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ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ТЕПЛОНОСІЇВ
У ГАЛУЗІ РЕОДИНАМИКИ
В статье рассматривается современое состояние исследований использования
неньютоновських жидкостей в качестве теплоносителей при проведении тепловых процес сов
на предприятиях химической, пищевой и перерабатывающей отраслей
У статті розглядається сучасний стан досліджень використання неньютонівських
рідин, як проміжних теплоносіїв для проведення теплових процесів на підприємствах хімічної,
харчової та переробної галузей.
Вступ
Більшість процесів хімічної, харчової та переробної промисловості присвячено
вирішенню проблем удосконалення та надання нових якостей хімічним, харчовим продуктам
при одночасному зменшенні енерговитрат. Особливості переробки в’язких матеріалів
насамперед пов’язані з тепловими процесами та з реологічними властивостями матеріалів
[1]. При проведенні теплових процесів одне з головних завдань, що доводиться вирішувати
фахівцям – це вибір оптимального теплоносія. Теплоносії, які повинні використовуватися в
циркуляційних контурах теплових апаратів, мають відповідати цілому комплексу вимог, до
яких належать: сприятливі теплофізичні властивості, хімічна інертність щодо конструктивних
матеріалів, пожежо- і вибухонебезпечність, низька леткість, невисокий тиск пари при
робочих температурах, нешкідливість для людей і навколишнього середовища, сприятливі
техніко-економічні показники [2]. Оскільки універсальних теплоносіїв, що відповідають усім
перерахованим вимогам, практично не існує, тому в кожному конкретному випадку обирають
теплоносій, який максимально відповідає першорядним за важливістю вимогам з урахуванням
технологічної мети його застосування.
Основна частина
З великої кількості процесів теплообміну переважно вибір теплоносія припадає на
користь вологої насиченої пари. На вологу насичену пару впливає дуже велика питома
теплота паротворення, крім того вона нетоксична, пожежобезпечна та має оптимальні
економічні показники. Незважаючи на вказані переваги цього теплоносія, у нього є суттєві
недоліки, а саме: корозія металевих частин під дією вологої пари, утворювання накипу на
стінках обладнання, зміна складу теплоносія в процесі експлуатації та відповідно до його
теплофізичних властивостей, а також значна залежність підвищеного тиску від температури
[2]. Усе вищезазначене приводить до ускладнення та подорожчення конструкцій апаратів
саме завдяки збільшенню товщини стінок трубопроводів і нагрівальних порожнин апаратів,
ускладнення апаратури та її обслуговування, зниження безпеки експлуатації. У зв'язку з
вищезазначеним, на підприємствах хімічної та харчової галузей використовують вологу пару
низького тиску до 150 кПа, при отриманні робочої температури 110 0С. Це свідчить про низьку
ефективність щодо використання пари на підприємствах хімічної та харчової галузі. Крім цього
відома велика кількість теплових процесів, які протікають при температурі 150 0С і вище [2].
З кожним роком потреба у високотемпературних теплоносіях зростає не тільки у
хімічній і харчовій промисловості, а й у машинобудівній та переробних галузях. Можливість
використання високомолекулярних органічних теплоносіїв у теплових процесах розглядалася
у роботах [3, 4]. Було зазначено, що теплоносії повинні мати комплекс властивостей, щоб
забезпечити проведення високотемпературних процесів та відсутність недоліків, які характерні
для вологої насиченої пари.
У роботах [3, 4] розглядалося питання про можливість використання у теплових апаратах
діарилметану-дитолілметану (ДТМ), з температурою кипіння 296 0С, замерзання мінус 24 0С.
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Ці рідини жовтого кольору, з різким характерним запахом. Вони можуть використовуватися, як
в однофазному, так і двофазному стані (суміш рідина-пар). Ці рідини не викликають корозію
металів, мають достатню термічну стійкість, але треба зазначити, що широкого використання
вказані теплоносії не зазнали, завдяки токсичності та неприємного запаху. Крім того, для
зниження високої температури кипіння, необхідно проводити вакуумування системи, що
значно ускладнює конструкцію теплового апарату. Також недоліком є висока температура
плавлення і недостатня термостійкість.
Зарубіжними фірмами «Monsato», «Pracil» використовуються терфінільні суміші як
теплоносії, які серійно виробляються. До їх основних недоліків слід віднести високу температуру
плавлення (20 0С і вище), високу вартість. Переважно вказані суміші використовують для
охолодження ядерних реакторів .
У роботі [5] була запропонована поліпшена терфінільна суміш з температурою плавлення
мінус 27 0С, але її серійний випуск так і не був започаткований. У деяких видах технологічного
устаткування пропонується використовувати як проміжний теплоносій гліцерин, за умови
нагрівання до 220…250 0С. Цей теплоносій є вибухобезпечним, неотруйним, має порівняно
невисоку вартість. Але при більш високих температурах він розкладається з утворенням
акролеїну, який викликає сльозотечу та кашель [5].
Властивості деяких рідин органічних теплоносіїв, які знайшли використання у роботах
[3, 4] та наведені у табл. 1 та 2 .
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿʀɜ [4]
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Ɇɚɪɥɨɬɟɪɦ-L
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296
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1,56

