдегі 
шоқтарда сұйықтың элсіз циркуляциясы бар аймақ пайда бо
лады. Сондықтан, құбырлардың маңдай алдындағысы да жэне 
артқы бөліктері де дара құбыр немесе шоқгағы бірінші қатар- 
дың маңдайлық бөлігіндегі қүбырларға қарағанда аз интенсив- 
тілікпен шайылады. Шахматты шоқтарда (41,6-сурет) терең ор- 
наласқан құбырлардың шайылу сипаты бойынша бірінші қа- 
тардағы орналасқан құбырлардан айырмашылығы аз.
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а) б)
41-сурет. Кооридорлы (а) жэне шахматты (б) дөңгелек 

цүбырлар шогындагы сүйықтар қозгаяысының көрінісі.

и м  я  т т тУІІ a  si т  at т

42-сурет. Коридорлы (а) жэне шахматты (б) дөңгелек 
цұбырлар шоцтарындагы эртүрлі цатарлар ушін цұбырдыц 

шеңбері бойынша жылу берілудің Re = 14 • 103 мәніндегі 
өзгерісі. 1-7 цүбырлар цатарының номері.



42-суретте коридорлы жэне шахматты шоқгардағы әртүр- 
лі қатарлар үшін қүбырдың шеңбер бойынша жылу берілу өзге- 
рісін зерттеу нәтижелері келтірілген. Қисықтарды қарастырудың 
нәтижесі коридорлы шоқтардың бірінші катары үшін салыс- 
тырмалы жылу берілудің шеңбер бойымен өзгерісі жеке құбыр- 
дікіне дәл келетіндігін көрсетгі (36-сурет). Шахматты шоқгар 
үшін де қисық осындай сипатта болады, бірақ мұнда күрт өз- 
герістер орын алады. Екінші жэне барлық келесі қатарлар үшін 
салыстырмалы жылу берілудің сипаты өзгереді. 43-суретте кел- 
тірілген қисықтар типтес болады. Коридорлы шокгарда жылу 
берілудің максимумы маңдайлық нүкгеде емес, одан 50° қашық- 
тықга байқалады. Мүндай максимум екеу жэне олар қарсы аға- 
тын ағыншалардың соққылары іске асатын қүбыр бетіндегі об- 
лыстарда орналасқан. Маңдайлық бөлігі шаятын ағынның тіке- 
лей әсеріне түспейді, сондықган мұнда жылу берілу аса жоғары 
емес. Шахматты шоқтарда барлық қатарлар үшін жылу берілу- 
дің максимумы мандайлық нүктеде қалады.

Келтірілген талдау шоқтағы құбырлардьщ жылу берілуі 
сонымен қатар шеңбердегі жылу берілудің өзгерісі негізінен 
сұйықтың орай агу сипатымен анықпшады. Шаю шарты өзгер- 
генде жылу берілу де өзгереді; соңгы жәйіт шоктарды жинақ- 
таганда сэтті қолданылады.

Шоқтың типіне қүбырлардың диаметріне, олардың арақа- 
шыкпгыгына, сұйық температурасына және басқа факторларға 
жылу берілудің тэуелділігін алу үшін көптеген зерттеулер жүр- 
гізілген. Осы жұмыстардың нәтижесінің ңетізіі^це бірқатар жал
пы түжырымдар жасауға болады. Бірінші қатардың жылу бе- 
рілуі әр түрлі және ол ағынның бастапқы турбуленттік дәре- 
жесімен анықталады. Екінші және үшінші қатарлардың жылу 
берілуі біріншімен салыстырғанда біртіндеп артады. Егер үшін- 
ші қатардың жылу берілуін 100% деп алсақ, онда шахматты 
жэне коридорлы шоқтардағы бірінші қатардың жылу берілуі тек 
60% құраса, ал екіншісінікі коридорлы шоктарда -90% жуық 
жэне шахматты шоктарда -70% болады. Жылу берілудің артуы- 
ның себебі ағын шоқ арқылы өткенде оның і^фбуленттілік дәре- 
жесінің өсуінен болып табылады. Үшінші қатардан бастап, ағын 
турбуленттілігінің дәрежесі жинақгалған шоққа тэн орнықгы
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сипатқа ие болады. Шахматты шоқтардағы жылу берілудің 
абсолют мәні коридорлы шоқтарға кдрағанда жоғары, ол құ- 
бырды орай агатын сүйықтың жақсы араласуымен түсіндіріледі.

Тәжірибелік мәліметгерді жалпылау және талдау негіз- 
дерінде жылу берілу коэффициентін есептеу үшін келесі арақа- 
тынастар ұсынылады:

а) құбырлардың коридорлық шоқтары үшін,
Red>K<l-103 болғанда 

N u ^ =  0 ,5 6 R e « P r« (P r„ /P rJ ° '55. ( 52)
Red)K> 1 • 103 болғанда 

NuM -  0,22R e«s P r ^ f f t . / P r  )"1’ . (53)
б) құбырлардың шахматтық шоқгары үшін,

Red»<l • Ю3 болғанда 
N u „  = 0,56 R e ^  Р г« 6(Р г ,/Р г« Г ! . <54)

Rei*>l-103 болғанда 
N u ^  = 0 ,4 0 R e r  Р г Г  (P r«/PrJ-B 05)
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43-cypem. Қүбырдың шеңбері бойынша коридорлъщ (1) жэне 
шахматтыц (2) шоцтардагы жылу берілудің өзгерісі.
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(52) - (55) арақатынастар шоқтардағы ушінші және келесі бар- 
лык қатарлардағы қүбырлар үшін а  жылу берілу коэффициен- 
тінің орташа мэнін анықтаіуға мүмкіидік береді.

іІіоқтың бірінші қатары үшін а  -ның мэні, үшінші қатар- 
дың құбырлары ушін а  - ның табьшған мэнін еа — 0,60 түзет-
кіш коэффициентов көбейту арқылы аныкталады.

Коридорлы шоқтардағы екінші қатардың қүбырлары үшін 
еа = 0,90, ал шахматты шоқгарда еа = 0,70.

Егер барлық шоқіың орташа жылу берілу коэффициент 
анықтау қажет болса, онда бүл жағдайда келесі тәсілмен та- 
былған (X- нің мәндерін орташалау қажет:

Ғх,Ғ 2,...,Ғт қатарлардағыбарлыққұбырларүшінқыздырубеті.

Ауа үшін есептік формулалар ықшамдалады жэне мына түрге 
келеді:

а) құбырлардың коридорлық шоқгары үшін,

Red*<1103 болғанда, = 0,49 Re . (52а)

а,ШОК

19
мұндағы а ],а 2,...,ат қатарлар
бойынша жьшу берілу 
коэффициенттері;

44-сурет. Атқылау бүрышының 
шоқтардагы жылу берілуге тэуел- 
ділігі.

75



Red*> l-103 болғаңца, N u ^  =0,194R e^f (53a)

б) құбырлардың шахматтық шоқгары үшін,

Red*<l-103 болғанда, N u ^  = 0,49 Re (54a)
Redl*>MO3 болғанда, N u ^  = 0,35R e ^  (55a)

(52)-(55) арақатынастары сұйық ағыны шоқ осіне перпен
дикуляр, яғни атқылау бурышы ц/ = 90° жағдай үшін орындала-
ды. Әйткенмен, практикада у  < 90° болғандағы жагдаіілар жиі 
кездеседі. Атқылау бүрышы өзгерген кезде жылу берілудің 
өзгерісін у/ атқылау бұрышындагы жылу берілу коэф-
фициентінің, у/ = 90° болгандагы жылу берілу коэффициентіне
қатынасы болып табылатын түзеткіш коэффициентін енгізу
арқылы ескеруге болады. Бүл жагдайда есептік формула келесі 
түрге келеді

— ev>ĉ r̂̂9cf‘ ‘
Бірқатар зерттеулер негізінде ev коэффициентінің мәні 

у/ атқылау бұрышының функциясы болып табылатындығы 
анықталды:

¥ 90 80 70 60 50 40 30 20 10
1 1 0,98 0,94 0,88 0,78 0,67 0,52 0,42
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3. Қайнау жэне конденсация кезіндегі жылу 
алмасу

3.1 Ңайнау кезіндегі жылу алмасу. 45,а-суретте схема 
түрінде сұйықтың қайнауының көпіршікті режимі көрсетілген. 
Температуралық тегеурін At артқанда

45-сурет. Сүйыцтың қайнау процесі.

қыздыру бетінен алынып қайнаған сұйыққа келтірілетін жылу 
агыны айгарлықтай артады. Бұл жылудың барлыгы аяғында 
будың түзілуіне шығындалады. Сондықтан қайнау кезіндегі 
жылу балансының теңдеуі мына тұрде болады:

0 = rG " , (1)
мұндагы Q - жылу ағыны, Вт; г -  сұйықтың бу түзу жылуы, 
Дж/кг; G" - сұйықтың қайнауы нәтижесінде жэне оның еркін 
бетінен кетуіне байланысты түзілген будың мөлшері, кг/с.

Жылу ағыны Q температуралық тегеурін At артқанда 
шексіз өсе бермейді. Ол
At -ның қандай да бір мэнінде максимал немесе бірінші кри
зисен деп аталатын мэніне жетеді, ал Д^-ны бұдан ары арт- 
тырғанда азая бастайды. Максимал жылулық ағынға жеткен ме- 
зетке дейін қайнау режимін көпіршікті деп атайды. Атмосфе- 
ралық қысымдағы су үшін бірінші кризистік жылу ағынының
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шамасы жуықгап qvl =1,2-106 Вт/м2 қүрайды; темнерату-

ралық тегеуріннің сәйкес кризистік мэні &ікрі = 25 ̂  3 5 °С .
(Бұл шамалар үлкен көлемде еркін қозғалыстағы судың қайнау 
шартгарына жатады. Басқа шарттар мен баска сүйықтар үшін 
бүл шамалар басқаша болады.)

Д/-ның үлкен мәңдеріңце екінші, қайнаудыц аралық 
режимі басталады (45,6- сурет). Ол қыздыру бетінің өзінде де 
және оның мацында да көпіршікгер үздіксіз өзара бірігіп, үлкен 
бу куыстарын түзетіндігімен сипатталады. Осыньщ салдарынан 
ең үстіңгі бетке сүйықтың жетуі біртіндеп қиыңдай түседі. 
Беттің жекелеген бөліктерінде «қүрғақ» дақтар пайда болады; 
олардың саны мен өлшемдері беттің температурасы оның өсуі- 
мен бірге үздіксіз арпгады. Мүндай бөліктер жылу алмасуға қа- 
тыспайды, себебі буга тікелей жылуды тасымалдау интенсивтігі 
едәуір азаяды. Нақ осы жағдай жылу ағынының жэне жылу 
берілу коэффициентінің қайнаудың аралық режимі облысын- 
дагы күрт төмендеуін анықтайды.

Соңында қандай да бір температуралық тегеурінде бүкіл 
қыздыру беті сұйыкты бетген ығыстыратын будың түггас плен- 
касына (жамылғысына) малынғандай болады. Осылай үшінші 
қайнаудың пленкялы режямі басталады (45,в-сурет). Плен- 
калы қайнау режиміңце қыздыру бетінен сұйыққа қарай жылу- 
дың тасымалдануы конвективті жылу алмасу мен сэулелснумен 
бу пленкасы арқьшы іске асырылады. Температуралық тегеу- 
ріннің артуымен қатар жылудың көп бөлігі сәулелену есебінен 
беріледі. Пленкалы қайнау режиміндегі жылу алмасу интенсив- 
тілігі едэуір төмен болады. Бу пленкасы пульсацияга үшы- 
райды; онда периодгы түрде жинақталған бу үлкен көпіршікгер 
түрінде бөлініп шығады. Пленкалы қайнау басталған мезеттегі 
беттен алынатын жылу ағыны мен сәйкесінше түзілген будың 
мөлшері өте аз. Жылу агынының минималь мэні -  скінші
кризистік жылу агыны деп аталады. Техникалық металл бет- 
терде қайнаған су үшін атмосфералық қысымда пленкалы кай- 
наудың бастапқы мезеті At = tc - t ,  «150° С температуралық
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тегеурінмен сипатталады, ягни беттің температурасы t„ жуықтап 
250°С құрайды.

Осылайша, қыздыру бетінде сүйық қайнағанда 
At = tc — ts температуралық тегеуріннің шамасына тэуелді қай- 
наудың үш түрлі режимі бақылануы мүмкін. Температуралық 
тегеурін At артқандағы қайнаған сұйыққа келтірілетін q жылу 
ағыны өзгерісінің жалпы көрінісі 46-суретте логарифмдік ко- 
ординатада көрсетілген. Бүл график атмосфералық қысымдағы 
судың қайнау процесіне сай келеді. q -дің A t-  ғатэуелділігінің 
бұл сипаты қүбыр, плита жэне т.б металдьщ қыздыру бетгерінде 
үлкен көлемде еркін қозғалыс жағдайында қайнайтын басқа да 
сүйықгар үшін орындалады. ‘

Егер мысалы, қызган массивті (ауқымды) метал бұйым- 
ның шымырлығын арттыру үшін суға батырғанда қайнаудьщ 
барлық үш режимін кері ретпен байқауға болады. Су қайнайды, 
бастапқыда дененің салқындауы салыстырмалы түрде баяу жү- 
реді (пленкалы қайнау), одан соң салкындау жылдамдығы тез 
артады (аралық режим), су периодты түрде бетті суландырып 
жүға бастайды және бетгің температурасының төмендеу жыл- 
дамдыгының ең үлкен мәні суьпудың соңғы стадиясында іске 
асады (көпіршікті қайнау). Бұл мысалда қайнау уақыт бойынша 
стационар емес жағдайларда жүреді.
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Ауысу режиміндегі стационарлық қайнау пракгакада 
қшдыру бетінін, температурасы осы бетгің сырт жағынан негор
дым жоғары температураға ие жэне жылу берілудің айтар- 
лықтай интенсивтілігіне басқа жылу тасымалдагышпен жанас- 
тыру есебінен өзгеріссіз қалған жағдайда байқалады. Жылуды 
келтірудің мұндай шартгарын қысқаша tc = const болғандағы
жылытудың шарты ретінде сипатгауға болады. Практикада, 
әйткенмен, бетке алдын-ала белгіленген жылу агыны беріледі, 
яғни q = const болғандағы шарттар жиі кездеседі. Бұл мысалы, 
бетті электрлік жылыту, атомдық реакторда ядролық реакция 
нәтижесінде жылу бөліну есебінен жыльпу жэне жуықтап 
жеткілікті жоғары температуралы көздерден бетгі сэулелік жы
льпу жагдайына тән. Бетгің температурасы tc және сэйкесінше 
At температуралық тегеурін q = const шарттарында сұйық- 
тың қайнау режиміне тәуелді. Жылуды келтірудің мүңдай шарт- 
тарывда өтпелі режим стационарлық күңде бар бола алмайды. 
Осының салдарынан қайнау процесі маңызды қолданбалы мәні 
бар жаңа спецификалық сипатгарға ие болады. Бүл үшін қай- 
тадан 46-суретгі қолданамыз. Жылулық жүктемені q біртіндеп 
арттырғанда At температуралық тегеурін 46-суреттегі қайнау- 
дың көпіршікті режиміндегі сызыққа сай артады, жэне процесс 
жоғарыда баяндалғандай жүреді. Жаңа шарттар q келтірілетін
жылу ағыны qKpX бірінші кризистік мәнге дейін жетеді. Енді q
шамасы елеусіз (тіптен кездейсоқ) мәнге артқан кез-келген 
жағдайда бетке келтірілген жылу мөлшерімен қайнаған сұйыққа 
берілуі мүмкін максимал qKpX жылу аіынының арасында артық

шама пайда болады. Бұл артық шама (q-  qKpl) бетгің темпера- 
турасының артуын туғызады, яғни қабырға материалын стацио- 
нарлық емес қыздыру басталады. Беттің tc температурасы
- мен салыстырғанда неғүрлым жоғары болады, бетте қай- 
наудың өтпелі режимі орнайды және жылудың кетуі төмендей 
бастайды. Нәтижесінде жылудың келтірілетін және кететін мөл- 
шерінің арасындағы айырым уақыт бойынша тез өседі.
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Сәйкесінше бетті жыльггу жылдамдығы артады. Процестің 
дамуы кризистік сипатқа ие болады. Секундтьщ аз үлестерінде 
қыздыру бетінің материалдың температурасы жүздеген градусқа 
дейін артады жэне тек қабырға жеткілікті нашар балқитын 
болғанда көпіршікті қайнау облысына жауап беретін стационар 
күймен аяқталады. 46-суретге қдйнаудың көпіршікті режимінен 
пленкалы режимінв бүл кризистік еіу көпіршікті қайнаудың 
қисығынан сол q^  жылулық жүктемедегі пленкалы қайнау сы-
зығына «секіріс» түрінде бағыттаушы стрелкамен көрсетілген. 
Әйткенмен, эдетге кризис қыздыру бетінің бүлінуі (оның күюі) 
мен балқуымен жүреді.

Екінші ерекшелік, егер кризис іске асып жэне қайнаудың 
пленкалы режимі (бет бүлінген жоқ) орнаса, онда жылулық 
жүктемені азайтқанда пленкалы қайнау сақталады, яғни кері 
процесс енді тек пленкалы қайнау сызығы бойынша іске асады 
(4-3 сурет). Тек -  минималь жылу ағынының мәніне жет-
кенде сұйық қайтадан жекелеген нүкгелерде периодты түрде 
қыздыру бетіне жетеді (жүғады). Жылудьщ бетген бөлініп кепгуі 
жылудың келуінен артық, осының салдарынан кризистік си- 
патқа ие болатын беттің жылдам суынуы пайда болады. Режим- 
дердің жылдам алмасуы іске асады да, стационар көпіршікті 
қайнау орнайды. Бүл кері өту (екінші кризис) q -  q ^ 2 болғанда
4-3 суретте пленкалы қайнау қисығынан көпіршікті қайнау сы- 
зығына «секіріс» шартта түрде бағыттаушы сызықпен көр- 
сетілген.

Сонымен, қыздыру бетіне экелінген q жылу агыны жаг- 
дайында, көпіршікті режимнен пленкалы режимге жэне кері- 
сінше болатын ауысудың екеуі де кризистік сипатқа ие болады. 
Олар сэйкесінше qKp} және qKp2 жылу ағындарында іске асады.
Осы жағдайларда қайнаудың етпелі режимі стационар бола ал- 
майды, ол орнықсыз болады.

Копіршікті қайнау режиміндегі жылудың алынуы қыз- 
дыру бетін салқындатудың жетілдірілген эдістерінің бірі болып 
табылады. Ол атомдық реакторларда, реакгивті двигательдерді



суытқанда, сонымен бірге бірқатар техникалық қүрылғыларда 
кеңінен қолданыс тапқан.

Пракшкяда пішідцері әртүрлі құбырлардың немесе ка- 
налдардың ішінде қозғалған сұйық қайнағанда жылуды any әдіс- 
тері кеңінен қолданылады. Осылайша, қазіргі заманғы электр 
станцияларыңдағы буды өндіру процестері жоғары қысымда қа- 
зандық қубырларыньщ ішінде қЬзғалатын судың қайнау есебі- 
нен іске асады. Қубыряардың бетіне жылу отынның қызған 
жану өнімдерінен сәулелену жэне конвекциялық жылу алмасу 
есебінен келтіріледі.

Қүбырдың (каналдьщ) шекгелген көлемінің ішінде қоз- 
галатын сұйықгың қайнау продесі үшін жогарыда сипаггталған 
шартгар өз күшін жоймайды, бірақ мунымен қоса бірқатар жаңа 
ерекшелікгер пайда болады. Процестің дамуына сұйықтың не
месе буы бар сулы қоспаның мажбүр қозгалысының жылдам- 
дыгы ықпал етеді. Бұдан басқа екі фазалы ағын құрылымының 
өзі (канал ішіндегі бу жэне суйық фазаның таралу сипаты) қай- 
нау процесінің дамуы және кдйнау кризисі пайда болуы үшін 
маңызды мәні бар. 46-суретте құбырда буы бар сулы қоспа ағы- 
сының сипаттамалық режимдері көрсетілген. Будың құрамы, 
қоспа қозғалысының жылдамдыгы, қубырдың диаметрі және 
оның кеңістікте орналасуына байланысты қозғалыс сипаты әр- 
түрлі: біртекті эмульсия турінде (46,а - сурет), екі тэуелсіз су 
және бу агындары түрінде (46б*ц-сурет) болады. Кейбір жағ- 
дайларда су-пленкалы пішінде қабырганың бойымен, ал-бу қү- 
бырдьщ ортасымен (46,6-сурет), келесі жагдайда құбырдың тө- 
менгі бөлігінде сұйық, жогары бөлігінде бу белек қозғалады. 
Қоспа ағысыныц көпіршікті режимі (46 в,г-сурет) қүбырдың 
вертикаль жэне горизонталь күйлерінде әрггүрлі болады.

Құбырда қаныгу температурасына дейінгі температурага 
қыздырылған сұйық ақканда және құбыр қабыргаларына жылу- 
дың келтірілу интенсивтілігі жеткілікті жоғары болғанда қайнау 
процесі іске асады. Мұндай процесс tc қабырғаның темпе
ратурасы t, қанығу темпераіурасынан артық болғанда пайда
болады; ол қабырғаның маңындағы сұйықтың шекаралық қа- 
батын қармайды (48-сурет).
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Ағынның суық ядросына түсетін бу көпіршіктері тез 
конденсацияланады. Қайнаудың бүл турін шекаралық кабатгағы 
қайнау немесе қыздырылмаған сүйықтыц қайнауы деп 
атайды.

