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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Завдання підвищення теплової та екологічної 

ефективності котельних установок на разі стає все більш актуальним з огляду на 

неуклінне дорожчання палива та посилення вимог щодо забруднення 

навколишнього середовища.  

Одним з основних напрямів підвищення теплової ефективності 

газоспоживальних котлоагрегатів комунальної теплоенергетики є застосування 

нових прогресивних теплоутилізаційних технологій. З-поміж таких технологій 

особливо виділяються технології з комбінованим використанням утилізованої 

теплоти. 

Щодо покращення екологічних показників котельних установок, то тут на 

особливу увагу заслуговує зниження викидів оксидів азоту завдяки пригніченню їх 

утворення шляхом введення вологи в зону горіння.  

Сумісне застосування прогресивних теплоутилізаційних технологій та 

введення вологи в зону горіння покликане підвищити як теплову, так і екологічну 

ефективність котельних установок комунальної теплоенергетики.  

Дана робота присвячена дослідженню теплофізичних аспектів створення 

комплексних теплоутилізаційних систем за умов введення вологи у топковий 

простір котла. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні 

результати роботи одержано при виконанні бюджетних тем: № 634 «Розробка 

автономних теплоутилізаційних систем підвищеної ефективності для 

газоспоживаючих котлів» (№ ДР 0103U003964); № 815 «Підвищення ефективності 

котельних установок та промислових печей шляхом застосування нового 

повітрогрійного теплоутилізаційного обладнання» (№ ДР 0109U001780); № 843 

частина 2 «Розвиток теоретичних засад моніторингу технічного стану об’єктів 

теплоенергетики та підвищення їхньої ефективності» (№ ДР 0109U001780), роботи 

за проектом «РЕСУРС» Р 5.6 «Подовження ресурсу елементів теплоутилізаційних 

установок та димових труб газоспоживальних котелень при застосуванні 

полімерних мікро- і нанокомпозитів» (№ ДР 0116U005310) та договору 

№ ДЗ/453-2013 «Розроблення енергоощадних технологій глибокого охолодження 

теплових викидів газоспоживаючих котлів із використанням агрегатованих 

теплоутилізаційних установок» (№ ДР  0113U007343). 

Мета і завдання дослідження. 

Метою роботи є теплофізичне обґрунтування нових прогресивних 

теплоутилізаційних технологій з комплексним використанням утилізованої теплоти 

для котлів малої та середньої потужності підвищеної екологічної ефективності з 

введенням вологи в зону горіння та розроблення на цій основі відповідних 

технічних рішень і рекомендацій щодо їх впровадження. 

Для досягнення вказаної мети вирішенню підлягали такі завдання: 

1. Виконати дослідження тепловологісних режимів комплексних 

теплоутилізаційних систем, призначених для підігрівання вхідної котлової води та 

холодної води на хімводоочищення, та систем для підігрівання вхідної котлової 
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води і повітря, що надходить на горіння, при підвищених рівнях вологості відхідних 

газів котла (Х1 = 0,14 – 0,2 кг/кг с.г.). 

2. Провести порівняльний аналіз теплової ефективності комплексної 

теплоутилізаційної системи з підігріванням котлової води і холодної води для 

хімводоочищення та системи з нагріванням котлової води і повітря на горіння за 

умов підвищеного вологовмісту відхідних димових газів котла.  

3. Стосовно комплексних систем для підігрівання котлової води та повітря на 

горіння встановити закономірності впливу вологовмісту відхідних димових газів 

котла на такі характеристики даної системи, як річне вироблення теплової енергії, 

середньорічний приріст ККД котла, обсяг утвореного конденсату, оптимальне 

співвідношення площ водо- і повітропідігрівачів тощо. 

4. Дослідити тепловологісні режими та виконати аналіз ефективності нових 

комплексних систем теплоутилізації з підігріванням та зволоженням повітря на 

горіння і підігріванням холодної води на хімводоочищення у порівнянні з 

відповідними системами без використання утилізованої теплоти на 

хімводоочищення.  

5. Обґрунтувати вибір методів захисту газовідвідних трактів котельних 

установок при підвищених рівнях вологовмісту відхідних газів.  

Об'єкт дослідження – процеси тепломасопереносу в комплексних  

теплоутилізаційних системах котлів малої та середньої потужності. 

Предмет дослідження – тепломасообмінні характеристики та показники 

ефективності комплексних теплоутилізаційних систем при підвищених 

вологовмістах відхідних газів котла.  

Методи дослідження. Вирішення поставлених завдань здійснювалося з 

використанням розрахункових методик визначення теплових характеристик систем 

утилізації теплоти, тепловологісного стану димових газів, методів планування 

експерименту, ексергетичного аналізу тощо.  

Достовірність результатів роботи ґрунтується на використанні сучасних 

розрахункових методик, адекватності постановок задач, що розглядаються, 

зіставленні з даними інших авторів та результатами натурних теплотехнічних 

випробувань котельних установок, оснащених теплоутилізаційними системами з 

глибоким охолодженням димових газів, тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів. Серед наукових результатів 

дисертації, одержаних вперше, можна відзначити такі: 

1. Встановлено залежність тепловологісного стану і показників енергетичної 

ефективності комплексних теплоутилізаційних систем для підігрівання 

вхідної котлової води та холодної води на хімводоочищення від рівня 

вологовмісту відхідних димових газів котла. 

