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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»
(144 – Теплоенергетика). – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ,
2017.
Дисертацію

присвячено

теплофізичному

обґрунтуванню

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.
В роботі на основі огляду літературних та патентних джерел
розглядаються основні способи зволоження відхідних димових газів котлів.
Відмічається, що одним із прогресивних способів зволоження є введення
вологи в зону горіння котлоагрегата, що може забезпечувати значне скорочення
утворення оксидів азоту в топковому просторі котла. Аналізуються особливості
розглянутих комплексних теплоутилізаційних систем, що застосовуються за
вказаних умов. Зазначається, що ці системи подаються здебільшого як
винахідницькі рішення при незначному обсязі теплотехнічних досліджень, а
впровадження даних систем стримується через обмеженість їх спеціальних
теплофізичних

досліджень

та

недостатню

досконалість

конструкцій

відповідного устаткування.
В дисертації висвітлюються особливості розробленої в Інституті
технічної теплофізики НАН України загальної методики теплофізичних
досліджень комплексних теплоутилізаційних систем котельних установок при
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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 залежностей, то згідно з застосованою методикою число Nu для
х
димових газів визначається двома складовими, перша з яких Nu су
г відповідає

так званому сухому теплообміну, друга Nu кон
пов’язана з конденсацією водяної
г
пари на теплообмінних поверхнях теплоутилізаційного устаткування.
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.
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Наводяться та описуються стосовно до опалювальних комунальних
котлів схеми

досліджуваних

систем

теплоутилізації, призначених

для

підігрівання вхідної котлової води та холодної сирої води, що надходить на
хімводоочищення (система 1), і підігрівання вхідної котлової води та повітря на
горіння (система 2). Для цих систем в роботі виконано комплекс досліджень
тепловологісних

режимів

і

теплової

ефективності

в

діапазоні

зміни

вологовмісту відхідних димових газів котла Х1 від 0,14 до 0,2 кг/кг с.г.
Розглядаються одержані результати щодо ефектів впливу рівня вологовмісту Х1
на основні теплотехнічні характеристики вказаних теплоутилізаційних систем.
Наводяться дані зіставлення показників ефективності та характеристик
тепловологісного стану відхідних газів двох зазначених систем. На основі
виконаних

досліджень

стосовно

розглянутих

комплексних

систем

теплоутилізації водогрійних опалювальних котлів показано, що:
- рівень конденсації водяної пари в теплоутилізаційному устаткуванні
даних систем суттєво залежить від режиму роботи котла і зростає з
підвищенням вологовмісту Х1; при цьому 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;
-

приріст

ККД

(КВТП)

котла

Δη,

зумовлений

застосуванням

досліджуваних теплоутилізаційних систем, в цілому підвищується при
збільшенні

вологовмісту

Х1.

Так,

для

теплоутилізаційної

системи

з

підігріванням вхідної котлової води і повітря на горіння 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
становить 11,4%;
- 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
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переваги є найбільш значними при низьких температурах навколишнього
середовища; так, для tнс = -20°С величина Δη становить 5,8% та 8,9% для
першої і другої систем відповідно.
Для теплоутилізаційної системи з підігріванням котлової води та повітря
на горіння наводяться результати досліджень стосовно залежності від
вологовмісту відхідних димових газів котла таких узагальнених характеристик
цієї системи, як річне вироблення теплової енергії W, середньорічний приріст
ККД котла Δηс, витрата конденсату Gк, оптимальне співвідношення площ водоі повітрогрійного устаткування Sопт тощо. За результатами виконаних
досліджень встановлено, 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%. Показано, що при високих вологовмістах відхідних
газів котла Х1 ≥ 0,16 кг/кг с.г. вказане оптимальне співвідношення площ Sопт
становить приблизно 1,2 і не залежить від кліматичної зони України.
Велика увага в дисертаційній роботі приділяється дослідженням
теплофізичних аспектів нової пропонованої комплексної теплоутилізаційної
системи з попереднім підігріванням та зволоженням повітря на горіння і
нагріванням

холодної

сирої

води,

що

надходить

в

котельні

на

хімводоочищення. Для різних типів котлів (парового та водогрійного) і режимів
їхньої роботи при застосуванні даної системи виконано дослідження
тепловологісних характеристик димових газів та приросту КВТП котла.
Наведено результати порівняльного аналізу основних характеристик вказаної
системи та відповідної системи без нагрівання води на хімводоочищення.
Показано, що для пропонованої системи у порівнянні з 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 також, що при
зволоженні повітря у новій теплоутилізаційній системі обсяг викидів оксиду
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азоту може зменшуватися на 20...60 % в залежності від режиму роботи котла та
його типу.
В роботі розглядається також питання захисту газовідвідних трактів
котелень з пропонованими теплоутилізаційними системами при підвищених
вологовмістах

димових

газів.

Проводиться

аналіз

способів

захисту

газовідвідних трактів котельної установки для димових труб з різними
теплоізоляційними властивостями корпусу (цегляних та металевих). При цьому
особливу увагу приділяється можливості застосування таких методів захисту,
як підігрів димових газів перед їх надходженням до газовідвідного тракту,
встановлення внутрішніх газовідвідних стволів у димову трубу та застосування
димових труб із корозійностійких матеріалів. Показано, що при підвищених
вологовмістах відхідних димових газів котла (0,14 ≤ Х1 ≤ 0,2 кг/кг с.г.) для труб
з

високим

рівнем

теплоізоляційних

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 корозійно стійких матеріалів або заміни на
труби з таких матеріалів. При цьому вказаний метод підсушування має
слугувати запобіганню конденсатоутворенню лише в газовідвідних каналах до
димової труби.
Певна увага в роботі приділяється аналізу ефективності та оптимізації
розроблених комплексних систем утилізації теплових викидів котлоагрегатів із
застосуванням ексергетичних підходів. Виконано аналіз наявних методик
оцінювання ефективності теплоутилізаційних систем, подається класифікація
критеріїв ефективності і сформульовано основні етапи запропонованої
методики оцінювання ефективності та оптимізації цих систем. Наводятся
одержані функціональні залежності, необхідні для вирішення оптимізаційних
задач для даних систем. Представлено результати аналізу ефективності
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елементів комплексних теплоутилізаційних систем з підігріванням котлової
води та повітря на горіння.
Наводяться також результати аналізу техніко-економічних показників
пропонованих комплексних теплоутилізаційних систем.

За виконаними

оцінками строк окупності витрат на впровадження цих систем змінюється в
межах 1,0...2,5 роки в залежності від типу застосовуваного устаткування,
режимів його роботи тощо.
Одержані в результаті проведенних досліджень результати 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 котлової води і
повітря на горіння та на 11,3...17,8% для систем з підігріванням та зволоженням
дуттьового повітря і нагріванням холодної води на хімводоочищення.
На основі проведених досліджень в роботі 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;
- компактним контактно-поверхневим апаратом для нагрівання та
зволоження повітря на горіння та поверхневим теплообмінником для
підігрівання холодної води системи хімводоочищення.
Результати виконаних досліджень покладено в основу нового технічного
рішення поданої заявки на винахід «Котельна установка» та розроблення
рекомендацій з впровадження пропонованих комплексних теплоутилізаційних
систем.
Основні результати виконаних досліджень було використано при
проектуванні комплексних теплоутилізаційних систем для газоспоживальних
котлів комунальної теплоенергетики: систем з попереднім підігріванням
котлової води та води хімводоочищення або повітря на горіння до котла ТВГ-8
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і систем з підігріванням та зволоженням повітря на горіння та води
хімводоочищення до котла Е-1,0-9Гн-2.
Розроблені технічні рішення та результати науково-технічних досліджень
використано також при створенні запропонованого теплоутилізаційного
устаткування в «ПАТ Київенерго». Наводиться акт впровадження результатів
виконаних досліджень.
Серед наукових результатів дисертації, одержаних вперше, можна
відзначити такі:
1. Встановлено

залежність

тепловологісного

стану

і

показників

енергетичної ефективності комплексних теплоутилізаційних систем для
попереднього підігрівання котлової води та холодної води на хімводоочищення
від рівня вологовмісту відхідних димових газів котла.
2. Виконано оцінку впливу рівня вологості відхідних димових 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 роботи та
теплової ефективності комплексної системи утилізації теплоти з підігріванням
вхідної котлової води і води на хімводоочищення та системи для попереднього
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 різних методів захисту
газовідвідних трактів котла при підвищених рівнях вологовмісту його відхідних
газів.
Ключові слова: теплоутилізація відхідних газів, газоспоживальні котли
малої та середньої потужності, підвищений вологовміст, теплова ефективність,
захист газовідвідних трактів.
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SUMMARY

Novakovsky 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 new complex heat
utilization systems using recycled heat for various needs (heating of incoming boiler
water, cold water for chemical treatment, air for combustion and its humidification)
with regard to gas consuming boilers of low and medium power at elevated levels of
moisture content X1 of their waste gases.
In dissertation on the basis of the review of literary and patent sources, the
main methods of humidifying of the waste gases of boilers are considered. It is noted
that one of the progressive methods of humidification is the introduction of moisture
into the combustion zone of the boiler, which can provide a significant reduction in
the formation of nitrogen oxides in the furnace area of the boiler. The features of the
considered heat utilization systems used under these conditions are analyzed. It is
noted that these systems are presented mainly as inventive solutions with a small
amount of heat engineering investigations, and the introduction of these systems is
constrained due to the limited of special thermophysical studies these systems and
the insufficient perfection of the corresponding equipment.
The thesis highlights the features of the general methodology of
thermophysical studies of complex heat utilization systems of boiler plants with
increased moisture content of waste gases This general methodology develops at the
Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of
Ukraine and includes both separate elements:
a) the method of heat calculation of the complex heat utilization system;

13

b) the method for determining the heat and moisture characteristics of the gas
escape ducts of the boiler plant;
c) the technique of exergic analysis and optimization of complex heat utilization
systems.
The main features of the heat calculation of heat utilization systems in
conditions of deep cooling of flue gases consist, first, in carrying out the heat
calculation of the boiler at the high heat value of the fuel; secondly, in the
compilation of the heat balance of the boiler plant (a boiler with a heat utilization
system), taking into account the change in the moisture content of the flue gases in
the process of heat and mass transfer, and, thirdly, in determining the regularities of
heat transfer when cooling the flue gases below the dew point of the water vapor
contained in these gases, on special experimental dependences. With regard to these
dependencies, according to the methodology used, the number Nu for flue gases is
determined by two components, the first of which corresponds to the so-called dry
heat exchange, the second is associated with the condensation of water vapor on the
heat exchange surfaces of the heat utilization equipment.
The analysis of the reliability of the results of the performed computational
studies is carried out in the thesis. To this end, a comparison of the experimental and
calculated data has been performed for various elements of a complex heat utilization
unit. So, the results of the heat calculation of water-heating and air- heating heat
utilization units were compared with the data of heat engineering tests of the
corresponding equipment installed in the municipal boiler houses of the branch
"Zhilteploenergo "Kyivenergo". The calculation results of nitrogen oxide emissions
were compared with the data of other authors and own experimental studies. The
performed analysis has been shown quite satisfactory agreement of the compared
data.
The flowsheets of the studied heat utilization systems designed for heating
incoming boiler water and cold raw water entering the water treatment (system 1) and
heating of the incoming boiler water and air for combustion (system 2) are given and
described for heating communal boilers. For these systems, a complex of studies of
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heat and moisture regimes and heat efficiency in the range of the moisture content
change of the flue gases of the boiler X1 from 0.14 to 0.2 kg/kg d.g. was carried out.
The obtained results regarding the effects of the influence of the moisture content
level X1 on the main heat characteristics of these heat utilization systems are
considered.
The data of comparison of efficiency indicators and characteristics of the heat
and moisture state of the offgas of the two mentioned systems are given. On the basis
of the performed studies of the considered complex systems of heat utilization of
heating-water furnace boilers it is shown that:
- the level of condensation of water vapor in the heat utilization equipment of
these systems is significantly dependent on the operating mode of the boiler and
increases with increasing moisture content X1; besides in the entire range of
variation of X1 in the operating modes of the boiler, which correspond to low
environment temperatures, the indicated condensation level for the second system
is significantly higher than the corresponding level for the first of these heat
utilization systems;
- the increase in the efficiency (coefficient of use of fuel heat) of the boiler Δη
due to the use of the heat-utilization systems under study, generally increases
with an increase in the moisture content X1. Thus, for heat utilization system with
heating of incoming boiler water and combustion air at X1 = 0.14 kg / kg d.g. the
value of Δη reaches 9.5%, and at X1 = 0.2 kg / kg d.g. the maximum value of Δη
is 11.4%;
- heat utilization systems with heating of boiler water and air for combustion
have advantages over systems for heating boiler water and water for chemical
water treatment by increasing the efficiency of the boiler because of the relatively
low requirements for heat power for chemical water treatment under the given
conditions; these advantages are most significant at low environment
temperatures; thus, for environment temperatures of -20 °C, Δη is 5.8% and 8.9%
for the first and second systems, respectively.
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For the heat utilization system with heating of boiler water and air for
combustion, the results of studies of the dependence of the generalized characteristics
of this system on the moisture content of the flue gases of the boiler such as the
annual output of heat power W, the average annual increase in the boiler efficiency
Δηс, condensate consumption Gк, the optimum ratio of areas of water and air heating
equipment Sopt, etc. are given. Based on the results of the performed studies it was
established that an increase in the moisture content of X1 from 0.14 to 0.2 kg/kg d.g.
causes a significant increase in the values W, Δηc and Gk. Thus, the average annual
increase in the boiler efficiency Δηс, depending on climatic zones, increases by
14 ... 23%. It is shown that at high moisture content of the boiler wastet gas
X1 ≥ 0.16 kg/kg d.g. this optimum ratio of areas Sopt is approximately 1.2 and does not
depend on the climatic zone of Ukraine.
Much attention in the thesis is paid to the study of thermophysical aspects of
the new proposed complex heat utilization system with preliminary heating and
humidification of air for combustion and heating of cold raw water incoming the
boiler houses for chemical water treatment. For different types of boilers (steam and
hot water) and their operation modes, the use of this system is used to study the heat
and moisture characteristics of flue gases and the increase in the coefficient of use of
fuel heat of the boiler. The results of a comparative analysis of the main
characteristics of this system and the corresponding system without water heating for
the chemical water treatment are given. It is shown that for the proposed system,
compared to the system without water heating for chemical water treatment, the
moisture content of the flue gases after the heat utilization unit is significantly
reduced, and consequently heat losses with waste gases are reduced, and the total
heating capacity of the system increases to 1.3 ... 1.6 times and increase in the
coefficient of use of fuel heat of the boiler rises up to 5.5%. It is also established that
when the air in the new heat recovery system is humidified, the amount of nitrogen
oxide emissions can be reduced by 20 ... 60%, depending on the operation mode of
the boiler and its type.

16

The thesis also discusses the issue of protecting gas exhaust ducts of boiler
houses with the proposed heat utilization systems with increased moisture content of
flue gases. An analysis of the ways to protect the exhaust gas ducts of the boiler plant
for chimneys with different thermal insulation properties of the hull (brick and metal)
is made. Special attention is paid to the possibility of using such methods of
protection as preheating flue gases before they enter the exhaust gas duct, installing
internal exhaust gas tubes in the chimney, and using chimneys made of corrosionresistant materials. It has been shown that with increased moisture content of the
waste gases of the boiler (0.14 ≤ X1 ≤ 0.2 kg/kg d.g.) for tubes with a high level of
thermal insulation properties, the prevention of condensate formation in them is
effectively ensured by using the method of drying the flue gases after the heat
utilization by their heating in surface heat exchangers-gas heaters. Chimneys with
low thermal insulation properties of the hull require the use of plug-in exhaust gas
tubes from corrosion-resistant materials or replacement with tubes of such materials.
In this case, this drying method should serve to prevent condensate formation only in
the exhaust gas channels up to the chimney.
A certain attention is paid to the analysis of efficiency and optimization of the
developed complex systems for utilization of thermal emissions from boilers with the
use of exergy approaches. The analysis of available methods for evaluating the
efficiency of heat utilization systems has been performed, the efficiency criteria have
been classified and the main steps of the proposed methodology for assessing the
effectiveness and optimization of these systems have been formulated. The obtained
functional dependences, necessary for solving the optimization problems of these
systems, are presented. The results of the analysis of the efficiency of elements of
complex heat utilization systems with heating of boiler water and air for combustion
are given.
The results of the analysis of technical and economic parameters of the
proposed complex heat utilization systems are also given. According to the estimates,
the payback period for the implementation of these systems varies within 1.0 ... 2.5
years, depending on the type of equipment used, its operation modes, etc.
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The results of the research show that coefficient of use of fuel heat of boilers
with developed heat utilization systems is increased by 5.8 ... 11.1% for systems with
heating of incoming boiler water and cold water for chemical water treatment, by
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 blow air and heating of cold
water for chemical water treatment.
On the basis of the studies carried out, circuit-technical and design solutions
for complex heat utilization units with aggregated heat utilizations are proposed.
These aggregated heat utilizations are assembled:
- surface heaters of incoming boiler water and water of the chemical water
treatment system from bundles of finned tubes;
- a compact contact-surface apparatus for heating and humidifying air for
combustion and a surface heat exchanger for heating the cold water of a chemical
water treatment system.
The results of the studies are the basis for a new technical solution of the
submitted application for the invention "Boiler plant" and development of
recommendations for the introduction of the proposed complex heat utilization
systems.
The main results of the studies carried out were used in the design of complex
heat utilization systems for gas-consuming boilers of communal heat power
engineering: systems with preliminary heating of boiler water and water for chemical
treatment or air for combustion to the boiler TVG-8 and systems with heating and
humidifying air for combustion and water for chemical water treatment to boiler
E -1.0-9Gn-2.
The developed technical solutions and the results of scientific and technical
research were also used to create the proposed heat utilization equipment in “PJSC
Kyivenergo”. An act of implementing the results of the research is given.
Among scientific results of the thesis, received for the first time, it is possible
to note the following:
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1. The dependence of the heat and moisture state and energy efficiency indicators
of complex heat utilization systems for preliminary heating of boiler water and cold
water on the chemical water treatment from the level of moisture content of the flue
gases of the boiler is established.
2. The effect of the moisture level of the flue gases of the boiler on the main
characteristics of the heat utilization system with heating of the boiler water and air
for combustion was assessed.
3. In a wide range of changes in the moisture content of the boiler waste gases,
the data of the comparative analysis of the heat and moisture operating modes and the
heat efficiency of the complex heat utilization system with heating of the incoming
boiler water and water for the chemical water treatment and systems for preliminary
heating the boiler water and air for combustion were obtained.
4. Thermophysical substantiation of the proposed technical solution of the
complex heat utilization system with heating and humidification of air for
combustion and heating of cold water for chemical water treatment is carried out.
5. The conditions for the rational use of various methods for protecting the gas
exhaust ducts of the boiler at enhanced levels of the moisture content of its waste
gases are determined.
Keywords: heat utilization of waste gases, gas consuming boilers of low and
medium capacity, increased moisture content, heat efficiency, protection of gasexhaust ducts.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ср – теплоємність при постійному тиску, кДж/(кг·К);
D, d – діаметр, м;
E – ексергетична потужність, кВт;
e – питома ексергетична потужність;
F – площа поверхні теплообміну, м2;
G – витрата, кг/с;
h – питома ентальпія;
I – ентальпія газів, кДж;
Ii – зовнішні потоки;
і – питома масова ентальпія, кДж/кг;
К – коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2· К);
Квп – коефіцієнт рівня конденсації водяної пари;
kтех – ексерго-технологічний критерій ефективності, кг/кВт;
L, l – довжина, м;
m – маса, кг;
N – потужність;
Pij – тензор напружень;
P, р – тиск, Па;
Q – теплопродуктивність, Вт;
q – питома теплова потужність, Вт/м2;
qij – міжфазова теплота;
R – універсальна газова стала, кДж/(кг·К);
Rij – сила міжфазової взаємодії;
s – питома масова ентропія, КДж/(кг·К);
S – співвідношення площ теплообмінних поверхонь водогрійного та
повітрогрійного устаткування;
T – абсолютна температура, К;
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T0 – абсолютна температура навколишнього середовища, К;
t – температура, °С;
V – об’єм, м3;
W – річний обсяг вироблення теплоенергії, Гкал/рік;
w – концентрація;
X – вологовміст, кг/кг с.г. або кг/кг с.п.;
 – коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2·°С);
ά – коефіцієнт надлишку повітря;
ε – теплоексергетичний критерій ефективності;
Δ η – приріст ККД, або коефіцієнта використання теплоти палива КВТП, %;
 – безрозмірна середня температура нагріваної води;
μ – молярна маса, г/моль;
 – густина, кг/м3 .
Індекси:
б – барометричний;
в – вода;
вих або (2) – вихід;
вп – водопідігрівач;
втр – втрати;
вх або (1) – вхід;
г – гази;
зв – зворотний;
зд – зведений;
к, кон – конденсаційний (конденсат);
м – мокрий термометр;
макс – максимум;
мін – мінімум;
н – насадка, номінальний;
нс – навколишнє середовище;
оп – опалювальний період;
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опт – оптимальний;
ох – охолодження;
пв – повітря;
пов – поверхня;
пп – повітропідігрівач;
р – роса;
с, сух – сухий;
сер – середній, осереднений;
сум – суміш;
тр – труба;
ту – теплоутилізатор;
у – устя;
ч – чутливість.
Числа подібності:
Nu – число Нусельта;
Pr – число Прандтля;
Re – число Рейнольдса.
Основні скорочення:
ВД – вододогрівач;
ВЗ – водозбірник;
ВП ХВО – водопідігрівач системи хімводоочищення;
ГП – газопідігрівач;
КП – контактний повітропідігрівач;
ПВ – поверхневий водопідігрівач;
ПВХ – полівінілхлорид;
ПД – повітродогрівач;
ПН – повітронагрівач;
ХВО – хімводоочищення;
ЦН – циркуляційний насос.
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ВСТУП
Актуальність теми. Проблеми енергозбереження та покращення умов
довкілля стали пріоритетними в світовій енергетичній практиці. Основними
напрямами вирішення цих нагальних проблем, зокрема в малій енергетиці, є
покращення екологічних показників газоспоживальних котельних установок та
підвищення ефективності використання в них природного газу. Актуальність
наукових завдань за вказаними напрямами зростає у зв’язку з неуклінним
дорожчанням палива та посиленням

вимог щодо зменшення забруднення

навколишнього середовища такими тепловими установками.
Один із напрямів покращення екологічних показників котельних
установок полягає у зниженні викидів оксидів азоту в навколишнє середовище
завдяки пригнічуванню їх утворення в топковому просторі котла при зниженні
температури горіння. Зниження вказаної температури може досягатись,
зокрема, введенням вологи в зону горіння. При цьому дане введення може
реалізовуватись різними способами, наприклад додаванням води або пари у
підвідний повітропровід чи в зону горіння, попереднім зволоженням дуттьового
повітря різними шляхами тощо. За умов введення вологи в зону горіння згідно з
даними літературних джерел може бути досягнуто значне скорочення викидів
оксидів азоту в навколишнє середовище.
Стосовно напряму енергозбереження в практиці виробництва теплової
енергії котельними установками, то він реалізується шляхом застосування
сучасних технологій глибокої утилізації теплоти відхідних газів котлів [1-7].
Теплоутилізаційні технології при введенні вологи в зону горіння мають
характерні особливості, які пов’язані зі збільшеним вологовмістом відхідних
димових газів відповідно до обсягів введення цієї вологи. Серед таких
технологій особливо виділяються технології, пов’язані з підігрівом та
зволоженням повітря котельних установок. В цих технологіях застосування
підігріву дуттьового повітря призначене підвищити ККД котла, а його
зволоження – забезпечити зниження температури в топковому просторі, а
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відтак, і відповідне зменшення утворення оксидів азоту. З огляду на це, дані
технології

характеризуються

підвищеною

екологічною

ефективністю,

насамперед, через вказане пригнічування утворення оксидів азоту та завдяки
зменшенню шкідливих викидів, яке пов'язане зі зростанням ККД котла.
Теплоутилізаційні технології для котельних установок підвищеної
екологічності можуть застосовуватись і при інших способах введення вологи в
зону горіння. При цьому можуть використовуватись як традиційні, так і
модернізовані теплоутилізаційні схеми.
Найпоширенішим напрямом теплоутилізації відхідних газів водогрійних
опалювальних

котлів,

зокрема,

є

підігрівання

у

теплоутилізаційному

устаткуванні зворотної води системи теплопостачання перед надходженням її
до котла. У цьому разі утилізована теплота використовується безпосередньо в
котлі. При такому традиційному використанні утилізованої теплоти глибоке
охолодження димових газів реалізується тільки при зниженні температури води
в зворотній магістралі котельні нижче 50°С, тобто здебільшого лише в осінньовесняний період при відносно незначних навантаженнях котлоагрегата. За цих
умов приріст ККД котла становить зазвичай лише 3...6%.
З метою підвищення ефективності використання палива шляхом
реалізації

глибокого

охолодження

відхідних

газів

впродовж

усього

опалювального періоду необхідно використовувати утилізовану теплоту також
для нагрівання теплоносіїв більш холодних, ніж зворотна вода теплової мережі.
Тобто доцільно застосовувати модернізовані теплоутилізаційні системи з
використанням утилізованої теплоти для різних потреб. В таких системах
утилізована

теплота

окрім

нагрівання

тепломережної

води

може

використовуватись, наприклад, для підігрівання холодної води систем
хімводоочищення або нагрівання та зволоження дуттьового повітря. Вказані
системи забезпечуватимуть високу теплову ефективність теплоутилізаційного
устаткування шляхом глибокого охолодження відхідних димових газів котлів
протягом всього опалювального періоду.
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До проблем, що стримують широке впровадження теплоутилізаційних
технологій, окрім відносно низької ефективності, є і конденсатоутворення у
теплоутилізаторах, відвідних газоходах та димовій трубі через корозійну дію
утвореного конденсату з водневим показником рН = 5...6. При підвищених
рівнях

вологості

конденсатоутворення

відхідних

газів

посилюються,

котельних
що

установок

потребує

процеси

застосування

в

теплоутилізаційних схемах посилених заходів щодо захисту газовідвідних
трактів та повітропідвідних каналів.
При проектуванні теплоутилізаційних технологій необхідно також
враховувати спеціальні заходи і щодо антикорозійного захисту робочих
поверхонь устаткування та каналізаційних каналів, що контактують з
утвореним при глибокому охолодженні димових газів конденсатом.
Дана робота присвячена дослідженню теплофізичних аспектів створення
комплексних

теплоутилізаційних

систем

газоспоживальних

котельних

установок за умов підвищеного вологовмісту їхніх димових газів.
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), проекту «РЕСУРС» Р 5.6 «Подовження ресурсу
елементів теплоутилізаційних установок та димових труб газоспоживальних
котелень при застосуванні полімерних мікро- і нанокомпонентів» (№ ДР
0116U005310) та договору № ДЗ/453-2013 «Розроблення енергоощадних
технологій глибокого охолодження теплових викидів газоспоживаючих котлів
із використанням агрегатованих теплоутилізаційних установок» (№ ДР
0113U007343).
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Мета і завдання дослідження.
обґрунтування

нових

прогресивних

Метою роботи є теплофізичне
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 води і повітря, що надходить на горіння, при підвищених рівнях
вологовмісту 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 попереднім 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.
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Предмет дослідження – тепломасообмінні характеристики 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
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.
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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 розробленні комплексних
теплоутилізаційних
теплоенергетики:

систем
систем

для
з

газоспоживальних

підігріванням

котлів

котлової

води

комунальної
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
обґрунтування

внесок

вибору

здобувача.