3.2 Көпірш ікті қайнаудағы жылу алмасу

Бақылаулардың көрсетуі бойынша At = tc -  ts
темпераіуралық тегеурін, сонымен қатар қыздыру бетіндегі р  
қысым артқанда бу түзілудің актив центрлерінің саны z артады. 
Нэтижесінде көпіршіктердің көп мөлшері үздіксіз пайда болып 
көбейеді және қыздыру бетін тастап шығады. Осының сал- 
дарынан сұйықтың қабырғаға жақын шекаралық қабатының гур- 
буленттілігі жэне араласуы артады. Қыздыру бетіндегі көпір- 
шіктер өзінің өсу процесінде де жылуды шекаралық қабаттан 
алады. Мұның барлығы жылу берілудің жақсаруына әкеледі. Кө- 
піршікті қайнау процесі хаостық сипатқа ие болады.

Зерттеулер техникалық қыздыру беттерінде z бу түзілу 
орталыктарының саны оның материалына, беттің кұрылысы мен 
микро кедір- бұдырлығына, бет құрамының біртексіз болуына 
жэне бет адсорбциялайтын газға (ауа) тэуелді болатындығын 
көрсетеді; Әртүрлі қақтар, қышқылдық пленкалар жэне сонымен 
қатар адгезия жұмысының төмендеуіне әкелетін кез келген 
басқа қосылыстар айтарлықтай ықпал етеді. Адгезия жұмысы 
деп сұйықты қатты беттегі бірлік ауданнан үзіп алуға жұмса- 
латын жұмысты айтады. Бүл шама сүйықтың бетпен молекула- 
лық ілінісудің елшемін сипатгайды және жұғу құбылысымен 
байланысты. Егер сүйық алынған бетке неғұрлым жақсы жұқса, 
адгезияның жүмысы солғұрлым үлкен болады. Бақылаулар, 
нақты жагдайларда кедір - бүдырдың жекелеген элементтері 
және беттің микрокедір-бұдырлығы (эртүрлі тесіктер мен ойық- 
тар) ең алдымен адгезия жұмысы аз мэнге ие болатын түрлері - 
бу түзілу центрлерінің ролін атқаратындығын көрсетеді.

Әдегге, жаңа беттердегі бу түзілу центрлерінің саны, су 
ұзақ қайнаған беттерге қарағанда жогары болады. Негізінен бұл 
газдың адсорбциялайтын бетгерінің болатындығымен түсіндірі-



леді. Уақыт өте келе газ біртіндеп кетеді де, үлкейіп жатқан 
көпіршіктердегі бумен араласып, бу кеңістігіне шығады. Қайнау 
процесі мен жылу берілу уақыт бойынша тұрақты және интен- 
сивті болады.

Бу көпіршіктерінің түзілу шартына сұйық пен будың бө- 
ліну шекарасындағы беттік керілу үлкен ықпап етеді.

48-сурет. Қыздырылмаган сүйыцтыц цайнау процесі.

Температураға тәуелді бетгік керілудің өзгерісі Бачинский 
формуласымен анықталады

мұндағы р' - с^йықтың тығыздығы; р"  - қанығу температура- 
сындағы бу тығыздығы; с - пропорционалдық коэффициента.

20° температурада судың беттік керілуі 0,068, бензолдікі 
0,0288, этил спиртінікі 0,0222 және сынаптікі 0,47 Н/м құрайды.

Бетгік керілудің салдарынан көпіршіктің ішіндегі будың 
қысымы рб оны қоршаған сүйықтың рс қысымынан жоғары. 
Олардың айырымы Лаплас теңдеуімен анықталады:

Бетгік керілу деп, күштің әсе- 
рінен сүйықтың ерқін бетінің қыс- 
қаруға ұмтылуын айтатындығымызды 
еске саламыз; бүл күш бетке жанама 
бойымен эсер етеді. Беттік керілудің 
өлшем бірлігі ретінде сұйық бетіндегі 
кез-келген түзудің бірлік ұзындығына 
келетін күшті Н/м алады. Бұл шама о 
деп белгіленеді және қарастырылған 
затгың физикалық сипаттамасы болып 
табылады. Температура артқанда сг 
шамасы кемиді жэне кризистік темпе
ратурада нөлге теңеседі.

сг = с (2)

Ар = р б + р с =2cr/R, (3 )
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мұндағы а  - беттік керілу; R-көпіршікгің радиусы (жалпы жағ- 
дайда сұйық пен будың бөлінген бетінің қисықтығыньщ орташа 
радиусы).

Лаплас теңдеуі механикалық тепе-теңдік шартын өрнек- 
тейді. Ол беттік керілу серпімді қабықша сияқты көпіршіктегі 
буды «қысады», непұрлым оның радиусы R аз болса, соғурлым 
күшті қысатындығын көрсетеді.

Су үшін қысымдар айырымыныц Ьр шамасын және 
сыртқы қысым тдеақты
рс -1,0 бар болганда көпіршіктің ішіңдегі рб будың абсолют 
қысымынын шамасы жөніндегі түсінікті (3) формула бойынша 
есептелген 2 кесте 6qje>D(i.

Кестеде келтірілген цифрлар радиус бірнеше оңдық 
микроннан аз болғанда, көпіршіктің ішіндегі будың қысымы 
сыртқы қысымнан айтарлықгай жогары болатындығьга 
көрсегеді.

Көпіршіктегі будың қысымының оның елшемдеріне тэ- 
уелділігі кішкентай көпіршіктердің жылулық немесе термо- 
динамикалық тепе-теңдік шарттарына ерекшеліктерді қосады. 
Көпіршіктегі бу мен оныц бетіндегі су, егер сұйықтъщ бетіндегі 
температура көпіршіктегі будың қысымындағы қаньоғу тем- 
пературасьша тең t , {ре) болса олар тепе-теңдікте болады. Бұл
температура сұйықтың ts(pe) сыртқы қысымындагы қанығу 
температурасына қарағанда жогары болады. Осылайша, жылу- 
лық тепе-теңдік болуы ушін көпіршікгің төңірегіндегі сұйык 
ts(p6) - t,(Pc)  шамагақыздырылуы керек.

Мысал ретінде радиустары сәйкесінше 0,01 және 
0,001 мм, атмосфералық қысымдагы судың ішіңдегі екі көпір- 
шікті қарастырамыз. Бұл көпіршікгердегі будың қысымы 
4-1 кестеде келтірілген, ол 1,12 және 2,2 бар қысымды құрайды. 
Судың қанығу сызыгында бұл қысымдарга 102,8 және 123,3°С 
қаныіу температуралары сэйкес келеді. Осы көпіршіктердің ай- 
наласындагы су тепе-тендікте болуы үшін температураньщ дәл 
осы мәндеріне ие болуы керек.
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Келесі ерекшелік бұл тепе-теңцікгің орнықсыз болуына 
байланысты. Егер сұйыктың температурасы тепе-теңцік мәнінен 
біршама артық болса, онда көпіршіктің ішіндегі сұйықтың бір 
бөлігі буланып, оның радиусы ұлғаяды. Бұл жағдайда Лаплас 
теңцеуіне сэйкес көпіршіктегі будың қысымы төмендейді. Бул 
тепе-теңдік күйден жаңа ауытқуға экеледі. Көпіршік шексіз өсе 
бастайды.

Сұйық температурасын елеусіз шамага төмендеткенде 
будың бір бөпігі конденсацияланды, көпіршікгің өлшемі кіші- 
рейеді, ондағы будың қысымы артады. Rpi тепе-тендік шарт- 
тардан одан әрі қарай ауытқуды туғызады. Нәтижесінде көпір- 
шік толығымен конденсацияланып жойылып кетеді.

Осылайша, өте қыздырылған сұйықта кездейсоқ пайда 
болған кішкентай көпіршіктердің бэрі емес, тек олардың 
радиустары жоғарыда қарастырылған орнықсыз механикалық 
және жылулық тепе-теңдік шартгарына жауап беретін көпір- 
шіктер ғана ары қарай өсуге қабілетгі. Көпіршіктің радиусының 
бұл минимапь R*,„H радиусыньгң мэнін көбінесе бу өскінінің 
кризнстік радиусы деп атайды. Қш  шамасы сұйықтың қайта 
қыздьфылу дәрежесіне, яғни At = tc -1 , температуралар айыры- 
мына тэуелді; мұндағы Ъ-сұйық дысымындағы қанығу темпера
турасы. Бу кепіршіктің минималь радиусы үшін өрнекті Лаплас 
теңдеуінен алуға болады:

Егер бұл жағдайда осыңдай көпіршік үшін бу мен сұйық- 
тың арасындағы қысым айырмасын ескерсек, жылулық тепе- 
теңдік шарты келесідей болады:

мүндағы р \  = (др /  dt)a - қанығу сызыгындагы қысымның тем
пература бойынша алынган туындысы. Осылайша, мынаны ала- 
мыз:

R mu„ = 2 ° / P ’ & ,  (4)
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мұндағы туынды р[ - алынған заттың физикалық сипаттамасы; 
ол Кпаузиус-Клайперон тевдеуімен анықталады:

> _ rp ’p"

яғни басқа физикалық түракхылар арқылы өрнектеледі: г -  бу 
түзілу жылуы, р ' және р "  - бу мен судың тығыздығы және
Ts қанығудың абсолют температурасы.

(4) теқцеу қыздыру бетінің жекелеген нүктелерінде бу 
өскіндері пайда болса, онда бүдан ары өздігінен өсуге тек қана 
қисықтық радиустары RMIIH мэнінен арттатындары ғана ие 
болады. At өскенде R«HH төмендейтіндіктен, (4) теңцеу беттің 
температурасы артқанда бу түзілу Z центрлер санының 
көбеюінің экспериментальды бақыланған факгісін түсіндіреді.

Қысым артқандағы бу түзілу центрлерінің z  санының 
артуы Rmhh азаюымен де байланысты, әйтпесе қысым артқанда
P s  өседі, ал а  азаяды. RMm) шамасының реті жөнінде мэліметті 
келесі есептеу береді. Атомосфералық қысымда қайнаған су 
үшін беттік керілу a  = 5,87-\0~2Н  / м ,
p's = 3,500 Н /(м 2'°С) туындысы жэне температуралық
тегеурін At 5-тен 25 °С-ге дейінгі интервалда өзгереді. Бұл мән- 
дерді (4)-ке қойып At =5°С болғанда Киин=6,7 мкм, А/=25°С 
болғанда RMHh=1,3mkm екендігін табамыз.
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49-сурет. Горизонталь күміс пластинада су цайнагандагы R 
көпіршіктіц радиусының г уацытца тәуелділігі.

Үлкен жылдамдықпен түсірілген киноны қолдана оты- 
рып жүргізілген бақылаулар қайнаудың белгіленген режимінде 
бу көпіршіктерінің түзілу жиілігі беттің эртүрлі нүктелерінде де 
жэне уақыт бойынша да бірдей болмайтындығын көрсетеді. Бұл 
қайнау процесіне күрделі, статистикалық сипат береді. Сәйке- 
сінше эртүрлі көпіршіктердің өсу жылдамдығы мен үзілу өл- 
шемдері де қандайда бір орташа шамалардың маңындағы кез- 
дейсоқ ауыткулармен сипатталады.

49-суретте әртүрлі қысымдардағы горизонталь пластина- 
дағы су қайнағандагы Т уақытқа тәуелді әртүрлі көпіршіктердің 
жылдам кинотүсірілім арқылы R радиустарыньщ өзгерісін (эр- 
бір көпіршік үшін уақыт оның пайда болу мезетінен бастап 
есептеледі) көрсететін тәжірибелік мэліметтер келтірілген. Бұл 
графикте жүргізілген сызықтар қайнаудың белгіленген ре- 
жиміндегі R-дың т - ға жуық түрдегі тәуелділіктері көрсетілген.
Бұл тәуелділіктер мына түрде болады: R = с, , яғни көпір-
шіктің өлшемі орта есеппен л/т -ға пропорционал өсетіндігін 
көрсетеді. Қысым артқанда көпіршіктердің өсу жылдамдығы ай- 
тарлықтай төмендейді. Мұндай зерттеулердің нәтижелері бір-
қатар сүйықтар үшін 50 суретте R /4ат орташа шамаларының
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cp 'tstlrp"  параметріне тәуелділігі түрінде келтірілген. 
cp'At/rp" <20 мәңдерІндегі тәжірибелік мэліметтер келесі 
теңдікке экелетін дәрежелік тэуелділікпен қанағаттанарлық 
дәрежеде сипатталады

мұндағы X жәңе а  сұйықгың жылуөткізгіштік жэне темпе
ратура еткізгіштік коэффициенттері.

Бұл арақатынас қыздыру бетіндегі бу көпіршіктерінің 
өсу жылдамдығын анықтайды.

Кепіршік белгілі бір өлшемге жеткенде ол бетгон үзіліп 
түседі. Үзілген кездегі өлшемі негізінен ауырлық, беттік керілу 
жэне инерция күштерінің әсерлерімен анықталады. Соңғы шама 
сұйықта көпіршіктердің өлшемдері жылдам өсуі салдарынан 
пайда болатын динамикалық реакцияны береді. Әдетте бүл күш 
көпіршіктің үзіпуіне кедергі келтіреді. Бүдан басқа, көпір- 
шіктердің дамуы мен үзілу сипаты сүйықгың бетке жұғатын- 
дығына немесе жұқпайтындыгына тэуелді. Сүйықтың жұғу қа- 
білеті қабырға мен сұйықгьщ еркін беті арасында пайда болатын 
Ө жиектік бұрышымен сипатталады.

(6)
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50-cypem. R / Таг орташа ишмапарының CPty rpn

параметрінен тәуелділігі. (1)-су цайназанда, Q) бензол, (3) этил 
спирті, күміс жэне никель беттерінде (қара нуктелер - никель

беттерінде).

а) б)
51-сурет. Сұйықтыц бетке жүққандагы (а)
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а) б)

52-сурет. Жұгатын (а) жэне жүцпагандагы (б) пішіні мен 
жэне (б) жуцпайтын беттердегі бу Ө бурышы. копіршік- 
терініц пішіні.

Ө бұрыш неғұрлым үлкен болса, сұйықтың жүғу қабілеті 
солгұрлым нашар болады. #<90° болғанда (50, а-сурет) сұйық 
бетке жұгады, ал #>90° болса (50, б-сурет) сұйық бетке жұқ- 
пайды деп есептеу қабыдданған. Жиектік бұрыштың мэні 
сүйықтың, материалдың табиғатына, беттің күйі мен тазалығына 
тәуелді. Егер қайнаған сұйық қыздыру бетіне жұқса, онда бу 
көпіршіктері жіңішке аяқшаға ие болып, беттен оңай ү:;іліп кё- 
теді (51,а). Егер сүйық бетке жүқпаса, онда бу көпіршіктері жал- 
пақ аяқшаға ие болып, мойнынан бөлінеді немесе бүкіл бет 
бойынша бу түзілу процесі жүреді.

Кэдімгі сүйықтар: су, спирт, бензол, ацетон жоне бас- 
қалары таза металл қыздыру беттеріне жүғады. Егер металл бет 
майлы болса, онда судың жүғу қабілеті айтарлықтай төмендейді. 
Жұқпайтын сұйықгың бірі сынап (Ө « 140°).
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Әдеттегі сұйықтар ме
талл қыздыру бетгерін- 
де қайнаған көпіршік- 
тердің үзіліп шыққан- 
дағы орташа диаметр- 
лері Dq атмосфералық
қысымда жуықтап 1 - 
2мм құрайды. Қысым- 
ды арттырғанда D0 мә- 
ні азаяды. Су горизон
таль бетте үлкен кө- 
лемде қайнағақда 0,2г 
100 бар қысым диапа- 
зонында D0 мәндері
53-суретте берілген. 
Осындай тәуелділікгер 
сапалық тұрғыдан басқа 
да сұйықтар үшін алын- 
ды.

53-сурет. Горизонталь: күміс (1), мыс (2), цола (3) және 
пермаллай (4) бетте су ңайнагандагы бу көпіршіктерінің
бөлінетін кезіндегі 
тәуелділігі.

D0 диаметрлері өзгерісінің Р қысымга

Қысьім атмосфералық мәнінен төмендегенде D0 -дің күрт артуы
көпіршіктердің бөлініп кетуіне кедергі келтіретін инерция күш- 
терінің ықпалының артуымен түсіндіріледі. Көпіршікті қайнау 
процесі үшін қыздыру бетінен көпіршіктердің бөлініп шығуы- 
ның /  орташа жиілігінің шамасы да эсер етеді. 3 кестеде / ,
D0 - д і ң  экспериментальды өлшенген мэндері мен атмосфералық
қысымда горизонталь бетгегі бірқатар сұйықтардың D0 /  қай-
нағандағы көбейтінділерінің мэндері келтірілген.



3-кесте
Сұйықтар үшін f , D0 жэне D0 f  мәндері.

Сұйыктар fM с D0, мм D0f ,  мм/с
Су 62 2,5 155
Фреон-12 91 0,7 64
Төрт хлорлы көміртегі 108 1,1 119
Этил спирті 108 1,1 119
Бутил спирті 106 1,05 111
Бензол 99 1,0 99

Температуралық тегеурінді (немесе жылулық ағынды) арт- 
тырғанда үлкен екінші рет пайда болған көпіршіктер мен тұгас 
бу «бағандары» түзіле отырып жекелеген көпіршіктермен бірігу 
процесі дамиды. Беттің маңында будың орташа көлемдік құра- 
мы 60-80%-ға дейін артады. Әйткенмен, зертгеулер көрсет- 
кеадей, қабырғаның маңында өте жұқа бетгік қабатга бастап- 
қыдай сұйық фаза басым болады. Бұл қабаттың термиялық ке- 
дергісі негізінен дамыган көпіршікті қайнаудағы жылу берілу 
интенсивтілігін анықтайды.

Су қайнагандағы а  жылу берілу коэффициентін 
At ~ t c -  tx температуралар айырымына қатысты алу келі-' 
сілген:

54-суретте мысал ретінде эртүрпі қысымдағы үлкен кө- 
лемдегі судың дамыған көпіршікті қайнауы кеаіндегі тәжірибе- 
лік мәліметтер көрсетілген. Тажірибелер нэтижесі әдетте 
54,а-суретте көрсетілгендей q және At шамаларының байла- 
нысы ретінде немесе 54,6-сурегге көрсетілген а  -ның q-rа тә- 
уелділігі турінде беріледі. Эксперимент™ мәліметтер жылу бе- 
рілу интенсивтілігінің жылу агыны мен қысым артқанда өсе- 
тіндігін көрсетеді. Бүл заңцылық қшдыру бетіне жұғатын бар- 
лык сұйыққа тэн. 54-суретгегі пунктир (үзік) сызықтар судын



көпіршікгі қайнау режимінің болуыньщ жоғарғы шекарасын 
анықтайды. Қысым функциясындағы qKpl, а щЛ және Af-ның 
сэйкес мэндері 55-суретге көрсетіпген.
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54-сурет. Горизонталь күміс қубыр D  = 5 мм бетінде судың 
дамшан көпіриіікті қайнауы кезіндегі жылу алмасу. a  - q - дің

tc —1„ - ке тәуелділігі, t  - а -  ныц q - га тэуелділігі.

Зертгеулер дамыған көпіршІкті қайнаудағы жылу берілу 
заңдылығы іс жүзінде жылу беретін бетгің өлшемі мен пішініне 
тәуелсіз болатындыгын көрсетеді. Мұнымен қоса тәжірибелер 
жылу алмасу интенсивтілігі қыздыру беггінің күйіне, материа- 
лына және тазалығына тәуелді өзгеретіндігін аныкгады. Бұл 
факторлардың жылу берілуге эсері, көріп отырғанымыздай негі- 
зінен бу түзілу центрлерінің өзгеруі есебінен жүреді. Жылу бе-
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рілудің жақсаруы бірқатар тәжірибелерде металл беттің микро 
кедір-бұдырлығын арттырғанда, сонымен бірге қабырға ма- 
териалының жылуөткізгіштігі артқанда байқалды. Қыздыру бе- 
тіне аз ғана мөлшерде қақ пен тотығу түсуі жылу берілудің 
қандай да бір артуына ықпал ететіндігін көрсететін мэліметгер 
бар. Әйткенмен
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55-сурет. Су цайнагандагы қысымга тзуепді qKpii ДtKpi жэне 

а крХ -діңөзгерісі.

беттің айтарлықтай ластануы, ластану қабатының қосымша тер- 
миялық кедергісінің пайда болуы есебінен жылу берілу интен- 
сивтілігін төмендетеді. Эксперименттің көрсетуі бойынша Ө 
жиектік бұрыш артқанда (жұғу облысында) жылу алмасу арта- 
ды. Өте таза беттерде жэне таза сұйыкга жылу берілу төмен- 
дейді.

Әдетте практикада жоғарыда аталған беттік әсерлер бір 
мезгілде журеді. Бұл жылу берілуді дэл анықтауды қиындатады. 
Тәжірибелер, беттік шарттардың ерекшелігінен q жэне р белгі- 
ленген мэндерінде а  шамасынъщ берілген сүйық үшін қандай-
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да бір орта мәннен жуықтап 35%-ға ауытқитынын көрсетеді 
(55-сурет).
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55-сурет. Атмосфералық қысымда су қайнагандағы әртурлі 
авторлар мэліметтері бойынша жылу берілу.
1 - Якоб жэне Линке, хромдалған плита, таза, үзақ қайнау;
2 - Чикелли жэне Бонила, хромдалған плита, аздаған қақ; 3-6 
Кольчугин жэне т.б, тат баспайтъщ болат, никель, хром, күміс, 
сэйкесінше горизонталь щбырлар D = 5 mm, таза; 7-8 
Боришанский жэне т.б тат баспайтын болат жэне латунь сэйке- 
сінше, горизонталь құбырлар D — 4 -г 5 мм; 9- Минченко, латунь 
құбыр, D = 5 мм; 10-Кугателадзе, графит стержені, D = 2 мм;
11-Мак Адамс, мыс құбыры D  = 13 мм.