2. Виконано оцінку впливу рівня вологості відхідних газів котла на основні 

характеристики теплоутилізаційної системи з підігріванням котлової води 

та повітря на горіння. 

3. В широкому діапазоні зміни вологовмісту відхідних газів котла одержано 

дані порівняльного аналізу тепловологісних режимів та теплової 
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ефективності комплексної системи утилізації теплоти з підігріванням 

вхідної котлової води і води на хімводоочищення та системи для 

нагрівання котлової води і повітря на горіння. 

4. Здійснено теплофізичне обґрунтування запропонованого технічного 

рішення комплексної теплоутилізаційної системи з підігріванням та 

зволоженням повітря на горіння і нагріванням холодної води 

хімводоочищення. 

5. Визначено умови раціонального застосування методів захисту 

газовідвідних трактів котла при підвищених рівнях вологовмісту його 

відхідних газів. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні результати виконаних 

досліджень було використано при розробці комплексних теплоутилізаційних систем 

для газоспоживальних котлів комунальної теплоенергетики: систем з підігріванням 

котлової води та води хімводоочищення до котла ТВГ-8 і систем з підігріванням та 

зволоженням повітря на горіння та води хімводоочищення до котла Е-1,0-9Гн-2. 

Застосування даних систем дозволяє підвищити КВТП котла на 5,8 – 11,1 % для 

першої з вказаних систем і на 11,3 – 13,9 % для другої системи.  

Розроблену теплоутилізаційну систему з підігріванням та зволоженням 

повітря на горіння впроваджено в ПАТ «Київенерго». 

Особистий внесок здобувача. Автору дисертації належить обґрунтування 

вибору методів та методик дослідження, розроблення відповідного програмного 

забезпечення і виконання комплексу розрахунків. Автор брав участь у обробці та 

аналізі результатів розрахункових досліджень і розробленні технічних рішень 

окремих елементів комплексних теплоутилізаційних систем різного типу. У 

співавторстві було також виконано аналіз ефективності пропонованих систем та 

визначено їхні техніко-економічні показники. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи доповідались на: ХVІ, 

ХVІІ, ХХVІІ Міжнародних конференціях «Проблеми екології і експлуатації об’єктів 

енергетики» (м. Севастополь, червень 2006р.; м. Ялта, червень 2007р.; м. Одеса, 

червень 2017р.); VIIІ та ІX міжнародних конференціях «Проблеми промислової 

теплотехніки» (м. Київ, жовтень 2013р.; м. Київ жовтень 2015р.); Х міжнародній 

конференції «Проблеми теплофізики та теплоенергетики» (м. Київ, травень 2017р.). 

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковано в 16 друкованих 

працях, в тому числі у 1 статті в журналі, що входить до наукометричних баз даних, 

у 7 статтях у наукових фахових виданнях України, та 8 публікаціях в збірниках 

наукових праць за матеріалами конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, п'яти 

розділів, висновків, переліку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертаційної роботи складає 226 сторінок машинописного тексту, що містять 189 

сторінок основної частини, 44 рисунки та 9 таблиць, 186 бібліографічних 

найменувань, а також 3 додатки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, зазначено зв'язок роботи з 

науковими програмами і темами, сформульовано мету і визначено завдання 

досліджень, висвітлено наукову новизну і практичне значення одержаних 

результатів, надано відомості про особистий внесок здобувача, апробацію роботи та 

публікації. 

У першому розділі наводиться огляд літературних джерел щодо комплексних 

теплоутилізаційних систем котельних установок з підвищеним вологовмістом 

відхідних димових газів. Розглядаються основні способи зволоження цих газів. 

Відмічається, що введення вологи в зону горіння може забезпечувати значне 

скорочення викидів оксидів азоту. Аналізуються особливості комплексних 

теплоутилізаційних систем, що застосовуються за вказаних умов. Зазначається, що 

ці системи подаються здебільшого як винахідницькі рішення при незначному обсязі 

теплотехнічних досліджень. 

Розглядаються також наявні методики теплового розрахунку 

теплоутилізаційних апаратів при підвищених вологовмістах димових газів та методи 

антикорозійного захисту газовідвідних трактів котельних установок. Певна увага 

приділяється оцінці ефективності досліджуваних теплоутилізаційних систем на 

основі ексергетичного підходу. 

За результатами виконаного огляду літератури відмічається, що впровадження 

комплексних теплоутилізаційних систем при підвищених вологовмістах димових 

газів стримується через обмеженість їх спеціальних теплофізичних досліджень та 

недостатню досконалість технічних рішень відповідного устаткування. 

Завершує розділ постановка завдань досліджень, що ґрунтується на 

виконаному аналізі сучасного стану проблеми, яка розглядається. 

Другий розділ присвячено висвітленню особливостей розробленої в Інституті 

технічної теплофізики НАН України загальної методики теплофізичних досліджень 

комплексних теплоутилізаційних систем котельних установок при підвищених 

вологовмістах димових газів. Вказана загальна методика включає як окремі 

елементи:  

а) методику теплового розрахунку комплексної теплоутилізаційної системи; 

б) методику визначення тепловологісних характеристик газовідвідних трактів 

котельної установки; 

в) методику ексергетичного аналізу та оптимізації комплексних 

теплоутилізаційних систем. 