0,134

Ƚɥɿɰɟɪɢɧ

1269
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ȺɆɌ – 300
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ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ

Ƚɭɫɬɢɧɚ ɩɪɢ 20
0
ɋ,(ɤɝ/ɦ3)

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, 0ɋ

1
ɋɢɥɿɤɨɧɨɜɟ ɦɚɫɬɢɥɨ
ɋɢɥɬɟɪɦ 800
Ⱦɿɬɨɥɿɥɦɟɬɚɧɨɜɿ
ɪɿɞɢɧɢ – ȾɌɆ
Ɇɿɧɟɪɚɥɶɧɟ ɦɚɫɬɢɥɨ
«ȼɚɩɨɪ-Ɍ»

0,139
Ⱦɚɭɬɟɪɦ – ȾɎɋ
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ɦɿɧɭɫ 12
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ɉɨɥɿɟɬɢɥɫɢɥɨɤɫɚɧɨɜɿ
ɪɿɞɢɧɢ
ɉɨɥɿɮɟɧɿɥɦɟɬɢɥɫɢɥɨɤɫɚɧɨɜɿ ɪɿɞɢɧɢ

ȼɚɪɬɿɫɬɶ, ɝɪɧ/ɤɝ

ɋɿɥɬɟɪɦ
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ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ
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2
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ɪɿɞɢɧɢ
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Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ ɪɨɛɨɱɢɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ

1

ɋɤɥɚɞ

Ɍɨɪɝɨɜɚ ɧɚɡɜɚ

Ɉɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿʀɜ [6]
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Ɋɿɞɢɧɚ

-30…
+350

Ȼɟɡɩɟɱɧɢɣ

55
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1,146  107

Ɋɿɞɢɧɚ

-30…
+350

ɇɟɜɢɫɨɤɚ
ɬɨɤɫɢɱɧɿɫɬɶ,
ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ
ɬɟɪɦɿɧ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ

1,984  104

Ɋɿɞɢɧɚ

-30…
+350

Ȼɟɡɩɟɱɧɢɣ

110

4,796  103

Ɋɿɞɢɧɚ

-30…
+350

Ȼɟɡɩɟɱɧɢɣ

110

Ƚɥɿɰɟɪɢɧ

Ɍɪɶɨɯɚɬɨɦɧɢɣ
ɫɩɪɢɬ

3,687  104

Ɋɿɞɢɧɚ

-18…
+290

Ɇɚɪɥɨɬɟɪɦ-L
Marloterm-L

Ȼɟɧɡɢɥɛɟɧɡɨɥɨɜɿ ɪɿɞɢɧɢ

3,267  106

Ɋɿɞɢɧɚ

-14…
+340

ȺɆɌ-300
Mobil-term

ȼɚɤɭɭɦ
ɞɢɫɬɢɥɹɬ
ɧɚɮɬɨɜɢɯ
ɦɚɫɬɢɥ

5,009  106

Ɋɿɞɢɧɚ

-20…
+280

ȼɚɩɨɪ-Ɍ

ɐɢɥɿɧɞɪɨɜɟ
ɦɚɫɬɢɥɨ

5,971  106

Ɋɿɞɢɧɚ

-10…
+250

Ȼɟɡɩɟɱɧɢɣ,
ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ
ɬɟɪɦɿɧ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ
Ɍɨɤɫɢɱɧɢɣ,
ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ
ɬɟɪɦɿɧ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ
Ɍɨɤɫɢɱɧɢɣ,
ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ
ɬɟɪɦɿɧ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ
ȼɢɛɭɯɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ,
ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ
ɬɟɪɦɿɧ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ
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1

2

3

4

ȾɎɋ.
Dowtherm-A

Ⱦɢɮɟɧɿɥ ɬɚ
ɞɢɮɟɧɿɥ-ɨɤɫɢɞ

2,232  105

Ɋɿɞɢɧɚ-ɩɚɪɚ

ȾɌɆ

Ⱦɢɬɨɥɿɥɦɟɬɚɧɨɜɿ
ɪɿɞɢɧɢ

2,392  106

Ɋɿɞɢɧɚ-ɩɚɪɚ

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 2
5
6
7
Ɍɨɤɫɢɱɧɢɣ,
+30…
ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ
50
380
ɬɟɪɦɿɧ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ
Ɍɨɤɫɢɱɧɢɣ,
+40…
ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ
40
320
ɬɟɪɦɿɧ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ

Серед багатокомпонентних високотемпературних органічних теплоносіїв досить широко
використовується дифенільна суміш. Ця суміш використовується в діапазоні температур від 15
0
С до 385 0С (короткочасно до 400 0С) як в рідкому, так і пароутворюючому стані. Основними
недоліками є відносно висока температура плавлення 12 0С, відносно низька температура
кипіння (258 0С), висока вартість [5].
У роботах [4, 5] розглядалось питання про можливість використання як теплоносії в
мінеральних мастил Вапор-Т, 12-м, 19-Т. Температура кипіння мастил знаходиться в інтервалах
250 0С…300 0С. Вони застосовуються тільки в рідкому стані. Суттєвим недоліком вказаного
теплоносія є нетривалий термін збереження термостійкості. Крім того, мастило Вапор-Т
має різку залежність в'язкості від температури та високу інерційність нагріву, що призвело,
в деяких випадках, до вибуху теплових апаратів. Через названі недоліки мінеральні мастила
мало використовуються для обігріву теплових апаратів на підприємствах хімічної та харчової
промисловості .
За кордоном використовують мінеральні мастила, що проходять спеціальну обробку, це
розширило діапазон температур їх використання до 320 0С. Мастила, які знайшли найбільш
поширене використання це: Mobil, Castrol, Shell, ESSO, Arel [5].
Останнім часом науковців-дослідників привертає увагу можливість використання
кремнійорганічних рідин (силіконових мастил) як теплоносіїв. У монографії [4] з достатньою
повнотою наведені теплофізичні властивості цих рідин, які дозволяють проводити інженерні
розрахунки. Успішні спроби використання кремнійорганічних рідин, як теплоносіїв, описані
в літературі [3, 4, 7]. У роботах зазначено, що вказані рідини відповідають цілому комплексу
вимог до їх термодинамічних, фізико-хімічних, біологічних і технологічних властивостей.
На основі одержаних теоретичних та експериментальних даних були розроблені нові
апарати для термостатування готових страв, для охолодження напоїв, жаріння основним
способом та у фритюрі [3.4]. Розроблені апарати відзначаються підвищеною надійністю й
довговічністю, забезпечують високу якість продукції, а також поліпшення умов праці та
екологічного стану на підприемствах харчової промисловості.
Основні властивості вивчених у теперішній час кремнійорганічних рідин вітчизняного
виробництва, які рекомендовані для використання на підприємствах різних галузей, наведені
у табл. 2.
Вказані фізичні властивості визначають можливість практичного використання деяких
кремнійорганічних рідин в досить широкому температурному інтервалі від мінус 70 0С до
3700 С. Найбільшу термічну стійкість мають поліфенілметилсилоксанові рідини ПФМС-5 та
ПФМС-6, які рекомендують використовувати для циркуляції у контурах теплових апаратів з
робочою температурою 350 0С [6].
За кордоном кремнійорганічні рідини, відомі як силіконові мастила, використовуються
як теплоносії, відомі під торговельними марками TAS-10A, TAS-130, TAS-155, TAS-200, DC200, DC-702. [98]. Вони використовуються в температурному інтервалі від 70 0С до 350 0С.
Головний недолік вказаних теплоносіїв є здатність до гідролізу, відносно велика вартість.
Кремнійорганічні рідини, що виробляються на підприємствах хімічної промисловості України
мають більш сприятливі економічні показники [6].
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 3