Әбден қайнағандағы а  жэне q арасындағы байланыс 
дэреже керсеткіші 2/3 болатын дэрежелік тэуелділік түрінде 
беріпуі мумкін:

a= C (fn  (8)
Сэйкесінше q- ге Д/- ның тэуелділігі мына арақаты- 

наспен анықталады,
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мұндағы с - шамасы сұйықгың тегіне және қысымына, сонымен 
қатар бетгік шартгарға қандайда бір дәрежеде тәуелді, пропор- 
ционалдық коэффициенті.

Көпіршікті қайнау процесінің статистикалық, күрделі 
сипаты, сонымен қатар беггік шартгардың әсерінен жылу берілу 
бойынша мәліметгерді жылпылау күрделі. Критерийлік тевдеу- 
лерді құрғанда белгілі бір қиындықгар туындайды. Бірнеше тә- 
сілдер белгілі, бірақ та олардың ешқайсысы қатаң түрде емес. 
Өзімізге белгілі ұсыныстардан осы бағытгағы [1] талдау негұр- 
лым бір ізді болып табылады. Автор [2] кейінірек жылу берілу- 
ді сипатгаудың жуық әдісін ұсынды.

Тұгас алғанда әбден дамыган қайнауда қыздыру бетіне 
жақын будың көлемдік құрамы елеулі болғанда, қайнаудағы 
жылу берілудің жоғары интенсивтілігі қыздыру бетінің үстінде 
қалатын жүқа сұйық қабатшаның аз термиялық кедергісімен 
анықталады. Мұндай қабатшаның көпіршікті қайнаудың барлық 
аймағында болуы қайнау механизмін зертггеуге байланысты 
бірқатар экспериментгік жұмыстардың нэтижелерімен дәлел- 
денеді.

Сұйықтың осы қабырғаға жақын жұқа қабаты арқылы 
жылу тасымалдануы негізінен, жылу өткізгіштік арқылы іске 
асады. Сондыктан, егер уақыт жэне бет бойынша орташаланган 
мұндай жамылғының эффективті қалыңдығын 5эф арқылы бел- 
гілесек, онда төмендегіні жазуга болады:

а ъ к /д э ф  (а)

Әйткенмен 8 ^  шамасын қатаң есептеу көпіршікті қай-
нау процесінің хаосты, күрделі табиғатына байланысты қиын; 
бүдан ары талдауда жуық сапалық бағалауға

жүгінуге тура келеді. Шын мәнінде бу түзілу нәтижесінде v  
сұйық тұгқырлыгы азайғанда осы қабатгың шекарасында бу- 
сұйықты қоспаның ретсіз қозғалысының интенсивтілігі артқанда 
жэне сол беттегі бу түзілу центрлерінің тығыздығы артқанда

т



8эф шамасы азаяды деп болжау дурыс. Соңғы екі эффектінің 
өлшемі: бу тузілудіңорташажылдамдығы on" —q !rp "  жэне бу
өскінінің кризистік раднусына кері 1/R__шамасы. Бұдан ары,
будың жекеяеген көпіршіісгерінің өсу процесін және бетгің 
маңындағы бу-сұйықты қоспаның тұгас қозғалысын периодшқ 
процестердің тұгас жиыкгыгы ретінде қарастыруға болады; 
соңдыктан тұтасымен мұндай күрделі және ретсіз қозгалысты г 
ерекше орташа периодтъГ периодгық қозғалыс ретінде шпер- 
претациялауға болады. Соңда өлшемділік тусініктерінен
8аф »  л/vr , ал период т / с о " , яғни

Зэф = consty]vR^ /а)" (б)

Егер (б) өрнекті (а)-ға қойып (4,а), (5)-ті жэне а  = q /At  
жылу берілу коэффициещтерінің анықгамасын ескерсек, онда

q жылу ағыны.а жылу берілу коэффициенті жэне сұйықтың 
физикалық қасиеттерімен байланыстырылатын мына тәуелді- 
лікті аламыз.
(в) арақатынастағы Ъ шамасы өлшемсіз саңдық коэффициент. 

Бу-сұйықгы қоспаның және бу түзілу центрлерінің тыгыэ- 
дығының хаосты қозғалысының жылдамдығын жуыктап бағала- 
гандықтан бұл коэффициент фазалар тығыздықтарының р " /  р  
ара қатынасына және бу түзілу центрлерінің пайда болуына ық- 
пал ететін беттік шарттардың ерекшеліктеріне тәуелді болуы 
мүмкін.

Жогарыда келтірілген ұйғарымдарды ескергендегі (в) 
арақатынасы дамыган көпіршікті қайнаудагы жылу берілу 
бойынша эксперименггік м^ліметгррді жалпылау жэне талдау 
негізіне алынды. ,

іайым түрлендірулерден кейін
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Жүргізілген зертгеулер жэне тэжірибелік мэліметтерді 
қарастыру жылу берілуді есептеу үшін келесі тәуелділікті ұсы- 
нады

а  = Ь
vcrT.

V

,2/3
(10)

мұндағы b-ның мәні:

Ъ = 0,075 1 + 10
Р ~ Р

2 / 3

Бұл формуладағы барлық физикалық қасиеттерді қаныгу 
температурасы бойынша таңдау керек.

Ол (10) формулаға сәйкес келеді. Әртүрлі зертгеулер 
мәлімеггерінің осы тәуелділіктен ауыткуы негізінен өлшеулер 
қателіктерінен емес, бетгік шарттардың әрқилылығымен түсін- 
діріледі. Бұл ауытқулар тұгасымен ± 35% шегінде жатады.

бб^уретге осындай өндеуге басқа сұйыктардың үлкен 
көлемі қайнағандағы жылу берілудің тэжірибелік мэліметтері 
келтірілген.
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5б-сурет. Еркін цозгалыс жагдайында эртүрлі сүйъщтар 
цайнагандагы жылу алмасу.

Бензол: 1-3-мәліметтер, mam баспайтын болат, никель, 
сәйкесітие күміс; 4-хромдалган бет; 5-мәліметтер, тат 

баспайтын болат; гептан; 6-этил спирті; 8-10; фреон-12;11- 
тат баспайтын болат; фреон-22; 12-тат баспайтын болат,

аммиак А = / vcrTs ишмасы, түтас сызыц (10) формулага
сэйкес.

(10) ортақ теңдеу негізінде эрбір сүйық үшін неғұрлым 
қарапайым есептік ара қатынастар алуға болады. Ол үшін 
эртүрлі қысымда (10)- формуладағы жылу ағынының алдында 
тұрған коэффициенттің мәнін есептеуге тура келеді. Су үшін 
осындай талдаудың негізінде есептік формула мына түрде бе- 
рілуі мүмкін

•з л3 A 'P S 2/3~чa  - (П)1 - 0,0045л
мүндағы p s - бар; q - Вт/м2. 11-формула 1-ден 200 барға дейінгі 
қысым диапазонына жарамды, 57-суретте су үшін негізгі тәжі-
рибелік мэліметтер а/  2/г шамасының p s (қысымнан тәуел- 

/  Я.
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ділігі келтірілген) (11)-мен салыстырылған. Бұл формула (10) 
жалпы арақатынас сияқш жылу берілудің қандайда бір орташа 
деңгейін көрсетеді. а-ның нақты мәндері беттік эффектілердің 
эсерінен жоғарыда көрсетілген шекарада жэне (10), (11)-де 
есептелген мэндерден өзгеше болуы мүмкін.

Тәжірибелер сұйық мэжбүр қозғалғанда дамыған 
көпірщікті қайнаудағы жылу берілу заңдылықтары (10) жөне
(11) арақатынастарға багынатыңдыгын көрсетеді. Бүл құбыр- 
ларда жэне сақиналы кавалдарда қозгалған қаныққан жэне жет- 
кілікті қыздырылмаган судьщ интенсивті қайнауы кезіндегі тә- 
жірибелік мэліметтер келтірілген 57-суретген байқалады.
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56-сурет. Су цайнагандагы р  -га а  /  q213 -тің тэуелділігі 
(нүктелердің белгіленуі 55 суреттегідей). Түтас сызыц 53- 

суретке сәйкес келеді.

Дамыган көпіршікті қайнаудагы жылу берілу интенсив- 
тілігі іс жүзінде ауырлық күші деңгейіне тәуелсіз болады. Кел- 
тірілген мэліметтер жылуалмасу интенсивтілігінің өзгермей- 
тіндігін көрсетеді. Бұп тәжірибелер центрифугада жүргізілді,
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мұңда айңалу жылдамдығының өзгеруі әсерінен сәйкес жүк- 
темелер жасалды. Ауырлық күші жердің тартылу күші деңгейі- 
нен төмен мэнге дейін азайғанда жылу берілу тәжірибе көр- 
сеткендей өзгермейді. Салмақсыздық жағдайында түзілген бу- 
дың қыздыру бетінен бөлінуі тоқгайтындықган толық салмақ- 
сыздықта үлкен көлемде ұзақ қайнауды үйымдастыру, орын- 
далмайды.

Жеткілікті төменгі қысымдар облысында (p s <1 бар)
қайнау процесі бірқатар жаңа ерекшеліктерге ие болады. Олар- 
дың негізігісі: уақыт бойынша ретсіз, пульсацияланатын қайнау 
процесінің пайда болуы, сүйықтың айхарлықтай қызып кетулері 
және дыбыстық эффектілердің (тарсылдар) тууы болып табы- 
лады. Бүл жагдайда орташа жылу берілу интенсивтілігі елеулі 
азаяды.

Бетгі тамшылар ағынымен айғыздау есебінен түзілетін 
жүқа жамылғыларда (қалыңдығы Імм-ден кем емес) сұйық қай- 
нағанда өзіндік зандылықтар байқалады.

Тұтасымен келтірілген мэліметтер көпіршікті қайнау 
процесі үшін жылу берілудің жоғары интенсивтілігі мен бірлік 
беттен елеулі жылу ағындарының кетуі тэн екендігін көрсетеді. 
Соңғы шамалар qkpi жылу ағынының кризистік мэндерімен 
шектелген.

Жылуды copy процесіндегі шектеулер бутүзілудің бел- 
гілі бір интенсивтілігіне қол жеткізгенде қыздыру бетінің жеке- 
леген бөліктеріне сүйықгың келу шарттары нашарлайтын- 
дығымен түсіндіріледі. Бұл бөліктердегі сүйық жамылғы пе- 
риодты түрде қебе бастайды. Нэтижесінде жылуды copy про- 
цесіне қатысатын бетгің эффективті үлесі азаяды. Мұндай про- 
цестің дамуы сұйық пен будың қыздыру бетінің маңындағы цир- 
куляциялану сипатына жэне бетгің өзінен бу көлемдерінің кету 
интенсивтілігіне тэуелді болады. Белгілі бір әсерді жүғу шарты, 
беттің кедір-бұдырлыгы жэне беттің басқа характвристикапары 
жасайды.

Бркін қозғалыс жағдайында (үлкен колем) горизонталь 
қүбырлар мен плиталарда сүйық қайнағанда беттен будың кету 
жылдамдығы негізінен еркін түйу үдеуі туғызатын күшпен
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анықгалады. Бұл шарттар үшін мәндері келесі формуламен 
есептелуі мүмкін

(12)
Бұл арақатынас бетгік қ^йылыстардың эсері мен қайнау 

процестерінің статистикалық табиғатының ықпалынан кризистік 
жылу ағындарының нақгы мәні есептелген мәндерінен жуықтап 
±35%  - қа дейін ерекшеленгенде qvX шамасының қандай да 
бір орташа деңгейін анықгайды. Тәжірибелер, сұйықтың үлкен 
көлемі жағдайында q х шам&пары іс жүзінде егер қыздыру бе-
тінен будың еркін кетуі үшін шарттар қамтамасыз етілсе, беттің 
өлшеміне тэуелсіз болады. Будың кетуі қиындағанда (мысапы 
қызган жағы төмен қараған горизонталь плита), q ^  мәндері
айтарлықтай кемиді. Қыздыру беггінв жұқпайтын сүйық қайна- 
ган кезде де осы жагдай байқалады. Жүғу шартгарыяың жағ- 
дайын жақсарту кризистік жылу ағындарының артуына әкеледі. 
Бірқатар тәжірибелерде бетгің кедір-бұдырлығы артқанда, соны- 
мен бірге бетке тас түзілістері мен қактар түрғанда кризистік 
ағындардың жоғарылауы байқалды. Бркін түсу үдеуіңің
шамасына ( 12) формуламен берілетін ықпалы орта есеппен 
тэжірибелік мэліметтермен дәлелденеді [3,4].

Қүбырлар мен арналардың ішінде мәжбүр қозғалыс 
шарттарында сүйық қайнағанда беттен буды сорудың интенсив- 
тілігі және шамасы қозғалыс жылдамдығы мен ағындағы 
турбулентгік араласу сипатына тэуелді болады. Бұл жағдай- 
ларда q ^  -ге агындағы будың қоры да эсер етеді. Тәжірибелер

будың қоры артқанда q t шамасы азаятындығын көрсетеді.
Қыздыруы жеткіліксіз сұйық қайнағанда, жылу беретін бетгің 
маңындагы бу көпіршектерінің конденсациялануы салдарынан 
қыздыру бетіне сүйықгы келтіретін қолайлы шартгар ете үлкен 
жылу агындарына дейін сақгалады. Сондықган қыздыруы жет- 
кіліксіз жағдайда қайнағанда qKPi мэндері эдетге жеткілікті
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үлкен болады, ағынньщ қыздырьшмау деңгейі артқанда ол 

^нед ~*ж шамасымен анықгалады, мұндағы іж - алын- 
ған қимадағы сұйықгың орташа температурасы), qKpi артады.

Құбырлар мен арналарда қозғалған сұйықгың қайнау 
кризисін зерттеуге көп жұмыстар арналған. Әйткенмен әртүрлі 
факторлардың өзара күрделі эсері болғандыктан, қазіргі уақытқа 
дейін qKpX үшін қарапайым жэне универсал тэуелділіктер алын-
баған. Сондықтан кризистік жүктемелерді есептегенде сэйкес 
шарттарда осындай сұйықгармен тәжірибе жасағанда алынган 
тікелей (дербес) мэліметтер бойыншажүргау керек.

3.3 Пленкалы қайнаудағы жылуалмасу

Пленкалық режимде қайнаған сұйық қыздьфу бетінен бу
жамылғысымен бөлінген, ондапа tc бепггің температурасы ts
қанығу температурасынан айтарлыктай жогары. Сондыктан бет 
пен бу жамылғысының арасыңдағы конвективті жылу алма- 
сумен қатар жоғары температураларда жылуды тасымалдаудың 
айтарлықгай бөлігі жылулық сәулеленуге тэн.

Пленкалы қайнаудағы конвективті жылу алмасудың ин- 
тенсивтілігі бу жамылғысының термиялық кедергісімен анық- 
талады. Жамылгыдағы будың қозғалыс сипаты мен оның қалың- 
дығъі қыздыру бетінің өлшемі мен пішініне және оның ауырлық 
өрісінде орналасуына, сонымен қатар сұйықтың қозғалыс шарт- 
тарына тәуелді. Осылай, пленкалы қайнауда горизонталь қүбыр- 
лар бетінде еркін қозғалыс жағдайында (үлкен көлемде) бу қү- 
быр периметрін бойлап жогаргы жасаушыға қарай қозғалады 
және периодты түрде жинақталуға сәйкес бөлінген үзілген кө- 
піршіктер түрінде жойылады. Бу жамылғысы миллиметр үлес- 
терімен өлшенетін қалыңдыққа ие, ал ондағы будың қозғалысы 
ламинарлық сипатта болады. Жылу берілудің орташа коэф- 
фициенттері жуықгап (100-300 Вт/(м2х'С)) құрайды.
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Горизонталь құбырларда жылу берілуді есептеуді келесі фор- 
муламен жүргізген дұрыс

а  = 0 ,6 2 4 і (13)
v " D ( V - 0  ’

мұндағығы = r + 0,5Ср (tc - ts) -жамылғыдағы будың қы-
зып кетуін ескеретін бу тұзілудщ эффективті жылуы; D - құ- 
бырдың диаметрі.

Бұл формуладағы физикалық қасиеттер {р ' сұйықтың 
тығыздығынан басқасы) бу фазасына жатады. Оларды будың ор
таша температурасы бойынша top = 0,5(/c +ts) таңдауға болады.

ос/ое put*
of

— I-----n——i— -
m l «5
+ S t t  tS  v:9

w  m  m  *oe m  ш

57-cypem. Горизонталь цүбырлар бетіндегі пленкалы цайнау-

дагы жылу берілу. &есеп шамасы (13) формуламен анық- 
талады. 1-су, 2-этип спирті; 3-бензол; төрт хлорлы натрий; 
5-азот (1-5- D = 8,95 мм); 6-9 пентан, £> = 4,8; 6,05; 8,95 
жэне 11,9мм.
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58-cypem. Вертикаль беттердегі пленкалы қайнаудагы жьи

берілу. &есеп ишмасы (14) формуламен анықталады.
l -бензол; 2-төртхлорлы көміртегі; 3-метил спирті, 4-аргоі 
5-азоіп; б-этил эфщ>і; 7-этил спирті; (1-7 атмосферйлъ 
қысым); 8-этил спирті; қысьімы-10 бар.

59 -  сурет. (14) тәуелдШкті судың (1), фреонның (2) Және щ 
лыпты еркін түсу үдеуінде (3) жэне төмендетілген еркін түс 
үдеуінде g  /go=0,2 (4) азот D  = 25,4 мм сфера бетінде ңайнс 
гандагытәжірибелікмэліметтерменсалыстыру.

58-суретте (13) формуланы тәжірибелік мәліметгерме 
салыстыру келтірілген.

Пленкалы қайнауда вертикаль құбырлар және пластинг 
лар бетгеріндегі будың ағысы турбулентгік сипатга боладь

f

<«

2
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Жамылғы беті толқындық тербелістерге ұшырайды, жамыл- 
ғының қалыңдыгы будың қозғалыс бағыты бойынша өседі. Тэ- 
жірибелер жылу берілудің іс жүзінде қыздыру бетінің биіктігіне, 
олай болса жамылғыдағы будың шығынына тәуелсіз екендігін 
анықтады. Тұгасымен алганда процесс көп жағынан вертикаль 
беттердің маңындағы бір фазаліы сұйықтың еркін конвекция- 
сына ұқсас болып келеді. Қарастырылған жағдайда жамыл- 
ғыдағы будың қозғалысын анықтайтын көтеру күші сұйық пен 
будың тыгыздықтарының айырымымен анықгалады: 
g{p’ — р ”) . Бұл жағдайда жылу берілуді есеіггеу мына форму
ламен жүргізіледі

Бұл формуладағы будың физикалық қасиеттерін будың 
орташа темпертурасы бойынша таңдаған дұрыс. 59-суре гте осы 
формуланы вертикаль құбырлардың бетінде әртүрлі сүйықгар 
пленкалы қайнағандағы жылу берілудің тэжірибелік мэлімет- 
терімен салыстыру графигі келтірілген.

Өлшемдері едәуір горизонталь плитаның бетінд»; сұйық 
пленкалы қайнаганда бу жамылғысының беті интенсипті тол*- 
қындық тербелістерге ^Щырайды, нэтижесінде оның эртүрлі 
нүктелерінде периодты түрде жоғары қарай шығатын бу көпір- 
шіктері түзіледі.
59-суретге (14) формуланы өлшемі 280 x280 мм горизонталь 
плитадагы су мен фреонның пленкалы қайнағандағы, сонымен 
қатар қапыпты және ауырлық күші төмендеген және қалыпты 
жагдайдағы диаметріі) = 25,4 мм шар бетінде азот пленкалы 
қайнагандағы тэжірибелік мэліметгермен салыстыру келтіріл- 
ген. Алғашқы тэжірибелік мэліметтер айтарлықгай шашыраң- 
қылықпен сипатталса да, (14) формула орта есеппен осы мә- 
ліметтермен сэйкес келеді.

Пленкалы қайнаудың тоқгауы беттің температурасы бел- 
гілі бір мэннен төмен болғанда басталады. Осы мезеттерде 
сұйық жылу беретін бетке жанасып жұға бастайды. Тәжірибелер 
пленкалы қайнау қыздыру бетінің tc температурасы, сұйықтың

(14)
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шегіне жетіп қызған іп температурасына тең немесе неғұрлым 
төмен болғанда тоқталады. Соңғысы сұйықты максимал қыз- 
дыруды көрсетеді, одан жоғары температурада сұйық фаза тер- 
модинамикалық тұрғыдан абсолют орнықсыз болады; ол өз- 
дігінен ыдырайды жэне буланады. [82, 83] жұмыстарда экспе- 
рименттің әртүрлі эдістерін қолданып сұйықтың шегіне жетіп 
қызған шамалары мүқият зерттелді. t„ = f { p )  тэуелділікке тэн 
ерекшелік, оның зат күйінің кризистік нүктесіңде аяқталатын 
түзу сызыққа жақындыгы болып табылады .

Температуралық тегеурін AtKp2=tc - t ,  шегіне жетіп
қызуға сэйкес келетін Atn = tn ~ t H температуралық тегеурің-
ге тең немесе біршама төмен болғанда пленкалы қайнау анық- 
талады.