Основні особливості теплового розрахунку теплоутилізаційної системи в 

умовах глибокого охолодження димових газів полягають, по-перше, у проведенні 

теплового розрахунку котла за вищою теплотою згоряння палива; по-друге, у 

складанні теплового балансу котельної установки (котла з теплоутилізаційною 

системою) із врахуванням зміни вологовмісту димових газів в процесі 

тепломасообміну і, по-третє, у визначенні закономірностей теплообміну при 

охолодженні димових газів нижче точки роси водяної пари, що міститься в цих 

газах, за спеціальними експериментальними залежностями. Щодо вказаних 
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залежностей, то згідно з застосованою методикою число Nu для димових газів 

визначається двома складовими, перша з яких сух
гNu відповідає так званому сухому 

теплообміну, друга кон
гNu  пов’язана з конденсацією водяної пари на теплообмінних 

поверхнях теплоутилізаційного устаткування. При цьому значення кон
гNu  

розраховується за формулою  

 

 θexpReNu 0,6
г

кон
г mA  .     (1) 

 

Для Х1 < 0,14 кг/кг с.г. : m = 14,0;   11 3,087exp001,0 XXA  ; 

для 0,14 ≤ Х1 ≤ 0,2 кг/кг с.г.:  165,9exp71,486,10 Xm  ;   17,103exp15,8 1  XA . 

Щодо методики ексергетичного аналізу ефективності комплексних 

теплоутилізаційних систем та їх оптимізації, то в ній основними критеріями 

ефективності слугували тепло-ексергетичний ε та ексерго-технологічний T
exK  

критерії 

 

Q

E
ε , 

Q

m
K T

ex ε .      (2) 

 

В роботі проведено аналіз, присвячений оцінці достовірності результатів 

виконаних розрахункових досліджень. З цією метою для різних елементів 

комплексної теплоутилізаційної установки виконано зіставлення 

експериментальних і розрахункових даних. Так, результати теплового розрахунку 

водогрійних та повітрогрійних теплоутилізаторів порівнювались з даними 

теплотехнічних випробувань відповідного устаткування, встановленого у 

комунальних котельнях Філіалу «Житлотеплоенерго «Київенерго». Результати 

розрахунку викидів оксидів азоту зіставлялись з даними інших авторів та власних 

експериментальних досліджень. Виконаний аналіз засвідчив цілком задовільне 

узгодження порівнюваних даних. 

У третьому розділі представлено результати теплофізичних досліджень 

комплексних теплоутилізаційних систем з підігріванням вхідної котлової води і 

води на хімводоочищення та систем для підігрівання котлової води і повітря на 

горіння при підвищених вологовмістах димових газів. 

На рис. 1 наводяться принципові схеми котельних установок з вказаними 

системами. В теплоутилізаційній системі, зображеній на рис. 1 а, для більш 

глибокого охолодження димових газів за водогрійним теплоутилізатором 

встановлюється теплоутилізатор, призначений для нагрівання холодної води, що 

надходить на хімводоочищення. В теплоутилізаційній системі, поданій на рис. 1 б, 

для доохолодження димових газів після водогрійного теплоутилізатора 

застосовується повітрогрійний теплоутилізатор, у якому здійснюється підігрівання 

холодного повітря на горіння.   

Рис. 2, 3 ілюструють результати виконаних розрахункових досліджень для 

двох досліджуваних комплексних теплоутилізаційних систем. Дані, наведені на 
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рис. 2, свідчать, що для цих систем з підвищенням вологовмісту димових газів на 

вході в теплоутилізатор Х1 рівень конденсації водяної пари в теплоутилізаційних 

системах зростає. При цьому в комплексній системі з використанням 

повітрогрійного теплообмінника у порівнянні з системою, в якій використовується 

водогрійний теплообмінник для хімводоочищення, рівень конденсації водяної пари 

є суттєво вищим у зимовий період при низьких температурах навколишнього 

середовища. 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципова схема котельної установки з комплексними 

теплоутилізаційними системами: а) – для підігрівання вхідної котлової води та 

холодної води на хімводоочищення; б) – для підігрівання вхідної котлової води та 

повітря на горіння; 1 – водогрійний котел; 2 – підігрівач котлової води;  

3 – підігрівач води хімводоочищення; 4 – повітропідігрівач; 5 – газопідігрівач;  

6 – димова труба; 7 – нейтралізатор конденсату; 8 – димосос; 9 – вентилятор. 

 

Виконаний порівняльний аналіз теплової ефективності досліджуваних 

теплоутилізаційних систем показав, що для всіх розглянутих значень вологовмісту 

Х1 приріст ККД котла, пов'язаний із застосуванням теплоутилізаційної системи з 
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підігріванням котлової води та повітря на горіння, в цілому перевищує приріст 

КВТП при використанні системи теплоутилізації з підігріванням котлової води та 

води на хімводоочищення. При цьому дане перевищення є найбільш значним за 

низьких температур навколишнього середовища. Так, для tнс = - 20 С при 

Х1 = 0,2 кг/кг с.г. для першої із вказаних схем приріст Δη становить 8,9 %, а для 

другої схеми – лише 5,8 %. Для обох систем теплоутилізації рівень відмінностей у 

значеннях Δη, що відповідають різним вологовмістам Х1, є суттєвим лише при  

температурах навколишнього середовища, вищих -10 С.  