методів

та

Автору

методик

дисертації

дослідження,

належить
розроблення

відповідного програмного забезпечення і виконання комплексу розрахунків.
Автор брав участь у обробленні 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
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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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РОЗДІЛ 1
СТАН ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
Теплотехнічна система – це сукупність взаємозв'язаних енергетичними
потоками і діючих як єдине ціле апаратів, у яких здійснюється певна
послідовність енергетичних процесів. Теплотехнічними системами є об'єкти,
зокрема, комунальної теплоенергетики і промислової теплотехніки, в яких
сукупність деякого числа елементів забезпечує перетворення і перенесення
енергії, однією із форм якої є теплота. До теплотехнічних систем належать і
теплоутилізаційні системи котельних установок.
В основному до складу цих систем входять різні функціональні та
з'єднувальні елементи:
- теплообмінні апарати (поверхневі);
- масообмінні апарати (контактні);
- обладнання для переміщення газів і рідин (вентилятори, димососи,
насоси);
- інші допоміжні елементи (ємкості, трубопроводи, повітроводи,
газоходи, гідравлічні затвори, регулювальні пристрої, бризковловлювачі тощо).
Теплоутилізаційна система у вигляді установки утилізації теплоти
відхідних димових газів котлоагрегатів є підсистемою складної теплотехнічної
системи – котельної установки.
Аналіз наявних теплоутилізаційних технологій проводився за даними
понад 150 джерел, що описують технічні рішення, в яких має місце зволоження
димових газів перед їхнім надходженням до газовідвідного тракту котельної
установки або у самому тракті перед надходженням до теплоутилізатора.
Вивчення відповідної технічної літератури показало, що інформацію, яка
стосується теми пошуку, можна розділити на три основні групи:
- теоретичні розробки і розрахункові дані;
- схемні пропозиції, що закладені у проекти;
- описи діючих установок та їхні експлуатаційні показники.
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Аналіз патентних та інформаційних матеріалів, які були розглянуті,
показав, що теплоутилізаційні технології в котельних установках можуть бути
систематизовані за способом зволоження димових газів:
- підмішуванням до димових газів водяної пари [7, 19-22];
- контактуванням димових газів з водою [23-37];
- підмішуванням до дуттьового повітря водяної пари [38, 39];
- контактуванням дуттьового повітря з водою [40-45];
- підмішуванням до димових газів і до дуттьового повітря водяної
пари [46];
- контактуванням димових газів і дуттьового повітря з водою [47-49];
- контактуванням димових газів і дуттьового повітря з водою та
підмішуванням до дуттьового повітря водяної пари [50,51];
- підігріванням та зволоженням дуттьового повітря у теплоутилізаційних
системах з контактним водоповітряним тепломасообмінником (випарником) і
газоводяним тепломасообмінником (конденсатором) при одноконтурному
з'єднанні їхніх водяних трактів [15, 17, 39, 52-91];
- підігріванням та зволоженням дуттьового повітря у теплоутилізаційних
системах з контактним водоповітряним тепломасообмінником (випарником) і
газоводяним

тепломасообмінником

(конденсатором)

при

двоконтурному

з'єднанні їхніх водяних трактів через спільний проміжний поверхневий
теплообмінник [16, 92-100].
Вказані способи застосовуються відповідно до типу котла в котельній
установці (водогрійний чи паровий), або незалежно від типу котла.
1.1. Способи зволоження відхідних димових газів котлів при застосуванні
теплоутилізаційних технологій
1.1.1. Підмішування до димових газів водяної пари
Такі технології використовуються в котельних установках з паровими
котлоагрегатами [7, 19-22]. Випар атмосферного термічного деаератора
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подається в газохід відхідних димових газів котлоагрегату перед місцем
розміщеного в газоході теплоутилізатора. В котельних установках [19] функцію
теплоутилізатора виконує контактний тепломасообмінник, у джерелах [15-22] –
поверхневий конденсаційний теплообмінник.
Теплоутилізаційна технологія для котельної установки з поверхневим
конденсаційним теплоутилізатором [7, 20-22] дозволяє вилучити попередню
дегазацію живильної води, яка застосовується в установках з контактним
теплоутилізатором, тобто знизити капітальні вкладення в експлуатаційні
витрати, утилізувати випар деаератора та інтенсифікувати теплообмін у
теплоутилізаторі завдяки ефекту сукупності дій глибокого охолодження
димових газів і додаткового зрошення зовнішньої поверхні теплообміну
теплоутилізатора сконденсованим випаром, а також покращити умови роботи
димососа, що підвищує економічність і надійність роботи котельні. В системі
[22] в газохід перед теплоутилізатором вводиться випар з сепаратора
безперервної продувки котлоагрегату.
1.1.2. Контактування димових газів з водою
Такі технології застосовуються в котельних установках з водогрійними
або паровими котлами [23-36]. Основні процеси технологій – це підігрівання
води з її випаровуванням – зволоження димових газів у випарнику та наступне
охолодження димових газів з конденсуванням водяної пари – утилізація
теплоти

зволожених

теплоутилізаційних

димових
системах

газів

у

конденсаторі.

«випарник-конденсатор»

При
обидва

цьому

в

основні

елементи системи, як правило, мають свої незалежні, тобто не з’єднані між
ними водяні контури або водяні (випарника) та повітряні (конденсатора) [27],
за винятком [36]. В розглянутих теплоутилізаційних системах «випарникконденсатор» має місце достатньо широкий набір їхніх варіантів.
У технічних рішеннях теплоутилізаційних систем [23,24] як випарник
застосовується контактний газоводяний тепломасообмінник, а як конденсатор –
поверхневий газоводяний теплообмінник.
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У системах теплоутилізації [23], призначених для зволоження димових
газів із сепараторів безперервної та періодичної продувки у вприскувальний
пристрій випарника надходить продувочна вода і розпилюється у газоході після
котлоагрегату. У цих системах для очищення димових газів при роботі
котельної установки на резервному паливі застосовується підведення до
вприскувального пристрою лужного розчину; при контактуванні з димовими
газами, що містять оксиди сірки, відбувається нейтралізація цього розчину.
Особливістю теплоутилізаційної системи [24] є те, що випарник
включено у циркуляційний контур з циркуляційним насосом, крім того
випарник має окремі підвідний та відвідний патрубки. Підключення до
підвідного патрубка випарника трубопроводу сирової води від зовнішнього
джерела водопостачання забезпечує вироблення більшої кількості додаткового
конденсату та відведення його через відповідний патрубок.
У теплоутилізаційних системах [25, 26] у водяний рециркуляційний
контур випарника включені і інші поверхневі теплообмінники – конденсатор і
газопідігрівач, послідовно розміщені за напрямком руху димових газів після
випарника. У конденсатор надходить холодна вода перед подаванням її до
системи гарячого водопостачання; тут вона підігрівається, а далі – догрівається,
проходячи через проміжний поверхневий двоступінчастий теплообмінник,
включений між насосом і зрошувачем [26]. В усіх зазначених системах [25, 26]
процес охолодження у випарнику димових газів супроводжується конденсацією
з них частини водяної пари. Далі насичені водяною парою димові гази у
конденсаторі віддають теплоту воді контуру гарячого водопостачання з
подальшою конденсацією водяної пари.
У технічних рішеннях теплоутилізаційних систем [27, 28] як випарник
застосовується контактний газоводяний тепломасообмінник, а як конденсатор –
поверхневий газоповітряний теплообмінник. Завдяки певним удосконаленням
в технічних рішеннях цих систем досягається підвищення експлуатаційної
надійності установки шляхом зменшення корозії димової труби, підвищення
ефективності

шляхом

розширення

діапазону

змінення

температурних
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потенціалів

теплоносіїв,

підвищення

економічності

та

компактності,

підвищення ефективності шляхом розширення діапазону теплопродуктивності.
У теплоутилізаційній системі [29] випарник виконано у вигляді
контактної порожнистої газоводяної камери, а конденсатором є поверхневий
газоводяний

зрошувальний

теплообмінник.

Теплообмінники

розміщені

співвісно між собою у вигляді циліндричних спіралей, причому витки спіралей
одного теплообмінника розміщені між витками іншого.
Дані системи характеризуються тим, що теплоутилізаційні установки
агрегатовані в одному корпусі з верхнім підведенням димових газів.
Теплоутилізаційний агрегат містить встановлені в корпусі утилізаційний
поверхневий

теплообмінник

(конденсатор)

та

проміжний

поверхневий

теплообмінник, який підігріває воду перед зрошувачем з оригінальним
розміщенням сопел, встановленим над обома теплообмінниками. В даній
системі завдяки збільшенню часу контактування димових газів з водою ця водо
підігрівається до більш високої температури. Водяна пара з димових газів
конденсується на теплообмінниках і збільшує коефіцієнт тепловіддачі з
зовнішньої сторони

поверхонь нагрівання. Підігріта в утилізаційному

теплообміннику вода відводиться до споживача.
Особливістю теплоутилізаційних систем [30, 31] є виконання випарника у
вигляді подвійної контактної порожнистої газоводяної камери, а конденсатором
слугує поверхневий газоводяний зрошувальний теплообмінник. У зазначених
системах теплоутилізатор містить поверхневий теплообмінник з підведенням
димових газів з нижнього боку, а відведення – з верхнього. Під і над
теплообмінником розміщені нижній та верхній зрошувачі. Під нижнім
зрошувачем встановлено водозбірник, який через насос підключено до
верхнього

та

нижнього

зрошувачів

з

утворенням

їхніх

замкнених

циркуляційних контурів.
У теплоутилізаційній системі [32], аналогічній системі [31], застосовано
двоступінчастий агрегат зі зрошувальними теплообмінниками. Компоновка
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агрегату П-подібна (димові газі рухаються спочатку знизу до верху, а потім
зверху до низу). Кожний ступінь має свій циркуляційний контур.
Технічне рішення агрегата теплоутилізаційної системи [33] засноване на
двоступінчастому підігріванні води споживача. Димові гази рухаються знизу до
верху. Першим за напрямком руху газів розміщено другий ступінь підігріву
води – зрошувальний теплообмінник, над ним – поверхневий теплообмінник –
перший

ступінь. У

верхній

частині

агрегату розміщено

водогазовий

теплообмінник – газопідігрівач. У водяний циркуляційний контур включено
піддон, насос, водяну порожнину газопідігрівача, зрошувач. Зволоження газів
реалізується у контактній порожнистій газоводяній камері (випарнику) над
зрошувальним теплообмінником, осушування та конденсування водяної пари з
газів – у поверхневому теплообміннику (конденсаторі).
У корпусі теплоутилізаційного агрегату системи [34] розміщено
вертикальну перегородку у вигляді оболонки з подвійними стінками, яка
охоплює зрошувальний теплообмінник, що дозволяє розділити потік димових
газів на два потоки – високотемпературний та зволожений. Це забезпечує
утилізацію теплоти димових газів на чотирьох поверхнях нагрівання з
отриманням теплоносія високопотенційної теплової енергії – гарячої води або
водяної пари.
Теплоутилізаційна технологія системи [35] полягає у охолодженні
димових газів у газовій порожнині зрошувального теплообмінника, де
сепарується волога, пропускаються димові гази через шар адсорбента, які
доохолоджуються у регенеративному теплообміннику та виводяться в
атмосферу. Тут термічна регенерація насиченого адсорбента позмінно в одному
з двох паралельно підключених адсорберів димовими газами здійснюється під
розрідженням шляхом ежектування димових газів і десорбованої при
регенерації водяної пари активним потоком підживлювальної води системи.
Дана

система

дозволяє

збільшити

теплопродуктивність

за

рахунок

використання акумульованої в шарі адсорбента теплоти адсорбції, зменшити
витрату димових газів на регенерацію насиченого адсорбента завдяки
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вакуумуванню регенерованого шару, зменшити енергетичні витрати і потреби у
воді для зрошування теплообмінних поверхонь.
У теплоутилізаційному агрегаті системи [36] першим за напрямком руху
димових газів розміщено водогазовий зрошувальний теплообмінник зі своїм
водяним циркуляційним контуром. Далі розміщено утилізаційний газоводяний
поверхневий теплообмінник, а на виході димових газів з верхньої частини
агрегату розміщено повітропідігрівач. Димові гази спрямовуються в нижню
частину агрегату на вхід нагрівної порожнини водогазового зрошувального
теплообмінника. У грійну порожнину цього теплообмінника надходять димові
гази після котлоагрегату, які охолоджуються і зволожуються у зрошувальному
теплообміннику (випарнику), далі охолоджуються з випадінням конденсату в
утилізаційному

теплообміннику

та

повітропідігрівачі

(конденсаторах),

підігріваються у нагрівній порожнині зрошувального теплообмінника і
осушуються та подаються в димову трубу, в яку також надходить частина
підігрітого у повітропідігрівачі повітря. Подавання в димову трубу осушеного
зовнішнього повітря додатково знижує можливість конденсування вологи на її
внутрішній поверхні.
Газохід теплоутилізаційної системи [37] має підйомні, опускні та
горизонтальні ділянки, в першій з яких послідовно за напрямком руху димових
газів встановлено одну над іншою конденсаційну та випарну камери; в газоході
розміщено поперечну перфоровану перегородку між цими камерами. Димові
гази надходять у випарну камеру, де зволожуються та охолоджуються водяним
конденсатом, що крапає з перегородки. Конденсат утворюється в результаті
подальшого охолодження зволожених димових газів на поверхні нагрівання
утилізаційного теплообмінника, розміщеній у конденсаційній камері.
1.1.3. Підмішування до дуттьового повітря водяної пари
Такі технології передбачають використання отриманої у паровому котлі
водяної пари після зниження її тиску в редукційно-охолоджувальній установці
[38, 39]. Крім того, може використовуватися отримана у теплоутилізаторі
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котлоагрегату пара пониженого (нижче атмосферного) тиску, яка стискається в
інжекторі до необхідного (вище атмосферного) тиску і подається у
газопальниковий пристрій котлоагрегату [39].
У [38] в енергетичних парових котлоагрегатах з багатосекційними
повітропідігрівачами для зволоження димових газів застосовується отримання
водяної пари за рахунок охолодження в одному з міжсекційних повітроводів
підігрітого повітря. Для цього у повітроводі розміщується теплообмінникводовипарник, в якому вода, що подається в нього, підігрівається і
випаровується. Утворена водяна пара надходить у вхідний повітровід
повітропідігрівача, де змішується з дуттьовим повітрям.
1.1.4. Контактування дуттьового повітря з водою
Ці технології застосовуються зокрема в котельних установках, оснащених
поверхневими повітропідігрівачами [40-42].
У [40-42] контактування повітря з водою відбувається у повітроводі за
напрямком руху повітря після повітропідігрівача, де розпилена форсункою вода
зволожує підігріте повітря. При цьому в [40] для розпилу подається холодна
вода, а в [42] у повітроводі розміщено теплообмінник, в якому підігрівається
вода, що подається у форсунку.
У джерелах [40, 43-45] описано контактування дуттьового повітря з
водою із застосуванням контактних водоповітряних тепломасообмінників
різних конструкційних рішень у різноманітних теплоутилізаційних системах.
Наприклад

можливе

зволоження

дуттьового

повітря,

підігрітого

у

повітропідігрівачі, у контактному водоповітряному тепломасообміннику, де
підігрівається мережна або живильна вода. Охолоджене та зволожене повітря
подається через газопальниковий пристрій котлоагрегату у його топкову
камеру, де природний газ згоряє при зниженій температурі в зоні горіння, що
призводить до зменшення вмісту оксидів азоту в продуктах згоряння.
У [41] частина підігрітого у повітропідігрівачі дуттьового повітря
подається по лінії рециркуляції через контактний водоповітряний випарник до
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входу

повітропідігрівача.

змішується

з

У

повітрям,

що

випарнику

повітря

надходить

у

охолоджується,

повітропідігрівач.

потім
Завдяки

охолодженню та зволоженню дуттьового повітря у випарнику знижується
температура відхідних димових газів за повітропідігрівачем та зменшується
утворення в них оксидів азоту.
1.1.5. Підмішування до димових газів і дуттьового повітря водяної пари
Технологія розроблена в [46] для газоспоживальної котельної установки з
контактним газоводяним теплоутилізатором та повітряним декарбонізатором.
При цьому патрубок відведення випару атмосферного деаератора підключено
до газоходу між котлоагрегатом і теплоутилізатором та до вхідного короба
дуттьового вентилятора. До цього ж короба підключено патрубок відведення
випару повітряного декарбонізатора. При насиченні дуттьового повітря
водяною парою частина випару деаератора подається в газохід. Така схема
теплоутилізаційної системи дозволяє за рахунок утилізації випару деаератора та
декарбонізатора підвищити теплову ефективність котельної установки, а
завдяки зволоженню дуттьового повітря зменшити генерацію оксидів азоту при
спалюванні природного газу.
1.1.6. Контактування димових газів та дуттьового повітря з водою
Ці технології призначені для теплоутилізаційних систем котельних
установок,

оснащених

контактними

газоводяним

і

водоповітряним

тепломасообмінниками [47-49].
Теплоутилізаційна система котельної установки [47] містить розміщений
у відвідному газоході установки двоступінчастий контактний газоводяний
тепломасообмінник і розміщений у повітроводі контактний водоповітряний
тепломасообмінник. Система містить рециркуляційний водяний контур, у який
паралельно

включено

грійними

порожнинами

два

поверхневих

теплообмінники. Охолоджені у першому ступіні контактного газоводяного
тепломасообмінника димові гази надходять у другий за напрямком їхнього
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руху ступінь, де відбувається подальше їх охолодження з конденсацією з них
водяної пари. У котельній установці забезпечується зменшення викидів
шкідливих речовин у навколишнє середовище завдяки зменшенню генерування
оксидів азоту в топковій камері котлоагрегату при зволоженні дуттьового
повітря та промиванні димових газів водою.
У [48] в газоході котельної установки розміщено послідовно за
напрямком руху димових газів контактний газоводяний тепломасообмінник і
контактний водоповітряний тепломасообмінник. В контактному газоводяному
тепломасообміннику під зрошувачем розміщено поверхневий теплообмінник,
включений у газовий тракт котельної установки перед димососом для
запобігання конденсації водяної пари з димових газів у димовій трубі. Підігріте
та зволожене у контактному водоповітряному тепломасообміннику дуттьове
повітря подається у газопальниковий пристрій котлоагрегату і в процесі горіння
природного газу забезпечує зменшення утворення оксидів азоту.
Така ж схема підключення контактного газоводяного та контактного
водоповітряного тепломасообмінників застосовано в [49]. При цьому схема
теплоутилізаційної системи відрізняється від системи в [48] технологією
тепловологісного захисту газовідвідного тракту котельної установки: у
відвідному газоході після контактного водоповітряного тепломасообмінника
розміщений поверхневий теплообмінник, в якому підігрівається повітря і
підмішується до потоку охолоджених димових газів перед димовою трубою.
1.1.7. Контактування димових газів

і дуттьового повітря з водою та

підмішування до дуттьового повітря водяної пари
Така технологія описана в [50, 51]. Елементи теплоутилізаційної системи
скомпоновані в одному агрегаті. Димові гази після котлоагрегату за напрямком
їхнього руху надходять у грійну порожнину газопідігрівача, після якого
зрошуються водою безперервної та періодичної продувки і через верхній
розподільний насадковий шар надходять у поверхневий газоповітряний
теплообмінник (випарник). На поверхні випарника відбувається випаровування
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води (зволоження димових газів), завдяки чому значно збільшується коефіцієнт
тепловіддачі з газової сторони у порівнянні з конвективним теплообміном.
Зволожені у випарнику димові гази проходять через нижній розподільний
насадковий шар і додатково зволожуються при контактуванні з конденсатом,
що утворюється на теплообмінній поверхні газоповітряного конденсатора;
передавання теплоти в ньому зі сторони димових газів таке ж ефективне, як і у
випарнику, тому що має місце зворотний за напрямком фазовий перехід води –
конденсація. Зневоднені димові гази проходять через нагрівну порожнину
газопідігрівача і далі димососом через димову трубу викидаються в атмосферу.
Дуттьове повітря послідовно проходить газоповітряний конденсатор,
охолоджувач конденсату – водоповітряний теплообмінник і газоповітряний
випарник.

На

всмоктувальній

стороні

дуттьового

вентилятора,

який

розміщується на вході в конденсатор, створюється понижений тиск, що
забезпечує надходження випару з деаератора. Дозовані вприски води перед
кожною теплообмінною поверхнею створюють всередині поверхні водяну
плівку, яка випаровується внаслідок передавання теплоти від димових газів,
завдяки чому має місце зволоження дуттьового повітря. Наявність підвищеної
кількості водяної пари в дуттьовому повітрі забезпечує зниження концентрації
оксидів азоту при згорянні природного газу в топковій камері котлоагрегату.
1.2.

Теплоутилізаційні

технології

при

підвищеному

вологовмісті

відхідних газів котельних установок
1.2.1. Одноконтурні теплоутилізаційні системи
Такі технології з контактним водоповітряним тепломасообмінником
(випарником) і газоводяним тепломасообмінником (конденсатором) при
одноконтурному з'єднанні їхніх водяних трактів застосовуються незалежно від
типу котлів (парових або водогрійних), при цьому забезпечується зменшення
концентрації оксидів азоту у відхідних газах котельної установки [1, 15, 17, 39,
52-91].
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Розглянуті системи включають такі типи основного устаткування:
- контактний випарник, контактний конденсатор [15, 17, 39,52-81];
- контактний випарник, зрошувальний конденсатор [82-84];
- зрошувальний випарник, зрошувальний конденсатор [85, 86];
- контактний випарник, поверхневий конденсатор [1, 87-91].
Загальні дані стосовно розглянутих теплоутилізаційних систем наведено
у [15, 17, 39, 52-56]. Здійснення контактного підігрівання дуттьового повітря і
контактного охолодження димових газів рекомендується тільки з екологічних
міркувань, тому що таке рішення супроводжується шкодою у три рази меншою,
ніж при вприскуванні води в топку котлоагрегату [52]. Згідно ж з показниками
теплового і матеріального балансів системи ефективність теплоутилізаційної
технології забезпечується шляхом використання частини теплової енергії,
отриманої у конденсаторі, яка є надлишковою для використання у випарнику.
Тим не менше у теплоутилізаційних системах [15, 52-54] такі умови не
визначені. У [55] в схемі теплоутилізаційної системи розміщено зовнішній
споживач теплоти і у [56] – водоводяний теплообмінник для підігрівання води
зовнішніх споживачів теплоти. Крім того, у [56] здійснено агрегатування
теплоутилізаційної системи, з розміщенням контактного водоповітряного
тепломасообмінника

над

газоводяним

тепломасообмінником.