Осылайша,
A t v2  = c A t n (15)

мұндагы с коэффициенті эдетте 0 ,8-1,0 аралығында жатады.
Бетгің неғұрлым жоғары температураларында (1«>/л ) 

сұйық қыздыру бетімен жанаса алмайды, себебі бетке жақын- 
дағанда өздігінен ыдырау мен булану іске асады. Бұл бу жамыл- 
ғысының көбінесе гидродинамикалық орнықсыздығына қара- 
мастан пленкалы қайнаудың орын алатындығын аныктайды. 
Қайнаудың пленкалы жамылығылы режимі тоқтағанда кри- 
зистік жылу ағыны келесі ара қатынаспен анықталуы мүмкін:

Ч*рі = «А***. (16)
мұндағы a  (13) және (14) формулаларымен анықгалатын плен
калы қайнау режиміндегі жылу берілу коэффициент!.
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4.Ж ылулық сәулелену
4.1. Ж ы лулы қ сэулелену заңдары

Өзімізге белгілі, сәулепік энсргияньщ тасымалдаушылары 
толқын үзындықтары микронның аз үлестерінен көітгеген кило- 
метрге дейін болатын электромагняттік тербелістер болып 
табылады. Толқьщ үзыңдыкгарының днапазонына тәуелді мұн- 
дай сәулелер: рентгендік, ультракүлгін, жарық, инфрақызыл 
сәулелер, радиотолқындар деген атгарымен белгілі. Олардьщ 
жуық түрдегі классификациясы төмендегідей:

№ Толқыи юындыгы Саүлеленудін түрлері
1 0,05 -10~* мкм Космостық

2 " ( О ^ + ^ - Ю ^ м м у  - сэулелену

3 10" « - 2 0 -1 0"* j* » Рсеттендік
4 20-10-3 -0 ,4  мт  t Уяьтракүлгін

5 0,4 — 0,8 мкм Көрінетін
б 0,Zmkm -  0 ,8  мм Жылулық

(ияфрақшыл)
7 0,2 мм - Хкм Радиотолқиццар

Осылай бөліну тарихи түрде қалыптасқан: шын мэнінде 
толқын үзындыкгары бойынша қатаң шекара болмайды.

Кванттық көзқарас түрғысынан сәулелік ағын дегеніміз 
энергиясы h v -те тең қандайда бір^бөлшектер -  фотондардың 
ағыны болып табылады, мұндағы һ ~ 6,62 • 10”34 Дж  • с - 
Планк түрақтысы жэне V - эяектромагңнттік еріске эквивалент 
тербеліс жиіліктері. X  толқын ұзындыгы, v жиілікпен Л у  =  с 
арақатынасымен байланысады, мұндағы с  - тербелістердің та
ралу жылдамдығы 
(вакуумда с = 3 • 1 0 5 км/с  ).

Сәулеленетін дененің пайда болуы оның тек температу
расы мен оптикалық қасиеттері арқылы анықгалатын сәулелер 
біз үшін қызығушылық туғызады. Осындай қасиетгерге жарық
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жэне инфрақызыл сәулелер, яғни толқын ұзындықгары жуықтап 
0,4 -  тен 800 мкм -  ге дейінгі сәулелер ие. Мұндай сэулелерді 
жылулық сәулелер деп, ал олардың таралу процесін жылулық 
сәулелену немесе радиация Деп атайды.

Жылулық жэне жарық сәулелерінің табиғаты бір. Олардың 
арасындағы айырмашылық тек толқынның ұзындығында; жарық 
сэулелері 0,4-0,8 мкм, ал жылу толқындары 0,8-800 мкм ұзын- 
дыққа ие. Жарық сәулелері үшін анықталган таралу, шашырау 
жэне сыну заңдары жылулық сәулелер үшін де орынды. Сон- 
дықган, жылулық сәулелердің қандай да бір кұрделі қүбы- 
лыстарын зерттеу үшін, эрқашан өзімізге жақсы белгілі жэне 
тікелей бақыланатын жарық сәулесімен аналогия жүргізу, са- 
лыстьфу занды.

Жылулық сэулелену барлық денелерге тән, олардың әрқай- 
сысы қоршаған ортаға энергия беледі. Осы энергия басқа дене
лерге түскенде оның бір бөлігі жұгылады.бір бөлігі шагылады, 
ал бір бөлігі дене арқылы өтеді. Дене жүтатын сэулелік энер- 
гияның бөлігі, қайтадан жылу энергиясына айналады. Шағы- 
латын энергияның бөлігі басқа қоршаған денелерге түсіп, олар- 
мен жұтылады. Осы жағдай дене арқылы өтетін энергияның кал
ган бөлігімен де қайталанады. Осылайша энергия бірнеше per 
жұгылғаннан кейін, сэулеленген энергия толығымен қоршаган 
денелер арасында таралады. Сонымен, әрбір дене тек үздіксіз 
сәулеленіп қана қоймай, сэулелік энергияны үздіксіз жұтады.

Энергияның өзара қосарланып түрленуіне байланысты, 
осы құбылыстардың нәтижесінде (жылулық -  сәулелік -  жылу- 
лық), сэулелік жылу алмасу процесі іске асады. Берілетін немесе 
қабылданатын жылудың мөлшері сәулелік энергияның сәуле- 
ленетін және жұтылатын энергияларының айырымымен анық- 
талады. Бгер сәулелік энергияның өзара алмасуына қатысатын 
денелердің температурасы әртүрлі болса, мұндай айырым нөл- 
ден өзгеше болады.

Осы денелердің температурасы бірдей болғанда жүйе тү- 
тастай қозгалмалы жылулық немесе термодинамикалық тепе- 
теңдікте болады. Бүл жагдайда жүйенің барлық денелері сәуле 
де шыгарады және жұгады, олардың әрқайсысы үшін сэулелік 
энергияның келуі, оның шығынына тең.
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Сәулелік ағындардың түрлері. Бірлік уақыт ішінде кез 
келген Ғ  беттен өтетін қорытқы сәулелер, Q сэуле агыны деп
аталады, өлшем бірлігі В т . Жарты сфералық кеңістікгің бар- 
лык бағыты бойынша бірлік бетген сэулеленетін сәулелік ағын 
Е  сәуле ағыиының тығыздыгы деп аталады, өлшем бірлігі 
В т / м 2:

E  = dQ ldF .
Сәуле ағыны мен оның ағын тығыздығы толқьш ұзындығы 

эртүрлі сәулелерден тұрады, соңцьпсган сэуленің мұндай түрі де 
интегралдық сэуле шыгару деп аталады. Толқын ұзындық- 
тарының X -дан X + dX- ға дейі» езгеру интервалына сәйкес ке- 
летін сәуле монохромат сәуле деп атапады.

Денеге түсетін Q0 энергияньщ барлық мөлшерінен QA
бөлігі жұтылсын, Qr бөлігі шагылсын және QD бөлігі дене ар- 
қылы өтсін дейік (60-сурет), сонда

Q a + Q r +  Q d = йо*

Осы теңціктің екі жагын да Q0 - ге беліп мынаны аламыз: -

Q a /Q o  + Q r / Q o  + Q 0 / Q 0 = 1> (a)
немесе

A + R + D = 0 .
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60 -  сурет. Денеге тускен сэулелік энергияның таралу 
схемасы.

(а) арақатынасының бірінші мүшесі А - жұгу қабілеттілігін, 
екіншісі R - шағылдыргыш қабілеттілігін, ал үшіншісі D - 
өткізгіштік қабіііеттілігін сипаттайды. Бұл шамалардың бар- 
лығы нөлдік өлшемділікке ие жэне О-ден 1 шекарасында ғана өз- 
гереді.

Егер А = 1 болса, онда R = 0 жэне D  = 0 ; бұл түскен сэу- 
лелік энергияның барлығы денемен жұгылады дегенді білдіреді. 
Мұндай денелер абсолют кара немесе жай ғана кара денелер 
депаталады.

Егер Д = 1 болса, онда 4̂ = 0 жэне D — 0 ; бұл түскен сэу- 
лелік энергияның барлығы толыгымен шагылады дегенді біл- 
діреді. Бұл жағдайда шағылу дүрыс, (яғни геометриялық опти- 
каның зандарына бағынатын шагылу) денелер айналык ша- 
ғылу деп аталады; егер шағылу диффузиялық болса, ондай де
нелер абсолют ақ денелер деп аталады.

Егер D = 1 болса, онда А -  0 жэне R = 0; бұл түскен сэу- 
лелік энергияның барлығы дене арқылы өтеді дегенді білдіреді. 
Мұндай денелер абсолют вткізгіш (мөлдір) немесе диатер- 
миялык денелер деп аталады.

Табиғатта абсолют қара, ақ жэне мөлдір денелер бол- 
майды; нақты денелерге оларды қолданганда, бұл уғымдар 
шартта түрде болады. A , R жэне D мәндері дененің табиға- 
тына, температурасына жэне түскен сэуленің спектріне тэуелді.
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Мысалы жылулық сәулелер үшін ауа мөлдір, ал олардың құра- 
мында су булары немесе көміртегі болғанда, ол жартылай мөл- 
дір болады.

Қатты денелер жэне кейбір сұйыктар (мысалы: су, спирт) 
жылулық сәулелер үшін іс жүзінде мөлдір емес (атермиялы), 
яғни D  = 0 ; бұл жагдайда

A + R = 1. (б)

(б) қатынастан, егер дене сәулелік энергияны жақсы шағыл- 
дырса, онда ол сәулелік энергияны нашар жүтады жэне кері- 
сінше болатындығы шығады.

Мүнымен қатар белгілі бір толқын ұзындықтары үшін ғана 
мөлдір болатын денелер бар. Мысалы, жылулық сәулелер үшін 
кварц (Л > Амкм) мөлдір емес, ал жарық және ультракүлгін 
сәулелер үшін мөлдір. Тас тұзы, керісінше жылулық сэулелер 
үшін мөлдір, ал ультракүлгін сэулелер үшін мөлдір емес.Терезе 
әйнегі тек жарық сәулелері үшін мөлдір, ал ультракүлгін сэу
лелер үшін мөлдір емес.

Жұтылу мен шағылуға да осы ұғымдар тэн. Түсі жөнінен 
ақ бет тек жарық сәулелерін шагылдырады. Тұрмыста бүл қа- 
сиет кеңінен қолданылады: жазда ақ костюмдер киеді, вагон- 
мұздықтардың, цистерналардың жэне басқа инсоляция қажетсіз 
болып табылатын ғимратгар, жабдықтар ақ түске боялады.



61-сурет. Қуыс денедегі сэуленің жолы.
62-сурет. Жылулық сзулеленудің түрін анықтау.

Көрінбейтін жылулық сәулелерді ақ маталар мен бояулар 
күңгірт түстерді жүтқандай жақсы жутады. Жылу сэулелерін 
жүту және шағылдыру үшін түс емес, бетгің күйінің мэні зор. 
Түске тәуелсіз тегіс жэне жалтыратып өңделген бетгердің ша- 
ғылдырғыштық қабілеті кедір-бұдыр беттерге қарағанда бір- 
неше есе жоғары болады. Денелердің жұту қабілетін арттыру 
үшін олардың беті күңгірт, тегіс емес бояумен боялады. Осы 
мақсатта әдетге мұнай күйесі қолданылады. Бірақ күйе түскен 
сэулелік энергияның тек 90-96 % ғана жүтады, себебі ол аб
солют қара дене емес. Мүндай дене табиғатга жоқ, оны жасанды 
түрде жасауга болады. Абсолют қара дененің қасиетіне қуыс 
дененің қабырғасындағы тесік мысал бола алады. Бұл тесік үшін 
А = 1 немесе осы тесікке түсетін сәуле энергиясы, қуыс дененің 
ішінде толыгымен жұтылады деп санауга болады (61-сурет). Бұ- 
дан ары абсолют қара денеге тэн шамаларды (0) индексімен бел- 
гілейміз.

Егер денеге сырттан ешқандай сэуле түспесе, онда дененің 
бірлік бетінен Е{ -ге тең сәулелік энергияның ағыны бөлінеді,
өлшем бірлігі Вт}м 1 • Ол дененің температурасымен жэне фи- 
зикалық қасиеттерімен анықгалады. Бұл дененің меншікті сэу
лелену! немесе сэулелендіргіш қабілеттілігі деп аталады. Де-
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генмен басқа денелер тарапынан қарастырылатын денеге Ег 
мелшердегі сәулелік энергия түседі - бұл түскен сәуле болып са- 
налады. АХЕ2 мөлшердегі түскен сәуленің бір бөлігі денемен 
жұтылады, қалғандары (і -  Ах )Е2 мөлшерде шагылады -  ша- 
ғылдырғыш сәуле болып есегагеледі (62-сурет).
Шағылдырғыш сәуле мен дененің шығарған меншікті сәуле қо- 
сыла келе дененің эффективті сэулеленуі деп аталады,

Еэфф. -  Е \ + ( l - A t ) E 2 .

Бұл дененің біз сезінетін немесе прибормен өлшенетін 
шын мәнінде дененің сэулеленуі, ол меншікті сәуле шыгарудан 
( 1 - 4  )Ег шамаға артық.

Е3фф эффективті сэулесі сәулеленетін дененің темпе
ратурасы мен қасиеттеріне гана емес, оны қоршаған денелерге, 
пішініне, өлшеміне және кеңістіктегі дененің салыстырмалы ор- 
наласуына тәуелді. Е2 түскен сәуле қоршаған денелердің тем- 
пературасымен және қасиеттерімен анықгалатындықтан, мен- 
шікгі жэне шағылған сэуленің физикалық қасиеттері бірдей 
емес, олардың спектрлері әртұрлі. Егер процестің энер- 
гетикалық жағы ғана қарастырылса, жылулық есептеулер үшін 
бұл айырмашылықты ескермеуге болады.

Етр қорытқы сәулелену дененің меншікті сәулеленуі

мен денеге жүтылатын Е2 түскен сыртқы сәуленің айырымы 
болып табылады. Осылайша,

Екор = ~ •

Екор шамасы алынған дененің сәулелік жылу алмасу про- 
цесі нэтижесінде өзін қоршаған денелерге беретін энергияның 
ағынын анықтайды. Егер Е  шамасы ( Екор < 0 ) теріс болса,
онда жылу алмасу нәтижесінде дене энергия алады делінеді.

Енді жылулық сәулелеңудің негізгі завдарын қарас- 
тырайық.
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Планк заңы. Ех меншікті сэулелену - бұл бірлік уақыт 
ішінде бірлік беттен Л = 0 - ден Л = оо -ке дейін барлық толқын 
ұзындықтары үшін бөлінетін энергия мөлшері. Дегенмен құ- 
былысты мұқият зертгеу үшін, әртүрлі температураларда тол- 
қын ұзындыкгары бойынша Ел = /(Я ,Г ) энергияның таралу
заңын білу керек. Ех шамасы Л - дан A + d A -rа дейінгі толқын
ұзындықгарының қарастырылатын интервалына жататын де- 
ненің сэулелендіру қабілеті болып табылады

Ех = dE/dA , (в)

жэне сәулеленудіц спектрлік тығыздыгы (жартысфералық) 
деп аталады.

Спектрлік сәулеленудің өзгеру заңы немесе дененің аб
солют қара дене үшін толқын ұзындықтары бойынша энер- 
гияның таралуын Планк теориялық түрғыдан анықгады:

г  _ ctA~5
Яол ~ есгіхт _ j > (1)

мұндағы Л - толқын ұзындығы,' м; Т - дененің абсолют тем- 
пературасы, К; сх және с2 - сәйкесінше 3,74-10~16 Вт-м2 және 
1,44 ■ 10-2 м ■ К болатын түрақіылар.

63-суретте Планк заңы графикгік түрде көрсетілген. Л 
өсуімен бірге Еол - да өседі және Ямакс қандайда бір мэнінде
максимал мәніне жетіп, одан соң кемиді және Л = оо болғанда 
қайтадан нөлге тең болады. Температура өскенде сэулеленудің 
максимумы неғұрлым қысқа толқындар жагына ығысады. Т 
жэне байланысын Вин заңы анықтайды:

^м а ксТ  ~  2 ,9 Л Ш  • К  . (Г )
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бЗ-сурет. Еол = /(Я ,Г ) Планк заңдылывы.

63-суретте Т  = const қисығымен, абцисса осімен жэне X 
жэне X + dX ординаталарымен шектелген аудан (суретте бұл 
аудан штрихталган), dX толқын ұзындыгы белігінен сәулеле- 
нетін dE0 энергия мөлшерін береді, осылайша

Барлық толқын ұзындықтары бөлетін сәулелік энергияның 
толық шамасы:

Суреттен техникада қолданылатын температураларда көрі- 
нетін сэуленің (я = 0,4-0,8л«ш) энергиясы инфрақшыл сәу- 
ленің (Я = 0,8-800мкм) энергиясымен салыстырғанда, аз екендігі 
көрінеді.

Нақты денелер үшін толқын ұзындығы мен темпе- 
ратурадан сәулеленудің тыгыздығының өзгеруі тек спектрлік 
тэжірибелік зертгеуден соң анықталады. Бұл жағдайда, егер сэу-

dE0 -  EoxdX .

to

(д)
о
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ленің спектрі үздікеіз жэне Ех = /(Я ) қисығы абсолют қара де
не үшін сол температурадағы қисығындай, яғни барлық толқын 
ұзындықтары үшін Ел fE l0 = const болса, бүл сәулелену сұр
деп аталады. Тэясірибе көптеген техникалық материалдардың 
сэулеленуін сұр сэулелену ретінде қарастыруға болатындығын 
көрсетеді.

(1) формула толқьш ұзындықтары бойынша қара дененің 
сэулелену энергиясының таралуын анықгайды. Кейде сипат- 
тағанда А - толқын ұзындықтарын емес, оларға сәйкес v = cjX -
жиіліктерді қолданған ыңғайлы. Мұндағы Еу спектрлік сэу
лелену тығыздығы жиіліктердің бірлік интервалына жатады

E v = d E j d v ,  

ал Планк заңы мына түрге келеді:

2
ғ  -  2яЙу3/ С / , ячOv ~ ehv/kT _ j  5 via)

мұндагы c- жарық жылдамдығы, м/с; һ жэне к-  Планк жэне 
Больцман түрақтылары, олар сәйкесінше мынаған тең:

6,62-10 '34 Дж -с  жэне 1,38-10_23Дас/АГ.

Стефан-Больцман заңы. Заңды тэжірибелік гұргыдан 
1879 ж. Стефан, ал теориялық тұрғыдан 1881 ж. Больцман 
ашты. Ол дененің сэулелендіру қабілеті немесе сэуле ағынының 
тығыздығыньщ температурага тәуелділігін анықгайды. Абсолют 
қара дене үшін (д) жэне (Іа)-дан мынаны аламыз:

(е) интегралдау нәтижесінде:
Е0 = а 0Т \  (2)

мұндағы <т0 - абсолют қара дененің сәулелену түрақтысы деп 
аталады, 5,7 ■10~а Вт/{м2 -ЛГ4)-ға тең. (2) теңдеу Стефан-
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Больцман зацы деп аталады. Техникалық есептеулерде бұл заң 
неғұрлым ыңгайлы түрде жазылады:

мұндағы с0 - абсолют қара дененің сәулелену коэффициенте

Осылайша, сэулелену энергиясы абсолют температураның 
4-ші дәрежесіне пропорционал. Стефан-Больцман заңы қатаң 
түрде тек абсолют қара дене үшін орындалады. Дегенмен, 
Стефан жэне басқа зерттеушілердің тэжірибелері бұл заңды нақ- 
ты денелерге де қолдануға болатындығын керсетті. Бұл жаг
дайда ол мына түрге келеді:

Әртүрлі денелер үшін с-сэулелену коэффициенгі әртүрлі. 
Оның мәні дененің табиғатымен, бетгің күйімен және тем- 
пературамен анықталады; с- шамасы әрқашан сд-ден кіші және
0-5,7 аралығында өзгеруі мүмкін.

Дененің меншікті сәулеленуінің энергиясы мен сол темпе- 
ратурадағы абсолют қара дененің сәулеленуінің энергиясын са- 
лыстыра отырып е  қаралық деңгейі деп атапатын дененің бас
ка сипаттамасын аламыз:

£ = е / е ,  = с{г/100)" /с 0 (Г/1 ОО)" = с/с, . (ж)

s  мәні 0-ден 1 шегінде өзгереді.Техникалық маңызды ма- 
териалдар үшін е  мәндері П-11 кестеде келтірілген. £-ды біле 
отырып Е меншікті сэулелену энергиясын оңай есептеуге бола
ды. Бұл жагдайда (3) есептік теңдеу мына түрге келеді:

е  қаралық деңгейі барлық толқын үзындықтарын қамти- 
тын дененің толық немесе интегралдық сэулеленуін сипаттайды.

£ 0 = с 0(Г/1(Ю)4, (2а)

Е  = с(Г/100)4. (3)

Е = еЕ0 =ес0(Т /Ж ). (4)
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Дененің сәулелену қабілетінің негұрлым мұқият сипаттамасы 
қаралықтың спектрлік дэрежесі болып табылады

Берілғен температурада ел шамасы жалпы жағдайда Я -
толқын ұзындыгына тәуелді және 0-1 шегінде өзгере алады. Сұр 
сәулелену үшін анықтамаға сәйкес қаралықтың спектрлік дәре- 
жесі тұрақтысан.

Кирхгоф зацы. Кирхгоф заңы дененің сәулелендіру июне 
жұту қабілеттерінің арасындагы байланысты анықтайды. Бұл 
байланысты екі бетгің арасындағы сэулелік алмасуды қарае- 
тырудан алуға болады. Біреуі абсолют қара болып келген екібет 
берілсін дейік. Олар параллель жэне әркайсысының сәулеленуі 
міндетті түрде келесісіне түсетіндей етіп жақын орналасқан. Бұл 
беттердің температурасы, сэулелендіргіштік және жұту қабілеті 
сәйкесінше Т , Е , А , Т0, Е0 жэне А ^ -  \ , Т  >Т0 (64-сурет).