 

 

а)       б) 
 

Рис. 2. Залежність вологовмісту димових газів на виході із теплоутилізаційної 

системи Х2 від температури навколишнього середовища tнс при різних значеннях 

вологовмісту Х1 для комплексних теплоутилізаційних систем: а) – з підігріванням 

вхідної котлової води та води на хімводоочищення; б) – з підігріванням вхідної 

котлової води та повітря на горіння; 1 – Х1 = 0,14; 2 – 0,16; 3 – 0,18; 4 – 0,2 кг/кг с.г. 

 

За результатами виконаних досліджень зроблено висновок, що 

теплоутилізаційні системи з підігріванням котлової води та повітря на горіння 

мають певні переваги над системами з підігріванням котлової води та води 

хімводоочищення, зокрема, щодо підвищення ККД (КВТП) котельної установки. 

Останнє зумовлено тим, що потреби систем хімводоочищення у тепловій енергії є 

обмеженими через відносно незначні нормативні обсяги води на підживлення 

теплових мереж (1,5 – 2 % від витрати котлової води) та невисокі необхідні рівні її 

попереднього нагрівання (зазвичай до 40 С).  

Стосовно комплексних систем для підігрівання котлової води та повітря на 

горіння в роботі виконано дослідження щодо встановлення закономірностей впливу 

вологовмісту відхідних димових газів котла Х1 на такі характеристики даної 
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системи, як її теплопродуктивність Q, річне вироблення теплової енергії W, приріст 

ККД котла Δη, обсяг утвореного конденсату Gк, оптимальне співвідношення Sопт 

площ водо- і повітропідігрівачів тощо.  

Як свідчать результати досліджень, при збільшенні початкового вологовмісту 

димових газів Х1 від 0,14 до 0,2 кг/кг с.г. забезпечується помітне зростання загальної 

теплопродуктивності теплоутилізаційної системи і відповідне зростання 

теплопродуктивності її елементів. При цьому підвищується як загальний приріст 

ККД котла, так і приріст ККД, що забезпечується окремими елементами даної 

системи. Так, для умов, що розглядаються, загальний приріст ККД досягає 2,2 %. 

Зростання вологовмісту димових газів Х1 призводить також до суттєвого (до 40 %) 

збільшення обсягів утворюваного в теплоутилізаторах конденсату. 

 

 

а)        б) 

 

Рис. 3. Залежність приросту Δη ККД (КВТП) котла від температури 

навколишнього середовища tнс при різних значеннях вологовмісту Х1 для 

комплексних теплоутилізаційних систем: а) – з підігріванням вхідної котлової води 

та води на хімводоочищення; б) – з підігріванням вхідної котлової води та повітря 

на горіння; 1 – Х1 = 0,14; 2 – 0,16; 3 – 0,18; 4 – 0,2 кг/кг с.г. 

 

За результатами виконаних досліджень встановлено, що рівень вологовмісту 

Х1 на вході в комплексну теплоутилізаційну установку суттєво впливає на річний 

обсяг вироблення утилізованої теплоти W та максимальне значення даного обсягу, 

що відповідає оптимальному співвідношенню Sопт площ поверхонь водо- і 

повітропідігрівачів, яке залежить також від кліматичних умов (рис. 4). При 

вологовмісті на вході в теплоутилізатор Х1 = 0,14 кг/кг с.г. для міст північної зони 
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України, наприклад, Полтави, оптимальне співвідношення Sопт  становить біля 0,75. 

Дане співвідношення суттєво зростає для міст південної зони України і досягає 

значень 1,2 – 1,4. Так, для Запоріжжя величина Sопт  = 1,2. Зі збільшенням 

вологовмісту до значень Х1 ≥ 0,16 кг/кг с.г. незалежно від кліматичної зони 

оптимальне співвідношення площ водо- і повітрогрійного теплоутилізаторів Sопт 

становить 1,2. 

 

 

а) 

 

б) 
 

Рис. 4. Річна теплопродуктивність W комплексної теплоутилізаційної системи 

з підігріванням вхідної котлової води та повітря на горіння в залежності від 

співвідношення площ S водо- і повітропідігрівачів для міст України з різними 

кліматичними умовами: а) Х1 = 0,14 кг/кг с.г.; б)  Х1 = 0,2 кг/кг с.г. 

 

Виконаний порівняльний аналіз приросту середньорічного ККД котельної 

установки з комплексною теплоутилізаційною системою за умови оптимального 

співвідношення площ водо- і повітропідігрівачів показав, що при збільшенні 

вологовмісту відхідних газів котла Х1 від 0,14 до 0,2 кг/кг с.г. даний приріст 

підвищується на 14 – 23 %  в залежності від кліматичних умов (табл. 1). 
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Таблиця 1. 

Рівні приросту Δηс середньорічного ККД котла з комплексною 

теплоутилізаційною системою для підігрівання котлової води та повітря на горіння 

при оптимальному співвідношенні Sопт площ поверхонь водогрійного та 

повітрогрійного устаткування  

 

Місто 
Вологовміст димових газів Х1, кг/кг с.г. 