Таке

компонування забезпечує застосування лише одного насоса у водяному
циркуляційному контурі системи. В котельних установках [15, 55] підігріте та
зволожене в теплоутилізаційній системі дуттьове повітря догрівається у
поверхневому [15] або регенеративному [55] повітропідігрівачі.
Відмінністю теплоутилізаційної системи [57] є підігрівання сирової води
у водоводяних теплообмінниках, а хімічно очищеної – безпосередньо при
контактуванні з димовими газами, при цьому в контактний водоповітряний
тепломасообмінник спрямовується тільки частина дуттьового повітря. У
теплоутилізаційній системі [58] надлишкова теплота, отримана в конденсаторі,
використовується для підігрівання сирої води у водоводяному теплообміннику,
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через який проходить частина води циркуляційного контуру, підігрітої у
контактному газоводяному тепломасообміннику.
У водопідготувальний контур котельної установки [59] між системою
хімводоочищення і деаератором включено конденсатор основного адіабатного
випарника. У газовому тракті теплоутилізаційної системи установки за
котлоагрегатом

послідовно

розміщені

два

контактні

газоводяні

тепломасообмінники. Через перший – циркулює вода в контурі з основним
адіабатним випарником, через другий – вода в контурі з додатковим адіабатним
випарником, через конденсатор якого проходить вода в циркуляційному
контурі з контактним водоповітряним тепломасообмінником. Водяна пара, що
утворюється

у

випарнику,

конденсується

на

зовнішній

поверхні

теплообмінника конденсатора і віддає теплоту воді, що надходить у контактний
водоповітряний тепломасообмінник. Конденсат зі збірника додаткового
адіабатного випарника надходить у деаератор, тим самим додає відповідну
кількість конденсату до утвореного в основному адіабатному випарнику і
зменшує необхідну продуктивність системи хімводоочищення.
Теплоутилізаційна система [60] містить теплоутилізаційний агрегат, в
якому верхня частина – контактний водоповітряний тепломасообмінник. У
агрегаті підігрівається хімічно очищена вода, яка циркулює в контурі «агрегат насос - поверхневий водоповітряний теплообмінник - водоводяний підігрівач
сирової води - агрегат». Підігріта сирова вода надходить в систему
хімводоочищення, далі – в теплоутилізаційний агрегат, з якого частина хімічно
очищеної

води

підігрівається

подається
та

в

деаератор.

зволожується

у

Частина
контактному

дуттьового

повітря

водоповітряному

тепломасообміннику і перед надходженням до газопальникового пристрою
котлоагрегату

змішується

з

іншою

частиною

повітря,

підігрітого

у

поверхневому водоповітряному теплообміннику. Таке технологічне рішення
забезпечує
підключення

зменшення відносної вологості повітря перед вентилятором, а
поверхневого

водоповітряного

теплообмінника

перед

водоводяним підігрівачем сирової води запобігає замерзанню трубопроводу
води циркуляційного контуру.
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У циркуляційний контур теплоутилізаційної системи [61, 62] після
контактного

газоводяного

теплообмінника

включено

водоповітряний

декарбонізатор, після якого частина води байпасує контактний водоповітряний
тепломасообмінник, і в байпасну лінію включено грійну порожнину
поверхневого водоводяного теплообмінника. У теплоутилізаційній системі [61]
через нагрівну порожнину цього теплообмінника проходить хімічно очищена
вода, у системі [62] сира вода. Підігріте та зволожене дуттьове повітря
спрямовується

через

трубчастий

повітропідігрівач

у

топкову

камеру

котлоагрегату. У системі [62] третина холодного повітря проходить через
калорифер, де підігрівається відбираною парою; потім здійснюється змішення
потоків

повітря

–

з

калорифера

та

контактного

водоповітряного

тепломасообмінника, що забезпечує осушування дуттьового повітря перед
повітропідігрівачем. Осушування димових газів перед димососом здійснюється
байпасуванням частини гарячих димових газів повз контактний газоводяний
тепломасообмінник.
Теплоутилізаційна система [63] характеризується тим, що в ній
передбачено підведення до водяного циркуляційного контуру сирової води у
обсязі, необхідному для додаткового подавання у систему хімводоочищення;
така ж кількість води відводиться з контуру і змішується з водою, підігрітою у
підігрівачі сирової води, і далі суміш надходить до системи хімводоочищення.
У теплоутилізаційній системі [64] застосовано декарбонізацію частини
води,

підігрітої

у

контактному

газоводяному

теплообміннику

перед

надходженням до системи хімводоочищення. Крім того, частина цієї води
подається у контактний нагрівач природного газу за допомогою насосу
декарбонізатора, зважаючи на надлишковий тиск газу. Після контактного
теплообмінника

декарбонізація

води,

яка

подається

у

контактний

водоповітряний тепломасообмінник, відбувається безпосередньо в останньому
при контактуванні з потоком дуттьового повітря.
У статтях [17, 65] наведено дані щодо удосконалення технологічної схеми
котельної установки з комплексною теплоутилізаційною системою «випарник-
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конденсатор», що забезпечує зменшення у 2 рази площі, яку займає установка,
кількості насосів, витрачання електричної енергії на власні потреби, у 3 рази –
трубопроводні комунікації з запірною та регулювальною арматурою, на 30%
витрат металу на контактні апарати. Зовнішній споживач підігрітої в
теплоутилізаційній установці сирової води – система хімічного водоочищення
котельної установки.
У паровій котельній установці [66] у водяний циркуляційний контур
теплоутилізаційної

системи

«випарник-конденсатор»

між

насосом

конденсатора і водорозподільниками двоступінчастого випарника включено
грійну порожнину поверхневого водоводяного теплообмінника, а в його
нагрівній порожнині підігрівається сирова вода. Далі в пароводяному
теплообміннику, у грійну порожнину якого подається водяна пара після
споживача теплової енергії, сирова вода догрівається і надходить у систему
хімводоочищення. Така схема забезпечує доповнення підживлювальною водою
системи теплопостачання, підключеної до пароводяного бойлера.
У [67] пропонується теплоту відхідних димових газів використовувати у
теплоутилізаційній системі для двох цілей: підігріву та зволоження дуттьового
повітря котлоагрегату та підігріву підживлювальної води для парових
котлоагрегатів
Підігрівання

і

тепломережі

та

зволоження

(зовнішні
дуттьового

споживачі

теплової

повітря

енергії).

здійснюється

в

двоступінчастому контактному тепловому агрегаті, верхня частина якого
використовується для підігріву циркуляційної води до 50...70°С, а в нижній
частині вода охолоджується дуттьовим повітрям. Систем тепловологісного
захисту газовідвідного та повітряного трактів не передбачено.
Теплоутилізаційна система для зволоження та попереднього підігрівання
дуттьового повітря [68] працює наступним чином. Димові гази проходять через
поверхневий повітропідігрівач котлоагрегату, регенеративний водонагрівач та
контактний газоводяний теплообмінник, після чого змішуються з байпасною
частиною гарячих димових газів і викидаються в атмосферу. Вода, підігріта у
контактному

газоводяному

тепломасообміннику,

догрівається

в
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регенеративному водонагрівачі до температури, яка значно перевищує
температуру мокрого термометра, після чого подається у контактноповерхневий

водоповітряний

тепломасообмінник.

Після

зволоження

і

підігрівання дуттьове повітря надходить у поверхневий повітропідігрівач, а
вода циркуляційного контуру – у нагрівну порожнину підігрівача сирової води і
далі – у контактний газоводяний тепломасообмінник.
Особливістю теплоутилізаційної системи [69] є її виконання у вигляді
теплоутилізаційного агрегату, у вертикальному корпусі якого є газова та
повітряна камери, перша з яких розділена вертикальною перегородкою на
відсіки, в одному з яких є регулювальна заслінка. У перегородці передбачено
вікна для підведення і перепуску димових газів. Конструкція агрегату дозволяє
отримати для зовнішніх споживачів підігріту воду з різними температурами,
зокрема підігріту сирову воду перед системою хімводоочищення та воду на
технологічні та побутові потреби.
У

теплоутилізаційній

системі

[70]

контактний

газоводяний

тепломасообмінник і контактний водоповітряний тепломасообмінник виконано
двоступінчастими. В теплоутилізаційній установці досягається отримання
додаткової теплоти у вигляді додаткового обсягу гарячої води для споживачів
(системи хімводоочищення, системи гарячого водопостачання тощо).
Теплоутилізаційна технологія, у якій застосовується часткове осушування
підігрітого

та

зволоженого

повітря

перед

надходженням

його

до

газопальникового пристрою котлоагрегату, пропонується у котельній установці
[71]. Тут використовуються двоступінчасті агрегати – повітрогрійний та
газоохолоджувальний.
Відмінність
конденсатор»

[72]

теплоутилізаційної
полягає

в

технології

забезпеченні

в

системі

подавання

«випарник-

такого

обсягу

циркуляційної води в контактний водоповітряний тепломасообмінник, який
забезпечуватиме парціальний тиск водяної пари в димових газах 30...50 кПа. У
теплоутилізаційній

системі

[73]

частину

води

після

водоповітряного

тепломасообмінника відбирають і подають на рециркуляцію обминаючи
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контактний водоповітряний тепломасообмінник, що дозволяє підтримувати
заданий оптимальний парціальний тиск водяної пари у дуттьовому повітрі і
постійну його вологість, що підвищує ефективність спалювання газу.
У теплоутилізаційних системах [74-77] як теплоносій застосовується
водяний розчин солей лужних або лужноземельних металів. У [74, 75] до
циркуляційного

контуру

контактного

газоводяного

тепломасообмінника

підключено поверхневий теплообмінник – споживач теплової енергії. У [76]
традиційна теплоутилізаційна система «випарник-конденсатор» оснащена
електролізером, наявність якого забезпечує генерацію у розчині окислювача,
наприклад, гіпохлорита, який у свою чергу забезпечує доокислення оксиду
вуглецю та оксидів азоту в димових газах до диоксидів. У [77] застосовується
рециркуляція підігрітого та зволоженого у випарнику дуттьового повітря,
причому у відповідний повітровід включено контактний повітроводяний
тепломасообмінник, а його зрошувач та піддон підключено відповідно до
джерела холодної води та зовнішнього споживача гарячої води.
Котельні установки [78-82] мають теплоутилізаційні системи, в яких
застосовується зниження викидів оксидів азоту шляхом рециркуляції в топкову
камеру частини охолоджених у котлоагрегаті димових газів, як правило, з зони
конвективного газоходу, в якому їхня температура становить 300...400°С.
У [78] рекомендується у рециркуляційному газоході розміщувати
контактний

тепломасообмінник-випарник

прямоточного

типу,

який

характеризується меншими площею перерізу та аеродинамічним опором. Такий
контактний випарник застосовано у [80] із включенням його у водяний
циркуляційний контур газопідігрівача. У [79] контактний випарник через
додатковий зрошувач включено в циркуляційний контур з контактним
водоповітряним тепломасообмінником. У [81] суміш зволоженого дуттьового
повітря з димовими газами після котлоагрегату, які рециркулюють у обсязі
5...10%, подають у газопальниковий пристрій. Утворений у контактному
газоводяному тепломасообміннику конденсат відводять у деаератор. У [82]
частина зволожених димових газів, які відбираються в зоні між зрошувачем і
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краплеуловлювачем

контактного

газоводяного

тепломасообмінника,

рециркулює в топкову камеру котлоагрегату. Завдяки тому, що гази
рециркуляції надходять у топкову камеру охолодженими і насиченими
вологою,

знижуються

максимальні

локальні

температури

полум'я

та

зменшується утворення оксидів азоту.
Схема одноконтурного підключення водяних трактів контактного
випарника та зрошувального конденсатора в котельних установках може бути
доповнена

паралельним

підключенням

у

газовому

тракті

установки

додаткового контактного конденсатора, з піддону якого спрямовується у
контактний повітрозволожувач (випарник) вода для підігрівання та зволоження
дуттьового повітря. У теплоутилізаційній установці [83] вода з піддону
контактного

повітрозволожувача

(випарника)

подається

у

зрошувач,

розміщений під зрошуваними теплообмінниками конденсатора, з піддону якого
через

один

теплообмінник

подається

у

зрошувач

контактного

повітрозволожувача та у верхній зрошувач конденсатора, що підвищує
ефективність передавання теплоти в них, а зрошення відхідних газів
охолодженою у випарнику водою підвищує теплову ефективність установки.
У теплоутилізаційній системі [84], як і у системах з контактними
випарником і конденсатором [74-77], як теплоносій застосовується водний
розчин солей лужних або лужноземельних металів.
Котельні установки [85, 86] є більш удосконаленими одноконтурними
системами. В

них застосовуються зрошувальні випарник і конденсатор.

Завдяки розміщенню додаткового поверхневого теплообмінника, включеного
грійною порожниною у відвідну лінію котлоагрегату під зрошувачем
випарника, з'являється можливість додаткового підігрівання та зволоження
дуттьового повітря в період низьких зовнішніх температур.
Реалізація контактного підігрівання дуттьового повітря та одночасного
поверхневого охолодження димових газів у поєднанні з рядом експлуатаційних
технологій забезпечує ефективну роботу котельних установок з системами
теплоутилізації з відповідними типами основного устаткування.
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У [87] вода, що контактує з дуттьовим повітрям, циркулює в замкненому
контурі через поверхневий газоводяний теплообмінник, який обігрівається
димовими газами після котлоагрегату. В теплоутилізаційній установці
передбачено систему захисту від обмерзання нижньої частини контактного
водоповітряного тепломасообмінника: до циркуляційного контуру підключено
послідовно

підігрівані

насадкового

шару

та

вхідний

повітряний

водорозподільник

патрубок,

(зрошувач)

опорну

решітку

нижньої

частини

насадкового шару.
При

застосуванні

водоповітряний

теплоутилізаційної

тепломасообмінник

технології

(випарник)

[1]

контактний

виконано

за

перехреснотоковою схемою, крім поверхневого газоводяного теплообмінника
(конденсатора),

передбачено

додатковий

пристрій

–

газопідігрівач.

У

порівнянні з теплоутилізаційними системами, коли і випарник і конденсатор
контактні, дана система має низку переваг:
-

менша висота при компонуванні в агрегаті;

-

більша температура підігріву циркуляційної води;

-

менший аеродинамічний опір з газової та повітряної сторін;

-

підвищена надійність роботи газовідвідного тракту котельної установки

(запобігання конденсатоутворенню у вихідному газоході та димовій трубі).
Удосконалена котельна установка з більш ефективною утилізаційною
системою [1, 88] забезпечує:
-

вилучення необхідності в підігрітій воді;
- осушування зволоженого повітря у повітроводі на ділянці від

контактної

камери

теплоутилізатора

до

газопальникового

пристрою

котлоагрегату;
- заміну високопотенційного зовнішнього теплоносія, що виробляється
котлоагрегатом, для обігрівання газопідігрівача, на теплоносій, отриманий у
поверхневому теплообміннику теплоутилізатора (водопідігрівачі).
Подальшим удосконаленням теплоутилізаційної системи було виконання
теплоутилізатора повітрогрійним і розміщення його в газовому тракті між
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водопідігрівачем і газопідігрівачем [88, 89]. В такій системі забезпечується
підвищення її ефективності завдяки охолодженню димових газів холодним
дуттьовим

повітрям,

що

дозволяє

знизити

температуру

газів

перед

системи

стало

газопідігрівачем.
Для

підвищення

теплової

ефективності

описаної

застосування в ній теплового насоса [91] та розміщення випарника в газоході
між

поверхневим

повітропідігрівачем

і

газопідігрівачем.

Включення

конденсатора у водяний циркуляційний контур між повітродогрівачем і
контактним повітрозволожувачем забезпечує підвищення температури води на
вході в повітрозволожувач і, відповідно, температури і вологовмісту дуттьового
повітря на вході в топкову камеру котлоагрегату.
1.2.2. Двоконтурні теплоутилізаційні системи
У двоконтурних теплоутилізаційних системах котельних установок з
контактними

тепломасообмінниками

циркуляційні

контури

цих

тепломасообмінників є окремими і безпосередньо не зв'язані. Використання
теплоти води, підігрітої у контактному газоводяному тепломасообміннику, для
підігрівання та зволоження дуттьового повітря в контактному водоповітряному
тепломасообміннику здебільшого здійснюється при застосуванні поверхневого
теплообмінника, який з’єднує обидва контури. У розроблених таким чином
технологіях [3, 16, 92-100] досягається вироблення такого обсягу конденсату з
димових газів, який забезпечує поповнення нормованих втрат води в системах
теплопостачання. У котельній установці [92] теплоутилізаційна система
оснащена або вбудованими у контактний газоводяний тепломасообмінник, або
виносними,

контактними

декарбонізаторами.

Тут

також

передбачено

розміщення теплообмінника на трубопроводі подачі води до контактного
водоповітряного тепломасообмінника та пропускання води через його піддон у
систему гарячого водопостачання; це забезпечує вилучення накопичених солей
у його циркуляційному контурі і дозволяє поповнювати втрати води в контурі,
яка випаровується при зволоженні дуттьового повітря.
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У теплоутилізаційних системах котельних установок [7, 96] застосовано
додаткове

зволоження

декарбонізатора

у

дуттьового
повітровід

повітря
перед

–

подаванням

контактним

випару

з

водоповітряним

тепломасообмінником та димових газів – подаванням випара з деаератора у
вихідний газохід між котлом і контактним газоводяним тепломасообмінником.
Контактний водоповітряний тепломасообмінник в котельній установці
[97] розділено на два відсіки: в один з них подається конденсат, що
утворюється в контактному газоводяному тепломасообміннику, конденсат
декарбонізується і відводиться до деаератора. Така технологія забезпечує
зменшення

капітальних

вкладень

завдяки

вилученню

спеціального

декарбонізатора, зменшує експлуатаційні витрати на деаерацію конденсату
завдяки

підвищенню

ефективності

його

декарбонізації

та

збільшує

теплопродуктивність установки за рахунок утилізації теплоти повітря, що
використовується для декарбонізації конденсату.
Двоконтурна теплоутилізаційна система зі зрошувальними випарником і
конденсатором застосована у водогрійній котельній установці [98]. При цьому
зрошувальні циркуляційні контури випарника і конденсатора з’єднано через
проміжний поверхневий теплообмінник, а їхні зрошувані теплообмінники
включено до циркуляційного контуру системи теплопостачання. Завдяки такій
схемі здійснюється ефективне зволоження дуттьового повітря і димових газів, а
також зниження температури теплоносія (води) у зворотному трубопроводі
перед входом до зрошуваного теплообмінника конденсатора на 15...20°С.
Останнє забезпечує відповідне зниження температури димових газів на виході з
конденсатора, тобто відповідне підвищення ефективності котельної установки.
Теплоутилізаційна система в газовому тракті котельної установки [99]
містить включені послідовно випарювальну контактну камеру, абсорбер та
зрошувальний

конденсатор,

а

у

повітряному

тракті

–

контактний

водоповітряний тепломасообмінник (випарник). Кожний з перерахованих
функціональних

елементів

системи

оснащено

своїм

рециркуляційним

контуром, що з'єднує їхні піддони зі зрошувачами. В установці також
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здійснюється ефективне підвищення економічності шляхом одночасного
використання зволоження як дуттьового повітря, так і димових газів.
1.3. Аналіз досліджень теплообміну при глибокому охолодженні димових
газів з підвищеним вологовмістом
Аналіз

літературних

та

патентних

джерел

щодо

розроблених

теплоутилізаційних технологій для котельних установок з підвищеним
вологовмістом відхідних димових газів показав, що конструкції відповідних
теплообмінників для утилізації теплоти димових газів є різноманітними. В
теплообмінниках поверхневого типу реалізується як «сухий», тобто суто
конвективний теплообмін, так і «мокрий» теплообмін з конденсацією пари з
димових газів.
Сучасні поверхневі водогрійні теплообмінники є досить компактними, що
досягається за рахунок застосування оребрених поверхонь нагрівання та
різноманітних інтенсифікаторів теплообміну. Теплова ефективність оребрених
поверхонь

значною

властивостями

мірою

застосованих

пов’язана

з

матеріалів.

оптимальною
Пошукам

геометрією

раціональних

та

форм

поверхонь нагрівання при так званому «сухому» теплообміні (без зміни
агрегатного стану теплоносіїв) присвячена значна кількість наукових робіт.
Питання аналізу теплоаеродинамічних характеристик різноманітних видів
розвинених і профільованих трубних поверхонь нагрівання з метою виявлення
найбільш ефективних з них висвітлені в роботах [101-113].
Суттєвий внесок в дослідження теплоаеродинамічних характеристик
поперечно

оребрених

поверхонь,

створення

методів

їх

теплового

та

аеродинамічного розрахунків внесли Мігай В.К., Зозуля Н.В., Хавін В.М., Юдін
В.Ф.,

Письменний

Є.М

та

інші.

Авторами

здійснено

дослідження

теплоаеродинамічних характеристик пучків поперечно оребрених труб та
одержано основні співвідношення для середньоповерхневого теплообміну і
аеродинамічного опору цих розвинутих поверхонь нагрівання .
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Що стосується повітрогрійних теплообмінних апаратів, то їхня висока
компактність

досягається

завдяки

пластинчастому

компонуванню

з

використанням профільованих поверхонь теплообміну. Для трубних пучків
застосовуються інтенсифікатори теплообміну різного типу всередині труб.
Дослідженню теплообміну в таких теплообмінних апаратах присвячені роботи
Дрейцера Г.А., Халатова А.А. та інших [114-119].
Щодо методик теплових розрахунків вказаних теплообмінників, то наявні
в літературі

методики

загалом стосуються, як

зазначалось,

«сухого»

теплообміну. При глибокому охолодженні відхідних газів котлів теплопередача
здійснюється при зміні агрегатного стану частини теплоносія – водяної пари з
димових газів. Для цього на теплообмінній поверхні, як відомо, повинні бути
створені певні умови, а саме її температура повинна бути нижча точки роси
водяної пари. Загальний потік тепла від газів до стінки складається з потоку
тепла, зумовленого градієнтом температур, та потоку тепла, пов’язаного з
конденсацією пари за рахунок різниці парціальних тисків пари в газах і на
поверхні стінки. Через стінку і далі сумарний тепловий потік проходить тільки
за рахунок температурного градієнта.
За даними літературних джерел визначення коефіцієнта теплопередачі
може базуватись на використанні зведеного коефіцієнта тепловіддачі *, який
враховував би ефект конденсації:
* = [1+r/cг(Х1 - Х2)/(t1 - t2)],

(1.1)

де Х1, Х2, t1, t2 – вологовміст та температури газів на вході і виході з
конденсаційного теплообмінника відповідно.
Відомі дослідження теплообміну та аеродинаміки парогазових сумішей з
великою концентрацією водяної пари (з вологовмістом вище 70%) [120, 121].
Для розрахунку теплообмінників з таким вологовмістом користуються теорією
Нусельта, розробленою для конденсації насиченої пари на горизонтальній
гладкій трубі. Для одинокої горизонтальної труби результати розрахунків за
рівнянням Нусельта добре узгоджуються з дослідними даними. Для пучків
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горизонтальних труб формула Нусельта дає занижені значення в порівнянні з
дослідом. Проте теорія Нусельта є головним інструментом в розрахунках
тепловіддачі при конденсації пари вже впродовж багатьох років. Для
визначення коефіцієнтів теплообміну при конденсації відносно чистої пари на
пучках труб з радіальними ребрами та в залежності від геометрії пучків
застосовують різні поправки до формули та інші показники ступеня [121].
Теплообмін при глибокому охолодженні димових газів котлів протікає
при значно меншій вологості. Кількість водяної пари в продуктах згоряння
залежить, як вже зазначалось, від характеристик палива, а також від коефіцієнта
надлишку повітря при його спалюванні. Вологовміст продуктів згоряння
природного газу в сучасних котлах, включаючи котли з введенням вологи в
зону горіння, становить 90...250 г/кг сухих газів (с.г.).
Експериментальні дослідження процесу конденсації пари за наявності
неконденсованих газів виконані Берманом Л.Д. [122, 123]. Дослідження
здійснювались на пучках горизонтальних труб. За результатами досліджень
встановлено, що вплив швидкості потоку v на теплообмін помітно зростає зі
збільшенням вмісту неконденсованих газів у суміші. Берманом Л.Д. була
запропонована система критеріїв подібності для масообміну при конденсації,
так званих дифузійних чисел NuD, PrD та безрозмірної різниці парціальних
тисків пари і парогазової суміші g =pп/pcум. Для узагальнення дослідних
даних з масообміну у разі конденсації пари з рухомої парогазової суміші для
першого ряду трубного пучка була запропонована критерійна залежність [123]:
NuD=а Re0,5g(-0,33)г (-0,6),

(1.2)

де а – коефіцієнт, що залежить лише від ряду пучка горизонтальних труб;
г – вміст інертного газу в суміші.
Дослідження виконано для чисел Re від 350 до 6000 та г від 1 до 56%.
Відомі також роботи щодо досліджень теплообміну та аеродинаміки при
конденсації пари з потоку парогазової суміші з вмістом вологи понад 50% на
вертикальних трубних поверхнях [124, 125]. В роботах виявлено вплив

60

неконденсованих

газів

на

коефіцієнт

теплообміну

при

конденсації

пароповітряної суміші. Проаналізовано основні фактори, що впливають на
теплообмін. Це швидкість пароповітряної суміші сум, парціальний тиск пари
Рп, об’ємний вміст повітря в парі  = Рпов/Рп (Рпов – парціальний тиск повітря).
Характерною прийнята величина  = сум/0, де сум – коефіцієнт тепловіддачі
від рухомої суміші, 0 – коефіцієнт тепловіддачі від нерухомої чистої пари.
Вплив наявності повітря на  при рухомій суміші слабкішій, ніж при нерухомій
парі, так як рух перешкоджає утворенню застійних зон повітря біля стінки
труби, зриває парогазову плівку і зменшує її дифузійний опір.
Проведено дослідження за умови  = 10...50% та визначенні величини  за
формулою:
 = Рп0,05(сум2сум)0,04о-0,15Рсум/Рп .