еі  — Ех /Ео* • (з)

^  қайтадан қара бетке тусіп, онда толы- 
ғымен жұтылады. Осылайша сол жақ- 

$ тағы бет үшін келтірілген энергия 
АЕ0, ал шышны Е . Сонымен сэулелік 
алмасу балансы:
Ере, = q = E - A E 0. (и)

64-сурет.Кирхгоф заңын 
қорытып шыгару.
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Бетгердің арасындағы өзара жылулық сәулелену Т  = Г0 
болғанда да іске аеады. Бұл жағдайда жүйе термодинамикалық 
тепе-теңдікте, яғни q = 0 . Сонда (и) -  ден мынаны аламыз:

Е/А = Е0 . (к)

Алынған қатынас кез келген денеге орынды, соадықтан 
оны мына түрде жазуға болады

E JA , = Е 2/А 2 =Е3/А 3 = -  = Е0/А 0 = Е 0 = / ( г ) .  (5)

Мұндай түрде Кирхгоф заңы былай тұжырымдалады: тер- 
модинамикалық тепе-теңдікте сәулелендіргіштік қабілеттің жұ- 
ту қабілетіне қатынасы барлық дене үшін бірдей және сол 
температурадағы абсолют қара дененің сэулелендіру қабілетіне 
тең.

(5) қатынасты жазудың басқа түрлері де бар. (3>-ке сәйкес 
Е  = с(і'/100)4; бұл мэнді (5) -  ке қойып және температуралық 
көбейткіштерді қысқартып мынаны аламыз:

^ і/^ і = ^2/^2 ~ ^з/^з = ‘ ‘‘ =
Бұдан

Cj = Atc0; сг = A2cq жэне т.б. (5а)

Бұдан ары (к) және (л) -ды (4)-пен салыстыру арқылы 
мынаны аламыз:

Ах = ех, А2 = е2 және т.б. (56)



Мұндай түрде Кирхгоф заңы термодинамикалық тепе-тең- 
дікте дененің жұгу қабілеті және қаралық дэрежесінің сан мэн- 
дері бір-біріне тең екендігін көрсетеді. Нақты денелер үшін жұ- 
ту қабілеті өрқашан бірден кіші болатындыкган, онда (л) қа- 
тынастан осы денелердің сэулелену қабілеті әрқашан осы тем- 
пературадагы абсолют қара дененің сәулелендіру -қабілетінен әр- 
қашан кем болатындығы шығады. Сондықтан кез келген

65-сурет. Сауле шыгару (а) және сәулені жүту (б) спектрлері.
1-абсолют цара дене, 2-сүр дене, 3-газ.

температурада абсолют қара дененің сэулеленуі максималды 
болып табылады.

Кирхгоф заңынан сонымен қатар денелердің сэулелену қа- 
білеті негүрлым үлкен болса, олардың жұту қабілеті соғұрлым 
жоғары болатындығы шығады. Егер А дененің жұгу қабілеті аз 
болса, онда оның Е  сәулеяендіру қабілеті де аз. Сондыктан сәу- 
лелік энергияны жақсы шагылдыратын денелер өздері аз сәуле- 
ленеді, атап айтқанда абсолют ақ дененің сәулелендіргіштік қа- 
білеті нөлге тең.
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(5) теңдеуде Кирхгоф заңы интегралдық сәулелену үшін 
келтірілген. Осы жағдайда ол: белгілі бір толқын ұзындығының 
сәулелендіргіштік қабілетінің сол толқын үзындығындазъі жұту 
қабілетіне қатынасы барлық денелер үшін бірдей және толқын 
ұзындығы мен температураның функциясы деп тұжырым- 
далады, яғни

Ехл/^и  = ЕгхIА2Л ~Еи /Азх = ■■• = ЕйХ/ Аол = Еол = /(Л,Т). (6)

Шығару спектрі болса (65,а-сурет), (6) негізінде жүту 
спектрін (65,6-сурет) жэне керісіішіе қүруға болады. Спектр- 
лерді құруға келесі қатынас негіз болады,

АіІ ^ о х - АіІ^-Е хІЕ йх=ел/ \ .  (м)

Кез-келген толқын үзындығы үшін Ех/Еол қатынасы 65а-
суреттен белгілі 656-суретте Л осіне параллель, одан бірлік қа- 
шықтықга орналасқан түзу абсолют қара дененің жұтылу қи- 
сығына сәйкес келеді. Осы диаграммада әрбір толқын үзындығы 
үшін ординаталарды шығару спектрінен анықталатын шамада 
азайтып берілген дененің жүтылу спекгрін аламыз.

(м) арақатынасынан, сонымен қатар 65-суреттен егер қан- 
дай да бір толқын ұзындығында дене энергия жұгпаса, онда ол 
оны шығармайтындығы көрінеді. Соидықтан, берілген толқын 
үзындығында абсолют ақ болатын немесе абсолют өткізгіш дене 
осы толқын ұзындығында энергия бөлмейді.

Ламберт заңы. Стефан-Больцман заңымен дененің бар- 
лык бағытга тарататын энерги^сының мөлшері анықталады. Әр- 
бір бағыт бетке жүргізілген нормальмен жасайтын бүрыш <р - 
мен анықталады. Жекелеген бағытгар бойынша сәулеленудің 
өзгерісі Ламберт заңымен анықталады. Осы заңға сәйкес dFx 
бет элементінің dF2 бағытга (66-сурет) шығаратын онергия- 
сының мөлшері E„dFx нормаль бойымен бөлінетін энергияның
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dQ. кеңістік бұрышы мен cos^> шамасына көбейтілген мөлше- 
ріне пропорционал, яғни

d zQ4> = Endncos(pdFx. (7)
Осылайша, бет энергияның ең көп мөлшерін q> — 0 бол- 

ғандағы нормаль бағытында бөледі. ф -дің артуына байланысты 
бөлінетін энергия мөлшері азаяды және (р — 90° болғанда ол 
нөлге теңеседі.

66 -  сурет. Ламберт заңын қорыту. dF2 элементінің 
багытында dFx элементінің сәупеленуі.

(7) теңдеуі Ламберт заңының негұрлым толық матема- 
тикалық тркырымдамасы болып табылады. Дегенмбн бұл тең- 
деудегі Е„ -нің мэні элі де белгісіз. Оны анықгау үшін теңдеуді
dFx жазықтығының үстінде жатқан жарты сфераның беті 
бойынша интегралдап, апынған өрнекті (3) -пен салыстыру ке
рек.

Жазық бұрыш (р абсолют өлшем бірліктермен s i r  қаты- 
насымен өлшенеді, мұндағы г - центрі бүрыпггың төбесінде жа- 
татын шеңбердің радиусы, s- осы бұрыш тірелетін дога. Шексіз 
аз жазьщ бұрыш d s /r  қатынасымен өлшенеді. Осындай тәсіл 
Q денелік бұрыиггы өлшеу үшін де қолданылады. Оның өлшем 
бірлігі стерадиан (ср). Ол үшін осы бұрыштың төбесіндегі
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центрі 0, радиусы г сфераны аламыз. Осы сфераның бетінде Q 
денелік бұрыш /  ауданға тең бөлікгі қияды; сонда

Q = f  / г 2 немесе сЮ. -  d f  / г 2 .
Сфералық кординаталарда у/-иеа бойлықты, ап р-мен 

полярлық қашықтықты белгілесе, онда у /, у/ + dif/ жэне q>, 
<p + d(p багыттары г радиусты сферадан d f  сфералық төрт- 
бұрышты қиятын d£l шексіз аз бұрынпы анықтайды 
(67-сурет). Сэйкесінше осы төртбұрыштың беттері rdtp және 
pdy/ = r sin (pdif/ - ға тең. Осылайша, денелііс бұрыш:

d d  = sin (pdcpdy.
Алынған өрнекті (7) қойып және <р мен ц/ арқылы инте- 

гралдап төмендегіні аламыз:

2 я *іг
dQ = E„dF1 j  dy/ jsin^cospc/p; (н)

ум>0 фвО
(3) - ке сәйкес dFx бет элемешінің жарты кеңістікке бөле- 

тін энергиясы мынаған тең:

dQ = EdFx = с(Т/100)4 dFx = ес0 (Т/100)4 dFx. (о)
(н) және (о) -  ның сол жақгары бірдей болғандықган, оң жақта- 
рьш теңестіріп Еп белгісізін анықгайық:



67-сурет. Сфералық координатадагы кеңістік бүрышты 
анықтау.

(8) теңдеуінен нормаль бағытындағы сәуленің тығыздығы, 
дененің толық сәулеленуінің тыгыздығынан ж есе аз екендігі 
көрінеді. Еп -нің (8) -  дегі мэнін
(7)-ге қойғаннан кейін соңғысы мына түрге келеді:

(9)
п  VlOOj

Бұл тендеу шекті өлшемді бетгердің арасындағы сәулелік 
жылу алмасуды есептеуге негіз болып табылады.

Ламберт заңы абсолют қара дене үшін орындалады. Беті 
кедір -  бұдыр денелер үшін бұл заң тек <р = 0 -г- 60° аралығында 
дурью екендігі тэжірибемен дэлелденеді, Мысал ретінде 67-ші 
суретге полярлық координаталарында кейбір материалдар үшін 
By — Ер / Е0(/) = f{ p )  тәуелділігі келтірілген. Ламберт заңы
орындалатыны ақиқат болса е  мэні <р- дің барлық мәндері 
үшін тұрақты болуы керек. Шындығында тегіс емес кедір -  
бұдыр денелер үшін (1, 2 жэне 3 қисықгар) <р)60° болғанда
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мэні азайып нөлге ұмтылады. Әйткенмен бұл азаюдың іс жү- 
зінде практикалық маңызы жоқ, себебі орташа мәні е9 » 1^0. 
Ламберт заңынан неғұрлым күрт ауытқу беті жақсы тегістелген 
металдар үшін (4, 5 және 6 қисықтар) байқалады. 40° <#>(80° 
болғанда ev мэні артады, ал #>)80° болганда, ол нөлге ұмты- 
лады; бүл жағдайдағы £^-дің орташа мэні ер = 1,20с .

Осыған дейін сәулеленген энергияның мөлшерін біч дене- 
нің Е  сэулелеңу қабілетіпе сүйеніп анықтадық. Бірақ мүнымен 
қатар қандай да бір көздің сәуле шығару интенсивтілігі жөнінде 
жарық техникасында жарықталыну ұғымына оәйкес келетін, 
көздің сәулеленгіштік қабілетгілігі деп аталатын, ол сәу- 
лелендіретін бірлік бетке келетін энергияның мөлшері бойынша 
бағалауға болады. Сэулелендіргіштік қабілеті сәулелену көзінің 
өлшемдері мен оның сәулеленепгін бетке дейінгі қашықгығымен, 
дәлірек айтқандаосы шамалардың қатысымен анықгалады.

68-сурет. €v = f{<p) кедір -  бүдырпы жэне жалтылдатып 
өңделген беттер үшін.
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69 -  сурет. Нүктелік көздің сэулелену цабілеттілігі үгымын 
қорытып іиыгару.

Кеплердің өзі е нүктелік көздің сәулеленгіштік қабілеті қа- 
шықгықгың квадратьша кері пропорционал екендігін аныкта- 
ған. Шындығында, егер нүктелік көз W  мөлшерде барлық ба- 
ғытта бірқалыпты энергия шығарса [Вт], онда радиусы г сфера 
үшін,

е = W /4 яг2. (10)
Егер бұл жагдайда dF  сәулеленетін бет оған түсірілген сфе- 

раньщ радиусындай перпендикуляр <р бұрышын жасайтындай 
етіп орналасса, онда (69-сурет) осы бетпен А нүктелік көзден 
түсетін энергияның мөлшері мынаған тең:

WdQ -  е cos (pdF = ------ cos <pdF. (11)
4 mr

Қашықтыктың квадратына кері пропорционалдық заңды- 
лығы г - қашықгықпен салыстырғанда көздің өлшемдері негүр- 
лым үлкен болса соғүрлым жарамсыз болады. Бұл қатынасты 
есептеу арқылы көрсету қиын емес. Шексіз үлкен көз шегінде 
сәулеленгіштік қабілеті ара қашықтыққа тәуелді емес. Нақ осы 
мәселеге радиациялық пирометрдің көмегімен температураны 
өлшеу негізделген; пирометрдің көрсетулері температурасы өл-
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шенетін бет пирометрдің тұтас көру өрісін жапқанша қашық- 
тыққа тәуелді болмайды.

Нүктелік немесе шексіз улкен деп қарастырылмайтын дене- 
лердің сәулеленгіштік қабілеті денелердің өлшемдері мен г қа- 
шықтық арасындағы арақатысқа тәуелді г қашықтықтың дә- 
режелік көрсеткішінің мәндерімен аныкталатын шекараларда 
(0 жэне 2 аралығында) өзгереді.

4.2. Денелердің арасындағы сәулелік жылу алмасу

Сәулелену, жұгылу жэне шағылу заңдарын сонымен қатар 
сәулеленудің багытқа тәуелділігін біле отырып,. мөлдір емес де- 
нелердің арасындағы сәулелік жылу алмасу ушін есептік фор- 
мулалар қорытуға болады. Қойылған есептің шешуіне эртурлі 
жолмен келуге болады. Егер денені басқалардан оқшауланған 
деп қарастырсақ, онда бұл жағдайда есеп дененің қоршаған ор- 
тага шығындайтын энергиясының мөлшерін анықтауға кел- 
тіріледі. Энергетикалық баланс құрып, мынаны аламыз 
(62-сурет):

Ч -  Еіэфф ~ Еіэфф ~ ~ А\Е2эфф , (12)

мұндағы Е] - дененің меншікті сәулеленуі; 
Еъфф = Е] + (і -  А] )Е2зфф - дененің эффективті сэулеленуі; 
Е2эфф- қоршаған денелердің сырттан денеге түсітетін эффек-
тивті сәулеленуі.

Бұл жағдайда түскен сәуленің энергиясы тек арнайы при- 
борлар -  радиометрлер немесе актинометрлердің көмегімен гана 
анықталуъі мүмкін.

Есептеудің келтірілген тәсілі қоршаған денелердің темпе
ратурасы мен сәулеленгіштік қабілеті белгісіз болганда қол- 
данылады. Жылу техникалық есептеулерде эдетте беттерінің са- 
пасы, өлшемдері мен температурасы белгілі денелердің арасын- 
дағы сэулелік жылу алмасуды есептеу қажет етіледі. Бұл мәлі-
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меттер бойынша екі дененің де сэулелену энергиясы Стефан -  
Больцман заңының негізінде анықталуы мүмкін. Бұл жағдайда 
есеп, денелердің пішіндерінің және өлшемдерінің, олардың өз- 
ара орналасуын, қашықгығын және қараю дәрежесін ескеруге 
келтіріледі.

Сэулелік жылу алмасу құбылысы- бұл көп сатылы өшетін 
жұтылу мен шағылудан тұратын күрделі процесс. Сәулеленген 
энергияның бір бөлігі жылу алмасу процесін тежеп алғашқы 
көзге қайта келеді. Мысал ретінде сэулелену спектрі сүр бола- 
тын екі параллель беттердің арасьщдағы жылу алмасу жағ- 
дайындағы сэулелік энергияның айналымын қарастырайық. Осы 
бетгердің температурасы, сэулелену жэне жұту қабілеттілігі 
сэйкесінше Т1,Е 1,А 1,Т 2,Е 2 жэне А2.

Бірінші беттің сэулеленуі
(а)

Бұл мөлшерден екінші бет төмеңдегіні жұгады 
ЕхА2 .жэне кері қарай шагылдырады

бірінші бет мынаны жұгады

(б)

жэне шағылдырады.

(в)
Екінші бет қайтадан жұгады

U 2 А1 А\ / 2  жэне шағылдырады
Ех (і -  А2 )2 (і -  Ах). Бұл шамадан біріншісі қайтадан

жұтады,

(г)

осылайша шексіз қайталанады.
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Дэл осындай ұйғарымдарды екінші беттің сәулеленуі 
үшінде келтіруге болады, дэлірек айтқанда: екінші бет Е2 энер-
гия бөледі, бұдан бірінші Е2А1 мөлшерін жүтады және 
Е2(і -А 1) шағылдырады және т.с.с. Қарастырьшған процестің 
схемасы графикалық түрде 69-суретте келтірілген.

Бірінші беттің екінші бетке беретін q энергиясын табу
үшін Ег бастапқы бөлінетін энергиядан, біріншіден қайта келе- 
тін және қайта жұгылатын, екіншіден, екінші беттің сәулеленуі 
есебінен жұтьшатын энергия мөлшерін шегеру керек. Бірінші 
азайтқыш (б), (г) жэне т.с.-ды қосу арқылы алынады:

70 -  сурет. Жазың паралелъ беттердің арасындаш сәулелік 
жыпу алмасу схемасы.

мұнда жазбаны қысқарту үшін (l -  А, Хі -  Аг) = р деп алынған.

(д)

Бұл мэнді (д)-ға қойып мынаны аламыз:
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0 ~ ̂ 2 )̂ 1 
\~ Р

Екінші азайтқыштық мәні

(е)

Е2А ^ + р + р 2 +•••)= Е2А{ /(1 - р ) (ж)

Бұл мәліметтерді біле отырып келесіні аламыз:

(з)

Ортақ бөлімге келтіріп және төмендегіні ескеріп

\ — р  — 1 — (і — Ах — А2 + АХА2) = Ах + А2 — Ах А2,
екендігш ескеріп соңғы

ЕХА2 Е2Ах
(13)

4* А2 АхА2

(13) қорытылуы беттердің меншікті сәулеленуінің ағындарының 
көп сатылы жұтылуы мен шағылу құбылыстарын қарастыруга 
негізделген. Осы нәтижені егер бетгің эффективті сэулелену 
ұғымын қолдансақ, негұрлым қысқа жолмен алуға болады. Бет- 
тердің арасындағы сәулелік жылу алмасу (12)-ге сэйкес эффек- 
тивті сэулелену ағындарының айырымымен анықталады.

(к) жүйесін Е1эфф жэне Е1зфф- ге қатысты шешіп төмендегіні 
аламыз:

мұндағы
Ч Е \эф ф Е 2эфф , 

Е \ 3фф =  +  0 ~  А х ) Е 2эфф

&2эфф  =  Е 2 +  0 “  2̂ )Е\эфф.
(К)

(И)

Ех+ Е2 -  АхЕ2 ' 
Іэфф А1+ А2 - А хА2 ’ (л)
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Е.2 эфф
+ ~ А 2Е Х 

+ А2 АхА2 (м)

(л) жэне (м) -ді (и)- ге қойсақ төмендегіні аламыз:
Е,А2 - Е 2А, '

At +A2 -  A^Aj
бұл өрнек (ІЗ)-пен сэйкес келеді.

Сүр денелер үшін жұту қабілетгілігі мен қаралық дең- 
гейінің теңдігі

Аі = £ (н) 
температуралық теңдікте ғана емес (Кирхгоф заңы), Г, Ф Т2 
болғандағы сәулелік жылу алмасу жағдайында да орын алады.

Сондықган (13)-ке Ех = £,сс JL' 
100,

жэне Е2 = е2с0( т Л 4 
100 )

қойып жэне (и) шартыи ескерсек, түрлендірулерден кейін мы
наны апамыз,

q -  епс0 fJLY.fJLY'
U o o J  u o o j (14)

мұндағы en = —----- ------  (о)
— + — -1
£ \ e 2

Бұл параллель сұр жазықгықгар арасындагы сәулелік 
жылу алмасу үшін есептік формула. £п - коэффициенті сәулелік 
жылу алмасу процесі болатын денелер жүйесінің келтірілген 
қаралық дәрежесі деп аталады. Оның шамасы 0-ден 1-ге дейін 
өзгереді. Жүйенің келтірілген қаралық дәрежесі (0) -  мен не
месе 71-суретгегі қисықтармен анықгалады.

Беттердің сәулелену спектрі сұр сэулеленуден айтар- 
лықтай ерекшеленгенде (14) формуламен есептеу дүрыс емес;
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ол елеулі қателіктерге экеледі. Бұл жағдайда Тх жэне Г2-ге сәй- 
кес температураларда денелердің Ех спектрлік сәулеленуі мен 
Ал жұту қабілетгіліктерін білу керек. Бұл мәліметтер экспери
мент жүзінде алынады. Мұндай бетгердің арасындағы сәулелік 
жылу алмасуды есептеу келесі ара қатынаспен жүргізіледі:

Жоғарьща сипатгалған әдіспен тұйықталған кеңістікте, бет- 
тердің бірі келесісін қалқалайтын екі сұр бетгердің арасындағы 
сэулелік жылу алмасу есебін шешуге болады (71а-сурет). Бұл 
жагдайда бірінші бетке тек екінші бетген бөлінетін энергияның 
бір бөлігі гана түседі, қалған бөлігі түспей қайтадан екінші бетке 
түседі. Қорытқы есептік формула мына түрде жазылады

Маңдайлық нүкгеде ұйытқымаған ағын екі бөлікке бөлінеді 
және құбыр периметрінің алдыңғы бөлігін бірқалыпты орай аға- 
ды. Құбырдың бетіндегі маңдайлық

(п)

(15)

мұндағы
1

(Р)

І35



9  р  и  м  *? |Г# V  *» 0  9

71-сурет. еп = / ( е ^ е 2). 72-сурет. Туйъщ жуйедегі 
денелер арасындагы сэулелік 

жылу алмасудың схемасы.