0,14 0,16 0,18 0,2 

Донецьк 7,8 8,3 8,7 9,0 

Запоріжжя 8,0 8,4 9,0 9,3 

Київ 7,9 8,2 8,7 9,0 

Львів 7,9 8,3 8,8 9,1 

Полтава 7,8 8,2 8,6 9,0 

Суми 7,7 8,1 8,5 8,8 

Херсон 8,2 8,6 9,3 9,6 

Ялта 8,9 9,4 10,9 11,0 

 

Четвертий розділ присвячено дослідженню теплофізичних аспектів нової 

пропонованої комплексної теплоутилізаційної системи з попереднім підігріванням 

та зволоженням повітря на горіння і підігріванням холодної води на 

хімводоочищення. Принципова схема даної системи наводиться на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Принципова схема 

комплексної теплоутилізаційної 

системи для підігрівання і 

зволоження повітря на горіння та 

підігрівання холодної води 

хімводоочищення: ПН – повітро-

нагрівач; КП – контактний 

повітропідігрівач; ПД – повітро-

догрівач; ВД – вододогрівач;  

ПВ – поверхневий водопідігрівач; 

ВП ХВО – водопідігрівач 

холодної води системи 

хімводоочищення; ГП – газо-

підігрівач; ВЗ – водозбірник;  

ЦН – циркуляційний насос. 

 

 

В цій теплоутилізаційній системі підігрівання повітря слугує підвищенню 

ККД котла, а підігрівання води хімводоочищення та зволоження повітря – 
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забезпечує збільшення його КВТП. При цьому, завдяки надходженню зволоженого 

повітря в топку котла пригнічується утворення оксидів азоту, що пов’язано зі 

зменшенням рівня максимальної температури в зоні активного горіння.  

В роботі для пропонованої теплоутилізаційної системи та відповідної системи 

без підігрівання холодної води на хімводоочищення виконано комплекс досліджень 

щодо визначення тепловологісних характеристик димових газів та повітря, 

величини теплопродуктивності систем, рівня приросту КВТП котла в різних 

режимах його роботи тощо. На рис. 6 для двох досліджуваних систем подаються 

залежності від температури навколишнього середовища теплопродуктивності 

систем та приросту КВТП водогрійного і парового котлів. 

 

а) 

 
      б) 

Рис. 6. Залежність від температури навколишнього середовища загальної 

теплопродуктивності (а) та приросту КВТП (б) комплексних теплоутилізаційних 

систем з підігріванням і зволоженням повітря на горіння та за наявності або 

відсутності нагрівання води хімводоочищення для водогрійного і парового котлів:  

1, 2, 3 – теплоутилізаційна система за відсутності нагрівання води 

хімводоочищення; 4, 5, 6 – теплоутилізаційна система за наявності нагрівання води 

хімводоочищення; 1, 4 – водогрійний котел; 2, 5 – паровий котел з відносним 

тепловим навантаженням 100%; 3, 6 – паровий котел з навантаженням 50%. 
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Згідно з одержаними даними загальна теплопродуктивність Q та приріст 

КВТП Δη для комплексних теплоутилізаційних систем за наявності нагрівання води 

хімводоочищення значно перевищує відповідні показники цих систем без вказаного  

нагрівання для водогрійних і парових котлів в усіх режимах їхньої роботи. Так, 

значення теплопродуктивності Q систем з нагріванням води хімводоочищення є 

більшим у 1,3 – 1,6 рази, а максимальний приріст КВТП – на 5,5 %. За результатами 

виконаних досліджень показано також, що в даних комплексних теплоутилізаційних 

системах з нагріванням води хімводоочищення рівень підігрівання повітря 

становить 50 – 65 
о
С, а рівень його зволоження досягає 0,04 – 0,055 кг/кг с.п. 

В роботі виконано оцінку відносного зниження викидів оксидів азоту завдяки 

зволоженню дуттьового повітря в комплексній теплоутилізаційній установці. Для 

визначення рівня зменшення оксидів азоту в продуктах згоряння використовувалась 

відома залежність 

 
вих в 0,995

x xNО / NO 0,947 0,066е
 

   .    (3) 

 

На основі проведених оцінок показано, що обсяг вказаних викидів 

зменшується на 20 – 60 % в залежності від режиму роботи котла та його типу. Рівні 

зниження NOx зростають зі зменшенням навантаження котла відповідно до 

підвищення температури навколишнього середовища. 

В п’ятому розділі для умов застосування пропонованих комплексних 

теплоутилізаційних систем наводяться результати досліджень щодо захисту 

газовідвідних трактів котелень, аналізу ефективності даних систем, рекомендацій 

стосовно їх впровадження тощо. 

При підвищених рівнях вологовмісту димових газів Х1 перед 

теплоутилізатором інтенсифікуються процеси конденсатоутворення у газовідвідних 

трактах котельної установки. За цих умов з огляду на кислу реакцію конденсату 

(pH = 4 – 6) спричиняється посилене корозійне руйнування даних трактів, що 

потребує застосування спеціальних заходів стосовно їхнього захисту.  

В роботі виконано дослідження ефективності використання таких методів 

захисту, як підігрів димових газів перед їх надходженням у газовідвідний тракт, 

встановлення внутрішніх газовідвідних стволів у димову трубу та застосування 

спеціальних труб із корозійностійких матеріалів. 

За результатами проведених досліджень ефективності застосування методу 

підсушування димових газів після теплоутилізаторів шляхом їх підігрівання у 

поверхневих теплообмінниках-газопідігрівачах встановлено, що при підвищених 

рівнях вологовмісту відхідних газів котла Х1: 

- для димових труб з високими теплоізоляційними властивостями корпусу 

(цегляних, залізобетонних з футеруванням тощо) застосування даного методу 

забезпечує відвернення конденсатоутворення у трубі при відносно невеликих рівнях 

підігрівання димових газів у газопідігрівачі. Так, для цегляних труб при Х1 = 0,14 

кг/кг с.г. величина Δt = 18 °С; а при Х1  = 0,2 кг/кг с.г. – підвищується до Δt = 22 °С;  

- для труб з низькими теплоізоляційними властивостями корпусу (металеві, 

залізобетонні без футерування тощо) застосування цього методу є неефективним 
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через значні рівні підігрівання димових газів Δt, а відтак і відносно великі витрати 

теплоти на його реалізацію. 