Ɏɋ-Ɍ-5

ɏɋ-2-1ȼȼ

ɋɨɩɨɥɿɦɟɪ 2
8
1027…
…1046

1800…3
000

38…45

85

25…40

335

330

285

330

240

330

290

350

250

250

200

ɦɿɧɭɫ
60

ɦɿɧɭɫ
60

ɦɿɧɭɫ
20

ɦɿɧɭɫ
5

ɦɿɧɭɫ
105

ɦɿɧɭɫ
90

ɦɿɧɭɫ
63

1760

1565

1657

1657

1838

1998

–

0,125

0,154

0,138

0,139

0,130

0,153

–

ɉɎɆɋ-4

7
1030...
...1040

ɉɆɋ-1000

6
1090..
…1100

ɉɆɋ-10

5

ɉɨɤɚɡɧɢɤ

ɉɎɆɋ-6

Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɟɦɧɿɣɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿʀɜ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ [6]

1
Ƚɭɫɬɢɧɚ ɩɪɢ
200 ɋ, ɤɝ/ɦ3
Ʉɿɧɟɦɚɬɢɱɧɢɣ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɜ’ɹɡɤɨɫɬɿ ɩɪɢ
200 ɋ, ɦ2/ɫ · 10-6
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɫɩɚɥɚɯɭ, ɭ
ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɬɢɝɥɿ, 0ɋ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɢɩɿɧɧɹ, 0ɋ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɡɚɫɬɢɝɚɧɧɹ, 0ɋ
ɉɢɬɨɦɚ ɬɟɩɥɨɽɦɧɿɫɬɶ
ɩɪɢ 1000 ɋ, Ⱦɠ/(ɤɝɄ)
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɢ 1000 ɋ,
ȼɬ/(ɦ  Ʉ)

2

3

4

901

965

1100

1079

9,77

1013

600…
1000

170

315

250

ȼ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɭ ɤɪɟɦɧɿɣɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɿɞɢɧ ɬɢɩɭ ɉɆɋ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸ
ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ ɽ ʀɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɫɥɚɛɤɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜ’ɹɡɤɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɧɢɠɱɟ 00 ɋ), ɳɨ ɜɢɤɥɸɱɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɣɧɢɯ
ɧɚɫɨɫɿɜ ɭ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɣɧɢɯ ɤɨɧɬɭɪɚɯ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɚɩɚɪɚɬɿɜ [6, 7].
əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥ. 2 ɦɚɪɤɚ ɉɆɋ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɸ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɤɿɧɟɦɚɬɢɱɧɨʀ
ɜ’ɹɡɤɨɫɬɿ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ’ɹɡɤɨɫɬɿ ɤɪɟɦɧɿɣɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɿɞɢɧ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ʀɯɧɶɨɸ
ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɸ ɦɚɫɨɸ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɪɟɦɧɿɣɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɪɿɞɢɧɢ ɰɟ ɜɢɫɨɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ
2