(15) жэне (р) формулалары кез-келген пішінді дене үшін 
пайдаланылады, тек олардың кіші денесі дөңес болса жеткілікті. 
Дербес жагдайда мысалы дөңес жэне ойыс денелер тұйықталған 
кеңістік (72б,в-суреттер) түзгенде және ұзын цилиндрлер 
арасындағы сәулелік жылу алмасуды есптегенде де (15) пен (р) 
формулаларын пайдалануға болады. Барлық жағдайда есептік 
ретінде беттердің кішісі алынады.

Әйткенмен, осындай есептеудің күрделі жэне қиын 
әдістері баяндалған қарапайым сәулелік жылу алмасу үшін 
жарамды, ал неғұрлым курделі денелер жүйесі үшін олар 
пайдаланылмайды. Сондықтан көптеген техникалық есептер 
үшін, тек жуық шешімдері табылуы мүмкін. Осындай 
шешімдердің бірін тереңірек қарастырайық.

Сұр денелердің dFx жэне dF2 екі элеменгі болсын дейік 
(73-сурет) олардың температурасы, сэулеленгіштік және жүту 
қабілеттіліктері сәйкесінше 7], Т2, ЕХ,Е 2, Ах, Аг . Элементтер 
кездейсоқ орналасқан, ара қашыкгықгары г , олардың центрлік 
нүктелерін «, және п2 нормальдарымен қосатын қисықтардың
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арасындығы бұрыштар (рх жэне <р2 (<р^р2 әртүрлі жазықтық- 
тарда жатуы мүмкін).

Ламберт заңына сәйкес [(9) теңдеу] dFx элементінің dF2 
элемент! бағытында бөлетін энергия мөлшері:

7 1d Qi ~ —Ех cos<р}сКі^Ғг
Я

мұндағы dQx - A нұктесінен dF2 - элеменггі көрінетін денелік 
бұрыш, яғни 
dQ2 =dF2 cos<р2/ г 2

Сондықтан,

71 Г

Осы энергия мөлшерінен dF2 элементі келесі мөлшер- 
дегі энергияны жұгады .

7t Г



73-сурет. Элементар бұрыіитық коэффициентті 
аныцтаудың графиктік әдісі 

және dF\ мен dF2 элементтерінің арасындагы сәулелік жылу 
алмасуды есептейтін формуланы ңорытуга арналган.

0
Көптеген техникалық материалдар үшін жұгу қабілет- 

тілігі жеткілікті үлкен, яғни жуықгап алғанда 0,8-0,9 болса, онда 
тек бірінші жұтылуды ескерумен шектелуге болады.

Осы сияқты тэсілмен dF2 сэулеленетін және dl\ жұты- 
латын энергия мөлшері үшін төмендегідей өрнек аламыз, атап 
айтқанда

і  (т) 
п  г

Бүл шамалардың айырымы (с) жэне (т) бірінші элемент- 
тен екіншісіне сэулелік жылу алмасу арқылы берілген энергия-; 
ны анықтайды:

d2Q = ~{A2Ех -А хЕ2)СО&Ч>1 C°Ŝ d F xdF2. (у)
71 г
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Еі — e,c0 111U o o ,
жэне A1= el , A2 = s 2

(сур дене) болғаңдықган бұл мәндерді (у) -ке қойып түрлеңдіру 
жүргізіп, төмендегіні аламыз:

d 2Q = ехе2с0 'A.V J I L ) 4
iooJ ^tooj (16)

Шекті беттер үшін берілген жылудың мөлшері (Іб)-ны 
Ғх және Ғ2 бойынша интегралдау арқылы анықгалады:

Q = s I c0
Тх V  (  г , 44

,100 100, f j s s s f t a & d t a .  от)
№  ж

мұндағы еп = ехе2 жүйенің қаралығының келтірілген дәрежесі.
Әдебиеттерде және анықгамалық құралдарда (17) фор

мула әдетте мына түрде жазылады

Q -  епс0 ( Т х 4 ( п ү

U o , ) ■ jooJ 12 (17а)

Ғп  [м2 ] шамасы сәулелік жылу алмасудың. өзара беті 
деп аталады. Ол денелердің бетінің пішіні мен өлшемдері, олар- 
дың өзара орналасуы және олардың ара қашықгығымен анықта- 
латын геометриялық параметр болып табылады:

ғ п = \dFt p w p Z i d P ,  = f 9 dFt = <РпҒ, (18)
Ғ, Ғг *  Ғх

(р1 және (рп шамалары локальдық жэне орташа бурыштық
коэффициенттерді немесе сэулелену коэффициенттерін бе-
реді.
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<р -дің сандық мәні dFx элементінің барлық жартылай 
кеңістік бойынша сәулеленген энергиясының қандай улесінің 
Ғ2 бетке түсетіндігін көрсетеді. <р12 мэні Ғх тұтас беті бойын
ша (р -дің орташаланған мәні болып табылады.

Кейбір жағдайларда <р мэнін графиктік түрде анықгауға 
болады (73-сурет). dFx элементі арқьшы жанама жазықтық жүр- 
гізіп жэне А центрлік нүктеден радиусы бірге тең жартылай сфе
ра тұрғызайық. Одан кейін сфера центрінен оның бетіне dF2 
элементін проекциялайық. Шындығында, бұл проекция 
d F ^ t o / r 1) cos (р2 болады. Осыдан соң dF2 элемеі rri dFx 
элементі арқылы жүргізілген негізгі жанама жазықгаққа проек- 
цияланады. dF2 шамасы олардың арасындагы (рх - бұрышының 
косинусын dF2 - ге көбейткенге тең. Осылайша

г
Сфераның негізгі жазықтықпен жасалатын қимасы 

радиусы бірге тең шеңбер түзеді. Бұл шеңбердің ауданы ж-гя
тең. dF" 2 -нің п  шеңбер ауданьша проекцнясынан dcp шемен- 
тар бұрыштық коэффициент анықгалады:

, ■ COS ( f i COS ф 2
d(p = ---- - 2 -dF2 . (ф) 

яг
(р бұрыштық коэффициенттің мәнін алу үшін (ф) өр-

негін Ғ2 бойынша ннтегралдау керек. Графиктік түрде бұл
баяндалған тәсілмен Ғ2 проекциясы табылатындыгын жэне 
оның радиусы бірге тең шеңбер ауданына қатынасы алы- 
натындығын көрсетеді (77-сурет). Мұндай құрылымдар бөл- 
шектенетін Ғх бетінің элементтерінің эрқайсысы үшін жүргі-
зіледі және оларға сәйкес <р -дің мәндері табылады. Ғх бойынШІ 
интегралдауды қосындымен алмастыруға болады; графиктік
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турде бұл табаны Ғ, жайылған бет, ал биіктігі q> болатын қан- 
дайда бір дененің көлемін табуға келтіріледі. Соңда осы көлемді 
Ғх бетіне бөліп, (рхг -нің орташа мэні табылады.

Күрделі жүйелер үшін мұндай эдіспен бұрыштық коэф
фициенту мәнін есептеу өте қиын.

Бұл қиыншылықтарды айналып өту үшін Г.Л.Поляка әдісі 
сияқты таза алгебралық операциямен қос интегралды алмас- 
тыратын аналитикалық әдістер жасалған. Мүнда эксперименттік 
әдістер үлкен жетістікпен қолданылуы мүмкін. Геометриялық 
ұқсас жүйелер үшін бүрыштық коэффициенттер тең. Сондық- 
тан олардың мәні модельдермен жасалған тәжірибелер негізінде 
анықталуы мүмкін. Сәулелік жылу алмасуды қарқындату үшің, 
сэулеленетін дененің температурасын арттырып, жүйенің кара- 
лык дэрежесін күшейту керек. Керісінше, жылу алмасуды азай- 
ту үшін сәулеленетін дененің температурасын төмендетіп, ка
раю дэрежесін азайту керек. Температураны өзгерту мүмкін 
болмаған жағдайда, сәулелік жылу алмасуды азайту үшін әдетте 
экрандар қолданылады. Экравдардың ролін қарапайым мысал 
арқылы қарастырайық.

74 -  сурет. Бүрыіитық коэффициентті графиктік жолмен
аныцтау.
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75 -  сурет. Параллель беттердің арасындагы қабыргасы 
жұца эқранның орналасу схемасы.

Бір-біріне параллель екі жазық беттер жэне олардың ара- 
сында жұқа қабырғалы экран орналасқан болсын дейік 
(75 -  сурет). Экранный жэне беттердің қаралық дәрежесі бірдей.

Экран болмаған жағдайда 1 және 2 беттердің арасындагы 
сэулелену арқылы жылу алмасу (14) теңдёуімен анықталады

Экран болғанда, осы беттердің арасындагы соулелік 
жылу алмасу интенсивтіпігі өзгереді. Стационарлық процестің 
салдарынан бірінші беттен экранға және экраннан екінші бетке 
берілетін энергия агыны бірДей болады.
Осылайша

Осы арақатынастан экранның белгісіз температурасы анық- 
тапады, .

4 4

ZLV J  2 L.Y

т* = ( т * +Т * ) / 2 ,

бұдан ары экран бар кездегі энергияның агыны ізделінеді.



Сонымен
Я3 = Я п ^

Соңғы өрнек бір экран болған жағдайда берілетін жылу- 
дың мөлшері 2 есе азаятындығын көрсетеді. Сонымен бірге екі 
экран болғанда берілетін жылудың мөлшері 3 есе, п экран бол- 
ганда (п+1) есе азайатындығын көрсетуге болады.

Бгер қаралық дәрежесі аз экрандар қолданылса, жылу 
мөлшері төмендеуінің ең үлкен азаю эффектісі алынады.

Егер қаралық деңгейі е  екі жазық беттердің арасына қа- 
ралық деңгейі ез болып келетін п экран орнатылса, онда

Яэ 1

2 - е  е3

Осылайша, мысалы, қарапық дәрежесі е3 = 0,1 тек бір 
ғана экранды е  = 0,8 беттердің арасына орнатқанда бұл сәуле-
лік жылу алмасу 14 есе төмендейді.

Бірқатар жағдайларда экрандарды қолдану қажетті, дер- 
бес жағдайда ыстық немесе суық беттер маңындагы газ темпе- 
ратурасын өлшегенде қажетті. Алюминий фольгадан (альфол) 
жасалған экрандарды қолдану, жылулық изоляция ретінде ауасы 
бар қабаттарды қолдануға мүмкіңцік береді.



Жылу физикасынан есептер шығару мысалы

1-мысал. Егер w = 0,3 м/с, tx =60°C жэне tc -- 20°С, 
диаметрі d  = 3 мм, ұзындығы I = 0,5 м горгоонталь қубырдан 
су аққан кездегі берілген жылу мөяшері мен жылу берілу коэф- 
фициентінің орташа мәндерін анықтаңыз.

Есепті шешу үшін (3-33) ара қатынасты қолданамыз.
tx  = 60°С , Лж = 0,659 Вт/(м -° С ) мәндеріндегі түг- 

қырлықгың кинематикалық коэффициенті
уж = 0,478 • 10"6 м*/с, Ртж = 2,98; ал

tc = 20° С  Prc = 7,02.
Бдаан:

wd 0,3‘340~3 

v 0,478-10“
^ = - -  = • ^ 4^6  =1885;

j f  = (1 8 8 5 Ііу 1 )» -‘ =2,64;

Pri”  = 1,42;
(P r^ /P rJ 0-25 = (2,98/7,02)0,25 = 0,81,
(3-33) бойынша төмендегіні табамыз:

= 1,4 • 2,64 • 1,42 • 0,81 = 4,24,
бұдан

«  = Uudx %  = 4 ,2 4 - ^ ^ -  = 928 Вт/(м2 ° С )
^  d  З ІО"3 

Берілген жылудың мөлшері
Q = TtdlccdJ = 3,14 • 3 • 10"3 • 0,5 • 928 • 40 = 170 Вт.

Жауабы: 0  = 170 Вт.

2-мысал. Диамегфі d  — 60 мм, ұзындығы / = 2,1 м 
құбырмен жылдамдығы w = 5 м/с ауа агыны қозғалады. Ауа-
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ның орташа температурасы tx  =100°С болған кездегі а  жылу 
берілу коэффициентінің мәнін анықгаңыз.

toK = 100° С болғанда
Лж =0,0321 Вт/(м -° С);
уж =23,13-10^ м2/с; 

Re = — = 5 '°»06 -■ = 12970; Re°£=1955. 
v 23,13-Ю'6 **

Бұл мэндерді (3-39)-ға қойып мынаны аламыз:
=0,018-1955 = 35,2,

бұдан
-35 2 0 ^ 2 1 о

d  ’ 0,06
«  = N u ^  -2=- = 35,2 = 18,8 Вт/(м2 -° С ).

l l d  = 2,1/0,06 = 35 болгандықтан, г, тұзетуін енгізу 
қажет; 3-1 кестеден et = 1.04.

Сонда қорыта келе төмендегіні аламыз 
а ' = a s ,=  18,8 • 1,04 = 19,5 Вт/См2 -° С ).

Жауабы: а '  = 19,5 Вт/(м2 *° С).

3-мысал. Диаметрі <і = 50мм, ұзындығы / = Зм құбыр 
арқылы w -  0,8 м/с жылдамдықпен су ағады. Егер судың ор

таша температурасы t x  =50°С , ал қабырғасының температу
расы t c = 70°C болған кездегі жылу берілу коэффициентін 
анықтаңыз.

іж -  50°С, Лж = 0,648Вт/(м -° С ); мэндерінде 

= 5,56 • 10-7 м2/с, Рг^ = 3,54; 

ал to = 70°С, Рг =2,55;

»45



R w  = = 10,
v ,  5,66 10-’

Re^8 = 7,7 -103; Pr°’43 = 1,72 ;

(Ргж./Ргс)°-25 = (3 ,5 4 /2 ,5 5 )°’25 = 1 ,09 .

II d  = 60  болғандықтан, құбыр ұзындығының эсеріне 
байланысты енгізілетін түзету £, = 1.

Бұл мэндерді (3-28)-ге қойып, мынаны аламыз:
NuM. = 0,021 ■ 7,7 • 103 • 1,72 ■ 1,09 • 1 = 303

бұдан

a  = 303 ° ’648 = 3920 Вт/(м2 -° С ). 
0,05

Жауабы: a  =  3920Вт/(м2 -° С ).
4 -  мысал. Есептің шарты алдыңғы есептегідей болсын. 

Құбырдың диаметрі D  =  600 мм болған кездегі жыланша 
турінде иілген жағдайдағы жылу берілу коэффициентінің мэнін 
анықтаңыз. Түзу қубыр үшін а пр =  3,92 • 103 Вт/(м2 -° С ).

(3-40)- өрнегіне сәйкес иілген құбыр үшін
(  50 ^

а  = 3 ,9 2 -1 03 1 + 1,77—  = 3,92 • 1,295-10 3 =
L 3 0 0 )

5,08 • 10 3 Вт І(м2-°С).

Жауабы: а т = 5 ,0 8 -1 03 Вт/(м2 -° С ).
5 -  мысал. Егер сыртқы қабырғаның температурасы 

t c = 7 0 °С , ал ортаньщ температурасы (ауаньщ) tM, -  3 0 °С

болса диаметрі d  =  100мм  жэне биіктігі Һ =  4 м  вертикаль оқ- 
шауланбаған бу құбырындағы конвекция арқылы іске асатын 
жылу шығынын анықтаңыз.

tJir, = 30° С болғанда -  0,0267 Вт/(м2 с); 

v„ = 16,0 • 10 '6 м2 /с; Ргж= 0,70;
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Рг*/Ргс=1;
СЦ. = ^ = 4Д-9,81(170-30).10'^ 5 . 1()

** v2 303 16,02
Grte Ргл = 1,135-1012-0,70 = 8,0-10й .

Бұл мәндерді (3-43)-ке қойып, мынаны аламыз:
Nuha = 0,15(8,0 -10" f 33 = 140,

NuhaXa 140-0,0267
будан a = — ——— = ---------------= 9,3 Вт/(м • С ).

һ 4
Ізделініп отырған жылу шығыны 

Q = aF(tc - t a ) = 9,3• 3,14• 0,1 • 4 • 140 = 1620 Вт.

Жауабы: Q = 1620 Вт.

б -  мысал. S = 25 мм жазық ауа қабатшасының эквива- 
ленттік жылу өткізгіштік коэффициента анықтаңыз. Ыстық бет- 
тің температурасы / с1 = 150°С жэне суық бетгікі tc2 = 50°С.

,  = H 2 ± ^ = i o o ° C ;
• 2

At = tcl- t c2 = 15 0 -5 0  = 100°C;

Xu =0,032 Вт/(м-°С);

va = 2,31-10'5 m2/c,
Pra =0,69;

= м ^ _ ^ т ( о т Г  т  Q, .
v2 373-5,33-10 

Gra ?ra = 7,73 • 104 • 0,69 = 5,33 • 104 жэне

(Or. Р г „ Г 5 =15,2

e, = 0,1фг„ Pr„ Ғ »  =0,18-15,2 = 2,74;
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К  = еклж = 2,74-0,0321 = 0,088 Вт/(м2 -° С); 

4 = = 0,0885 100 = 352 Вт/м2.
д  0,025 

Жауабы: q = 352 Вт/м2 .

7 -  мысал. Егер tx  = 30°С жэне w = 5 м/с болса, диаметрі
d  = 20 мм, құбыр үшін ауаның көлденең ағынындағы жылу 

берілу коэффициентін анықтаңыз.
іж = 30°С, Лж = 0,0267 Вт/(м-° С ) болғанда 
v ,  =16,0-10^м2/с;

= —  = —  --- - ^ -  = 6,2-103. 
v 16,0 10'6

Re ̂  санының осындай мәніңде келесі есептеулерді (3-50
а) бойынша жүргізейік. R e ^  мәнін қойғаннан кейін мынаны
аламыз:

Nu<bc ~ 0,245 R e = 0,245(б,2 • 103 )0,6° = 45,6,
бұдан

«  = Nu*. = 4 5 , 6 ^ ^  = 60,4 Вт/(м •» С ). 
d  0,02

Егер атқылау бұрьпиы if/ = 60° деп қосымша берілсе, онда 
алынған а -  нің мэнін s v ~ ге көбейту керек. 3-36 суретген 

ц/ = 60° болғанда, ер = 0,94. Сонда төмендегіні аламыз:

а '  = a s ¥ = 60,4 • 0,94 = 57,0 Вт/(м2 -° С ).

Жауабы: а '  = 57,0 Вт/(м-° С ).
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8-мыса л. Егер tx  = 20 °С ; tc = 40° С жэне w = 0,5 м/с
болса, диаметрі d = 20 мм, құбыр үшін судың көлденең 
ағынындағы жылу берілу коэффициент™ анықтау керек.

t =20 °С болғанда Лж= 0,599 Вт/(м -°С);

= М 0 -6 м2/с;
Rê  = W SBOgĝO;Og=i.io4

М О '6

Pr*. = 7,02; Prc = 4,31;
Pr*/Prc = 1,63,

Осы шамаларды (3-30) -  ға қойсақ, келесілерді аламыз:

=160
бұдан

Л 160-0,599 ,_вп _ ,, оa  = Nw , = ------- ------= 4780 Вт/(м ■ С ).
** d  0,02 .

Жауабы:a  = 4780 Вт/(м-° С).
9 -  мысал. с/ = 40 мм, x j d  = 1,8 жэне x2j d  = 2,3 бол- 

ғандағы сегіз қатарлы коридорлық шоқ үшін жылу берілу коэф
фициент^ анықтаңыз;

Ауаның орташа температурасы tx: =300°С, тар қима- 
дағы орташа жылдамдык w = 10 м/с жэне атқылау бұрышы 
у/ = 60°./j(c = 300° С болғанда ауаның физикалық 
қасиетгерінің мэні Лж — 6,046 Вт/(м ° С ) жэне

=48,33-10”6 м2/с;

Re<b, = —  = - 10 '° ,046 = 8,29 • 103; R e°f  = 353. 
у ж 48,33-10
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Осы мәндерді (3-53 а) -  ға қойсақ, мынаны аламыз:
= 0,194Re^5 =0,194-353 = 68,5,

бұдан
A. Лж 68,5-0,046 ~a  = Nu. —— = -------------- = 79 B t / ( m  -° С ).

** d  0,04
Ауамен жылу алмасқаңдағы шокгың жылу берілудің ор

таша коэффициенті және if/ = 90°

« _  = ^°’6 + ̂ 9 + 6^  = 0,9382 = 74 Вт/(м-°С).

Енді атқылау бұрышына түзету енгізу керек. ц/ = 60° бол- 
ганда е¥ -  0,94, сондықтан

= 0,94 • 74,0 = 69,5 Вт/(м -° N).

Жауабы: а ток =69,5 Вт/(м-°С).

Жазық қабырғаньщ жылуөткізгіштігі

10 -  мысал.
Егер қабырға беттерінің температуралары tj= 20 °С және t2=-30 
°С болса, биіктігі Зм және қалыңдығы 250мм кірпіш қабырға 
арқылы жылу шығындарын анықга. Кірпіштің жылу өткізгіштік 
коэффициенті к  = 0,6Вт / (м °С).

Берілгені:
а = 5м
b = Зм
d = 250мм
ti= 20 °С
t2= -30 °с
Л = 0,6Вт / (м °С)
Q=?
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Шешуі:

q = 4 ( 'і  - ^ ) = 7 ^ [ 2 0 - ( - 3 0 ) ]  = 120fi/« /^2 о U,zj
Q = q F =  120-15 = 18005/«

Жауабы: Q= 18005/я.

11 мысал.
Егер д  = 30мм жэне Д t =30 °С, q = 100 Вш /м2 болса, қабырға 
материалының жылу өткізігіштік коэффициенті қанша? 
Берілгені:

S  = ЗОлш 
(м°С)

q = 100 В т  /м2 
At =30°С 

Я = ?