Димові труби з низькими теплоізоляційними властивостями корпусу 

потребують застосування вставних газовідвідних стволів із антикорозійних 

матеріалів або заміни на труби з таких матеріалів. При цьому використання методу 

підсушування димових газів після теплоутилізатора має слугувати запобіганню 

конденсатоутворенню в газовідвідних трактах лише до димової труби. 

На рис. 7 для прикладу наведено дані щодо реалізації методу підсушування 

димових газів для цегляної та металевої димових труб.  

. 

 

а)       б) 
 

Рис. 7. Залежність точки роси (1, 2) та температури внутрішньої поверхні tпов в 

усті димової труби від температури навколишнього середовища при різних рівнях 

вологовмісту димових газів Х1: (1, 3) Х1 = 0,14 кг/кг с.г.; (2, 4)  Х1 = 0,2 кг/кг с.г.;  

а) цегляна труба: 3 – Δt = 18 °C; 4 – Δt = 22 °C; б) металева труба: 3 – Δt = 45 °C;  

4 – Δt = 55 °C. 

 

Певна увага в роботі приділялася аналізу ефективності та оптимізації 

розроблених комплексних систем утилізації теплових викидів котлоагрегатів на 

основі ексергетичного підходу із застосуванням ексерго-технологічного T
exK  та 

тепло-ексергетичного ε критеріїв ефективності. 

В даному розділі наводяться також результати аналізу техніко-економічних 

показників пропонованих комплексних теплоутилізаційних систем. Одержані дані 

свідчать, що КВТП котлів з розробленими системами утилізації теплоти 

підвищується на 5,8 – 11,1 % для систем з підігріванням вхідної котлової води та 

холодної води на хімводоочищення, на 8,9 – 11,4 % для систем з підігріванням 
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котлової води і повітря на горіння та на 11,3 – 17,8 % для систем з підігріванням та 

зволоженням дуттьового повітря і нагріванням води системи хімводоочищення. 

Строк окупності витрат на впровадження пропонованих комплексних систем 

змінюється в межах 1,0 – 2,5 роки в залежності від типу застосовуваного 

устаткування, режимів його роботи тощо. Розроблені технічні рішення та результати 

науково-технічних досліджень використано при створенні запропонованого 

теплоутилізаційного устаткування в «ПАТ Київенерго». 

За результатами виконаних досліджень розроблено рекомендації щодо 

застосування пропонованих комплексних теплоутилізаційних систем для котлів 

малої та середньої потужності з підвищеним вологовмістом відхідних газів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Виконано теплофізичне обґрунтування нових комплексних 

теплоутилізаційних систем з використанням утилізованої теплоти для різних 

потреб (підігрівання вхідної котлової води, холодної води хімводоочищення, 

повітря на горіння та його зволоження) стосовно до газоспоживальних котлів 

малої та середньої потужності за умови підвищених рівнів вологовмісту Х1 їхніх 

відхідних газів. 

2. Для теплоутилізаційної системи з підігріванням вхідної котлової води і 

води хімводоочищення (система 1) та системи, призначеної для підігрівання 

вхідної води котла і повітря на горіння (система 2), в діапазоні зміни 

вологовмісту Х1 від 0,14 до 0,2 кг/кг с.г. виконано комплекс досліджень щодо 

тепловологісних режимів цих систем і аналізу їхньої теплової ефективності та 

одержано такі результати: 

- встановлено, що рівень конденсації водяної пари в даних 

теплоутилізаційних системах суттєво залежить від режиму роботи котла і 

зростає з підвищенням вологовмісту Х1; показано, що в усьому 

досліджуваному діапазоні зміни величини Х1 в режимах роботи котла, які 

відповідають низьким температурам навколишнього середовища, вказаний 

рівень конденсації для другої системи значно перевищує відповідний 

рівень для першої із зазначених теплоутилізаційних систем; 

- показано, що приріст ККД (КВТП) котла Δη, зумовлений 

застосуванням досліджуваних теплоутилізаційних систем, в цілому 

підвищується при збільшенні вологовмісту Х1; так, для другої з вказаних 

систем при Х1 = 0,14 кг/кг с.г. величина Δη досягає 9,5 %, а при  

Х1 = 0,2 кг/кг с.г. максимальне значення Δη = 11,4 %; 

- встановлено, що теплоутилізаційні системи з підігріванням котлової 

води та повітря на горіння мають переваги над системами для підігрівання 

котлової води та води хімводоочищення щодо приросту ККД котла через 

відносно низькі за даних умов потреби у тепловій енергії на 

хімводоочищення; при цьому вказані переваги є найбільш значними при 

низьких температурах навколишнього середовища; так, для tнс = -20 °С 
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величина Δη становить 5,8 % та 8,9 % для першої і другої систем 

відповідно. 