(1.3)

Застосування формули (1.3) обмежується областю 10 < сум2сум  300, де
сум – густина суміші.
Для  = Рп/Рсум = 2...10% та tсум = 50...55°С результати узагальнені у
вигляді залежностей:
Nuсум = mcenRePrk,
де n, m, k – числові константи, що залежать від вологості парогазової суміші, її
температури та швидкості омивання трубних пучків.
Одержані в роботах [121- 125] дані розрізнені і проведені у вузьких
діапазонах зміни параметрів парогазової суміші: температури, вологовмісту,
значень чисел Re. Результати стосуються омивання гладкотрубних пучків і
придатні для застосування при високому вологовмісті парогазових сумішей.
Що стосується досліджень тепло- та масообміну при конденсації водяної
пари з відносним вологовмістом в діапазоні 10...15%, що відповідає
вологовмісту відхідних газів традиційних котлів, то тут відомі роботи
Капішнікова О.П. [127]. Автором пропонується до величини теплового потоку,
що передається конвекцією, додавати величину теплового потоку, переданого
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дифузією. При цьому розрахунок конвективної теплопередачі виконується за
відомими методиками [128].
Запропонована розрахункова методика враховує коефіцієнт масовіддачі
р, який розраховується за формулою:
(1.4)
де R0 – газова постійна суміші;

ϑ2– середня температура димових газів на вході та виході теплообмінного
апарату: (ϑ1 + ϑ2)/2;
βс – коефіцієнт масовіддачі на полі парціальних концентрацій, пов'язаний з
дифузійним числом Нусельта NuD виразом:

де D0 – коефіцієнт дифузії продуктів горіння для водяної пари, м2/с;
dекв – еквівалентний діаметр теплообмінної поверхні, м2.
Дифузійне число Нусельта визначається за скоригованим критеріальним
рівнянням:
0,5

Nu𝐷 = 𝐶2 Re

Pr𝐷0,43 П𝑔−0,33 γ0,6

𝐶H 2 O
·
𝐶𝑜

0,5

𝑅H 2 O
·
𝑅𝑜

0,8

𝑑екв
·
𝑠

−0,54

ℎ
·
𝑠

−0,14

, (1.5)

де 𝐶2 – коефіцієнт, що визначається експериментальним шляхом [129];
– число Рейнольдса;
w2 – швидкість газового потоку на виході з теплообмінника;
Pr𝐷 = ϑ2 𝐷𝑜 – число Прандтля (дифузійного);
П𝑔 =

𝑃𝑛 − 𝑃𝑤
– параметр, що враховує вплив поперечного потоку речовини
𝑃𝑜

на поле парціальних тисків пари;
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Pn, Pw, P0 – парціальні тиски водяної пари над краплею при температурі
вологого термометра в потоці, на стінці оребреної труби при температурі стінки
та суміші при температурі сухого термометру відповідно, мм рт.ст;
γ = Pin /P0– об’ємна доля інертного газу в суміші;
Pin – парціальний тиск інертної складової суміші, мм рт.ст.;
CH2O /C0 – сімплекс, що враховує вплив перенесення тепла парою на поле

температур;

RH2O /R0 – сімплекс, що враховує вплив відношення газових постійних
водяної пари і суміші на поле парціальних тисків [127].
Запропонована методика заснована на матеріалах дослідження процесу
тепломасообміну конденсаційної частини теплоутилізатора. Вона дозволяє
враховувати кількісну зміну газових компонентів продуктів згоряння водяної
пари. Основою методики є знаходження коефіцієнта масовіддачі за допомогою
скоригованого рівняння дифузійного числа Нусельта в критерійній формі, а
також визначення коефіцієнта теплопередачі при складному теплообміні, який
включає конвекцію і масообмін.
Однак, дана методика є досить ускладненою. Апроксимовані рівняння,
що описують теплофізичні властивості компонентів продуктів згоряння,
потребують при розрахунках громіздких обчислювальних операцій

та

відповідної техніки для цього. До того ж, зазначена розрахункова методика не
придатна

у

разі

використання

котельних

установок

з

підвищеним

вологовмістом відхідних газів.
Відомі також дослідження [130-137]

Інституту технічної теплофізики

(ІТТФ) НАН України стосовно теплообміну з конденсацією водяної пари з
димових газів в пучках поперечно оребрених труб при вологовмісті відхідних
газів традиційних котлів та котлів із введенням вологи в зону горіння. Згідно з
запропонованою в роботах [133-136] методикою при розрахунку коефіцієнта
тепловіддачі критерій Nuг для димових газів визначається двома складовими:
Nuг = Nuгсух + Nuгкон,

(1.6)
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де Nuгсух – число Нусельта при так званому сухому теплообміні, що
розраховується за відомими залежностями [128];
Nuгкон – додаткова складова, пов’язана з ефектом конденсації на
оребрених поверхнях нагрівання.
В

Інституті

технічної

теплофізики

НАН

України

проведено

експериментальні дослідження та одержано дані для Nuгкон при теплообміні в
пучках поперечно оребрених труб за умов глибокого охолодження відхідних
димових газів котлів в діапазоні зміни їхнього вологовмісту 90...250 г/кг с.г.
Таким чином, аналіз літературних джерел щодо наявних досліджень з
теплообміну при глибокому охолодженні відхідних газів котельних установок
дозволив

виявити

необхідні

залежності

для

розрахунку

коефіцієнтів

тепловіддачі з боку димових газів за умов застосування теплоутилізаційних
технологій котлів з підвищеною абсолютною вологістю відхідних газів.
1.4.

Методи

антикорозійного

захисту

газовідвідних

трактів

при

глибокому охолодженні димових газів
Підвищення вологовмісту димових газів на вході в теплоутилізаційну
систему зазвичай призводить до збільшення і вихідного вологовмісту цих газів.
Залишкова волога у вихідних димових газах впливає на тепловологісний стан у
газовідвідному тракті, що вимагає застосування посилених заходів щодо
захисту димових труб та подовження терміну їхньої експлуатації [138].
Основним чинником, що визначає утворення конденсату в димовій трубі,
є співвідношення таких параметрів як: температура димових газів, точка роси,
яка визначається вологовмістом цих газів, та температура внутрішньої поверхні
стінки димової труби. Зниження температури газів спричиняє зниження
температури внутрішньої поверхні стінки, наближаючи її до точки роси,
значення якої зростає зі збільшенням вологовмісту димових газів. Тому при
роботі котельних установок з підвищеним вологовмістом відхідних газів
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необхідно застосовувати посилені методи захисту від корозійного руйнування
газовідвідних трактів, особливо – димової труби.
До ефективних заходів щодо збільшення довговічності газовідвідних
каналів і димових труб, як відомо, відносяться різні теплові методи відвернення
конденсатоутворення [2, 138-142] та застосування корозійностійких матеріалів
(легованих сталей, полімерних та керамічних матеріалів тощо) [143, 144].
Серед теплових методів запобігання конденсатоутворенню виділяються
такі, що можуть бути застосовані лише при використанні теплоутилізаційних
технологій котельних установок і які пов’язані зі зниженням вологості димових
газів перед їхнім надходженням до газовідвідних каналів. Це метод часткового
байпасування відхідних від котла газів повз теплоутилізатор, повітряний метод
(підмішування

сухого

та

нагрітого

повітря

до

димових

газів

після

теплоутилізатора) і метод підсушування димових газів у поверхневому
теплообміннику-газопідігрівачі, встановленому за теплоутилізатором.
Окрім вказаних методів, у разі необхідності, застосовують метод
зменшення теплових втрат з корпусу димової труби. Така необхідність, як
показали дослідження [141, 143], для традиційних котлів зазвичай виникає при
комплектації котелень димовими трубами з низькими теплоізоляційними
властивостями (металевих, залізобетонних без футерування).
Метод байпасування газів

полягає у пропусканні частини χ гарячих

димових газів від котла повз теплоутилізаційне устаткування з наступним їх
змішуванням з газами, що охололи у цьому устаткуванні. За цих умов
підвищується температура суміші газів tсум, вологовміст Х та точка роси tр цієї
суміші на вході у газовідвідний тракт. Збільшення температури tсум повинно
здійснюватись до значення, що забезпечуватиме перевищення температури
поверхні tпов над температурою точки роси tр в усті димової труби.
Метод

запобігання

конденсатоутворенню

у

відвідних

газоходах

котельних установок шляхом підсушування охолоджених в теплоутилізаторі
димових газів реалізується при нагріванні цих газів у поверхневому
теплообміннику, встановленому за теплоутилізатором. Застосування додаткової
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поверхні нагрівання (газопідігрівача) слугує збільшенню температури газів на
виході з теплоутилізатора tту до рівня, що забезпечує значення температури tпов
в усті димової труби, яке відповідає перевищенню її над точкою роси tр при
сталому значенні абсолютної вологості димових газів Х. Підвищення tту може
здійснюватись за рахунок теплоти прямої води котла або димових газів,
відібраних перед конвективною частиною чи економайзером котла.
Наступним методом, що забезпечує відвернення випадення конденсату в
газовідвідних трактах, є повітряний метод, при застосуванні якого відбувається
зниження вологості Х

і підвищення температури газоповітряної суміші за

рахунок підмішування в димові гази після теплоутилізатора частини сухого та
нагрітого повітря. Застосування даного методу, на відміну від методу
байпасування, забезпечує не тільки підвищення tпов, але і зниження точки роси
tр газоповітряної суміші завдяки відносно низьким значенням вологовмісту
підмішуваного повітря (Хп  0,01кг/кг с.п.).
Три зазначені вище методи пов’язані зі зміною тепловологісних
характеристик димових газів після теплоутилізаційного устаткування і можуть
застосовуватись,

як

вже

зазначалось,

лише

при

застосуванні

теплоутилізаційних технологій з глибоким охолодженням димових газів.
Метод теплоізоляції димової труби полягає у нанесенні зовнішньої або
внутрішньої теплоізоляції на корпус цієї труби без зміни характеристик
димових газів. Даний метод може застосовуватись в комплексі з одним із
наведених трьох методів.
Для

захисту

використовується

від

конденсатоутворення

метод

підсушування

повітроводів

зволоженого

зазвичай

повітря

у

повітропідігрівачі та додаткова теплоізоляція цих повітроводів.
Проведений аналіз досліджень, виконаних для традиційних котлів
[2, 141, 142],

засвідчив,

що

при

проектних

навантаженнях

котелень

застосування вказаних теплових методів запобігання конденсатоутворенню дає
позитивні результати в усіх режимах роботи котла лише для димових труб, які
характеризуються

високими

теплоізоляційними

властивостями

корпусу
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(цегляних,

залізобетонних

з

футеруванням

тощо).

Для

запобігання

конденсатоутворенню у металевих та залізобетонних без футерування димових
трубах необхідним є ще і здійснення заходів щодо їхньої теплоізоляції [141,
143]. Тому для досягнення ефективного у продовж року захисту від
конденсатоутворення через зміну режимів роботи котлів застосовуються також
комбінації вищевказаних основних методів з теплоізоляцією димової труби.
Антикорозійний захист димових труб може здійснюватись, як вже
зазначалось, і шляхом застосування стійких до корозії матеріалів. З них можуть
бути виготовлені димові труби (в нових котельнях або при плановій заміні
труб), і вставні газовідвідні стволи для наявних в експлуатації труб.
Описані вище заходи захисту від конденсаутворення газовідвідних
трактів стосуються умов застосування традиційних котлів. В літературі
практично відсутні дані щодо аналізу ефективності застосування цих заходів
при підвищеному вологовмісті відхідних газів котельних установок.
Слід зазначити, що за умов підвищеного вологовмісту відхідних газів
котла, байпасування частини цих газів є недоцільним, через значне збільшення
кінцевого вологовмісту суміші на вході в димову трубу. Використання
повітряного методу для даних умов вимагатиме значних витрат нагрітого
повітря, а відтак і значних втрат теплоти на захист газовідвідних трактів.
За результатами виконаного аналізу літературних джерел можна зробити
висновок про доцільність використання в системах теплоутилізації котельних
установок з підвищеним вологовмістом димових газів методу підсушування
цих газів, або застосування

газовідвідних каналів димової труби з

антикорозійних матеріалів.
1.5. Особливості оцінювання ефективності теплоутилізаційних систем на
основі ексергетичних методів
Реалізація ефективних енергозберігаючих технологій утилізації теплоти
для енергетичних установок різного типу вимагає застосування, поряд з
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класичними методами дослідження, сучасних комплексних підходів до аналізу
ефективності та оптимізації комплексних теплоутилізаційних систем. Такі
підходи включають статистичні методи планування експерименту, ексергетичні
методи, методи термодинамічного аналізу, варіантні та структурно-варіантні
методи, методи багаторівневої оптимізації, методи теорії лінійних систем тощо.
Вагомий внесок у розвиток сучасних методів термодинамічного аналізу
внесли Тсатсароніс Д., Бродянскій В.М., Фратшер В., Шаргут Я., Драганов Б.Х. ,
Петель Р., Ясніков Г.П., Бєлоусов В.С. та ін [145-149].
Сучасні комплексні підходи щодо оцінювання ефективності та оптимізації
систем утилізації теплоти дозволяють:
- розглядати

ці

системи

з

різних

позицій:

методики

побудови

термодинамічної,

теплотехнічної, технологічної;
- створювати

спеціалізовані

критеріїв

оцінки

ефективності, які можуть слугувати цільовими функціями оптимізації;
- на основі запропонованих критеріїв розробляти методики оцінювання
ефективності та оптимізації теплоутилізаційних систем в цілому та їхніх
окремих елементів;
- проводити порівняльний аналіз ефективності схем утилізації теплоти
енергетичних установок різного типу;
- надавати на основі запропонованих методик рекомендації щодо
застосування ефективних енергозберігаючих схем утилізації теплоти відхідних
газів котлоагрегатів та інших енергетичних установок.
Таким чином, з одного боку, такі підходи дозволяють вирішувати завдання
оптимального проектування систем утилізації теплоти в цілому, з іншого –
дають можливість оцінити ступінь термодинамічної досконалості окремих
елементів системи та окреслити шляхи їх оптимізації.
Подальше підвищення ефективності технологій використання теплоти
відхідних

газів енергетичних установок повинно бути

спрямоване на

вдосконалення систем утилізації теплоти, розробку їх багатофункціональних
схем із заданими режимними та конструкційними характеристиками.
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1.6.

Постановка завдань досліджень

За результатами проведеного аналізу сучасного стану досліджень за
даною проблематикою сформульовано основні завдання дисертаційної роботи.
1.

Виконати

дослідження

тепловологісних

режимів

комплексних

теплоутилізаційних систем, призначених для попереднього підігрівання вхідної
котлової води та води систем хімводоочищення або 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 попереднім підігріванням котлової води і води на
хімводоочищення та системи з нагріванням котлової води і дуттьового повітря
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

зволоженням

повітря

систем
на

утилізації

горіння

і

з

попереднім підігріванням

підігріванням

холодної

води

та
на

хімводоочищення у порівнянні з відповідними системами без використання
утилізованої теплоти на хімводоочищення.
5. Провести дослідження ефективності застосування різних методів
захисту газовідвідних трактів котельних установок при підвищених рівнях
вологовмісту відхідних газів.
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1.7.

Висновки за розділом

1. Виконано

огляд

літературних

джерел

стосовно

комплексних

теплоутилізаційних систем котельних установок з підвищеним вологовмістом
відхідних димових газів, основних способів зволоження цих газів, принципів
конструювання даних систем тощо. За результатами аналізу вказаних систем
встановлено, що вони представлені в основному як винахідницькі рішення при
незначному обсязі теплотехнічних досліджень.
2. Розглянуто

наявні

методики

теплового

розрахунку

теплоутилізаційних апаратів при підвищених вологовмістах димових газів
котлоагрегатів, методи антикорозійного захисту газовідвідних трактів при
глибокому охолодженні цих газів та особливості оцінювання ефективності
теплоутилізаційних систем на основі ексергетичного підходу. Відмічено, що
наявні методики, в тому числі і розроблені в ІТТФ НАН України, можуть бути
використанні для проведення досліджень за темою дисертації.
3. Проаналізовано

причини

незначних

обсягів

впровадження

комплексних теплоутилізаційних систем при підвищених рівнях вологовмісту
димових газів. Встановлено, що дане впровадження стримується через
обмеженість їх спеціальних теплофізичних досліджень та недостатню
досконалість технічних рішень відповідного устаткування.
4. За

результатами

проведеного

аналізу

сформульовано основні завдання дисертаційної роботи.

літературних

джерел
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕПЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА АНАЛІЗУ
КОМПЛЕКСНИХ ТЕПЛОУТИЛІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ ГЛИБОКОМУ
ОХОЛОДЖЕННІ ДИМОВИХ ГАЗІВ З ПІДВИЩЕННИМ ВОЛОГОВМІСТОМ

2.1. Особливості теплових розрахунків поверхневих теплообмінників
При

виконанні

теплотехнічних

розрахункових

характеристик

досліджень

котлоагрегатів

та

стосовно

основних

теплоутилізаційного

устаткування для підігрівання вхідної котлової води, холодної сирої води для
хімводоочищення

(ХВО)

та

повітря

на

горіння

в

комплексних

теплоутилізаційних системах для газоспоживальних котельних установок
використовувались відомі методики, наявні в літературі [150-161], при
врахуванні особливостей теплообміну за умов глибокого охолодження
димових газів [150-161].
Теплообмінна поверхня водогрійних теплообмінників у розглянутих в
роботі теплоутилізаційних системах

компонувалаль з пучків поперечно

оребрених біметалевих труб (сталева основа, алюмінієве оребрення). Поверхня
теплообміну повітрогрійних теплоутилізаторів формувалася з гладких пластин.
В певних режимах роботи у вказаному теплоутилізаційному устаткуванні
реалізується глибоке охолодження димових газів (нижче точки роси водяної
пари, що міститься в газах). Тому при виконанні досліджень теплових
характеристик котельних установок з комплексними теплоутилізаційними
системами враховувались наступні особливості.
По-перше,

розрахунок

котла

з

комплексною

теплоутилізаційною

системою проводився за вищою теплотою згоряння палива.
По-друге, в тепловому балансі котельної установки з системою
теплоутилізації враховувалась зміна вологовмісту димових газів в процесі
тепломасообміну [162].
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По- третє, розрахунок коефіцієнтів тепловіддачі з боку димових газів при
їх

глибокому

охолодженні

доповнювався

складовою,

пов’язаною

з

конденсацією пари з димових газів.
Визначення вологовмісту Х2 на виході з теплоутилізаторів комплексних
систем виконувалось за формулою:
с   tм  tс    I  с  tм  
г
p

п
м

Х ту 

в
p

R г  Pр

R п   Pб  Pр 

I сп  с пр  tм

.

(2.1)

Розрахунок точки роси димових газів здійснювався за співвідношенням:
X  103
t p  16,129 ln
0,1e 0, 0193 X  3,824

(2.2)

Для теплообмінної поверхні водогрійного теплоутилізатора (пучка
поперечно оребрених труб) визначення коефіцієнта тепловіддачі з боку
димових газів при теплообміні без конденсації водяної пари виконувалось за
відомою методикою [150]:
К=1 / [F/(Fвнв)+1/гзд ],

(2.3)

де гзд – зведений коефіцієнт тепловіддачі, значення якого знаходиться за
формулою:
гзд = [Fр/F W рЕ + Fгл/F] г.

(2.4)

де Fр, Fгл, F – площа оребреної поверхні, гладких ділянок труб та загальна
площа труби відповідно;
W – коефіцієнт ефективності ребра, що відповідає умові постійності г на
його поверхні;
Е – поправочний коефіцієнт, який враховує вплив нерівномірності
тепловіддачі по поверхні ребра на його ефективність;
р – поправочний коефіцієнт, що враховує розширення ребра до основи.
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У розрахунках за визначальний розмір приймався зовнішній діаметр
несучої труби d, а швидкість розраховувалась за стисненим перерізом пучка
[145], всі фізичні параметри димових газів знаходились за середнім значенням
їхньої температури.
Щодо

додаткової

складової

коефіцієнта

тепловіддачі

в

умовах

конденсації пари з димових газів, то вона визначалась згідно з методикою
ІТТФ НАН України (див. розд. 1.3).
При цьому визначення коефіцієнту тепловіддачі г для водогрійних
теплоутилізаторів традиційних котлів (Х1 = 0,10...0,14 кг/кг с.г.) в умовах
охолодження димових газів нижче точки роси розрахунок Nuгкон проводилося
за експериментальною залежністю [163]:
Nuгкон= А∙Reг0,6 ∙ exp(m∙θ) ,

(2.5)

де А – поправочний коефіцієнт, що залежить від вологовмісту Х1:
A = 0,0001·exp(87·Х1) + 0,3/Х1;
m = -14; θ – безрозмірна температура: θ = t в/tр.
При

підвищеному

початковому

вологовмісті

димових

газів

(Х1 = 0,15...0,20 кг/кг с.г.) відмінність теплового розрахунку водонагрівачів
полягала у використанні нової експериментальної залежності для визначення
поправочного коефіцієнта А та величини m у формулі (2.5) [135]:
А = 8,15·exp(2,99·Х1) – 10,17;
m = 4,71·exp(-9,65·Х1) – 10,86.
Для повітрогрійних теплоутилізаторів, поверхня теплообміну яких
виконана із сталевих пластин, при визначенні коефіцієнта Nuгкон за безрозмірну
температуру θ приймалось відношення:
θ = tст /tр,
де tст – температура стінки поверхні теплообміну.
Значення Nuгсух визначалось за відомими методиками розрахунку
теплообмінних апаратів пластинчатого типу [157].
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2.2. Методика визначення теплових характеристик контактних аппаратів
для підігрівання та зволоження повітря на горіння
До складу комплексної теплоутилізаційної системи, в якій відбувається
процес підігрівання повітря на горіння та одночасне його зволоження, входить
контактний теплообмінник насадкового типу з перехресним рухом теплоносіїв.
Розрахунок його теплотехнічних параметрів виконано за методичним
принципом із урахуванням середньологарифмічного температурного напору,
який відповідає даному руху теплоносіїв.
У контактному теплообміннику при перехреснотоковому руху носіїв
площі перерізів контактної камери, поперечних до ходу повітря і води не
співпадають, тому необхідно визначати окремо площу вертикального перерізу,
що є поперечним до ходу повітря, і горизонтального, тобто площу зрошення.
Розрахунок виконувався наступним чином. Задавалась швидкість повітря
у вертикальному перерізі, діапазон величин якої повинен знаходитися в межах
від 0,5 до 1,5 м/с, при цьому розміри контактної камери, а саме її ширина b та
висота h, обиралась суто з конструкторських міркувань.
Наступний етап розрахунку – визначення площі зрошуваного перерізу.
Для цього необхідно знати довжину контактної камери теплообмінника за
ходом повітря l. При протитоковій схемі руху теплоносіїв приймалось за [164]
мінімальне ефективне значення геометричного фактора насадки:
(l/dе )ефmin = 35,
де dе – еквівалентний діаметр насадкового елементу.
Для перехресного току приймалось:
l/dе = 1,15·(l/dе)ефmin

(2.6)

З формули (2.6) визначалась необхідна величина довжини l контактної
камери теплообмінника.
Після отримання значень величин b і l визначалась площа зрошуваного
перерізу, а також щільність зрошування, тобто відношення витрати води до
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площі перерізу насадки. При цьому розрахункова площа зрошуваного перерізу
за [165] також відповідала співвідношенню:
b  l  0,86  Qпп /qv 103 / h ,

(2.7)

де Qпп – теплопродуктивність повітропідігрівача з розрахунку теплового
балансу водогрійної частини, що входить до комплексної системи контактноповерхневого типу.
Для визначення середньологарифмічного температурного напору при
перехресному току теплоносіїв використовувалась залежність з [166]:
t 



в
tвх

в
 tвих







в
пв 
 tвх
 tвх
пв
пв

  0,5  tвих
,
/ ln  в
 tвх
пв 
t

t
 вих вих 

(2.8)

де tвх і tвих – температури води (в) та повітря (пв) на вході та виході
відповідно.
2.3. Основні залежності для розрахунку

тепловологісних режимів

в

газовідвідних трактах котельних установок
Як було зазначено в підрозділі 1.4, димові гази на виході з комплексної
теплоутилізаційної установки при введені вологи в топковий простір котла
характеризуються підвищенним залишковим рівнем вологовмісту у порівнянні
з традиційними котлоагрегатами. В деяких режимах роботи теплоутилізаційної
установки температура димових газів на виході з неї наближена до точки роси,
що призводить до утворення конденсату на поверхнях газовідвідних каналів. За
цих умов для відвернення випадення конденсату у газовідвідних каналах
котельної установки застосовуються заходи щодо захисту цих каналів.
включаючи димову трубу аж до її устя.
В даному підрозділі наводяться основні залежності для розрахунку
тепловологісного режиму в усті димової труби при застосуванні теплового
методу запобігання конденсатоутворення у газовідвідних трактах шляхом
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підігрівання

охолоджених

газів

після

теплообмінного

устаткування

в

поверхневому теплообміннику-газопідігрівачі.
Для

запобігання

випадення

конденсату

перевищення температури внутрішньої поверхні

необхідно

дотримуватись

в усті димової труби над

температурою точки роси ( tпов  tр ).
Визначення температури внутрішньої поверхні устя димової труби tпов
виконувалось з використанням рівнянь теплопередачі та теплового балансу:

tпов

 tгтр 1  A  2 A tнс

 tох  K у  π d α гу   K у tнс

1 A

,

π d α гу

(2.9)

де tгтр – температура димових газів на вході в димову трубу, яка
визначається із співвідношення:
tгтр  tг2  t 

 K i Fi ti  ,
Gг cг

(2.10)

де tг2 – температура димових газів на виході з теплоутилізаційної
установки;
Δt – величина підігрівання димових газів у газопідігрівачі;
∑(Ki·Fi·Δti) – теплові втрати у газовідвідних каналах до димої
труби,
де Кі – коефіцієнт теплопередачі відповідної ділянки газоходу;
Fi – площа поверхні ділянки газоходу;
ti – перепад температур між середньою температурою газів в межах
ділянки газоходу та зовнішньою температурою для цієї ділянки;
Gг = Gсг·(1+X) – витрата димових газів,
де Gсг – витрата сухих газів;
А=

K тр  Lтр
– комплекс;
2  Gг  cг
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Δtох

–

охолодження

газів

через

ізоентропійне

розширення

(в

розрахункових дослідженнях даної роботи нехтувалось через відносно невеликі
висоти димових труб, що розглядалися);
Ктр,Ку – коефіцієнти теплопередачі в димовій трубі та її усті:
гу – коефіцієнт тепловіддачі в усті димової труби з боку димових газів.
Коефіцієнти теплопередачі для димової труби Ктр та Ку визначалися в
залежності від її типу та конструктивних характеристик за відомими
методиками [161].
Точка роси димових газів tр визначалася за залежністю (2.2). Значення
точки роси та вихідного вологовмісту змінювалась в залежності від режиму
роботи котла та теплоутилізаційної установки відповідно тепломережевого
графіку системи теплопостачання.
Розрахунок вологовмісту газів в усті димової труби Ху в загальному
вигляді виконується за формулою:
Ху = Х2 + Хпід + Хдод

(2.12)

де Х2 – залишковий вологовміст димових газів на виході з комплексної
теплоутилізаційної установки;
Хпід – додатковий вологовміст, спричинений можливим підмішуванням
газоподібного теплоносія (повітря, димові гази тощо);
Хдод – додаткова складова, що відповідає збільшенню вологовмісту
при підмішуванні вологи або, навпаки – зменшенню, наприклад, при її
сепарації.
В даній роботі, при застосуванні лише методу підсушування димових
газів для запобігання конденсатоутворенню у газовідвідному тракті, складові
Хпід та Хдод не враховувались.
Вологовміст

охолоджених

димових

газів

Х2

на

теплоутилізаційної системи визначався за співвідношенням (2.1).