Шешуі:
,  qS  100-0,03 Л 1 „Я = —  = ------------= ОД Вт / ( м С).

At 30 -
Жауабы: Я = 0,1 Вт/ (м°С).

12 -  мысал.
Қалыңдығы S = 0,5м саман қабырға арқылы жылу 

шығыныны анықта, егер t1= 1000 °С , t2= 0 °С жэне 
Я = 1,0 • (1 + 0,001 t)Bm / (м °С) болса шынайы темперагуралық 
таралуды анықта.
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Берілгені:

t,_1000°C
t2= 0 °c

= 1,0 • (1 + 0,00 l/cp) = 1,5 Вт/(м°С)

Шешуі:
Қабырғаның tcp орташа тбмпературасын есептеЙміз.

1М ± £ = 500° с  
2 2

Осы tcp орташа температура бойынша коэффиценттің орташа 
мәнін есептейміз 
Д = 1,0 • (1 + 0,00105m / (м °С)

q = S l  д / = Ы . . 1000 = 3000Вт / м 2 
^  5  0,5

Жауабы: q = 3000Вт / м 2

13 -  мысал.
Қазан қабыргасының 1м2-ы арқылы өтетін жылу ағынын анық- 
та, оның қалыңдығы <?, = 20мм, материалдардың жылу өткіз-
гіштік коэффициенті Я, =50Вт/(м°С) жэне қабырға ішкі 
жағынан қалыңдығы S2 = 2ММ, жылу өткізгіштік коэффи
циент! А? =1,0Вт/(м° С) қақ жамылгысымен астарланган. 
Сыртқы бетінің температурасы t1=250°C t ішкі бетінің қабыр- 
ғасы t3=250°C . , , ,



Берілгені:
S = 1 m 2

51 = 20 мм
52 = 2 мм
Я, =50 Вт/(м°С) 
к2 -1,0Вт/(м°С) 
t1=250°C 
t3=250°C
q-?

Шешуі:

Темір қаңылтырдың ішкі бетінің (қақгың астындағы) 
температурасы былай анықталады:
һ  = Һ -  q(Sx / Лу) = 250 -  20800 • 0,0004 = 250 -  8,3 = 241,7° С

L - ц  250-200 50 . 2q -------— ------ = --------- :-----— г— = ——---- = 20&00Вт/м
SxIXx+S2/ k l 0,02/50+0,002/1 0,0024

Жауабы: q = 20800 В т /м2 .

14-мысал.

Бу ө т к із г іш т ің  диаметрі 170/160 мм, екі қабатпен изоля- 
цияланған. Бірінші қабаттың қалыңдығьі ё2 = 30 мм , ал 
екінші қабатгьщ қалындығы 53 ==,50 м м . Трубаның және изо- 
ляцияның өткізгіштігі сәйкесінше: X, = 50 , Х2 =0,15 и

Х3 = 0,08 
3 (м • С)

Бу еткізгіпітің ішкі бетінің температурасы t ) =300°C 
және сыртқы бетінің изодяциясының температурасы
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t 4 = 50°С. Трубаның ұзындығы 1 м болған кездегі жылудың 
жоғалған мөлшерін және қабаттар шекарасының бетінің темпе- 
ратурасын табыңыз.

Берілгені:
62 = 30 мм
63 = 50 мм
X, =50 Вш/(м*° С)

£п —  = 0,06 ,

Х2 =0,15 Вш/(м-° С)
Х3 = 0,08Вш/(м-° С) 
t, =300° С 
t 4 = 50° С

qe - ?

Щешімі:
Есептің шарты бойынша: d, = 0,16м , d2 =0,17м, 
d3 = 0,23м и d 4 = 0,33м,

i n = 0,302 и = 0,362.
<і2 d3

Цилиндр үшін жылу агыны формуласын пайдаланып:
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2 -3,14 (300-50) 1570-  = 240Вт/ м Ары қараи
0,06 0,302 0,362 6,54 
50 + 0,15 0,08

t 2 = t, -  'Г- In  - -  =
1 2 %  d ,

240
= 300— —— - • 0,0012 = 300 -  0,046 » 300° С 

2-3,14

t ,  = t 2 - ^ - — Л і^ -  = 300— ^ - - 2 , 0 2  = 300-77  = 223° С 
3 2 2u X2 d2 2-3,14

немесе

t 3 = t 4 + ^ — A i^ - = 50+ — — -4,53 = 50 + 173 = 223°C.
3 4 2 n k 3 d3 2-3,14

Жауабы: qe =240Bm /M , 
t 2 =300°C , t3 =223°C.

15-мысал.
Алдыңғы мысалды ықшамдалган формуламен шығарыңыз. Бар- 
лык үш қабат үшін d І+1 /d s < 2  болғандықтан, ф = 1 деп 
алуға болады..

Берілгені:
X , 7 t d

q e= “ - ^ ( t ,  - t 2)о ф
dm2= 200мм = 0,200м



d m3 = 280мм = 0,28m 
d ml= 165мм = ОД 65m 
5, = 5mm = 0,005m

5 2 =  3 0 m m  =  0 ,0 3 0 m

53 = 50mm = 0,050m 

k x =50Вш/(м-° C)

X2 = 0Д5Вт/(м-° C)
X3 = 0,08Вш/(м -° C)

q e = ?

Шешімі:
q = _______ ^ 3 00-30)_______я ______785_____

0,005 | 0,03 | 0,05 0,0006f 1,0+2,24 
50 0,165 0,15-0,2 0,08-0,28

Жауап: q e = 242Bm / м.

16 -  мысал.

Ішкі диаметрі d , = 1,2м, ал қазан қабырғасының жэне изоля
ция қабатының жалпы қалыңдығы 6 = 100мм айналып тұрған 
қайнатқыш қазандықтың қабырғасы арқылы болатын жылу шы- 
ғындарын анықта. Ішкі бетінің температурасы t, —140°С жэне 
сыртқы бетінің температурасы t 2=40°C , эквиваленттік жылу 
өткізгіштік коэффициент! X = 0,1 В т (м -° С ).
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Берілгені: 
dj=  1,2м 
5 = 100мм 

tj = 140°С 
t 2 = 40°С
А, = 0ДВт/(м-° С)
Q-?

Шешімі:
Есептің шартына сэйкес қазандықгың сыртқы диаметрі 
d 2 — dj + 28 = 1,2 + 0,2 = 1,4м.
Жылу шығындары мына формуламен анықталады

7iXAtd,d2 3,14-ОД-100-1,2-1,4 с. отзО = --------1 = —------ ---------- -— — ■ = 528Bm.
5 ОД

Q = 528 Вт.

Жауап Q = 528 Вт.

17 -  мысал.
Үзындығы £0 =2мж әнеені а = 1,5м жұка пластинканы 

ауаның көлденең ағыны орай ағады (1 сурет). Орай аққан ағын- 
ның жылдамдығы мен температурасы сәйкесінше w0= 3 m / c ,
t 0= 20°С . Пластинка бетініңтемпературасы t c= 90°С .

Пластинка ұзындығы бойынша орташа жылу берілу коэф
фициент мен пластинкае ауаға беретін жылу мөлшерін анықта.

157



Берілгені: 
£0 =2м 

а=  1,5м 
w= Зм/с 
t 0= 20°С 
t c= 90°С 

ь20Ь20 = 2,59-10~2В т /м ° -С
a - ?  Q -?

Шешімі:
Рейнольдс саны

Re= _^о!о_ = ---- 3 2 = 3,98-105 < 5-105,
v 15,06-10

осылайша, шекаралық қабаттагы ағу режимі ламинарлық. 
(пластинкаүшінReKp = 5-103 ) .Осышартарда ұзындық
бойынша орташа жылу берілу мына формуламен есептеледі

V  Vауаүшін t0 = 20 С болғанда Nu=0,67Re'2 Рг/3, (1)
ol£

v „ 0 =15,06-10“2В т /м -°  С мұндағы Nu= — -  ,Re = 
20 A,

w £—2-2- Қарастырылған жағдайда Рг = 0,703
Y

Nu = 0,67(3,98 • 10s / 2 (0,703)^ = 375 
Жэне жылу берілу коэффициенті,

a = N u — 375 2,59 10 -  = 4,87Вт(м2 -° C) .
to 2

Пластинканың екі жағынан берілетін жылу мөлшері 
Q = a ( t e - t 0)F = 4,87(90-20)-2• 2• 1,5 = 2050Вт.

Жауап a =  4,87Вт(м2 •“ С), Q = 2050Вт.
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18 -  Мысал.
Үзындығы I -  1м жазык пластинканы көлденең ауаорай 

ағады. Орай аққан ауа ағынының жылдамдығы жэне темпера

турасы w 0= 8 0 -  и t 0= 10°С. ІІластинканың алдына тур- ■ 
с

буленттейтін тор орналасқан, осының салдарынан шекаралық 
қабатгағы қозғалыс пластинканың ұзындығы бойына турбу- 
лентті.

Пластинка бетінің орташа жылу берілу коэффициентін 
жэне артқы ұштағы жергілікті жылу берілу коэффициенты 
анықта.

Берілгені:
I  = 1м 

w 0 = 80°С 
t 0=10°C

ү]0„ = 14,16 10-бм2/с

-  ? 8Т- ?
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Шешуі:

Рейнольдс саны Re = — = —80 — — = 5,65 ■ 106 > 5 -105
у 14,16-10'6

Шекаралық қабатташ қозғалыс режим і турбулентті 
Пластинканы көлденең орай аққандагы жылу берілу

коэффициентінің орташа мэні турбулентгі шекаралық қабат 
ушін мына формуламен есептеледі

Х10„ = 2,51 • 10"2Вт/(м°С)

Nu = 0,032 Re0'8. (2)
Рейнольдс санының алынған мәнін қойып, мынаны аламыз:
Nu = 0,032(5,65 • 106 ) ° * = 8050 жэне

а = Nu—  = 8050 2- 51 10 2 = 202 Вт/(м2-°С)
1.0

Пластинканы көлденең орай аққаңцагы жылу берілу 
коэффициентінің орташа мэні турбулентті шекаралық қабат ' 
үшін мына формуламен есептеледі

Nu х= 0,0255 Re х0,8 . (3)
мұндағы Nux= a x /X  және Rex= w 0x /y

Пластинканың артқы ұшындағы жергілікті жылу бсрілу 
коэффициентініңмэнін х = депалыптабамыз, сонда

Rex=5,65 106, Nux= 0,255(5,65-Ю6)0,8 =6280 жэне 
\  9 SI .1П-2

a ,  = N ux . —  = 6 2 8 0 ^ - - —  = 157,5 Вт/(м2-°С).
Wo x ' 1,0

Гидродинамикалық туррбулентгі шекаралық қабаттың 
жергілікті қалыңдығын мына формуламен есептеуге болады:
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Шешуі:

Рейнольдс саны Re = —-°^° = —— г  “  5,65 • 106 > 5 • 105
у 14,16-10'6

Шекаралық қабаттағы қозгалыс режимі турбулентті 
Пластинканы көлденең орай аққавдағы жылу берілу

коэффициентінің орташа мані турбулентті шекаралық қабат 
үшін мына формуламен есептеледі

Я,]0„ = 2 ,5 М 0 -2Вш/(м°С)

Nu -  0,032 Re 0,8. (2)
Рейнольдс санының алынған мәнін қойып, мынаны аламыз:
Nu = 0,032(5,65-106) °* = 8050 жэне 

а  = N u—  = 8050- —  -° = 202 Вш/(м2 0 С)
г 0 Ю

Пластинканы капденең орай аққандаіы жылу берілу 
коэффициентінің орташа мәні турбулентгі шекаралық қабат 
үшін мына формуламен есептеледі

Nuх= 0,0255Rex0,8 . (3)
мұндағы Nux= ах/А, жэне Rex = w 0x /y

Пластинканың артқы ұшындағы жергілікті жылуберілу 
коэффициентініңмәнін х=  £0депалыптабамыз, сонда

Re х = 5,65 • 10б, Nux= 0,255(5,65 ■ 10е ) 0,8 = 6280 жэне

= N u ,., ~  = 6 2 8 0 ? ^  n—  = 157,5 Bm/(M2*°C).
10 1>U

Гидродинамикалық туррбулентті шекаралық қабатгың 
жергілікті қалыңдығын мына формуламен есептеуге болады:



5Т = - j =  * . Шамалардың белгілі мәндерін қойып х 0 =£0 
yR ex

болғанда мынаны аламыз

5 = ° ’3 7 ' l’°  = 0,0165м .
5\/5,65-10б

Жауап а  = 202Вш/(м2 -° С),
а х=С(і = 157,5Вт/(м20С), 6Т = 0,0165м.

19 -  мысал.
¥зындығы £ = 0,2м пластинканы көлденең ауа ағыны 

орай ағады. Орай аққан ағынның жылдамдығы мен температу
расы сәйкесіншеw0= 150м/с Ht0=20°C .

t с = 50° С Пластинка бетіңдегі жылу ағынының тығыздығы
мен орташа жылу берілу коэффициентін анықтаңыз. Есептеуді 
пластинканың барлық ұзындыгы бойынша шекаралық қабат- 
тағы ағыс режимі турбулентті деп жүргіземіз.
Берілгені:
£ = 0,2м
w0= 150м/с 

t 0= 20°С 
t c= 50°С
у 2о = 15,06-10"6м 2 /с  
Х20 = 2,59-10'2В т/(м -° С)

С р=1,0 кДж/кг-°С 
a  —? q-?
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Шешімі:
Рейнольдс саны
Re= .Ъ*о_ = J 50’° ’2 = I 99.10* 

v 15,06-10
w 150 _ . . .Мах саны М = — = ---- = 0,436,
а 344

мұндагы ауадағы дыбыс жылдамдығы

а =20,1 ĴTq = 20,1 \/293 = 344м/с
Пластинканың жоғары дыбыс жылдамдығына дейінгі 

жылдамдықтағы ауа ағынындағы 
жылу берілуін есептеу үшін

105 < Re < 2 * 106 және 0,25 < М < 0,8
(2) формула жылу берілу коэффициент қабырғанын темпе- 
ратурасы мен қабырғаның ta адиабаталық температурасының 
арасындағы температуралар айырьгмына жатқызылғандыгын

2W.көрсетеді. t а с = 10 +г -
2 ср

Турбуленттік шекаралық қабатта бойлап орай ағылатын плас
тинка үшін қалпына келу коэффициентін келесіге тең деп алуға 
болады

r= lfPr .

Ауа үшін t 0 = 20°С болғанда, г = 3/0,703 = 0,89 .
Қарастырылған жагдайда Nu = 0,032

Re°’8= 0,032(1,99-106)0,8 =3500
Зі 1 SQ-10-2

жэне a  = N u -  = 3 5 0 0 -^ - -—  = 454В т/(м 2 0 С ).
I 0,2

Қабырганың адиабаталық температурасы
1 «п2

t =20+0,89---------^ = 30°С,
2 -1-10
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жэне жылу ағынының тығыздығы q 
= <x(tc - 1,x ) =  4 5 4 (5 0 -3 0 )  = 9080ВШ /М 2

Жауап a  = 454В т/(м 2 -° С), q=9080Bm/M2.

20 -  мысал.
Диаметрі d  = 8мм және ұзындығы £ = \ы кұбырмен 

трансформаторлық май аққандагы орташа жылу берілу коэф
фициент^ есепте. Құбыр бойымен орташа май температурасы 
t c=80°C , құбыр қабырғасының орташа температурасы tc =
200 С жэне май жылдамдыгы w = 0,6м/с.

Берілгені: 
d=8M M  w
d  = 8мм 
£ = \м

і ж = 80°С, v ж = 3,66-Ю ^м 2 /с  
£ = ІОООмм 
t =20° С

С

w =0,6м/с 
a - ?

Шешуі:
Май қозғалысының режимін анықтау үшін Рейнольдс санының

w d  0,6-8 10“3 , , 1Лмэнін есептеиміз Re = ----= — -------= 1310.
Уж 3,66-10~б

Re ж < 2300 болғандықтан, агыс режимі ламинарлық.
Жылу берілуге табиги конвекция ықпал ететіндігін анықгау 

үшін (GrPr)r көбейтіндісінің мәнін есептейміз, мұнда анықтау- 
шы температура ретінде мынау алынған

t r= 0 , 5 ( t ^ t c), а t ar = 0,5(taBl + t aB2).
Қарастырылған жағдайда t r = 0,5 (80+20) = 50 0 С .
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Осы температурада vr = 7,58-Ю ^м2 /с ,
(3r = 7 ,05-10^К “1, Prr = 111 жэне

(Отрг)г. 8р ,2 = ^ р ; =еді-7,оя(г,2 ^ ® ^ )--т=з,б

■10s (GrPr)r< 8 1 0 5 болғандықган, табиғи конвекция жылу 
берілуге айтарлықгай ықпал етпейді жэне майдың ағу режимі -  
түгқыр. Сұйық құбырмен тұгқыр ағыс режимімен аққанда ор
таша жылу берілу коэффициентін мына формуламен жүргізуге 
болады.

Nu r = 1,55(Ре ~ / 3 (b L fM  е (**)
* Ис

ad  d 4Gcpr q
мұндағы Nur= —  ,Рег-~ = ——— , a  =

Я,г T£ n£kr t * _ t c
"r" индексі сұйықтың физикалық қасиеттерінің сәйкесінше 
қабырға температурасы t c жэне t r = 0,5(t + t c) температураға 
сәйкес таңдалады

Кеж d Яеж d
гидродинамикалық орнығу бөлігіне түзету. Бұл түзету құбыр- 
дың қыздырылатын бөлігінің алдында гиродинамикалық орнығу

1 £
бөлігі жоқ болғанда енгізіледі --------< 0,1 (**)

Яеж d
1 £

формуласы Re ̂ <2300 болғанда тура. —— —« 0 ,0 5  ,
Рег d

(GrPr). <8-10 , 0,07 < — ^  1500. Қарастырылған жағдайда

1:Ж=80°С , t 0= 20 ° С и t r = 50°С Майдың физикалық 
қасиетгері: рж =844кг/м 3, ц.ж =30,8-104П а-с,
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Хг =0,108Bm /(м -° с) ,С рг = 1,846кДж /(кг -° С ), 

ц с = 198,2 • 10 -2 Па • с . Майдьщ шыгыны

^  п&2 олл /ч ,  я(8 -10~3)2 .  1П_4 .G = P*W-----= 844 0,6-------— 2,53 10 кг/с.Гж 4 4
D d _ 4 G c pr _ 4-2,53 103 1,846 103 _
Рбг — ■■■' ■" — 330«

г І  тсе Хг 3,14-1,0 0,108 
1 I------ < 0,05 жэне, осылайша, (**) формуланы қолдануға

Рег а
болады. Гидродинамикалық бастапқы бөлікке түзету

1 ^ 1  1_  -  = _£-------1 = о,0955 < 0,1
Яеж d 1310 8 -10

жэне 8 = 0,6(0,0955)“ (1 + 2,5 • 0,0955) = 1,05 .

Nur= 1,55(550) ^ ( 3̂ - ) 0141,05 = 10,2.
1Уо ,z

Жылу берілу коэффициент!

а =  Nur ^  = 1 0 ,2 - ® ^  =138Вш/(м2 -° С). 
г d 8 10 V 7

Жауап а  = 138Вт/(м2 С ).

21-мысал.
Майдың құбырдың кірісіндегі жэне шығысындағы темпе- 

ратураны жэне есеп шарты 20 мысалдағыдай болғанда құбыр 
ұзындыгы бойынша қысымның түсуін анықта

Берілгені: 
d = 8мм
а  = 138Вт/(м2 -° С) ,
I  = 1м
і ж = 80°С ,уж =3,66-10'бм2/с  
t c = 20°С
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w =0,6м/с
-1 t* 2-’  Л ™

Шешімі:
20 мысалдың шешімінен: 
t =80°С , t = 20°С , G =2,53-lO’4к г /с .*Ж 7 с
Берілген жылу мөлшері 

Q = a ( t x - t c)
nd£ = 138(80 -  20)3,14 • 8 • 10“3 • 1,0 = 207Bm.
t JK = 800C ,C p)K =2,03кДж/(кг-° С )
болғандағы майдың жылу сыйымдылығы жэне құбыр ұзын- 
дығы бойынша май температурасының өзгерісі

t t -  Q - _________________= 4°C
GCp* 2,53-10"2 -2,03-103

ал май температурасының орташа арифметикалық мэні
*ж= 0>5 с ж1 + і ж2) = 80°С,откуда t ael=82°C и
t^ = 7 8 ° C .

Құбырмен май тұгқыр изотермиялық аққанда үйкелістің 
кедергі коэффициентін келесі формуламен анықтауға болады:

^ = 4u(— )" (***)

Мұндағы Е,и - изотермиялық аққандағы үйкелістің кедергі
коэффициенті,

с _ 6 4  _ d .m Цс ._0іоб2S . - - ,  п -С (Р е .у ) (— )

Ре d/^ < 1500 болғанда С=2,3 , m = -0,3.
Ре d/ £ > 1500 болғанда С=0,535 , m = -0,1.

Қарастырылған жағдайда майдың кірістегі температурасы
-ооОл- „ „ кДж— V  1 1  м л / ч и л  A O L I  T A 1 1  п о п а т і т о  TIQ Л  —  /  I 1 Д , --------------------- ------

(кг -° С)
t^ , =82 С жэне осы температурада срж1=2,04
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^жі = 0,105Вш/(м-° С) , цж1 =29,7Па-с. 21 мысалдың ше- 
шімінен мынаны аламыз:
Кеж=1310 и цс =198,2-10-2П а с ,  рж =844кг/м 3, 
w =0,бм/с.