3. Стосовно теплоутилізаційних систем з підігріванням котлової води та 

повітря на горіння встановлено закономірності впливу вологовмісту відхідних 

димових газів котла Х1 на такі характеристики даної системи, як річне 

вироблення теплової енергії W, середньорічний приріст ККД котла Δηс, витрата 

конденсату Gк, оптимальне співвідношення площ водо- і повітропідігрівачів Sопт 

тощо. Показано, що підвищення вологовмісту Х1 від 0,14 до 0,2 кг/кг с.г. 

зумовлює суттєве зростання величин W, Δηс та Gк. Так, середньорічне значення 

приросту ККД котла Δηс в залежності від кліматичних зон збільшується на  

14 – 23 %. Встановлено також, що при високих вологовмістах відхідних газів 

котла Х1  ≥ 0,16 кг/кг с.г. вказане оптимальне співвідношення площ Sопт 

практично не залежить від кліматичної зони України. 

4. Виконано комплекс досліджень теплових характеристик пропонованої 

теплоутилізаційної системи з попереднім підігріванням та зволоженням повітря 

на горіння і нагріванням холодної води хімводоочищення. Показано, що для 

даної системи у порівнянні з відповідною системою без нагрівання води 

хімводоочищення значно зменшується вологовміст димових газів після 

теплоутилізаційної установки, а відтак і втрати теплоти з відхідними газами та 

зростає в 1,3 – 1,6 рази загальна теплопродуктивність системи і до 5,5 % 

підвищується приріст КВТП котла. Встановлено, що при зволоженні повітря у 

пропонованих теплоутилізаційних системах обсяг викидів оксиду азоту може 

зменшуватися на 20 – 60 % в залежності від режиму роботи котла та його типу 

(паровий, водогрійний). 

5. При підвищених вологовмістах відхідних димових газів котла 

(0,14 ≤ Х1 ≤ 0,2 кг/кг с.г.) за умови застосування пропонованих комплексних 

теплоутилізаційних систем виконано аналіз способів захисту газовідвідних 

трактів котельної установки для димових труб з різними теплоізоляційними 

властивостями. Показано, що для труб з високим рівнем цих властивостей 

відвернення в них конденсатоутворення ефективно забезпечується при 

використанні методу підсушування димових газів після теплоутилізатора 

шляхом їх підігрівання у поверхневих теплообмінниках-газопідігрівачах. Димові 

труби з низькими теплоізоляційними властивостями корпусу потребують 

застосовування вставних газовідвідних стволів із антикорозійних матеріалів або 

заміни на труби з таких матеріалів. При цьому вказаний метод підсушування має 

слугувати запобіганню конденсатоутворенню лише в газовідвідних каналах до 

димової труби. 

6. На основі проведених досліджень запропоновано схемо-технічні та 

конструкторські рішення комплексних теплоутилізаційних установок з 

агрегатованими теплоутилізаторами, що компонуються: 

- поверхневими підігрівачами вхідної котлової води та води системи 

хімводоочищення з пучків оребрених труб; 
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- компактним контактно-поверхневим апаратом для нагрівання та 

зволоження повітря на горіння та поверхневим теплообмінником для 

підігрівання холодної води системи хімводоочищення. 

7. Результати виконаних досліджень покладено в основу розроблення 

рекомендацій з впровадження пропонованих комплексних теплоутилізаційних 

систем. Показано, що при застосуванні даних систем забезпечується підвищення 

КВТП котла в різних режимах його роботи: на 5,8 – 11,1 % для систем з 

підігріванням вхідної котлової води та води на хімводоочищення; на 8,9 – 11,4 % 

для систем з підігріванням котлової води та дуттьового повітря; на 11,3 – 17,8 % 

для систем з підігріванням і зволоженням повітря на горіння та нагріванням води 

на хімводоочищення. Строк окупності витрат на впровадження розроблених 

систем в комунальних котельнях змінюється в межах 1,0 – 2,5 років в залежності 

від типу застосовуваного устаткування, режимів його роботи тощо. 

8. Розроблені технічні рішення та результати науково-технічних 

досліджень використано при створенні запропонованого теплоутилізаційного 

устаткування в «ПАТ Київенерго» 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

ΔE – потужність ексергетичних втрат; Gк, Gпг, Gв – витрата утвореного в 

теплоутилізаційній системі конденсату, паливного газу та вологи, внесеної в 

топковий простір; m – маса теплоутилізаційної установки; вих
xNO , в

xNO  – обсяг 

викидів оксидів азоту за наявності та відсутності введення вологи в зону горіння;  

Q – теплопродуктивність теплоутилізаційної установки; Reг – число Рейнольдса для 

димових газів; S, Sопт – відношення площ теплообмінних поверхонь водо- та 

повітропідігрівачів та його оптимальне значення; tнс, tр, tпов – температура 

навколишнього середовища, точки роси та внутрішньої поверхні устя димової 

труби; Δt – величина підвищення температури димових газів у газопідігрівачі;  

W – річний обсяг вироблення теплової енергії в теплоутилізаційній системі;  

X1, X2 – вологовміст димових газів на вході і виході теплоутилізаційної системи;  

β – водопаливне співвідношення, пгвβ GG ; Δη, Δηс – приріст КПД (КВТП) котла, 

зумовлений застосуванням теплоутилізаційної системи, та його середньорічне 

значення; θ – середня температура нагріваної води між входом та виходом з 

теплоутилізатора, віднесена до точки роси; КВТП – коефіцієнт використання 

теплоти палива. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Новаківський М.О. Комплексні теплоутилізаційні системи для котлів 

малої та середньої потужності з підвищеним вологовмістом відхідних газів. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика». – 

Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено теплофізичному обґрунтуванню комплексних систем 

утилізації теплоти відхідних газів газоспоживальних котлів комунальної 

теплоенергетики при підвищених вологовмістах цих газів.  