виході

з
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Принципові

2.4.

положення

методики

аналізу

ефективності

теплоутилізаційних систем із застосуванням ексергетичного підходу
Розроблення енергоефективних комплексних теплоутилізаційних систем
відхідних димових газів енергетичних установок, що складаються з декількох
різних за призначенням теплоутилізаторів, потребує використання сучасних
підходів до аналізу їхньої ефективності та оптимального проектування окремих
теплообмінних елементів цих систем.
Такі підходи мають включати створення нових комплексних критеріїв
для оцінювання ефективності теплоутилізаційних систем. Критерії повинні
мати високу чутливість до зміни певних параметрів системи і слугувати також
цільовими функціями оптимізації. Це може бути досягнуто шляхом включення
в критерії деяких ексергетичнних характеристик, які відрізняються високою
чутливістю

до

зміни

режимних

та

конструкційних

параметрів

теплоутилізаційних систем. Використання таких критеріїв ефективності
цільовими функціями оптимізації або застосування багатокритеріальної
оптимізації

дозволяє

докладніше

вивчити

роботу

комплексних

теплоутилізаційних систем і оцінити їхню досконалість.
В

даному

підрозділі

наведено

результати

досліджень

стосовно

класифікації деяких критеріїв ефективності, їхнього порівняльного аналізу та
чутливості

до

зміни

режимних

та

конструктивних

параметрів

теплоутилізаційних систем. Наведено основні етапи запропонованої методики
оцінювання ефективності та оптимізації цих систем [145-149, 167-176].
Традиційно ефективність систем утилізації теплоти оцінюється цілою
низкою критеріїв, які припускають, головним чином, тільки один з підходів до
їх побудови, а саме термодинамічний, теплотехнічний, технологічний,
ексергетичний або економічний. Термодинамічний підхід застосовується при
визначенні різних модифікацій термічного ККД.
Засновані на теплотехнічному підході критерії ефективності включають
такі параметри теплоутилізаційних систем, як теплова потужність Q,
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потужність на прокачування теплоносіїв N, температурний напір, корисна
потужність Qкор і потужність, що витрачається Qвит тощо

k  Q N ; k  Q N T ; k  Qкор Qвит .

(2.13)

На основі технологічного підходу визначаються критерії, що включають
масогабаритні показники теплоутилізаторів – масу m і об'єм V

m0  m Q , k  Q V .

(2.14)

Ексергетичний підхід включає різні типи ексергетичного ККД. Найбільш
поширені ексергетичний ККД, в якому використовуються сумарні ексергетичні
потоки на вході і виході системи
n

n

i 1

i 1

   Ei вих  Ei вх

(2.15)

та різницевий ексергетичний ККД, який використовує поняття зростання
одержаної ексергії і зменшення ексергії, що витрачається
n

n

i 1

i 1

   Ei од  Ei вит .

(2.16)

Перший підхід (2.15) визначає ступінь термодинамічної досконалості
системи, але має істотний недолік – він не відображає процесу з точки зору
його цільового призначення. Другий підхід (2.16) відображає ступінь реалізації
поставленої мети, проте не може бути застосований для процесів, в яких існує
неоднозначність у трактуванні корисних ефектів і витрат.
Широке поширення в практиці теплообміну для оцінювання ефективності
теплотехнічного обладнання отримали критерії, засновані на зіставленні різних
параметрів досліджуваної системи з еталонними, наприклад: теплової
потужності

Q,

потужності

на

прокачування

теплоносіїв

N,

теплообміну F, числа Нусельта, коефіцієнта опору та ін.

kQ  Q Qэ ; k N  N N э ; kF  F Fэ ;
kNu  Nu Nu э ; kξ  ξ ξ э ; FRe   Nu Nu э   ξ ξ э  .

поверхні
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Застосування критеріїв (2.13 – 2.16) для оцінювання ефективності
теплоутилізаційного обладнання різного типу допускає наявність численних
додаткових умов, що забезпечують коректність порівняльного аналізу
ефективності різних теплоутилізаційних систем.
Досить значного поширення отримав ексергоекономічний підхід, що дає
змогу при оцінюванні ефективності комплексної технологічної системи
залучати

економічні

та

ексергетичні

показники.

Ексергоекономічними

критеріями оцінки ефективності енергетичної установки зазвичай слугують
комбінації вартісних показників ексергії і загальних вартісних показників
капітальних

інвестицій,

що

включають

розроблення,

спорудження

та

експлуатацію енергоустановки.
Досить чутливими до зміни певних параметрів об'єкту є оціночні критерії,
які включають, крім теплових характеристик об'єкта, деякі ексергетичні
характеристики, наприклад, втрати єксергетичної потужності Eвтр. Такими
критеріями

є

розроблені

на

основі

комплексного

підходу

ексерго-

технологічний і тепло-ексергетичний критерії оцінювання ефективності:
Т

ε = Eвтр /Q, kex =Eвтрm0/Q,

(2.17)

Крім цих критеріїв для оцінювання ефективності та оптимізації,
газоповітряних

теплоутилізаторів

запропоновано

такий

вираз

для

ексергетичного критерію ефективності:

kex  ηex ηідex .

(2.18)

При побудові цього критерію використовуються різницеві ексергетичні
ККД досліджуваного теплообмінника і теплообмінника з високим ступенем
ідеальності. Використовувані при цьому аналітичні залежності отримані з
урахуванням рівняння стану ідеального газу, оскільки в області зміни робочих
параметрів розглянутих газоповітряних теплообмінників димові гази і повітря з
достатнім ступенем точності можна вважати ідеальним газом. Вираз для
різницевого ексергетичного ККД має наступний вигляд:
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(2.19)

При отриманні виразу для ексергетичного критерію використовується ряд
припущень. Для протиточного теплообмінника з високим ступенем ідеальності
можна вважати, що втрати на тертя нескінченно малі, а вихідна температура
грійного теплоносія наближається до вхідної температури нагріваного
теплоносія і навпаки. Тоді вираз (2.19) для ексергетичного критерію
ефективності має наступний вигляд:
пв
пв 
 Tвих
pвих
R
T  T  T0  ln пв  пв пв ln пв 
 T
μ сp
pвх 
вх

kex 
.
г
г 

T
pвх
R
г
Tвхг  Tвих
 T0  ln вх

ln

г г
г
 Tг
μ
с
p
вих
p
вих 

пв
вих

пв
вх

(2.20)

При достатній близькості двох оціночних характеристик – різницевого
ексергетичного ККД (2.16) і запропонованого ексергетичного критерію (2.20),
отриманий вираз для ексергетичного критерію видається більш наочним і
простим у використанні, а застосування вказаного критерію є доцільним для
оцінювання ефективності відповідного теплоутилізаційного обладнання.
На

прикладах

скловарних

печей,

теплоутилізаційних
що

включають

систем

котельних

водогрійні

та

агрегатів

і

повітрогрійні

теплоутилізатори, проведено порівняльний аналіз чутливості різних критеріїв
ефективності до зміни параметрів теплоутилізаційних систем.
Для порівняння було обрано кілька критеріїв оцінки ефективності:
- ексерго-технологічний критерій kexТ =Eвтрm0/Q;
- тепло-ексергетичний критерій ε = Eвтр/Q;
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- технологічний критерій m0=m/Q;
ід
- ексергетичний критерій kex  ηex ηex ;

- енергетичний критерій Кирпічова k=Q/N;
Введено поняття коефіцієнта чутливості kч, за допомогою якого
визначалася чутливість критеріїв ефективності до зміни певних параметрів
теплоутилізаційних системи:

kч  δкр δпар ,
де δ кр , δ пар – відносні зміни критерію ефективності і відповідного
параметра.
Як незалежні параметри були обрані деякі режимні параметри
теплоутилізаційної системи:
- відношення чисел Рейнольдса димових газів і повітря;
- співвідношення початкового і кінцевого вологовмісту димових газів;
- температура димових газів і повітря на вході в теплоутилизатор;
- коефіцієнт турбулізації;
- геометричні параметри поверхні теплообміну теплоутилізаторів.
Діапазони отриманих значень коефіцієнту чутливості до зміни режимних
і геометричних параметрів комплексної теплоутилізаційної системи для різних
критеріїв ефективності наведено у табл. 2.1.
Як видно з табл. 2.1, найбільш чутливими до зміни режимних параметрів
теплоутилізаційних системи є критерій Кирпічова і ексерго-технологічний
критерій ефективності. Найбільш чутливими до зміни геометричних параметрів
поверхні теплообміну є критерій Кирпічова і тепло-ексергетичний критерій
ефективності.
Таким

чином,

для

оцінювання

ефективності

та

оптимізації

теплоутилізаційних систем та їх окремих елементів можна використовувати
запропоновані ексерго-технологічний та тепло-ексергетичний критерії.
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Таблиця 2.1
Чутливість критеріїв ефективності до зміни
параметрів теплоутилізаційної системи
Коефіцієнт чутливості kч
Критерій ефективності

Режимні

Геометричні

параметри

параметри

Ексерго-технологічний критерій kexТ

1,0…2,6

0,5…0,8

Тепло-ексергетичний критерій ε

0,5…1,6

1,0…1,8

Технологічний критерій m0

0,1…0,3

0,2…0,4

Ексергетичний критерій kex

1,0…1,5

0,5…0,8

Критерій Кирпічова k

1,5…2,5

0,5…1,5

На основі проведенних досліджень розроблено методику оцінювання
ефективності та оптимізації теплоутилізаційних систем, яка включає наступні
основні етапи, що дозволяють:
1. Для різних елементів теплоутилізаційної системи за допомогою
балансових методів ексергетичного аналізу розрахувати величину втрат
ексергетичної потужності:
- для поверхневого конденсаційного водопідігрівача:
г
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 г Tвхг
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г
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- для поверхневого конденсаційного повітропідігрівача:

(2.21)
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2. Розрахувати ексерго-технологічний та тепло-ексергетичний критерії
ефективності, які можно використовувати цільовими функціями оптимізації:
Т

ε = Eвтр /Q, kex =Eвтрm0/Q.
3. За допомогою статистичних методів планування експерименту
одержати

функціональні

технологічного

критеріїв

залежності

тепло-ексергетичного

ефективності

від

основних

та

ексерго-

режимних

та

конструкційних параметрів для елементів комплексної теплоутилізаційної
системи, які буде використано для їх оптимізації.
4. Знайти

мінімуми

функціональних

залежностей,

або

найменші

значення функцій в межах заданого інтервалу параметрів і на їх основі
встановити оптимальні значення режимних та конструктивних параметрів
елементів системи.
5. За

оптимальними

значенннями

режимних

та

конструктивних

параметрів визначити оптимальні інтервали зміни цих параметрів.
6. Визначити

значення

критеріїв

ефективності,

які

відповідають

оптимальним значенням режимних та конструктивних параметрів.
7. За допомогою отриманих значень критеріїв ефективності провести
порівняльний аналіз ефективності теплообмінних елементів комплексних
теплоутилізаційних систем.
Далі приволяться деякі алгоритми виконання вказаних етапів.
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Стосовно оптимізації застосовуються алгоритми, що використовуються в
теорії планування експерименту. У певних випадках функціональні залежності
критеріїв ефективності від основних геометричних параметрів теплообмінної
поверхні теплоутилізаторів можуть бути описані або виключно лінійними
рівняннями регресії, або рівняннями, в яких членами другого порядку
відповідно до критерію Стьюдента можна знехтувати.
Для таких функціональних залежностей раціонально використовувати
алгоритм

крутого

сходження

Бокса-Уїлсона,

який

об'єднує

позитивні

властивості трьох методів:
- методу Гаусса-Зейделя;
- методу градієнта;
- методів повного або дрібного факторного експерименту, як засобів
отримання лінійної математичної моделі.
Завдання алгоритму крутого сходження полягає в здійсненні крокового
руху за напрямком найшвидшої зміни вихідної змінної, тобто за grad y (xi):
grad y =

у
і
х1

+

у
у
j + …+
k.
х2
хп

(2.23)

На відміну від градієнтного методу, коригування напрямку крокового
руху проводиться не після кожного наступного кроку, а за досягненням в деякій
точці Xq на даному напрямку найбільшого або найменшого значення цільової
функції, як це робиться при використанні методу Гаусса-Зейделя.
Для лінійної моделі розрахунок складових градієнта реалізується
обчисленням добутків коефіцієнтів регресії bn на відповідні інтервали
варіювання значущих чинників ΔXn. Тоді рівняння (2.23) набуває вигляду:
grad y (X) = b1ΔX1 + b2ΔX2 + … + bпΔXn,
тобто як проміжні кроки крутого сходження обираються інтервали варіювання
факторів, а як базовий чинник обирається фактор, для якого добуток
коефіцієнта регресії на інтервал варіювання є максимальним:
max (bіΔXі) = a.
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Для базового (або іншого) фактора обирають крок крутого сходження ha.
Зазвичай

цей

крок

вибирається

з

урахуванням

реальних

вимог

до

експлуатаційних і конструкційних особливостей системи або за наявною
апріорною інформацією. Далі з урахуванням того факту, що множення
складових градієнта на будь-яке позитивне число дає точки, які також лежать
на градієнті, виконують перерахунок складових градієнта за обраним кроком
крутого сходження базового фактора:
h j  b³ X ³ ha a

.

Організація пошуку найбільшого або найменшого значення цільової
функції в заданих інтервалах зміни факторів здійснюється послідовним
додаванням складових градієнта до нульового рівня факторів. Отримують
серію значень факторів крутого сходження. Їх переводять в кодовану форму і
підставляють в рівняння регресії, після чого отримують ряд значень вихідних
змінних y.
При розрахунках необхідно мати на увазі, що якщо якийсь з факторів в
процесі руху досягає межі області визначення, то його можна зафіксувати і
продовжувати рух за іншими факторами.
Для визначення на підставі точних значень оптимальних параметрів
технологічно

обґрунтованих

інтервалів

їх

зміни

необхідне

детальне

дослідження поверхні функції відгуку в області оптимуму за допомогою
плоских контурних кривих. Незначна зміна значень функції відгуку при зміні
відповідного параметра дозволяє розширити інтервал його зміни. В іншому
випадку інтервал зміни звужується і виникає необхідність дотримуватися
точних значень оптимальних параметрів при проектуванні теплообмінного
устаткування.
Для рівнянь регресії другого порядку є певні труднощі в геометричній
інтерпретації поверхні функцій відгуку, які зростають зі збільшенням числа
факторів n.
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При п  2 дати наочне уявлення про геометрію такої поверхні
неможливо. Але і при числі факторів n = 2 об'ємне зображення хоча і дає
наочне уявлення про геометрію поверхні функції відгуку, проте не дозволяє
детально досліджувати цю поверхню в області оптимуму.
При цьому у всіх випадках, якщо послідовно розглядати зміну двох
факторів при сталих інших, таке дослідження можливе за допомогою методу
канонічних перетворень, що дозволяє отримати графічну та аналітичну
інтерпретації області оптимуму за допомогою серії контурних кривих на
площині.
Для рівняння регресії другого порядку:
n

у  b0   bi xi 
i 1

n



i , j 1,i  j

n

bi j xi x j   bii x 2i
i 1

канонічне перетворення являє собою перехід до рівняння:

Y  Ys  B11 X12  B22 X 22 .

(2.24)

де X – канонічні змінні;
Ys – значення вихідної змінної в центрі факторного простору.

Для рівняння (2.24) в залежності від знаків і значень коефіцієнтів
можлива наступна класифікація різних типів контурних кривих на площині для
поверхні відгуку в області оптимуму (табл. 2.2).
При визначенні оптимальних значень режимних та конструктивних
параметрів комплексних теплоутилізаційних систем необхідно застосовувати
методи оптимізації, засновані на принципах структурно-варіантного підходу,
багаторівневої оптимізації, методів теорії лінійних систем тощо.
Розроблена методика використана при аналізі ефективності водогрійних
та повітрогрійних теплоутилізаторів, що входять до складу різних за
призначенням комплексних тепплоутилізаційних систем котельних агрегатів.
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Таблиця 2.2.
Типи поверхонь відгуку канонічного рівняння другого порядку
для двох змінних
№

Знаки

п/п Коефіцієнти

коеф.
B11

B22

Тип кривих

Геометрична

в перерізі

інтерпретація

Центр

1

B11 = B22

-

-

Коло

Кругла опуклість

Максимум

2

B11 = B22

+

+

Коло

Кругла западина

Мінімум

B11  B22

-

-

Еліпс

B11  B22

+

+

Еліпс

B11 = B22

+

-

Гіпербола

B11 B11

-

+

Гіпербола

B11  B22

+

-

Гіпербола

B22  0

-

0

Пряма

B22  0

-

0

Парабола

3

4

5

6

7
8

9

Еліпсоїдна
опуклість
Еліпсоїдна
западина
Симетричне
сідло
Симетричне
сідло

Максимум
Мінімум
Сідлова точка
Сідлова точка

Видовжене сідло Сідлова точка
Стаціонарний
гребінь

Немає

Зростаючий

На нескінчен-

гребінь

ності

2.5. Достовірність результатів досліджень
Для оцінювання достовірності результатів проведених розрахункових
досліджень проведено зіставлення даних, визначених згідно з використаними в
роботі

методиками,

з

результатами

випробувань

відповідного

теплоутилізаційного устаткування для традиційних котлів та при підвищеному
вологовмісті їхніх відхідних газів. При зіставленні використовувались дані
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випробувань водогрійного та повітрогрійного устаткування, розробленого в
ІТТФ, та відповідні результати інших дослідників.
Для водогрійного устаткування, що компонується з пучків оребрених
біметалевих (сталева основа та алюмінієве оребрення) труб, проведено
зіставлення розрахункових значень його відносної теплопродуктивності з
даними теплотехнічних випробувань

цього устаткування, встановленого в

котельнях ПАТ «Київенерго» На рис. 2.1 наведено результати такого
зіставлення.

Рис. 2.1. Зіставлення розрахункових та експериментальних даних для
водопідігрівача за залежністю його відносної теплопродуктивності qвп від
навантаження котла Qк/Qн:
1, 2 – експериментальні та розрахункові дані для ПК-1-102ш;
3,4

–

експериментальні

та

розрахункові

дані

для

водонагрівача

теплоутилізатора ПДП-1,5.
Розрахункові дані для ПК-1-102ш представлені графіком залежності
(крива 2) відносної теплопродуктивності qвп на одиницю площі його
теплообмінної

поверхні

від

відносного

навантаження

котла

Qк/Qн,

а
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експериментальні дані qвп показані маркерами згідно з підрисунковими
підписами

1

при

відповідному

навантаженні

котла.

Наведені

для

водопідігрівача ПК-1-102ш значення qвп одержані для вологовмісту димових
газів після котла Х1 = 0,1 кг/кг с.г. Результати експериментальних досліджень
такого теплоутилізатора наведено в [177].
На

даному

рисунку

показано

також

розрахункові

(крива

4)

і

експериментальні дані qвп для водонагрівача, що входить до складу
теплоутилізатора ПДП-1,5 [88, 90] при підвищеному вологовмісті відхідних
газів котла (Х1 = 0,18 кг/кг с.г.). Наведені експериментальні значення qвп згідно з
маркерами 3 відповідають результатам випробувань теплоутилізатора ПДП-1,5
та експериментальним даним, отриманим в [163].
Як видно з наведених результатів, спостерігається задовільний збіг
розрахункових та експериментальних значень.
При проведенні випробувань водопідігрівача ПК-1-102ш для традиційних
котлів реалізовувався так званий «сухий» режим роботи (без конденсації
водяної пари з відхідних димових газів котла). Результати порівняння
розрахункових та експериментальних значень відносної теплопродуктивності
водопідігрівача в конденсаційному режимі його роботи наведено на рис. 2.2.
На даному рисунку подано дані щодо відносної теплопродуктивності для
конденсаційного
призначеного

для

водогрійного
нагрівання

поверхневого
холодної

води

теплоутилізатора
на

ТПК,

хімводоочищення

і

встановленого в котельні ПАТ «Фармак» за котлом ДЕ-16-14Г [178].
Аналіз одержаних даних свідчить, що відхилення експериментальних та
розрахункових значень qвп не перевищує 9%.
Що

стосується

достовірності

одержаних

в

дисертаційній

роботі

результатів стосовно повітропідігрівачів, то відповідні дані наведено на
рис. 2.3.
На рисунку проілюстровано розрахункові та експериментальні дані для
повітропідігрівача «Евритерм», встановленого за котлом ПТВМ-30м в котельні
«Мінське шосе», що входить до ПАТ «Київенерго».
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Рис. 2.2. Зіставлення розрахункових та експериментальних даних для
водопідігрівача (конденсаційного поверхневого теплоутилізатора

ТПК) за

залежністю його відносної теплопродуктивності qвп від числа Reг димових газів:
1, 2 – розрахункові та експериментальні дані відповідно.

Рис. 2.3. Зіставлення розрахункових та експериментальних даних для
повітропідігрівача за залежністю його відносної теплопродуктивності qпп від
навантаження котла Qк/Qн:
1, 2 – розрахункові та експериментальні дані відповідно.
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Випробування повітропідігрівача проводилось службою налагодження
вказаного підприємства в різних режимах роботи котла при температурі повітря
на вході у повітропідігрівач мінус 5С.
Зіставлення наведених на рис. 2.3 даних показує, що при великих
навантаженнях

котла

(83%)

спостерігається

гарний

збіг

результатів

випробувань та розрахунків, відносне відхилення цих результатів становить
3,3 %. В даному режимі повітронагрівач забезпечував підігрівання повітря до
98С і експлуатувався в «сухому» режимі. За умов зниження навантаження
котла, що відповідає зменшенню витрати відхідних газів, а відтак і швидкості
потоку у повітронагрівачі, має місце збільшення експериментальних значень
відносної

теплопродуктивності

qпп

над

розрахунковими

даними.

Це

пояснюється наявністю на вхідній ділянці повітронагрівача локальної
конденсації водяної пари з димових газів при протитоковому русі теплоносіїв,
зменшених швидкостях потоку газів і вхідній температурі нагріваного повітря
мінус 5С. При цьому зниження абсолютної вологості димових газів на виході
з повітронагрівача при його випробуваннях не вимірювалось, що і вносить
похибку в дані випробувань в режимах роботи котла з навантаженням 46 і 66%.
В роботі проводилось також зіставлення

даних

розрахунків та

експериментів при оцінюванні рівня зниження викидів оксидів азоту при
введенні вологи з дуттьовим повітрям в топковий простір котла. Відповідні
результати наведено на рис. 2.4.
Теоретична крива 5 розраховувалась за залежністю 4.1, запропонованою в
[13]. Експериментальні точки відповідали результатам власних вимірів NOx та
даним інших дослідників [13].
Подані на рис. 2.4 результати вказують на задовільний збіг розрахункових
та експериментальних даних.
Таким чином, наведені в даному підрозділі зіставлення свідчать про
достовірність отриманих в роботі результатів досліджень.
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Рис. 2.4. Зіставлення розрахункових та експериментальних даних
відносної концентрації NOx у відхідних газах при зволоженні повітря
у

контактному

теплообміннику

в

залежності

від

водопаливного

співвідношення :
1,

2,

3

–

експериментальні

дані

інших

дослідників

[13];

4 – експериментальні дані власних випробувань; 5 – теоретична крива за
співвідношенням (4.1).
2.6. Висновки за розділом
1. Наведено

основні

залежності

для

теплового

розрахунку

досліджуваних комплексних теплоутилізаційних систем з використанням
принципових положень методики, розробленої в ІТТФ НАН України.
2. Викладено особливості

визначення тепловологісних показників в

газовідвідних трактах котельних установок при застосуванні для запобігання
конденсатоутворенню в цих трактах методу підсушування димових газів у
теплообміннику – газопідігрівачі.
3. Виконано
теплоутилізаційних

аналіз
систем,

наявних

методик

класифікації

оцінювання
критеріїв

ефективності

ефективності

і
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сформульовано

основні

етапи

запропонованої

методики

оцінювання

ефективності та оптимізації цих систем.
4. Наведено результати щодо достовірності виконаних в роботі
досліджень на основі зіставлення розрахункових та експериментальних значень
основних показників елементів комплексних теплоутилізаційних систем.
Отримано цілком задовільний збіг порівнюваних даних.
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РОЗДІЛ 3
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНИХ ТЕПЛОУТИЛІЗАЦІЙНИХ
СИСТЕМ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК З ПІДВИЩЕНИМ ВОЛОГОВМІСТОМ
ВІДХІДНИХ ДИМОВИХ ГАЗІВ
3.1. Особливості застосування теплоутилізаційних систем для котлів з
підвищенним вологовмістом відхідних газів
Ефективність систем теплоутилізації димових газів котельних установок,
як відомо, значною мірою визначається глибиною охолодження відхідних
димових газів. При зниженні температури цих газів нижче температури точки
роси водяної пари, що міститься в газах, відбувається конденсація частини
пари і використовується її теплота конденсації, що суттєво підвищує теплові
характеристики теплоутилізаційного устаткування.
Для традиційних котлів без зволоження дуттьового повітря температура
точки роси відхідних від котла газів коливається в межах 52...58С в залежності
від коефіцієнта надлишку повітря ά, що визначає вологовміст димових газів Х1
[136]. При цьому в топку котла надходить повітря з вологовмістом приблизно
10 г/кг с.п. У разі введення додаткової вологи в зону горіння котла зростає і
вологовміст відхідних газів, що приводить до підвищення їхньої точки роси. За
таких умов димові гази до теплоутилізації і після характеризуються широким
спектром тепловологісних характеристик залежно від режимів роботи
пальникових пристроїв, котлоагрегата і застосованої теплоутилізаційної схеми
та відповідного устаткування. Визначення цих характеристик є досить
важливим

для

аналізу

теплової

і

екологічної

ефективності

систем

теплоутилізації та організації безпечних умов експлуатації газовідвідних
трактів.
Таким чином, особливості застосування теплоутилізаційних установок
при підвищеній вологості відхідних газів котла пов’язані з рівнем цієї
вологості.
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У даному розділі наведено результати досліджень тепловологісних
характеристик та теплової ефективності комплексних

теплоутилізаційних

установок для водогрійних опалювальних котлів середньої потужності при
комплексному використанні утилізованої теплоти для нагрівання води різного
призначення та дуттьового повітря. Відповідні схеми котельних установок
наведено на рис. 3.1 та 3.2.