С„вд.  Р е 1  = = 1 ^ ^ 2 ^ 1  = 625,
' е  п£ Хх1 3,141,0 0,105

Ре, < 1500 болғандықган, С=2,3 және ш = -0,3.
(***) формуладағы п дәреже көрсеткіші,

п = 2,3(625)'°'3 ( -98,2)-0’062 = 0,3 
29,7

Үйкелістің кедергі коэффициенті,

£, = 64 ( Ь - ) п = —  -  (198^ )°-3 = 0,0865.
К е . Х /  1310 29,7
Қысымның түсуі

ДР = £>?-?~2 £- = 0,0865--4 ^ — — = 1640Па.
2 d 2 8 10

Жауап
t ar,=82°C , t Jr2=78°C, АР = 1640 Па.
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Жылу физикасы мен аэромеханикадағы 
экспериментальды өлшеу әдістері пәнінен тест 

сдоақтары

1. Дннамикалық өлшеу дегеніміз -
A) егер уақыт бойынша физикалық шаманың мәні 

тұрақты болса
B) белгілі бір физикалық шаманың мэнін тәжірибе жү- 
зінде табу арқылы физикалык объектінің қасиеттерінің 
сандық сипатын анықгауды айтады

C) егер уақыт бойынша өлшенетін шаманың мәні өзгер- . 
іп отыратын болса

D) ізделініп отырған мәнді тәжірибе барысында өлшеу 
құралының көмегімен анықтау

Б) бірнеше аттас шамаларды бір мезгідце өлшеу

2. Өлшеу дегеніміз •••
A) егер уақыт бойынша фюикалық шаманың мэні те

ракты болса
B) белгілі бір физикалық шаманың мәнін тәжірибе жү- 

зіңце табу арқылы физикалық объектінің қасиеттері- 
нің сандық сипатын анықгауды айтады

C) егер уақыт бойынша өлшенётін шаманың мэні өзге- 
ріп отыратын болса

D) ізделініп отырган мәнді тәжірибе барысында өлшеу 
қүралының көмегімен анықтау

E) бірнеше аттас шамаларды бір мезгілде өлшеу

3. Тікелей өлшеу дегеніміз...
A) егер уақыт бойынша физикалық шаманың мэні те

ракты болса
B) белгілі бір фгоикалық шаманың мәнін тәжірибе жү- 

зінде табу арқылы физикалық объектінің қасиеттерінің 
сандық сиһатын анықтауды айтады
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C) егер уақыт бойынша өлшенетін шаманың м:>ні өзге- 
ріп отыратын болса

D) ізделініп отырған мәнді тәжірибе барысынд і өлшеу 
құралының көмегімен анықтау

E) бірнеше атгас шамаларды бір мезгілде өлшеу

4. Жиынтықты өлшеу дегеніміз...
A) егер уақыт бойынша физикалық шаманың мэні те

ракты болса
B) белгілі бір физикалық шаманың мәнін тэжірибе жү- 

зінде табу арқылы фюикалық объектінің қасиеттері- 
нің сандық сипатын анықгауды айтады

C) егер уақыт бойынша өлшенетін шаманың моні өзге- 
ріп отыратын болса

D) ізделініп отырған мэнді тәжірибе барысында өлшеу 
құралының көмегімен анықтау

E) бірнеше аттас шамаларды бір мезгілде өлшеу

5. Статистикалық өлшеу дегеніміз не?
A) егер уақыт бойынша физикалық шаманың мэні те

ракты болса
B) белгілі бір физикалық шаманың мәнін тэжірибе жү- 

зінде табу арқылы физикалық объектінің қасиетгері- 
нің сандық сипатын анықгауды айтады

C) егер уақыт бойынша өлшенетін шаманың мәні өзге- 
ріп отыратын болса

D) ізделініп отырған мэнді тэжірибе барысында өлшеу 
құралының көмегімен анықгау

E) бірнеше атгас шамаларды бір мезгілде өлшеу

6 . Стоке заңыныц формуласы қандай?

A )P = jT rr3pg

B) F = 6тгг|гЭ

C )R e = ^
11
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D) Ғ = pgv

E) e = f ( ' , - o

7. Жанама өлшеу дегеніміз:
A) мэнін өлшегіш құралды объектіге жанастырмастан 

тікелей өлшеу нэтижелері мен ізделініп отырған шамалар- 
дың арасындагы бепгіяі функциялық тәуелДіліктің көмегі- 
мен табу.

B) бірнеше аттас шамаларды бір мезгілде өлщеу
C) екі немесе одан да көп эр аттас шамаларды бір мез- 

гілде өлшеп, олардың арасындағы тәуелділікті табу.
D) уақыт бойынша физикалық шаманың мэні
Б) уақыт бойынша өлшенетін шамаларды айтамыз

8. Үйлесімді өлшеу дегеніміз...
A) мәнін өлшегіш құралды объектіге жанастырмастан ті- 

келей өлшеу нәтижелері мен ізделініп отырған шамалардың 
арасындағы белгілі функциялық тәуелділіктің көмегімен табу.

B) бірнеше аттас шамаларды бір мезгілде өлшеу
C) екі немесе одан да көп эр аттас шамаларды бір мезгіл- 

де өлшеп, олардың арасындағы тәуелділікті табу.
D) уақыт бойынша физикалық шаманың мәні
E) уақыт бойынша өлшенетін шамаларды айтамыз

9. Өлшеулер канша класқа бөлінеді?
A) 1
B) 2
C) 5
D)3
E)4

10. А шамасыныц орташа квадраттық қателігін табыңыз

а ) бА = д а г
B) А=В/С

vdC) Re = —v
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D) Nu = a £ /k
E) F0 = ax/£2

11. Рейнольдс санының формуласын көрсетіңіз
A)Pr = v /a
B)E u = Ap/pco2

C) Re = —
V

D) Nu = o£/A,
E) H 0  = tg>/£

12. Прандтльдыц формуласын керсетіціз
A) Pr = v /а
B) Eu = Ap/po)2

C) Re = —
V

D) Nu = a£/A.
E )B i = ai/Xx;

13. Эйлер санының формуласын корсетіңіз.
A)Pr = v /a

В ) £ к  = - ^ г  
pw
vdC) Re = —
v 

D) Nu = a i/X
E) F0 = a x / e 2

14. Нуссельт санының формуласын кврсетіңіз.
A) Pr = v /а
B)E u = Ap/pco2

172



D) Nu -  a l l X
E) Bi = cut / A,c

15. Пекле саныиың формуласын көрсетіціз.
A)Pr  = v / a
B) Eu = Др/рсо2

vdC) Re = —
v

D) Pe = RePr = Ы / a
E) H0 =x(o/e

16. Грасгоф санының формуласын көрсетіціз.
A) Pr = v /a
B)Еи = Др/рш2

eC) Gr = gpAt- ү
v

D) Ре = ш^/а
E)F0 =ax/^2

17. Температураны өлшейтін құрал қайсы?
A) Манометр
B) Пикнометр
C) Вискозиметр
D) Термоқосақ
E) Психрометр

18. Ауаның ылғалдылығын өлшейтін құралды көрсетіңіз?
A) Манометр
B) Пикнометр
C) Вискозиметр
D) Термоқосақ
E) Психрометр



19. Қысымды өлшейтін қуралды кврсетіңіз?
A) Манометр
B) Пикнометр
C) Вискозиметр
D) Термоқосақ
E) Психрометр

20. Көлемді өлшейтін құралды кврсетіңіз?
A) Манометр
B) Пикнометр
C) Вискозиметр
D) Термоқосақ 
Б) Психрометр

21. Қуаттың өлшем бірлігін көрсетіңи?
A) Дж
B) Вт
C) В
D) А
E) Н

22. Термометрдің түрлеріне байланысты айтылган кандай 
жауап дұрыс емес

A) газды термометрлер
B) ішінде сұйығы бар шыны термометрлер
C) лабораториялық термометрлер
D) манометрлік термометрлер
E) таразылы термометрлер

23. Термоқосақтыц (термопараның) түрлеріне байланысты 
айтылган кандай жауап дурыс емес?

A) мыс-константан
B) платина-платинародий
C) хромель-алюминий
D) литий-бериллий
E) платина-родий



24. Сүйықтыц тұтқырлығын өлшейтін курал қайсы?
A) Манометр
B) Пикнометр
C) Вискозиметр
D) Термоқосақ
E) Психрометр

25. Кедергі термометрлерінің (термосопротивление) көмегі- 
мен қандай физикалық шаманы өлшейді?

A) қысым
B) ылғалдылық
C) температура
D) колем
E) масса

26. Қысымды өлшейтін кұралдарға қатысты айтылған щ - 
рыс емес жауапты көрсегіңіз

A) U-тэрізді манометр
B) тостағанша тәрізді манометр
C) ЦАГИ манометрі
D) микроманометр
E) термометр

27. Сұйық түтікмен аққанда ламинарлық қозғалыстан тур- 
буленттік қозғалысқа өтетін Рейнольдс санының кризис
е н  мәні неге тец?

A) * 10000

B )R ekp«5000

C) Rekp * 3000

D) Re^ « 2300

E) Rekp « 1000
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28. Сұйықтың үйкеліс (тугқырлық) коэффнциентінің фор- 
муласыв көрсетіңіз.

ҒДу 
SAv 

™ Г 1 SAvD )h J =  —
ҒАу

E) [n] = S- Av

29. Рейнольдс критериінің мәні 500 тең болгандағы 
(Re = 500) түтіқдағы ағынныц түрі қаңдай?

A) ламинарлық
B) турбуленггік
C) ламинарлық ағыннан турбуленттік ағынга ауысады
D) турбуленттік ағыннан ламинарлық ағынға ауысады
E) сұйық ақпайды

30. Ламинарлық ағыс дегеніміз...
A) жылдамдық артқан сайын, құйынды агыс пайда бо

лып, сұйықтың әрбір нүкгесінде жылдамдық векторы өзінің 
орташа мәнінен ретсіз ауытқуы.

B) сұйықтардың қабаттары бір-бірінің бетімен сырғана- 
ған тәрізді болып қозгалатын сұйықтар

C) қозгалыстың бір түрінен екінші түріне ауысуы
D) Re^ > 2300 кезіцдегі ағыс
E) құйынды агыс

31. Фнзнкалық маятниктің периодының формуласы қайсы?
A) Т = 271 Vac
B) Т = 2 я л /к /т

о һ ] =
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D) а = —
mg

E) T = 2n I——
V mga

32. Газдар мен сұйықтардың мөлшерін (шығыяын) өлшей- 
тін қуралға қатысты айтылган дурыс емес жауапты көр- 
сетіңіз?

A) шайбы
B) сақиналы камерасы бар диафрагма
C) Вентурий соплосы
D) Ротаметр
E) Термоқосақ

33. Тығыздықты өлшейтін қуралды көрсетіңіз
A) ареометр
B) вискозиметр
C) психрометр
D) барометр
E) манометр

34. Газдыц қурамын елшейтін қурал қайсы?
А) ареометр
B) газоанализатор
C) психрометр
D) барометр
E) манометр

35. Аэродинамикалық түтікныц сапалылығы неге тең?

A ) F „ = C , ^ S

B )  F k = c , £ | l s
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С) Лр = 2
102 N

D) Fk = т а

E) V = V2gh

36. Жабық ыдыстағы газдың қысымыы қандай қүрал ар- 
қылы өлшейді?

A) манометр арқылы
B) барометр арқылы
C) термоанемометр жэне барометр арқылы
D) спидометр арқылы
E) пикнометр арқылы

37. Идеал суйық дегеніміз...
A) тұтқырлық қасиеті бар, ыдыстың қабырғасына 

жұғатын сұйық
B) тұтқыр сұйық
C) мүлде сыгылмайтын, мүлде тұтқыр емес сұйық
D) тұтқырлық қасиеті бар, бірақ сығылатын сүйық
E) аса асқын өткізгіш сұйық

38. Реал суйық дегеніміз...
A) тұтқырлық қасиеті бар, ыдыстың қабырғасына жүга- 

тын сұйық
B) тұгқыр емес сұйық
C) мүлде сыгылмайтын, мүлде тұтқыр емес сұйық
D) тұгқырлық қасиеті бар, бірақ сығылатын сұйық
E) аса асқын өткізгіш сұйық

39. Түтікдағы агынның жылдамдыгын өлшейтін құрал:
A) Пито түтігі
B) Ньютон түтігі
C) барометр
D )ареометр
E) психрометр
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40. Толық қысымды өлшейтін қурал:
A) Ныотон түтігі
B) Пито тұтігі
C) Прандтль түтігі
D) Ареометр
E) Барометр

41. Жазық ағынындағы жылдамдықтың шамасы мен бағы- 
тын өлшейтін құрал:

A) Пито тұтігі
B) Цилиндрлік насадок (түтік)
C) Сфералық насадок (түтік)
D) Прандтль түтігі
E) Ареометр

42. Кеңістіктегі агын жылдамдығының бағыты мен шама- 
сын өлшейтін қурал:

A) Питотүтігі
B) Цилиндрлік насадок (түтік)
C) Прандтль тутігі
D) Сфералық насадок (түгік)
E) Ареометр

43. Жылдамдықтыц пульсацнясын өлшейтін құралды көр- 
сетіңіз?

A) термоанемометр
B) Прандтль түгігі
C) цилиндрлік түтік
D) сфералық түгік (насадок)
E) Пито тұтігі

44. Ламинарлық қозгалыстагы кедергі коэффнциенті неге



45. Турбуленттік қозгалыстағы кедергі коэффициенті 
қайсы?

А) Х = -  

Re
П  1 _  о-зі
Q  Re™
D) X = VT 

. Е) X = Vv

46. Мах саны қайсы?



47. Жуковский теоремасы бойынша бірлік үзындыққа қа- 
тысты көтеру күші неге тең?

A) Р = PVor

B )  С У = Т І —
—pV02s  

QC) Cx =
|pVo2S

D) Cx = 2rccose
E) Cy = 47tsin0

48. Көтеру күшінің коэффициент! неге тең?
A) Р = pVor

Р
B) с у = 1 --------

pV o  s

С) с  =

2 
Q

■ | p v . ! s

D) Сх = 2itcos8
E) Су = 4nsin0

49. Маңдайлық кедергі күшініц коэффициент! неге тең?



2 РҮ()ІЭ 
D) Сх =2л;cosӨ
E) Су = 4nsin0

50. Желдің жылдамдығын өлшейтін қурал қайсы?
A) қанатша жэне тостаған тәрізді анемометр
B) ареометр
C) барометр
D) вискозиметр
E) психрометр

51. Крнтерийге жатпайтын шаманы корсет
VA) М = —
а
Vd 

B) Re = —  
v

C) Рг = ^
X

D) Bio = —

E) Т  = const

52. Материалдық нүктеніц инерция моментініц өрнегін 
көрсетіңіз

2



D) I = mR2

E) I = —mR2
2

53. Салыстырмалы қагелікті табыңыз
A) Ax = t aN -S(x)-100%

Ax
B) 8 = ^ - 1 0 0 %

(x)
Q  Ax = t a N
D) x = (x) + Ax

B)S* i w T T )

54. Турбуленттік ағыс дегеніміз...
A) жылдамдық артқан сайын, құйынды ағыс пайда болып, 

сұйықгың әрбір нүктесінде жылдамдық векторы өзінің орташа 
мэнінен ретсіз ауытқуы

B) сұйықгардың қабаттары бір-бірінің бетімен сырғана- 
ган тәрізді болып қозгалатын сұйықгар

C) қозғалыстың бір түріней екінші түріне ауысуы
D) Re >2300 кезіндегі ағыс
E) ұйытқымаған құйымсыз ағыс

55. Кинематикалық тұгқырлықтың формуласын көрсетіңіз
А Ч  С  dC0A) S = m—  dn
P) v = ц /р  
С) v - p / c o  

(дЭ )  
.ЭТ

E)P = 1/Т

D)p = —
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B) ТПП-0
C) ТПП-РПТ
D) ТПП
E) ХА

61. Платинородий-платина жоғары дәлдіктегі жұмысшы 
термоқосагының қысқартылған түрін келтіріціз.
A) ТПП-Э
B) ТПП-О
C) ТПП-РПТ
D) ТПП
E) ХА

62. Хромель-алюмель термоқосагыныңқысқартылғав 
түрі қайсй?
A) ТПП-Э
B)ТПП-0
C) ТПП-РПТ
D) ТПП
E)ХА

63. Кедергі термоқосағын ...... интервалдагы темпера-
тураны елшеуге қолданады.
A) -200-ден 350°С дейін
B) 0-ден 1300°С дейін
C) -200-ден 1000°С дейін
D) -260-ден 750°С дейін
E) -200-ден 600°С дейін

64. Платинородий-платина(ТПП) термоэлектрлік термо- 
метрін (термоқосағын) ..... интервалдағы темпера- 
тураны елшеуге қолданады.
A) -200-ден 350°С дейін
B) 0-ден 1300°С дейін
C) -200-ден 1000°С дейін
D) -260-ден 750°С дейін
E) -200-ден 600°С дейін
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65. Хромель-алюмель (ТХА) термоқосағын 
иитервалдағы температураны өлшеуге пайдаланады.
A) -200-ден 350°С дейін
B) 0-ден 1300°С дейін
C)-200-ден 1000°С дейін
D) -260-ден 750°С дейін
E)-200-ден 600°С дейін

66. Хромель-копель (ТХК) термоқосағын ....  ннтер-
валдягы температураны елшеуге пайдаланады.
A) -200-ден 350 С дейін
B) 0-ден 1300°С дейін
C) -200-ден 1000°С дейін
D) -260-ден 750°С дейін
E) -200-ден 600°С дейін

67. Мыс-константан (ТМК) термоқосағын ..... интервал- 
дагы температураны елшеуге пайдаланады.
A) -200-ден 350 С дейін
B) 0-ден 1300°С дейін
C) -200-ден 1000°С дейін
D) -260-ден 750°С дейін
E) -200-ден 600°С дейін

68. Кедергі термометрлердің қызметі төмендегіге негіз- 
делген:
A) температураның өзгеруіне байланысты заттардьщ электр- 
лік кедергісін өзгерту қасиеті
B) Термоэлектрлік термометрлердің термоэлекгр қозғаушы 
күші (термо ЭҚК) температураға қатаң түрде тэуелді
C) Температураның өзгеруіне байланысты заттардың қысы- 
мын өзгерту қасиеті
D) Температураның өзгеруіне байланысты заттардың көле- 
мін өзгерту қасиеті
E) Температураның өзгеруіне байланысты заттардың сер- 
пімділігін өзгерту қасиеті
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69. Термоэлектрлік термометрлердің (термоқосақтың) 
қызметі төмендегіге негізделген:
A) температураның өзгеруіне байланысты заттардың члектр- 
лік кедергісін өзгерту қасиеті
B) Термоэлектрлік термометрлердің термоэлектр қо:іғаушы 
күші (термо ЭҚК) температурага қатаң түрде тэуелді
C) Температураның өзгеруіне байланысты затгардың қысы- 
мын өзгерту қасиеті
D) Температураның өзгеруіне байланысты затгардың көле- 
мін өзгерту қасиеті
E) Температураның өзгеруіне байланысты заттардың сер- 
пімділігін өзгерту қасиеті
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Негізгі белгілеулер

r, R -  радиус, м; 
d ,D -  диаметр, м;
£,L-  характерлік геометриялық өлшемдер, ұзындық, м;
8 - қалыңдық, м; 
һ, Н  - биікгік, м;
Ғ  - жазық бет, м2;
/  - көлденең қиманың ауданы, м2; 
т - уақыт, с; 
t - температура, °С ;
Т -температура, К;
tc - бетгің температурасы, °С ;

tx  - сұйықтар мен газдардың температурасы, ° С ;
t s - қанығу температурасы, °С ;

8t - сұйық қозғалатын бағыттагы температураның өзгерісі, °С 
At - температуралық тегеурін, температуралар айырымы, °С ; 
Atme - орташа логарифмдік температуралық тегеурін, ° С ;

<9 - асқын температура, °С ; 
р  - қысым, Н / м 2, бар;
Ар  - қысымның тегеуріні, H f м 2;
G - сұйықтар мен газдардың шығымы, кг/ с ;
V - көлем, м 3 немесе көлемдік шығымьі, м 3 / с ; 
m - дененің массасы, кг; 
м> - жылдамдық, м/с; 
g  - еркін түсу үдеуі, м/с2; 
р  - тығыздық, кг/м3;
р  , р  - сәйкес сұйықпен газдыңтығыздығы, кг/м3;
Р  - көлемдік ұлғаюдың температуралық коэффициенті, 1/ ° С , 
1/К;



cv; сp - изохоралық жэне изобаралық жылу сыйымдылық,

Дж/(кг* °С );
і - энтальпия, Дж/кг;
г - булану жылуы, Дж/кг;
/а - тұтқырлық коэффициент!, Н  - с / м 2 ; 
v  - кинематикалық тұгқырлық коэффициенті, м 2 /с;
S  - үйкеліс күші, Н /  м 2;
S  - беттік керілу, Н/м;

үйкеліс кедергісінің коэффициенті;
Ө - қабырға мен сұйықтың еркін бетінің арасындағы шекті 
бұрыш;
Q - жылу ағыны, Вт;
q - меншікті жылу агыны, ағын тығыздығы, Вт/м2;
qt - жылу ағынының сызықтық тығыздығы, Вт/м;
q9 - ішкі жылу көзінің қуаты, Вт/м3;
Я - жьшу еткізгіштік коэффициент^ Вт/(м* ° С ); 
а - температура өткізгіштік коэффициент, м2/с;

а  - жылу беру коэффициент!, Вт^м2 * °С );
к - жылу алмасу коэффициента, Вт/(м2 * °С );
С- сэулелену коэффициенту Вт/(м2 *К4);
Е- сэулелену қабілеттілігі, Вт/м ; 
е  - қаралық дэрежесі.
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