6

ɡ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɸ ɦɚɫɨɸ Ɇ, ɳɨ ɥɟɠɢɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ: 10 d M d 10 .
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɜ'ɹɡɤɨɫɬɿ P0 ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨʀ ɜɚɝɢ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɬɚɤɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ [6]:

P 0 ~ const1  M n ,

n

1 / 2 y 1,

M d M kp ,

P 0 ~ const 2  M n , n | 3, 5,

M kp | 3  10 4 ,

ɩɨɥɿɦɟɪɭ,

(1)

M ! M kp ,

ɞɟ Ɇ ɢ Ɇ kp – ɰɟ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɚ ɦɚɫɚ ɩɨɥɿɦɟɪɭ, ɚ M kp – ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨʀ ɦɚɫɢ, ɩɪɢ
ɹɤɨɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɬɭɩɟɧɹ n ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɫɬɪɢɛɤɨɦ .
Ʉɪɟɦɧɿɣɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɪɿɞɢɧɢ ɽ ɫɬɟɩɟɧɟɜɢɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɢɦɢ, ɜ’ɹɡɤɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɟɩɟɧɟɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ [7]:
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P N H n

(2)

ȼ'ɹɡɤɿɫɬɶ ɤɪɟɦɧɿɣɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɿɞɢɧ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɣ ɬɢɫɤɭ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ [7]:

P

P 0 exp  E / RT  exp P / P

 H n 1

(3)

ɉɟɪɲɢɣ ɦɧɨɠɧɢɤ ɽ Ⱥɪɪɟɧɿɭɫɨɜɢɦ, ɹɤ ɭ ɯɿɦɿɱɧɿɣ ɤɿɧɟɬɢɰɿ, ɚ ɜ ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɧɨɠɧɢɤɭ
2/h
ɜɟɥɢɱɢɧɚ H ɦɚɽ ɬɚɤɟ ɨɰɿɧɨɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ: k p ~ 10  8 n .
Ɍɪɟɛɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɬɭɩɟɧɹ n ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɟɦɧɿɣɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɿɞɢɧ ɽ ɪɿɡɧɢɦ ɿ
ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ [7 ].

Висновки
Наведені властивості та отримані результати попередніх досліджень, про
застосування кремнійорганічних рідин, як теплоносіїв дозволяють зробити наступні
висновки. Інтенсивність теплообміну суттєво залежить від руху теплоносія, що
визначається гідравлічним опором трубопроводів і каналів теплообмінних пристроїв.
При циркуляції кремнійорганічних рідин, як теплоносія, рух у трубах, каналах
теплогенеруючих пристроїв буде переважно ламінарним на відміну від води або пари,
рух яких є турбулентним. При цьому температурні приграничні шари будуть значно
тонші, ніж гідродинамічні, але мале значення температурного приграничного шару не
зможе цілком компенсувати зменшення числа Рейнольдса, яке пов'язане з ламінарним
характером теплообміну. Крім цього, завдяки достатньо високої в'язкості, зростає
навантаження на гідравлічні прилади і тому необхідно вміти проводити інженерні
розрахунки гідравлічних опорів при течії рідин високої в’язкості в каналах різної
геометрії. Але на сьогодні майже немає науково обґрунтованих розрахункових методик
визначення реодинамічних та теплообмінних параметрів течії неньютонівських рідин,
що суттєво стримує їх подальше широке використання, як теплоносіїв, на підприємствах
хімічної та харчової галузей.
З огляду на це, перспективним напрямком є вивчення реодинаміки та основних
теплообмінних параметрів високомолекулярної рідини, як альтернативного теплоносія
з метою підвищення ефективності теплообміну при проведені різноманітних
технологічних процесів хімічних та харчових виробництв.
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