Рис. 3.1. Принципова схема котельної установки з комплексною
теплоутилізаційною

системою для підігрівання вхідної котлової води та

холодної води на хімводоочищення:
1 – водогрійний котел; 2 – підігрівач вхідної котлової води (зворотної
тепломережної) води; 3 – підігрівач води системи ХВО; 4 – газопідігрівач;
5 – димова труба; 6 – димосос; 7 – нейтралізатор конденсату.
У першій з наведених схем для доохолодження димових газів після
теплоутилізатора, призначеного для нагрівання вхідної котлової води,
встановлено ще один водогрійний теплоутилізатор, призначений для нагрівання
холодної сирої води, що надходить в систему хімводоочищення котельні. В
другій схемі для більш глибокого охолодження димових газів використовується
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повітрогрійний теплообмінник, у якому нагрівається холодне повітря, що
надходить на горіння в котел.

Рис. 3.2. Принципова схема котельної установки з комплексною
теплоутилізаційною

системою для підігрівання вхідної котлової води та

повітря на горіння:
1 – водогрійний

котел;

2 – підігрівач

котлової

води;

3 – повітропідігрівач; 4 – газопідігрівач; 5 – димова труба; 6 – димосос;
7 – нейтралізатор конденсату; 8 – вентилятор.
Проведено

дослідження

ефективності

наведених

комплексних

теплоутилізаційних систем за умов підвищених рівнів вологовмісту відхідних
газів котла Х1.
Критерієм теплової ефективності теплоутилізаційної системи зазвичай
слугує рівень підвищення ККД або коефіцієнта використання теплоти палива
КВТП котла, який повинен відповідати розрахунку балансу котла та котельної
установки з системою теплоутилізації за вищою теплотою згоряння палива,
тобто з урахуванням теплоти конденсації водяної пари, що міститься в
відхідних димових газах. Очевидно, що чим нижча температура відхідних газів,
а відповідно і вищий рівень конденсації водяної пари в теплоутилізаційному
устаткуванні та менший вологовміст димових газів на виході із нього, тим вища
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ефективність теплоутилізації і величина приросту ККД (КВТП) котельної
установки.
Внесок у підвищення ККД (або КВТП) теплоутилізаторів, що входять до
комбінованих систем теплоутилізації, є різним і залежить від режимних
характеристик

котла,

типу

застосовуваної

схеми

теплоутилізації

та

теплоутилізаторів, потреби у воді на підживлення теплових мереж, кліматичних
умов експлуатації котельної установки тощо [2, 4, 5, 163, 175].
Визначенню тепловологісних характеристик та ефективності вказаних
теплоутилізаційнійних систем присвячені наступні підрозділи роботи.
3.2. Тепловологісні характеристики теплоутилізаційних установок з
глибоким охолодженням димових газів
3.2.1. Установки для нагрівання вхідної котлової води
Для обох наведених схем теплоутилізації (див. рис. 3.1 та 3.2) спільним є
теплообмінник-теплоутилізатор

(підігрівач

вхідної

котлової

води

2),

встановлений першим у хвостовій частини котла за ходом димових газів.
Дослідження тепловологісних характеристик цього теплообмінника в умовах
підвищеного вологовмісту відхідних газів є дуже важливим для визначення
його внеску у загальний приріст ККД (КВТП) котла в таких комплексних
схемах.
На рис. 3.3 наведено дані щодо температури димових газів після
підігрівача вхідної котлової води протягом опалювального періоду при різних
значеннях вологовмісту димових газів на виході із котла Х1 в залежності від
режиму його роботи згідно з тепловим графіком котельні.
Значення вологовмісту димових газів на виході із котла коливалось в
межах Х1 = 0,14...0,25 кг/кг с.г., що відповідає практичному діапазону значень
вологовмісту для традиційних котлів та за умов введення вологи в зону горіння
для досягнення необхідної екологічної ефективності котельної установки.
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Рис. 3.3. Залежність від температури навколишнього середовища tнс
температур

точки

роси

tр

та

димових

газів

tг2

після

водогрійного

теплоутилізатора при використанні утилізованої теплоти для нагрівання вхідної
котлової води для різних значень вологовмісту Х1 відхідних газів:
1, 3, 5 – tг2; 2, 4, 6 – tр; 1,2 – Х1 = 0,14; 3, 4 – Х1 = 0,2; 5, 6 – Х1 = 0,25 кг/кг с.г.
Дослідження виконувались для котла з номінальними значеннями:
теплопродуктивності 2 МВт, температури відхідних газів 160С та ККД котла
без системи теплоутилізації 84 %, розрахованого за вищою теплотою згоряння
палива.
Як видно з наведених даних, при зростанні вологовмісту газів від значень
Х1 = 0,14 кг/кг с.г. до значень Х1 = 0,2 та Х1 = 0,25 кг/кг с.г температура точки
роси tр відхідних від котла газів у номінальному режимі його роботи
(при tнс = -25С) підвищується від tр = 58С до tр = 64С та tр = 68С відповідно.
Тобто, конденсація водяної пари у теплоутилізаційному устаткуванні може
починатись при більш високих значеннях температур нагріваної води у
порівнянні з традиційними котлами.
Згідно з отриманими даними, зі збільшенням вхідного вологовмісту Х1
зменшується температура відхідних газів tг2 після теплоутилізатора у сухому
режимі його роботи (без конденсації), а у конденсаційному режимі tг2

99

збільшується. Характер зміни температури газів tг2 на виході з теплоутилізатора
зумовлений багатьма факторами, зокрема: у номінальному режимі  зниженням
температури відхідних димових газів котла з огляду на зменшення температури
у його топковому просторі згідно з величиною введеної вологи в зону горіння, а
відповідно і зниженням температурного напору в теплоутилізаційному
устаткуванні через зменшення температури газів на вході. У конденсаційному
режимі роботи теплоутилізатора при збільшенні Х1 збільшується tг2 через
підвищення вихідного вологовмісту Х2.
Дані на рис. 3.4 ілюструють характер зміни вологовмісту Х2 димових
газів на виході із теплоутилізаційного устаткування протягом опалювального
періоду також у залежності від рівня вологовмісту цих газів на виході із котла.

Рис. 3.4. Залежність від температури навколишнього середовища tнс
вологовмісту димових газів Х2 після теплоутилізатора при використанні
утилізованої теплоти для нагрівання вхідної котлової води для різних
початкових значень вологовмісту відхідних газів котла Х1:
1 – Х1 = 0,14; 2 – Х1 = 0,2; 3 – Х1 = 0,25 кг/кг с.г.
Отримані

дані

свідчать,

що

зростання

величини

початкового

вологовмісту димових газів Х1 призводить до підвищення кінцевого значення
абсолютної вологості димових газів, що пояснюється недостатністю за
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величиною

поверхні

теплообміну

для

здійснення

процесу

глибшого

охолодження димових газів з конденсацією більшого обсягу водяної пари.
На рис. 3.5 та 3.6 наведено дані щодо зміни в залежності від
температури навколишнього середовища температури вихідних газів після
теплоутилізатора, а також кінцевого вологовмісту Х2 при різних значеннях
поверхонь нагрівання теплоутилізаційного устаткування F1 та F2 при
початковому вологовмісті димових газів Х1 = 0,2 кг/кг с.г.

Рис. 3.5. Залежність від температури навколишнього середовища tнс
температури димових газів tг2 (1, 3) на виході з теплоутилізатора і точки роси tр
(2, 4) при Х1 = 0,2 кг/кг с.г. для різних значень поверхонь нагрівання F:
1, 2 – F1 = 40 м2; 3, 4 – F2 = 44 м2.
Наведені результати демонструють, що збільшення поверхні нагрівання в
1,1 рази забезпечує більш глибоке охолодження цих газів (на 2...3С) та
зниження їхнього вологовмісту на виході приблизно на 1,1%.
Рівень конденсації водяної пари, а відтак і ефективність теплоутилізації
димових газів, може також характеризуватись відносним коефіцієнтом Квп, що
визначає

зміну

устаткуванні:

вологовмісту

димових

газів

у

теплоутилізаційному
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Рис. 3.6. Залежність від температури навколишнього середовища tнс
кінцевого вологовмісту відхідних газів Х2 при початковому вологовмісті
Х1 = 0,2 кг/кг с.г. для різних значень поверхонь нагрівання F :
1, 2 – F1 = 40 м2; 3, 4 – F2 = 44 м2.
На рис. 3.7 наведено результати досліджень стосовно зміни коефіцієнта
Квп в залежності від режимних характеристик котла та при різних значеннях
вологовмісту його відхідних газів Х1 протягом опалювального періоду.

а)

б)

Рис. 3.7. Залежність коефіцієнта Квп при різних значеннях початкового
вологовмісту відхідних газів Х1 від:
а) температури навколишнього середовища tнс; б) відносного теплового
навантаження котла Qк/Qн;
1 – Х1 = 0,14; 2 – 0,2; 3 – 0,25 кг/кг с.г.
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Як видно з наведених графіків, характер зміни коефіцієнта Квп суттєво
залежить від режиму роботи котла та рівня вологовмісту димових газів на
вході в теплоутилізатор. Чим вище значення Х1 тим вищий рівень конденсації
пари і менше значення Квп.
3.2.2. Установки для нагрівання вхідної котлової води та води системи
хімводоочищення
При комплексному використанні утилізованої теплоти (див. рис. 3.1) у
другому водогрійному теплообміннику 3 нагрівається холодна вода, що
надходитиме в систему хімводоочищення, яка, як зазначалось, має більш
низьку температуру, ніж зворотна тепломережна вода. На рис. 3.8 наведено дані
щодо зміни коефіцієнта Квп за умов нагрівання в теплоутилізаційному
устаткуванні води з різною температурою.

Рис. 3.8. Залежність коефіцієнта Квп від початкової температури води tв
при різних відносних навантаженнях котла Qк/Qн та значеннях початкового
вологовмісту відхідних газів Х1:
1, 4, 7 – Qк/Qн = 100%; 2, 5, 8 – 50%; 3, 6, 9 – 25%;
1, 2, 3 – Х1 = 0,14; 4, 5, 6 – 0,2; 7, 8, 9 – 0,25 кг/кг с.г.
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Отримані дані свідчать, що рівень зневоднення димових газів суттєво
залежить від температури нагріваної в теплоутилізаторах води. Чим нижчий
рівень початкової температури води тим вищий рівень конденсації водяної пари
в теплоутилізаційному устаткуванні, а відтак і вища теплова ефективність
цього устаткування. Тобто, при використанні комплексної схеми (рис. 3.1) з
нагріванням

у

другому

за

ходом

димових

газів

теплообміннику

–

теплоутилізаторі 3 води системи ХВО з більш низькою температурою,
ефективність теплоутилізації підвищується у порівнянні з використанням
тільки підігрівача 2 вхідної котлової води.
На рис. 3.9 та 3.10 для досліджуваної теплоутилізаційної схеми з
сумісним використанням двох водогрійних теплоутилізаторів наведено дані
щодо залежності температури вихідних газів tг2 та коефіцієнта Квп після обох
теплоутилізаторів

при

різних

значеннях

вологовмісту

димових

газів

після котла Х1.

Рис. 3.9. Залежність від температури навколишнього середовища tнс
температур точки роси tр та димових газів tг2 після теплоутилізаторів при
комплексному використанні утилізованої теплоти для нагрівання вхідної
котлової води та холодної води системи ХВО для різних значень вологовмісту
димових газів Х1:
1, 3, 5 – tг2; 2, 4, 6 – tр; 1,2 – Х1 = 0,14; 3, 4 – Х1 = 0,2; 5, 6 – Х1 = 0,25 кг/кг с.г.
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Дані рис. 3.9 відповідають нормованому значенню витрати води на ХВО
у розмірі 1,5% від витрати води на котел. Як видно з поданих на рис. 3.9
графіків, для різних значень вологовмісту Х1 відхідних димових газів котла при
комплексному використанні утилізованої теплоти температура вихідних газів
після теплоутилізаторів tг2 змінюється в межах 47...72С, а при використанні
цієї теплоти лише для нагрівання котлової води в межах 49...88С.

Рис. 3.10. Залежність коефіцієнта Квп від температури навколишнього
середовища tнс при комплексному використанні утилізованої теплоти для
нагрівання вхідної котлової води та холодної води системи ХВО при різних
значеннях початкового вологовмісту відхідних газів Х1:
1 – Х1 = 0,14; 2 – 0,2; 3 – 0,25 кг/кг с.г.
При цьому зниження вказаної температури є суттєвішим у холодний
період року, оскільки в цей час температура зворотної води вище точки роси
відхідних газів і їх глибоке охолодження реалізується тільки у другому
водогрійному теплообміннику, призначеному для нагрівання води системи
ХВО

з

найнижчою

в

опалювальний

період

температурою

(tв= 2...5С). У теплу пору опалювального сезону вплив другого теплообмінника
значно менший, оскільки перший теплообмінник експлуатується теж в
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конденсаційному режимі і температура води, що надходить в систему ХВО
дещо вища.
Що стосується характеру зміни коефіцієнта Квп (див. рис. 3.10), то він
також пов’язаний з реалізацією конденсаційного режиму в обох водогрійних
теплоутилізаторах і чим вище значення вологовмісту Х1, тим інтенсивнішим є
конденсатоутворення і зміна відносного вологовмісту газів на вході і виході із
теплоутилізаторів Квп.
3.2.3. Установки для нагрівання котлової води та дуттьового повітря
Подальше охолодження димових газів після підігрівача вхідної котлової
води може здійснюватись і у повітрогрійному теплоутилізаторі, як це показано
в схемі на рис. 3.2. При цьому температура нагріваного теплоносія – повітря з
навколишнього середовища – у всіх режимах роботи котла значно нижча за
температуру зворотної води.
Результати досліджень тепловологісних характеристик димових газів на
виході з повітронагрівача 3 при комплексній теплоутилізаційній

схемі з

використанням водогрійного та повітрогрійного теплоутилізаторів наведено на
рис. 3.11 та 3.12.
Одержані результати досліджень показують, що завдяки низькій
температурі

нагріваного

повітря

конденсаційний

режим

експлуатації

теплоутилізаційної установки за даним котлом реалізується в холодну пору
року з температурою навколишнього середовища tнс

 -15 С при

Х1 = 0,2 кг/кг с.г. При зниженні температури цього середовища, tнс  -20 С,
початок конденсаційного режиму роботи спостерігається при збільшенні
початкового вологовмісту димових газів, Х1 = 0,25 кг/кг с.г.

За умови

Х1 = 0,14 кг/кг с.г глибоке охолодження димових газів можливе лише при
tнс  - 10С. При цьому, чим вищий вологовміст димових газів після котла Х1,
тим суттєвіше збільшення рівня конденсації пари з димових газів, а відповідно і
підвищення ефективності теплоутилізації цих газів.
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Рис. 3.11. Залежність від температури навколишнього середовища tнс
точки роси tр та температури димових газів tг2 після теплоутилізаторів при
комплексному використанні утилізованої теплоти для нагрівання вхідної
котлової води та повітря на горіння для різних значень вологовмісту відхідних
газів Х1:
1, 3, 5 – tг2; 2, 4, 6 – tр; 1, 2 – Х1 = 0,14; 3, 4 – Х1 = 0,2; 5, 6 – Х1 = 0,25 кг/кг с.г.

Рис. 3.12. Залежність коефіцієнта Квп при різних значеннях початкового
вологовмісту відхідних газів Х1 від температури навколишнього середовища tнс
при комплексному використанні утилізованої теплоти для нагрівання вхідної
котлової води та повітря на горіння:
1 – Х1 = 0,14; 2 – 0,2; 3 – 0,25 кг/кг с.г.
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3.3. Показники теплової ефективності комплексних теплоутилізаційних
систем при різних режимах роботи котла
За

умов

застосування

сучасних

теплоутилізаційних

технологій,

призначених для нагрівання вхідної котлової води [3, 54, 136, 178], утилізована
теплота використовується безпосередньо у котлі і її величина суттєво залежить
від рівня охолодження димових газів і обсягів утвореного конденсату в
теплоутилізаційному устаткуванні. Як показано в попередніх підрозділах,
режимні характеристики котла в залежності від кліматичних умов суттєво
впливають на глибину охолодження димових газів у вказаному устаткуванні, а
отже і на обсяг сконденсованої водяної пари, що міститься в цих газах.
При створенні комплексних теплоутилізаційних систем (див. рис. 3.1 та
рис. 3.2) доохолодження відхідних газів після теплоутилізатора для нагрівання
зворотної води системи теплопостачання (вхідної котлової води) здійснюється
шляхом нагрівання більш холодного теплоносія: води системи ХВО або
холодного повітря на горіння.
У разі доокомпонування теплоутилізаційної установки теплоутилізатором
3 для нагрівання холодної води системи ХВО (див. рис. 3.1) конструкційний
розрахунок цього теплоутилізатора базується на даних щодо потреби цієї води
для підживлення теплових мереж.
При застосуванні теплоутилізаційної системи з нагріванням вхідної
котлової води та холодного повітря на горіння (див. рис. 3.2), при
конструкційному розрахунку теплоутилізаторів необхідно враховувати режимні
характеристики котла згідно з температурними показниками навколишнього
середовища протягом опалювального періоду та співввідношення площ
теплообміну водогріного та повітрогрійного устаткування.
Для визначення максимальної теплової ефективності пропонованих
комплексних теплоутилізаційних систем для нагрівання вхідної котлової води
та холодного повітря на горіння у даному розділі проведено розрахункові
дослідження щодо теплопродуктивності Q і рівнів приросту ККД котла  в
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залежності від різних факторів. Значення вказаних характеристик суттєво
залежать від вологовмісту газів Х1 розрахункового температурного перепаду
системи опалення,

розрахункової температури навколишнього середовища,

поточної температури навколишнього середовища протягом періоду опалення
тощо. Вказані параметри визначають кліматичні умови експлуатації котельного
устаткування та його режимні показники, а відповідно і експлуатаційні
характеристики комплексних теплоутилізаційних установок. Окрім режимних
показників котла та значення вологовмісту газів Х1 на теплові характеристики
комплексних теплоутилізаційних систем суттєво впливає значення площ
поверхонь нагрівання водопідігрівача Fвп і повітропідігрівача Fпп.
З метою визначення оптимального значення Sопт співвідношення площ
теплообмінних поверхонь водопідігрівачів і повітропідігрівачів S = Fвп/Fпп при
підвищеному вологовмісті димових газів на виході з котла Х1 = 140...200 г/кг
с.г. проведено розрахункові дослідження величини теплопродуктивності і
рівнів приросту ККД

в широкому діапазоні зміни значень S. В табл. 3.1

наведено вихідні дані для проведення даних досліджень. Більшість параметрів
задано такими, що відповідають режимним характеристикам котлоагрегата,
нормованим

параметрам

системи

теплопостачання

та

відповідним

експлуатаційним та кліматичним умовам .
Для комплексної теплоутилізаційної установки з нагріванням вхідної
котлової води та повітря на горіння, на рис. 3.13 та 3.14 для різних початкових
вологовмістів

димових

газів

Х1

наведено

графіки

залежності

теплопродуктивності Q установки та приросту ККД котла  від температури
навколишнього середовища tнс при різних значеннях співвідношень площ
теплообмінних поверхонь S.
На цих графіках діапазон температур навколишнього середовища tнс в
межах 10°С...-20 °С відповідає практичному діапазону зміни tнс в опалювальний
період на території України.

109

Таблиця 3.1
Вихідні дані для досліджень теплової ефективності теплоутилізаторів
для підігрівання води та повітря в комплексній теплоутилізаційній
системі і оптимізації їхніх конструкційних параметрів
Найменування

Значення
Параметри котла

Температура навколишнього

-20

-15

-10

-5

0

5

10

Навантаження, %

100

87

75

62

49

36

24

Теплопродуктивність, МВт

9,7

8,4

7,2

6,0

4,7

3,5

2,3

Витрата відхідних газів, кг/с

5,5

4,8

4,1

3,4

2,7

2,0

1,3

Температура газів на виході, °С

173

164

153

139

121

99

70

Коефіцієнт надлишку повітря

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,33

1,33

середовища, °С

Вологовміст газів X1, г/кг с.г.