Виконано комплекс досліджень тепловологісних режимів і теплової 

ефективності систем утилізації теплоти, призначених для підігрівання вхідної 

котлової води та холодної води на хімводоочищення, і систем з нагріванням 

котлової води та повітря на горіння. Наводяться результати досліджень щодо 

визначення ефектів впливу рівня вологовмісту відхідних димових газів котла на 

основні теплотехнічні характеристики цих теплоутилізаційних систем. 
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Представлено дані зіставлення показників ефективності та характеристик 

тепловологісного стану вказаних систем. Розглядаються переваги 

теплоутилізаційної технології з нагріванням котлової води і дуттьового повітря над 

технологією для нагрівання котлової води та води на хімводоочищення стосовно її 

теплової ефективності.  

Для теплоутилізаційної системи з підігріванням котлової води та повітря на 

горіння досліджено залежності від вологовмісту відхідних димових газів котла 

таких узагальнених характеристик цієї системи, як річне вироблення теплової 

енергії, середньорічний приріст ККД котла, оптимальне співвідношення площ водо- 

і повітропідігрівачів тощо. 

 Для різних типів котлів та режимів їхньої роботи виконано дослідження 

теплофізичних аспектів нової пропонованої комплексної теплоутилізаційної 

системи з попереднім підігріванням та зволоженням повітря на горіння і 

нагріванням холодної води на хімводоочищення. Наведено дані порівняльного 

аналізу основних характеристик вказаної системи та відповідної системи без 

нагрівання води на хімводоочищення.  

Розглянуто питання захисту газовідвідних трактів котелень з пропонованими 

теплоутилізаційними системами при підвищених вологовмістах димових газів.  

Показано, що при застосуванні даних систем забезпечується підвищення 

КВТП котла: на 5,8 – 11,1 % для систем з підігріванням вхідної котлової води та 

води на хімводоочищення; на 8,9 – 11,4 % для систем з підігріванням котлової води 

та повітря на горіння; на 11,3 – 17,8 % для систем з підігріванням і зволоженням 

повітря на горіння та нагріванням води на хімводоочищення. Строк окупності 

витрат на впровадження розроблених систем в комунальних котельнях змінюється в 

межах 1,0 – 2,5 років в залежності від типу застосовуваного устаткування, режимів 

його роботи тощо. 

Ключові слова: теплоутилізація відхідних газів, газоспоживальні котли, 

підвищений вологовміст, теплова ефективність, захист газовідвідних трактів. 

 

SUMMARY 

 

Novakivsky M.O. Complex heat- utilization systems for low and middle power 

boilers with increased moisture content of waste gases. - Qualifying scientific work on 

the rights of manuscripts. 

The thesis for a Degree of “Candidate of Technical Science”, specialty 05.14.06 – 

"Engineering Thermophysics and Industrial Heat-and-Power Engineering". – Institute of 

Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to the thermophysical justification of complex systems for heat 

utilization of the exhaust gases of gas consuming boilers of municipal heat power 

engineering with increased moisture content of these gases. 

A battery of studies of heat and moisture regimes and thermal effectiveness of heat 

utilization systems designed to heating of input boiler water and cold water for chemical 

water treatment, as well as systems with heating of boiler water and air for combustion 

were carried out. The results of studies to determine the effects of the level of moisture 
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content of the flue gases of the boiler on the main heat engineering characteristics of these 

heat utilization systems are given. The data of comparison of efficiency indicators and 

characteristics of the heat and moisture state of these systems are presented. The 

advantages of heat utilization technologies with heating of boiler water and blown air over 

the technology for heating boiler water and water for chemical water treatment are 

discussed with respect to its thermal efficiency. 

For heat utilization systems with heating of boiler water and air for combustion, the 

dependences on the moisture content of the flue gases of the boiler for such generalized 

characteristics of this system as the annual generation of heat energy, the average annual 

increase in the efficiency of the boiler, the optimum ratio of the areas of water and air 

heaters, and other, are studied. 

For different types of boilers and their operation modes, studies of the 

thermophysical aspects of the new proposed complex heat utilization system with 

preheating and humidification of air for combustion and heating of cold water for 

chemical water treatment are performed. The data of the comparative analysis of the main 

characteristics of this system and the corresponding system without water heating for the 

chemical water treatment are given. 

The issues of protection of gas removal ducts of boiler plants with the proposed heat 

utilization systems are considered at increased moisture content of flue gases. 

It is shown that when using these systems, the coefficient of utilization of the heat of 

the boiler fuel is increased: by 5.8 - 11.1% for systems with heating of the input boiler 

water and water for chemical water treatment; on 8,9 - 11,4% for systems with heating of 

boiler water and air for combustion; by 11.3 - 17.8% for systems with heating and 

humidifying air for combustion and heating water for chemical water treatment. The 

payback period for the cost of implementing the developed systems in municipal boiler 

houses varies within 1.0 - 2.5 years, depending on the type of equipment used, its 

operating modes, etc. 

Keywords: heat utilization of waste gases, gas consuming boilers, increased 

moisture content, thermal efficiency, protection of gas exhaust ducts. 

 