140; 160; 180; 200

Витрата води, кг/с

17,3

Витрата повітря, кг/с

4,9

4,3

3,7

3,0

2,4

1,8

1,2

Температура зворотної води, °С

70

65,1

60,0

54,5

48,6

42,3

35,1

90,8

90,9

91,0

91,2

91,3

91,5

91,6

ККД без теплоутилізаторів, %

Параметри системи опалення відповідно до кліматичних зон України
південний регіон
північний регіон
Розрахункова температура повітря
для системи опалення, °С
Тривалість опалювального
періоду, доба
Розрахунковий перепад
температур мережної води, °С
Розрахунковий перепад
температур у системі опалення, °С

-6…-16

-16…-20

126…144

158…192
45
25

Параметри теплоутилізаційної установки
Співвідношення площ S = Fвп/Fпп 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
Загальна площа теплообмінної
поверхні (Fвп + Fпп), м2

550…600
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Рис. 3.13. Залежність від температури навколишнього середовища tнс
теплопродуктивності

водогрійного

підігрівача

(1-11),

повітрогрійного

підігрівача (12-22) та їхньої сумарної (23-33) при різних співвідношеннях площ
поверхонь теплообміну S для різних початкових вологовмістів Х1 димових газів:
1, 12, 23 – S = 0,5; 2, 13, 24 – 0,6; 3, 14, 25 – 0,7; 4, 15, 26 – 0,8; 5, 16, 27 – 0,9; 6,
17, 28 – 1,0; 7, 18, 29 – 1,1; 8, 19, 30 – 1,2; 9, 20, 31 – 1,3; 10, 21, 32 – 1,4; 11, 22,
33 – 1,5.
Значення теплопродуктивності Q та приросту ККД котла  визначені за
умови дотримання нормативного теплового графіка системи теплопостачання
для відповідних температур tнс.
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Рис. 3.14. Залежність від температури навколишнього середовища tнс
приросту ККД котла Δη за рахунок водопідігрівача (1-11), повітропідігрівача
(12-22) та сумарний комплексної системи (23-33) при різних співвідношеннях
площ поверхонь теплообміну S для різних початкових вологовмістів Х1 димових
газів: 1, 12, 23 – S = 0,5; 2, 13, 24 – 0,6; 3, 14, 25 – 0,7; 4, 15, 26 – 0,8;
5, 16, 27 – 0,9; 6, 17, 28 – 1,0; 7, 18, 29 – 1,1; 8, 19, 30 – 1,2; 9, 20, 31 – 1,3; 10, 21,
32 – 1,4; 11, 22, 33 – 1,5.
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Аналізуючи результати досліджень, наведені на рис. 3.13 та 3.14, можна
зробити висновок, що протягом усього опалювального періоду завдяки
використанню утилізованої теплоти у комплексній системі для підігрівання
котлової води та повітря на горіння досягається загальне збільшення
теплопродуктивності системи Q та приросту ККД котлоагрегата . При
цьому, зростання цих показників тим більше, чим вищий вологовміст димових
газів Х1 на виході з котла.
Очевидним є той факт, що величина Q як для окремих елементів системи,
так і для всієї установки вцілому залежить від навантаження котлоагрегата,
тобто потреб споживача у тепловії енергії, і є функцією монотонною,
максимальне значення якої відповідає найбільш холодному періоду року, а
мінімальне – теплому.
Щодо рівнів зростання ККД котлоагрегата  (див. рис. 3.14) в даній
комплексній теплоутилізаційній системі, то тут спостерігається монотонний
спад величини  для повітрогрійних теплоутилізаторів з ростом tнс, при цьому
приріст

ККД

спостерігається

в

межах

1,6…4,0%

та

1,9…4,2%

при

Х1 = 140 г/кг с.г. та Х1 = 200 г/кг с.г. відповідно. Для водогрійних
теплоутилізаторів різке зростання величини  відбувається при tнс ≥ -5°С. При
Х1 = 140 г/кг с.г. приріст  знаходиться в діапазоні значень 4,2…7,9%, а при
Х1 = 200 г/кг с.г. – 4,5…9,5%.
За цих умов загальне підвищення ККД котла відповідає збільшенню
величини  в діапазоні 6,9…9,6% та 7,6…11,4% при тих самих початкових
вологовмістах Х1 димових газів. Як видно, залежність величини  для
водогрійних теплоутилізаторів та для всієї теплоутилізаційної установки має
області мінімальних значень мін у діапазоні температур від мінус 10°С до
0°С. Для цього температурного діапазону значення мін становлять 4,2…5,2%
та

4,5…6,2%

для

водогрійного

елемента

системи

і

мін = 6,9…8,0% та 7,6…8,8% для всієї комплексної установки при
вологовмісті газів Х1 на виході з котла 140 та 200 г/кг с.г. відповідно. Наявність
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областей

мінімальних

значень

мін

пояснюється

особливістю роботи

водопідігрівача. Його теплова потужність істотно залежить від режиму роботи
котлоагрегата і системи теплопостачання, а саме від температури зворотної
води tзв у тепловій мережі. Наприклад, при температурах навколишнього
середовища tнс ≤ -10 °С теплопродуктивність котлоагрегата та водопідігрівача
мають високі значення і без реалізації конденсаційного режиму, оскільки
температура зворотної води tзв ≥ 60 °С. Відповідно до температурного графіка
тепломережі,

зі

збільшенням

температури

навколишнього

середовища

(при tнс ≥ -5 °С) знижується навантаження котла, приблизно на 40 % і більше, а
отже зменшується витрата відхідних димових газів і їхня температура.
Відповідно до температурного графіку тепломережі, зі збільшенням
температури навколишнього середовища (при tнс ≥ -5 °С) знижується
навантаження котла, приблизно на 40 % і більше, а отже зменшується витрата
відхідних димових газів і їхня температура. Зменшується також і температура
зворотної води (tзв < 55 °С). При підвищеному вологовмісті димових газів на
виході з котла Х1 створюються умови для початку конденсаційного режиму
роботи

водогрійного

теплоутилізатора

при

нижчих

температурах

навколишнього середовища завдяки підвищенню точки роси димових газів, і
приріст ККД котла  значно зростає у порівнянні з режимом роботи без
конденсації пари з димових газів. Таким чином, максимальне значення витрати
конденсату Gконмакс для повітрогрійних теплообмінників відповідає самій
холодній порі року (tнс = -20°С), а для водогрійних теплоутилізаторів і для всієї
установки Gкон

макс

має місце в теплий період опалювального сезону, в якому

tнс > 0°С і tзв < 50°С.
На рис. 3.15 наведено результати досліджень закономірностей зміни
теплопродуктивності

Q

комплексної

теплоутилізаційної

установки

для

підігрівання вхідної котлової води та холодного повітря на горіння в залежності
від зміни в досліджуваному діапазоні співвідношення площ S теплообмінних
поверхонь водогрійного і повітрогрійного елементів системи для різних
температур навколишнього середовища протягом періоду опалення, які
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характерні для погодних умов України. Дані, що ілюструють зміну приросту
ККД котлоагрегата  для вищезазначених умов подано на рис. 3.16. Аналіз
одержаних результатів свідчить, що досліджувані параметри Q та  суттєво
залежать від кліматичних умов, а саме від режиму роботи котлоагрегата,
температурних параметрів системи опалення та теплової мережі.

Рис. 3.15. Залежність від співвідношення площ теплообмінної поверхні
водопідігрівача та повітропідігрівача S загальної теплопродуктивності Q
комплексної

теплоутилізаційної

установки

при

зміні

температур

навколишнього середовища tнс для різних початкових вологовмістів Х1 димових
газів: 1 – tнс = -15; 2 – -10; 3 – -5; 4 – 0; 5 – 5; 6 –10°С.
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Рис. 3.16. Залежність від співвідношення площ теплообмінної поверхні
водопідігрівача

та

повітропідігрівача

S комплексної

теплоутилізаційної

установки загального приросту ККД котлоагрегата Δη при зміні температур
навколишнього середовища tнс для різних початкових вологовмістів Х1 димових
газів:
1 – tнс = -15; 2 – -10; 3 – -5; 4 – 0; 5 – 5; 6 – 10°С.
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3.4. Визначення впливу вологовмісту відхідних газів котла на оптимальне
співвідношення

площ

поверхонь

нагрівання

водо-

та

повітрогрійного

устаткування теплоутилізаційних установок
Для більш детального аналізу впливу на теплову ефективність
розглянутих систем зміни співвідношення площ S теплообмінних поверхонь
водопідігрівача та повітропідігрівача, початкового вологовмісту Х1 димових
газів та температурних показників навколишнього середовища протягом
опалювального періоду в різних регіонах України проведено дослідження,
викладені у цьому підрозділі.
Дослідження полягали у визначенні та аналізі річного обсягу вироблення
теплової енергії W комплексною теплоутилізаційною установкою за умов її
використання лише продовж опалювального періоду при різних значеннях
співвідношення площ S для різних кліматичних умов України. При цьому
бралося до уваги, що температура tнс навколишнього середовища – величина
змінна і непередбачувана, залежна від погодних умов, відповідно і рівень
річного виробництва утилізованої теплоти W буде змінюватися та відрізнятися
за роками. Тому оцінка величини W була проведена за нормованими
осередненими місячними показниками температури повітря навколишнього
середовища для міст України, що характеризуються різними кліматичними
умовами, а відтак і різними рівнями температур навколишнього середовища та
тривалістю опалювального сезону. Для прикладу обрано такі характерні міста
України, як Донецьк, Запоріжжя, Київ, Львів, Полтава, Суми, Херсон та Ялта,
для яких в табл. 3.2 вказано основні розрахункові температури навколишнього
повітря для системи опалення та тривалість опалювального періоду. Ці
параметри відповідають нормативним даним, які рекомендовані інститутом
"УКРНДІІНЖПРОЕКТ" [179].
Для вказаних міст на рис. 3.17 - 3.20 наведено результати розрахунків
річного виробництва утилізованої теплоти W за опалювальний сезон в
комплексній теплоутилізаційній системі з підігріванням вхідної котлової води
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та повітря на горіння для різних значень початкових вологовмістів Х1 димових
газів.
Таблиця 3.2
Параметри роботи опалювальних систем і температури навколишнього
середовища для різних регіонів України

жовтень

листопад

Розрахункова температура для
системи опалення

Тривалість опалювального періода,
днів

Середня температура навколишнього

Донецьк

-1,8

-6,6

7,9

0,9 -4,2 -6,6 -6,2 -1,0 7,9

-24

183

Запоріжжя

-0,7

-5,2

9,1

2,6 -2,6 -5,2 -4,4 0,6

9,0

-23

175

Київ

-1,1

-6,0

7,4

1,2 -3,5 -6,0 -5,4 -0,6 7,1

-21

187

Львів

-0,2

-5,0

7,7

2,4 -2,6 -5,0 -4,2 0,3

6,7

-20

191

Полтава

-1,9

-6,9

7,4

0,6 -4,5 -6,9 -6,4 -1,3 7,6

-22

187

Суми

-2,5

-7,9

6,4 -0,2 -5,4 -7,9 -7,6 -2,4 6,4

-24

195

Херсон

0,6

-3,2 10,5 4,1 -0,8 -3,2 -2,6 2,2

9,3

-18

167

Ялта

5,2

3,8

5,9 10,3

-6

126

повітря, С

Міста
України

14,2 9,3

6,1

4,0

3,8

квітень

березень

лютий

січень

періода:

грудень

Найхолоднішого місяця

За опалювальний
період

За місяцями опалювального

Проведений аналіз одержаних результатів підтверджує, що величина
загального річного обсягу вироблення теплової енергії W в комплексній
утилізаційній установці залежить від кліматичних умов регіону, вологовмісту
димових газів X1, і на її показник суттєво впливає значення співвідношення
площ теплообмінних поверхонь S.
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Рис. 3.17. 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 при вологовмісті димових
газів Х1 = 140 г/кг с.г.
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Рис. 3.18. 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 при вологовмісті димових
газів Х1 = 160 г/кг с.г.
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Рис. 3.19. 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 при вологовмісті димових
газів Х1 = 180 г/кг с.г.
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Рис. 3.20. 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 при вологовмісті димових
газів Х1 = 200 г/кг с.г.
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На основі аналізу одержаних значень максимальної величини вироблення
теплової енергії W в комплексній теплоутилізаційній установці з сумісним
використанням водопідігрівача та повітропідігрівача можна зробити висновок,
що при початковому вологовмісті димових газів Х1 = 140 г/кг с.г. (див. рис.
3.17) для територій України з відносно холодним кліматом, де середня
температура навколишнього середовища за опалювальний період tоп ≤ - 1,2°С
(Донецьк, Полтава, Суми), доцільним є збільшення площі поверхні теплообміну
повітрогрійного утилізатора, Sопт  0,75. Для міст з більш теплим кліматом,
таких як Львів, Херсон, Ялта (tоп  - 1,2°С) – Sопт повинно відповідати значенню
близькому до 1,2.
Подальший аналіз результатів, поданих на рис. 3.18 - 3.20, показав, що зі
збільшенням вологовмісту Х1 в межах 160…200 г/кг с.г., незалежно від
кліматичної зони, область оптимальних значень співвідношення площ водо- і
повітрогрійного теплоутилізаторів відповідає діапазону Sопт = 1,2...1, 4.
3.5. Зіставлення показників комплексних теплоутилізаційних систем
традиційних котлів та котлів з підвищеним рівнем вологовмісту відхідних газів
Для порівняльного аналізу ефективності теплоутилізаційних установок з
сумісним

застосуванням

водогрійного

і

повітрогрійного

устаткування

традиційних котлів та котлів з підвищеною екологічною ефективністю
проведено зіставлення їхніх основних показників. Зіставлення виконувались
для котла теплопродуктивністю 8 МВт, що використовується для комунальних
потреб, і характеристики якого відповідають даним наведеним в табл. 3.1, за
умови дотримання оптимальних значень співвідношень поверхонь Sопт
відповідних теплоутилізаційних установок. У даному разі розглядалися такі
загальні

показники

утворюваного

цих

конденсату

установок
та

рівень

як:

теплопродуктивність,

приросту

ККД

котла.

кількість
Значення

вологовмісту змінювалось в межах Х1 = 140...200 г/кг с.г. При цьому значення
вологовмісту Х1 = 140 г/кг с.г. відповідало традиційним котлам. Відповідні дані
розрахункових досліджень наведено на рис. 3.21 - 3.23.
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Рис. 3.21. Залежність від температури навколишнього середовища tнс
загальної теплопродуктивності комплексної теплоутилізаційної установки при
оптимальному співвідношенні площ теплообмінних поверхонь обладнання
Sопт = 1,2 для різних початкових вологовмістів Х1 відхідних газів.
Одержані результати свідчать, що зі зростанням вологовмісту Х1 загальна
теплопродуктивність теплоутилізаційної установки збільшується (див. рис.
3.21). При цьому вплив вологовмісту більш суттєвий при підвищенні
температури

навколишнього середовища (tнс ≥ -10С), за якої реалізується

конденсаційний режим роботи теплоутилізаційної системи.
Щодо отриманих значень обсягу утвореного у теплоутилізаційному
устаткуванні конденсату (див. рис. 3.22), то тут зі зростанням початкового
вологовмісту відхідних газів котла Х1 від 140 до 200 г/кг с.г. спостерігається
збільшення обсягу конденсату в 1,2…1,5 рази. Найбільше значення приросту
конденсату реалізується при температурі tнс навколишнього середовища
приблизно мінус 20С, коли відбувається максимальне утворення конденсату у
повітропідігрівачі за рахунок низької температури повітря на вході в цей
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елемент комплексної системи. Також при tнс ≈ 5°С спостерігається другий пік
значень обсягів утвореного конденсату. Але в цьому разі максимальний обсяг
конденсатоутворення
зниженням

має місце у водопідігрівачі. Це зумовлено істотним

температури

зворотної

тепломережної

води

на

вході

у

водопідігрівач відповідно до температурного графіка котельні, завдяки чому
відбувається глибоке охолодження димових газів, що супроводжується
інтенсивним конденсатоутворенням.

Рис. 3.22. Залежність від температури навколишнього середовища tнс
обсягу утворюваного в комплексній теплоутилізаційній установці конденсату
при оптимальному співвідношенні площ теплообмінних поверхонь обладнання
Sопт = 1,2 для різних початкових вологовмістів Х1 відхідних газів.
Аналіз розрахункових даних щодо приросту ККД котла  на
рис.

3.23

показує,

що

при

застосуванні

розглянутої

комплексної

теплоутилізаційної системи з підвищенням вологовмісту димових газів
відбувається зростання цього показника. При цьому вказане зростання є
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більш суттєвим при температурі навколишнього середовища tнс ≥ -5С, що
пояснюється реалізацією конденсаційного режиму роботи водогрійного
елемента комплексної теплоутилізаційної системи.

Рис. 3.23. Залежність від температури навколишнього середовища tнс
рівня

приросту

теплоутилізаційної

ККД

котлоагрегата

системи

при

з

використанням

оптимальному

комплексної

співвідношенні

площ

теплообмінних поверхонь обладнання Sопт = 1,2 для різних початкових
вологовмістів Х1 відхідних газів.
На рис. 3.24 наведено дані для міста Києва стосовно значень річного
вироблення теплоенергії W теплоутилізаційною установкою з сумісним
використанням водопідігрівача та повітропідігрівача при Sопт.
Отримані дані вказують також на зростання цього показника зі
збільшенням початкового вологовмісту відхідних газів котла Х1.
Як вже зазначалось у підрозділах 3.3 та 3.4, теплова ефективність
комплексних теплоутилізаційних систем котлоагрегатів суттєво залежить від
кліматичних умов їх використання. Так для вищеобраних характерних міст
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України в табл. 3.3 наведено результати розрахунків приросту ККД котла для
комплексних теплоутилізаційних установок з підігріванням котлової води та
повітря на горіння. Теплообмінні поверхні цих установок також компонувались
з дотриманням співвідношення площ Sопт.

Рис. 3.24. Залежність від початкового вологовмісту Х1 відхідних газів
обсягів

річного

теплоутилізаційної

вироблення
системи

теплової
з

енергії

оптимальним

W

для

комплексної

співвідношенням

площ

теплообмінних поверхонь обладнання Sопт = 1,2 для м. Києва.
В табл. 3.3 для порівняння наведено також відповідні дані для
традиційних котлів з початковим вологовмістом Х1 = 120...140 г/кг с.г., та
котлів, які експлуатуються

за умов введення вологи в зону горіння

(Х1 > 140 г/кг с.г.).
Аналіз розрахованих показників приросту ККД котлоагрегата свідчить,
що збільшенню початкового вологовмісту відхідних газів котла

при

застосуванні ефективних теплоутилізаційних технологій з комплексним
використання

утилізованої

теплоти

відповідає

суттєве

підвищення

ефективності використання палива. В залежності від кліматичних умов та
значення вологовмісту Х1 приріст ККД котла Δηсер збільшується в 1,2…1,4 рази.
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Таблиця 3.3.
Рівні приросту середньорічного ККД котла Δηсер з комплексною
теплоутилізаційною системою для підігрівання котлової води та повітря на
горіння при оптимальному співвідношенні площ Sопт площ для різних
початкових вологовмістах Х1 відхідних газів

Місто

Початковий вологовміст димових газів Х1, г/кг с.г.
120

140

160

180

200

Донецьк

7,4

7,8

8,3

8,7

9,0

Запоріжжя

7,4

8,0

8,4

9,0

9,3

Київ

7,3

7,9

8,3

8,7

9,0

Львів

7,4

7,9

8,3

8,8

9,1

Полтава

7,3

7,8

8,2

8,7

9,0

Суми

7,4

7,8

8,2

8,5

8,8

Херсон

7,4

8,2

8,6

9,3

9,6

Ялта

7,8

8,9

9,4

10,9

11,0

Проведено також розрахункові дослідження стосовно зміни кінцевого
вологовмісту Х2 димових газів на виході з комплексної теплоутилізаційної
установки з сумісним застосуванням водопідігрівача та повітропідігрівача для
різних початкових вологовмістів Х1 димових газів. Відповідні результати
наведено на рис. 3.25. Отримані дані свідчать, що зі зростанням вологовмісту
відхідних газів котла Х1 від 140 до 200 г/кг с.г. спостерігається збільшення Х2
приблизно в 1,4 рази при температурі навколишнього середовища tнс = -20С і
в 1,6 рази при tнс = 10С. Тобто при відносно високих температурах
навколишнього середовища, які відповідають низьким температурам зворотної
тепломережної води і зниженим навантаженням котла, а відтак і зменшеним
температурам відхідних газів, вплив початкового вологовмісту газів Х1

на

кінцеве його значення Х2 є більш суттєвим.
Слід наголосити, що високі значення вологовмісту Х2 призводять до
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зростання ентальпії відхідних газів, а отже і до збільшення теплових втрат
котельної установки з відхідними газами.

Рис. 3.25. Залежність від температури навколишнього середовища tнс
кінцевого вологовмісту Х2 димових газів на виході з комплексної
теплоутилізаційної системи для нагрівання котлової води та дуттьового
повітря при оптимальному співвідношенні площ Sопт = 1,2 для різних
початкових значень вологовмісту Х1 відхідних газів.
Підвищення вологовмісту Х2 призводить також до збільшення точки роси
відхідних газів, яка суттєво впливає на процеси конденсатоутворення у
газовідвідних трактах, а відтак і на показники систем теплового захисту цих
трактів. Для зменшення теплових втрат з відхідними газами та зниження точки
роси цих газів необхідним є збільшення, за можливістю, поверхонь нагрівання
теплоутилізаційного устаткування у порівнянні з традиційними системами, що
дасть можливість більш глибокого охолодити відхідні гази і понизити їхню
ентальпію.
Для порівняння ефективності досліджуваної теплоутилізаційної системи
для нагрівання котлової води та дуттьового повітря при оптимальних значеннях
співвідношення площ Sопт з системою для нагрівання котлової води та води на
хімводоочищення проведені відповідні розрахунки останньої системи для
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вихідних даних, вказаних в табл. 3.1. На рис. 3.26 та 3.27 наведено дані
стосовно підвищення КВТП котла для цієї теплоутилізаційної системи та рівнів
вологовмісту димових газів на виході із даної системи.

Рис. 3.26. Залежність приросту Δη КВТП котла від температури
навколишнього середовища tнс при різних значеннях вологовмісту Х1 для
комплексної теплоутилізаційної системи з підігріванням вхідної котлової води
та води на хімводоочищення.
Порівняльний

аналіз

теплової

ефективності

досліджуваних

теплоутилізаційних систем показує, що для всіх розглянутих значень
вологовмісту

Х1

приріст

ККД

котла,

пов'язаний

із

застосуванням

теплоутилізаційної системи з 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 = - 20С при Х1 = 0,2 кг/кг с.г. для першої із вказаних систем
приріст Δη становить 8,9%, а для другої системи – лише 5,8%. Для обох
розглянутих систем рівень відмінностей у значеннях Δη, що відповідають
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різним вологовмістам Х1, є суттєвим лише при температурах навколишнього
середовища, вищих мінус 10С.

Рис. 3.27 Залежність вологовмісту димових газів на виході із
теплоутилізаційної системи Х2 від температури навколишнього середовища tнс
при різних значеннях вологовмісту Х1 для комплексної теплоутилізаційних
системи з підігріванням вхідної котлової води та води на хімводоочищення.
За результатами порівняльного аналізу можна зробити висновок, що
теплоутилізаційні системи з підігріванням котлової води та повітря на горіння
при

оптимальному

співвідношенні

площ

водо-

та

повітрогрійного

теплоутилізаторів Sопт 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 40С).
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3.6. Висновки за розділом
1. Проведено дослідження тепловологісних характеристик димових газів
теплоутилізаційних систем при різних режимах роботи котлів в діапазоні зміни
вологовмісту відхідних газів Х1=.0,2...0,25 кг/кг с.г. для трьох систем
теплоутилізації, призначених для нагрівання:
- котлової води;
- котлової води та води системи хімводоочищення;
- котлової води та дуттьового повітря.
Показано, що конденсаційний режим для комплексних другої та третьої
систем

реалізується при значно нижчих температурах навколишнього

середовища у порівнянні з першою системою.
2. Встановлено, що теплоутилізаційні системи з підігріванням котлової
води та повітря на горіння мають переваги над системами з підігріванням
котлової води та води хімводоочищення, зокрема, щодо підвищення ККД
(КВТП) котельної установки.
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, приріст ККД котла Δη, 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, Δη 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

становить приблизно 1,2 і практично не залежить від кліматичної зони України.
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РОЗДІЛ 4
ТЕПЛОВОЛОГІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
КОМПЛЕКСНИХ ТЕПЛОУТИЛІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДІГРІВАННЯ
ТА ЗВОЛОЖЕННЯ ПОВІТРЯ НА ГОРІННЯ І НАГРІВАННЯ ТА БЕЗ НЬОГО
ХОЛОДНОЇ ВОДИ НА ХІМВОДООЧИЩЕННЯ
4.1.

Схемні

рішення

поверхнево-контактних

теплоутилізаційних

установок
Даний розділ присвячено дослідженню тепловологісних характеристик
та ефективності комплексних теплоутилізаційних систем для парових та
водогрійних котлів, призначених для підігрівання та зволоження повітря на
горіння та нагрівання холодної води, що надходить на хімводоочищення.
Основна відмінність такої комплексної теплоутилізаційної системи від
розглянутих у розділі 3 (рис. 3.1 та 3.2) полягає у тому, що процес зволоження
повітря на горіння відбувається у самій системі, зокрема, у додатковому її
елементі – контактному теплообміннику. В цьому елементі зазначеної системи
одночасно відбуваються процеси зволоження і підігрівання повітря на горіння
водою, нагрітою у поверхневому теплообміннику за рахунок теплоти відхідних
димових газів котла. При цьому вказана частина

утилізованої теплоти

використовується виключно на власні потреби цього котла. Друга частина
утилізованої теплоенергії використовується у системі хімводоочищення
шляхом нагрівання її холодної сирої води у додатковому водогрійному
теплообміннику, встановленому за ходом газів після першого водогрійного
теплоутилізатора

комплексної

теплоутилізаційною

системою

системи.

Котельна

характеризується

установка
окрім

з

такою

екологічної

ефективності покращеними економічними показниками, по-перше, через
скорочення витрати палива, а по-друге, завдяки відсутності відповідних витрат
на додаткове джерело для подавання вологи до котла.
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На підставі результатів аналізу патентних та інформаційних матеріалів
(див.

підрозд.

зволожувачами

1.1)

щодо

повітря,

з

теплоутилізаційних
метою

підвищення

схем

з

контактними

загальної

ефективності

комплексної системи за рахунок збільшення її теплопродуктивності та
зменшення аеродинамічних та гідравлічних опорів, а також уникнення
додаткових з'єднувальних трубопроводів та газо- і повітроводів, виконання
даної системи пропонується агрегатованим в одному корпусі.
При

розробленні

схемного

рішення

вказаних

комплексних

теплоутилізаційних систем, окрім умови компактності, було додатково
враховано наступні вимоги:
-

забезпечення зручності компонування складових елементів системи
при проектуванні, виготовленні та під час експлуатації теплоутилізаційної
установки;

-

виконання

повітронагрівача-зволожувача

дуттьового

повітря

контактного типу з теплообмінною ПВХ насадкою, а водопідігрівачів –
поверхневого, з поперечно оребрених біметалевих труб;
-

застосування методів антикорозійного захисту газовідвідних трактів
котельної установки;

-

усунення недоліків, притаманних традиційним теплоутилізаційним
системам для підігрівання та зволоження дуттьового повітря.
Аналіз літературних джерел показав, що принципова схема традиційної

теплоутилізаційної системи для підігрівання та зволоження дуттьового повітря
умовно складається з чотирьох функціональних елементів (рис. 4.1).
До недоліків такої відносно простої системи можна віднести:
- низьку температуру підігрівання повітря, а відповідно і низький його
ступінь зволоження;
- унеможливлення регулювання витрати води у контактному елементі
системи, а відтак неспроможність впливати на ступінь зволоження повітря на
вході в котлоагрегат;
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- зменшення корисної ефективності системи через залучення стороннього
високопотенційного грійного джерела для газопідігрівача.

Рис. 4.1. Принципова схема традиційної теплоутилізаційної системи для
підігрівання та зволоження дуттьового повітря:
КП – контактний повітропідігрівач; ПВ – поверхневий водопідігрівач;
ГП – газопідігрівач; ВЗ – водозбірник; ЦН – циркуляційний насос.
Із урахуванням вищевикладеного розроблено нове принципове схемне
рішення удосконаленої комплексної теплоутилізаційної установки (рис. 4.2), в
якій реалізується

глибока утилізація теплоти та здійснюється не тільки

підігрівання і зволоження повітря на горіння, а також попереднє підігрівання
холодної води на хімводоочищення.
Як видно з рис. 4.2 новими елементами пропонованої системи стали такі
додаткові теплообмінники як:

135

Рис. 4.2. Принципова схема комплексної теплоутилізаційної системи для
підігрівання і зволоження повітря на горіння та підігрівання холодної води
системи хімводоочищення:
ПН – повітронагрівач; КП – контактний повітропідігрівач; ПД –
повітродогрівач; ВД – вододогрівач; ПВ – поверхневий водопідігрівач; ВП ХВО
– водопідігрівач холодної води системи ХВО; ГП – газопідігрівач; ВЗ –
водозбірник; ЦН – циркуляційний насос.
- повітронагрівач для попереднього підігрівання холодного сухого повітря,
що надходить з навколишнього середовища;
- повітродогрівач,

який

дозволяє

підвищити

температуру

вологого

дуттьового повітря, з метою уникнення конденсатоутворення у повітроводі на
шляху до пальникового пристрою котлоагрегата;
- вододогрівач,

наявність

якого

покликана

збільшити

температуру

циркулюючої води у системі перед її надходженням до газопідігрівача;
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- водопідігрівач холодної води, призначений для підігрівання води системи
хімводоочищення, що дозволяє істотно збільшити теплову ефективність
системи вцілому.
Робота теплоутилізаційної установки здійснюється таким чином.
Відхідні димові гази котлоагрегата з підвищеним вологовмістом спочатку
охолоджуються у вододогрівачі (ВД), а далі надходять у поверхневий
водопідігрівач (ПВ) де охолодження відбувається нижче точки роси водяної
пари, що міститься в цих газах, тобто за умов конденсації пари з димових газів.
Подальше охолодження димових газів з реалізацією конденсаційного режиму
здійснюється у підігрівачі холодної води системи хімводоочищення (ВП ХВО).
В конденсаційному режимі роботи водопідігрівачів ВД та ВП ХВО
відбувається використання теплоти конденсації водяної пари, що міститься в
димових газах. Димові гази після вказаних водопідігрівачів підсушуються у
газопідігрівачі (ГП) до рівня, що дозволяє уникнути конденсатоутворення у
газовідвідних каналах котельної установки, і залишають теплоутилізаційну
установку.
Вода з водозбірника ВЗ забирається насосом і спочатку прокачується
через ПВ, де нагрівається, а далі циркуляційний контур розгалужується.
Частина води надходить до контактного повітропідігрівача (КП), де стікає по
тепломасообмінній насадці, охолоджується з частковим випаровуванням і
надходить до ВЗ. Решта води проходить через ВД, ГП повітродогрівач ПД і
повітронагрівач ПН, послідовно охолоджуючись, і також надходить до ВЗ. Далі
цикл повторюється.
Холодне

сухе

повітря

ззовні

котельні

спочатку

надходить

до

повітронагрівача ПН, де підігрівається, далі спрямовується до контактного
теплообмінника КП, де нагрівається та зволожується, і через повітродогрівач
ПД відводиться з теплоутилізаційної установки, після чого подається у
повітровід і надходить до газопальникового пристрою котельного агрегата.
Таке рішення забезпечує:
- підвищення температури холодного повітря перед входом в контактний
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повітрозволожувач;
- збільшення

температури

зволоженого

повітря

після

контактного

повітрозволожувача;
- можливість регулювати ступінь зволоження повітря, що надходить на
горіння;
- залучення

грійного

теплоносія

на

потреби

газопідігрівача

з

циркуляційного контура системи;
- істотне збільшення коефіцієнта використання теплоти палива за рахунок
підігрівання холодної води системи ХВО.
Крім того, завдяки підвищенню температури повітря, тобто збільшенню
його вологоємності перед контактним повітропідігрівачем, збільшується
споживання останнім теплоти і підвищується екологічна ефективність котла за
рахунок зменшення утворення NOх в топковій камері котла.
Слід зазначити, що завдяки наявності додаткового циркуляційного
контура з відповідними елементами збільшується споживання системою
теплової енергії на власні потреби і підвищується теплова ефективність всієї
теплоутилізаційної системи. Другим фактором, пов’язаним з підвищенням
температури води перед газопідігрівачем, є можливість забезпечення роботи
системи

без

споживання

високотемпературного
збільшення

теплової

енергії

від

зовнішнього

джерела на підсушування охолоджених газів і

температури

зволоженого

повітря

для

запобігання

конденсатоутворенню у повітроводах та газовідвідних каналах.
4.2. Зіставлення теплових характеристик комплексних

систем для

підігрівання і зволоження дуттьового повітря з нагріванням та без нього води
на хімводоочищення
У даному підрозділі наводяться результати розрахункових досліджень
основних

характеристик

теплоутилізаційної

системи з підігріванням і

зволоженням повітря на горіння та нагріванням холодної води ХВО і
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відповідної системи без цього нагрівання та проведено порівняльний аналіз
даних систем. А саме представлено дані зіставлення таких характеристик
теплоутилізаційних систем, як: їхня теплопродуктивність Q, приріст КВТП
котла Δη, зумовлений їхнім застосуванням, параметри нагріваного та
зволоженого повітря на горіння

і димових газів після теплоутилізаційної

установки.
Вказаний порівняльний аналіз виконано для водогрійного і парового
котлів. При цьому для водогрійного котла дослідження проведені в широкому
діапазоні зміни його навантаження, який відповідає роботі котла при
дотриманні температурного графіка, а для парового – розглянуто два режими
роботи за регламентом, а саме 100 та 50%.
Щодо нагрівання води системи хімводоочищення, то в комплексних
теплоутилізаційних системах з паровим або водогрійним котлом її витрати
згідно з нормами підживлення теплових мереж приймались 1,5% від загальної
витрати котлової води водогрійного котла.
Вихідні

дані

для

розрахунків

основних

характеристик

вказаних

комплексних теплоутилізаційних систем наведено в таблиці 4.1.
Основні
підігрівання

результати
і

досліджень

зволоження

повітря

на

теплоутилізаційних
горіння

та

систем

підігрівання

для
води

хімводоочищення або без нього представлено на рис. 4.3 - 4.5.
На рис. 4.3 подаються дані щодо

загальної теплопродуктивності

теплоутилізаційних систем Q, що розглядаються, та величини приросту КВТП
котла Δη для різних типів котлів і режимів їхньої роботи.
Як видно з рис. 4.3 а, для водогрійних котлів з підвищенням температури
навколишнього

середовища

теплопродуктивність

Q

комплексних

теплоутилізаційних систем зменшується. Це, як очевидно, пов’язано зі
зменшенням навантаження котла згідно з температурним графіком котельні, і
відповідним зниженням температури і витрати його відхідних газів. За цих
умов є суттєво нижчим рівень нагрівання повітря на горіння та холодної води
системи хімводоочищення.
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Таблиця 4.1
Вихідні дані для теплових розрахунків комплексних теплоутилізаційних
систем з підігріванням і зволоженням повітря на горіння та з
нагріванням (або без нього) води на хімводоочищення
Тип котлоагрегата

Найменування параметра

Водогрійний

Навантаження котла, %

Паровий

32…100

50

100

Теплопродуктивність котла, МВт

0,20…0,63

0,32

0,63

Витрата природного газу, м3/год

21,5…70,7

34,9

70,7

Витрата димових газів, кг/с

0,14…0,33

0,21

0,33

Температура газів на виході з котла,
°С

80…180

154

180

Коефіцієнт надлишку повітря

1,7…1,2

1,5

1,2

0,12…0,29

0,18

0,29

Витрата повітря, кг/с
Початковий вологовміст повітря при
відносній його вологості 85…90%,
кг/кг с.г.

0,001…0,005

Температура води системи ХВО, °С

5…10

Температура
середовища, °С

навколишнього

-20…10

Для парових котлів, за умови незмінності їх теплового навантаження при
зростанні температури навколишнього середовища tнc, теплопродуктивність
досліджуваних теплоутилізаційних систем дещо зростає, що зумовлено
підвищенням температури повітря на вході в систему.
Одержані дані свідчать, що теплопродуктивність даних комплексних
теплоутилізаційних

систем

за

наявності

нагрівання

води

системи

хімводоочищення в 1,3…1,6 рази перевищує цей показник для систем без
вказаного нагрівання як для водогрійних, так і для парових котлів в усіх
розглянутих режимах їхньої роботи.
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а)

б)
Рис. 4.3. 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 системи хімводоочищення (ХВО)
для водогрійного та парового котлів:
1, 2, 3 – система без нагрівання води ХВО; 4, 5, 6 – система з нагріванням
води ХВО; 1, 4 – водогрійний котел; 2, 5 – паровий котел з відносним тепловим
навантаженням 100%; 3, 6 – паровий котел з навантаженням 50%.
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а)

б)
Рис. 4.4. Залежність від температури навколишнього середовища
температури повітря на горіння

(а) та його вологовмісту (б) на виході з

комплексних теплоутилізаційних систем з підігріванням і зволоженням повітря
на горіння та за наявності або відсутності нагрівання води на хімводоочищення
(ХВО) для водогрійного та парового котлів:
1, 2, 3 – система без нагрівання води ХВО; 4, 5, 6 – система з нагріванням
води ХВО; 1, 4 – водогрійний котел; 2, 5 – паровий котел з відносним тепловим
навантаженням 100%; 3, 6 – паровий котел з навантаженням 50%.
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а)

б)
Рис. 4.5. Залежність від температури навколишнього середовища
температури димових газів

(а) та їхнього вологовмісту (б) на виході з

комплексних теплоутилізаційних систем з підігріванням і зволоженням повітря
на горіння та за наявності або відсутності нагрівання води на хімводоочищення
(ХВО) для водогрійного та парового котлів:
1, 2, 3, 7, 8, 9 – система без нагрівання води ХВО; 4, 5, 6, 10, 11, 12 –
система з нагріванням води ХВО; 1, 4, 7, 10 – водогрійний котел; 2, 5, 8, 11 –
паровий котел з відносним тепловим навантаженням 100%; 3, 6, 9, 12 – паровий
котел з навантаженням 50%.
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Як видно з даних, наведених на рис. 4.3 б, величина приросту КВТП
котла Δη за рахунок застосування нових теплоутилізаційних систем є досить
значною і становить 8,0…17,7%. При цьому чим вища температура
навколишнього середовища, тим більше значення даного приросту. Так для
водогрійного котла, оснащеного теплоутилізаційною системою для підігрівання
та

зволоження

повітря

на

горіння

та

нагрівання

води

системи

хімводоочищення, зі зростанням величини tнc від -20°С до 10°С приріст КВТП
котла збільшується від 10,7% до 17,0%. Для відповідної системи без нагрівання
води на систему ХВО за вказаних умов цей приріст становить 7,9…11,6%.
Зіставлення значень приросту КВТП котла Δη для досліджуваних
комплексних теплоутилізаційних систем за наявності та відсутності нагрівання
води системи хімводоочищення свідчить про те, що при відсутності нагрівання
ці величини є суттєво нижчими. Так для водогрійних котлів з вказаними
системами та нагріванням води хімводоочищення збільшення приросту КВТП
котла може досягати 5,7% у порівнянні з системою без нагрівання води ХВО, а
для парових котлів при відносному навантаженні 100% і 50 % – 3,2 % і 5,4 %
відповідно.
Дані на рис. 4.4 а ілюструють залежність рівня підігрівання повітря на
горіння в теплоутилізаційних системах, що розглядаються, від температури
навколишнього середовища. Як видно з наведених даних, характер даної
залежності корелюється певним чином з відповідною залежністю для
теплопродуктивності теплоутилізаційних систем (див. рис. 4.3 а). А саме,
підвищення температури навколишнього середовища tнc призводить: для
водогрійних котлів до зниження температури нагріваного повітря, а для
парових котлів – до їх зростання. Так за наявності нагрівання води системи
хімводоочищення температура повітря t 2п для водогрійних котлів зменшується з
58°С до 51°С, а для парових котлів при відносному навантаженні 100%
збільшується з 59°С до 65°С.
Щодо загального рівня температур повітря на горіння

t 2п

після

теплоутилізаційних систем, то за умов, що розглядаються, він змінюється в
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межах

51…65°С.

Відмінність

у

вказаних

рівнях

температур

для

теплоутилізаційних систем з нагріванням води системи ХВО та без нього є
незначною, наприклад, для водогрійних котлів вона не перевищує 2,5°С, а для
парових є ще меншою. При цьому для теплоутилізаційних систем без
нагрівання води на хімводоочищення рівень значень температур повітря після
системи дещо перевищує даний рівень за наявності вказаного нагрівання.
Останнє зумовлено незначним перерозподілом утилізованої теплоти між
елементами системи з підігріванням холодної води системи хімводоочищення.
На рис. 4.4 б наведено результати розрахункових досліджень рівня
вологовмісту повітря на горіння Х 2п на виході з теплоутилізаційних систем.
Згідно з одержаними даними для водогрійного і парового котлів при збільшенні
температури навколишнього середовища tнc вологовміст димових газів суттєво
зростає. Так, для парового котла при відносному навантаженні 50% величина

Х 2п підвищується з 16,0 г/кг с.п. до 51,0 г/кг с.п., тобто відбувається зростання
вологовмісту майже у три рази. За інших рівних умов паровим котлам
відповідають дещо вищі значення величини вологовмісту

Х 2п ніж для

водогрійних котлів. Порівняння величин вологовмістів Х 2п для комплексних
теплоутилізаційних систем з нагріванням води системи ХВО та без нього
показує, що в останньому варіанті ці величини є дещо більшими.
Характеристики димових газів на виході з досліджуваних комплексних
теплоутилізаційних систем наведено на рис. 4.5. Так на рис. 4.5 а показано
значення температури димових газів t 2г та відповідної точки роси, а на рис 4.5 б
– величини їхнього вологовмісту Х 2п . Як видно з рис. 4.5 а, для систем з
нагріванням холодної води системи хімводоочищення, температура димових
газів після комплексної теплоутилізаційної системи є нижчою ніж для
відповідних систем без такого нагрівання. При цьому температура t 2г
перевищує точку роси водяної пари в даних газах для всіх режимів роботи
котлоагрегата. Для систем з підігріванням води системи ХВО вказане
перевищення є більш суттєвим ніж за його відсутності.
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Згідно з даними, наведеними на рис. 4.5 б, вологовміст димових газів Х 2г
після комплексної теплоутилізаційної системи з підігріванням води на
хімводоочищення має менші значення у порівнянні з системами без
хімводоочищення. Вказане пов’язано з високим рівнем конденсації водяної
пари

саме

в

теплообміннику

для

нагрівання

холодної

води

на

хімводоочищення.
4.3.

Екологічні

показники

пропонованих

комплексних

теплоутилізаційних систем для підігрівання і зволоження повітря на горіння та
нагрівання води на хімводоочищення
Комплексні теплоутилізаційні системи, що розглядаються у даному
розділі, призначені не тільки для підвищення ефективності використання
палива котла, але і для покращення його екологічних показників. Вказане
покращення реалізується декількома шляхами.
Перший з них полягає у зменшенні шкідливих викидів у навколишнє
середовище завдяки відповідному скороченню обсягів споживання палива при
застосуванні систем теплоутилізації.
Другий шлях пов’язаний з глибоким охолодженням газів в процесі
теплоутилізації, в результаті якого утворюється конденсат, у якому частково
розчиняються окиси вуглецю та азоту з димових газів.
На

третьому

шляху

покращення

екологічних

показників

котла

реалізується пригніченням утворення оксидів азоту NOх в його топковому
просторі при спалюванні природного газу завдяки зволоженню дуттьового
повітря в контактній камері комплексної теплоутилізаційної установки, що
приводить до зменшення температури горіння. Обсяги зменшення NOх
визначаються згідно з літературними даними [13] переважним чином
водопаливним співвідношенням β в топці котла.
Відносне зменшення оксидів азоту в продуктах згоряння завдяки
зволоженню дуттьового повітря можна розрахувати за формулою:
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в
0,995β
,
NOвих
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x / NO x  0,947  е

(4.1)

де β – водопаливне співвідношення, що визначається за формулою:
β = Gв/Gпг, кг/кг
де Gв, – масова витрата вологи, яка вноситься в топку з дуттьовим
повітрям, та природного газу;
Gпг – масова витрата природного газу.
У роботі проведено оцінювання обсягів зменшення викидів оксидів азоту
при зволоженні повітря на горіння для розглянутих типів котлів в різних
режимах їхньої роботи з параметрами

Х 2п

та для різних температур

навколишнього середовища tнс саме за вказаною формулою.
При цьому розглядалися для водогрійного котла режими роботи згідно зі
зміною

температури

tнс

за

тепломережним

графіком

(95-70°C)

при

розрахунковій температурі системи опалення tро = -20°C.
Для парового котла, як і раніше, розрахунки проводились для 50 та 100%
його навантаження при зміні температури навколишнього середовища tнс в
діапазоні -20…10°C, що також відповідає межам зміни tнс для водогрійного
котла.
Одержані дані відповідних розрахунків наведено на рис. 4.6. Як видно з
наведених графіків, для водогрійного котла при застосуванні пропонованої
системи

теплоутилізації

реалізується

відносне

зменшення

обсягів

утворення оксидів азоту від 22 до 63% в залежності від температури
навколишнього середовища tнс. Область мінімальних значень NOхвих/ NOхвх
відповідає найбільшому рівню зменшення обсягів утворення оксидів азоту і
теплому періоду опалювального сезону. Так при підвищенні вказаної
температури збільшується і температура повітря на вході в контактну камеру,
що дозволяє зволожити це повітря до більшого рівня.
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Зростання вологовмісту повітря підвищує водопаливне співвідношення,
що забезпечує відповідне зменшення обсягів утворення оксидів азоту в
топковому просторі котла.

Рис. 4.6. Залежність від температури навколишнього середовища
відносного зменшення оксидів азоту в топковому просторі водогрійного та
парового котлів в різних режимах їхньої роботи при застосуванні комплексної
теплоутилізаційної системи, призначеної для підігрівання і зволоження повітря
на горіння та нагрівання води на хімводоочищення:
1 – водогрійний котел; 2, 3 – паровий котел з навантаженням 100 та 50%
відповідно.
Для парового котла результати досліджень свідчать, що діапазон зміни
NOхвих/NOхвх також залежить від режиму його роботи та вхідної температури
нагріваного повітря. Більш відчутний рівень зниження співвідношення
NOхвих/NOхвх відповідає 50% навантаженню котла, що пов’язано зі зменшенням
витрат повітря та палива. Так при даному навантаженні обсяги зменшення
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утворення оксидів NOх змінюються від 27 до 63 %, а при навантаженні 100 %
лише в межах 21…54 %.
При цьому більші значення вказаного зменшення відповідають вищим
температурам навколишнього середовища, що, як зазначалося, зумовлено
більшим рівнем зволоження, а відтак і рівнем водопаливного співвідношення,
що забезпечує відповідне пригнічення утворення оксидів азоту.
Таким

чином,

екологічна

ефективність

пропонованої

системи

теплоутилізації полягає:
по-перше, у зменшенні на 8…18 % обсягів шкідливих викидів в
навколишнє середовище завдяки відповідному скороченню обсягів споживання
палива;
по-друге, у частковому розчиненні двоокисів вуглецю та азоту в
утвореному при глибокому охолодженні димових газів конденсаті;
по-третє, у відносному зменшенні в межах 22…63 % обсягів викидів
оксидів азоту шляхом пригнічення їх утворення в топці котла при введені
вологи з дуттьовим повітрям.
4.4. Висновки за розділом
1. Запропоновано

схемо-технічне

рішення

нової

комплексної

теплоутилізаційної системи з підігріванням та зволоженням повітря на горіння і
нагріванням води на хімводоочищення.
2. Виконано
характеристик

комплекс

пропонованої

розрахункових
теплоутилізаційної

досліджень
системи

та

основних
проведено

порівняльний аналіз тепловологісного режиму та показників ефективності
теплоутилізаційної системи з підігріванням та зволоженням повітря на горіння і
нагріванням води хімводоочищення та відповідної системи без такого
нагрівання.
3. Показано, що для пропонованої теплоутилізаційної системи у
порівнянні з відповідною системою без нагрівання води на хімводоочищення:
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-

збільшується в 1,3...1,6 рази загальна теплопродуктивність системи та

до 6,6% зростає приріст КВТП котла;
-

значно

зменшується

вологовміст

димових

газів

після

теплоутилізаційної установки, а відтак і втрати теплоти з відхідними газами.
4. Проведено розрахункові дослідження обсягів викидів оксидів азоту
при застосуванні пропонованої теплоутилізаційної системи. Встановлено, що
при зволоженні повітря у даних системах обсяг викидів оксиду азоту
зменшується на 20...60% в залежності від режиму роботи котла та його типу.
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РОЗДІЛ 5
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ І ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ
КОМПЛЕКСНИХ ТЕПЛОУТИЛІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА РОЗРОБЛЕННЯ
ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО ЇХНЬОГО ВПРОВАДЖЕННЯ

5.1.

Дослідження

ефективності

теплоутилізаційного

устаткування

запропонованих технологій утилізації теплоти на основі ексергетичного
підходу
В даному підрозділі наведено результати досліджень щодо аналізу
ефективності устаткування для глибокої утилізації теплоти відхідних димових
газів котельних установок та оптимізації конструктивних параметрів цього
устаткування.

Отримано

диференційне

рівняння

балансу

ексергії,

що

використовується для розвʼязання оптимізаційних задач в теплоутилізаційних
системах, в яких як теплоносії використовуються багатофазні середовища
змінної маси. Наведено результати аналізу ефективності установки з
теплоутилізаційною системою для підігрівання води та повітря на горіння при
різних режимах роботи котла на основі комплексного підходу, що поєднує
методи ексергетичного аналізу з одним із методів теорії лінійних систем.
Проаналізовано

втрати

ексергетичної

потужності

в

поверхневих

конденсаційних водопідігрівачах та повітропідігрівачах та наведено результати
проведеної оптимізації геометричних параметрів теплообмінної поверхні
повітропідігрівача [145-149, 167-169].
5.1.1. Макроскопічна модель трифазної термодинамічної системи змінної
маси
Необхідність

оптимізації

технологічних

процесів

і

енергетичних

установок визначається сутністю оптимізації, яка пов’язана із вибором за
допомогою певних оцінювальних критеріїв таких параметрів енергетичного
об'єкту, які забезпечують його максимальну ефективність. Крім того,
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порівняльний аналіз роботи енергетичних об'єктів одного типу і вибір серед
них найбільш ефективних може бути проведений тільки в тому разі, коли такі
об'єкти максимально вдосконалені, тобто їхні параметри оптимальні. Необхідні
оцінювальні критерії ефективності, які могли б слугувати також цільовими
функціями оптимізації, повинні бути досить чутливими до зміни певних
параметрів об'єкту, причому настільки, щоб доцільність використання даних
критеріїв для оптимізації саме цих параметрів не залишала сумнівів.
Доцільність розробки нових оцінювальних критеріїв ефективності на
додаток до традиційних критеріїв, таких, наприклад, як критерій Кирпічова в
теплотехніці, коефіцієнти корисної дії різного типу тощо, визначається
відсутністю універсального критерію для оцінювання досконалості будь-якого
енергетичного обʼєкту.
Досить чутливими до зміни певних параметрів обʼєкту є оцінювальні
критерії, які включають, окрім теплових характеристик обʼєкта, деякі
ексергетичні характеристики. Такими критеріями можуть бути, наприклад,
розроблені

та

використані

для

аналізу

ефективності

та

оптимізації

теплоутилізаційних систем різного типу ексерго-технологічний і теплоексергетичний критерії оцінки ефективності [145-149]:
kTex=(Eвтр m0)/Q ,

ε = Eвтр /Q .

При використанні зазначених критеріїв як цільових функцій оптимізації,
оптимальні параметри теплоутилізаційної системи повинні відповідати або
мінімуму функціональної залежності цих критеріїв від параметрів системи, або
найменшим значенням функції в межах заданого інтервалу зміни параметрів.
Раціональний вибір методів оптимізації теплоутилізаційних систем різного
ступеня складності підвищує результативність оптимізації, оскільки дозволяє
використовувати при розробленні конструкції системи параметри, що
максимально наближені до оптимальних.
Для

теплоутилізаторів,

які

входять

до

складу

комплексних

теплоутилізаційних установок, функціональні залежності цільових функцій
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оптимізації від параметрів теплоутилізаторів, що необхідні для вирішення
оптимізаційних задач, можуть бути встановлені за допомогою таких методів:
- балансових

методів

ексергетичного

аналізу,

які

передбачають

складання системи теплових, матеріальних та ексергетичних балансових
рівнянь, доповненої відповідними гідродинамічними рівняннями і рівняннями
теплопередачі;
- статистичних методів планування експерименту;
- методів термодинаміки незворотних процесів спільно з ексергетичними
методами.
При наявності зазначених функціональних залежностей загальна задача
оптимізації має вигляд:

де K – вектор цільових функцій;

xk , xt – вектори варійованих конструктивних і режимних параметрів;
xr  f ( xk ) , x p  f ( xt )

– вектори функцій конструктивних і

режимних змінних параметрів;
Х, Y – області існування обмежень;
Nx Ny – межі області існування обмежень.
В теплоутилізаційних системах як теплоносії часто використовуються
багатофазні середовища зі змінною концентрацією однієї або декількох фаз,
наприклад, димові гази з підвищеним вологовмістом. При цьому вологовміст
димових газів в процесі проходження через теплоутилізаційні системи може
змінюватися в різних межах залежно від призначення і конструкції
теплоутилізаційних установок.
У

таких

багатофазних

середовищах

існують

одночасно

різні

термодинамічні сили і викликані ними незворотні потоки, що дозволяє шукати
функціональні залежності, необхідні для вирішення оптимізаційних задач,
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використовуючи методи термодинаміки незворотних процесів спільно з
ексергетичними методами.
В даному підрозділі сформульовано макроскопічну модель трифазної
термодинамічної системи змінної маси при зміні концентрації однієї з фаз,
наведено виведення локального диференційного рівняння балансу ексергії для
такої системи та його загальний вигляд.
Термодинамічна система розглядається як мікронеоднорідне середовище,
що включає три фази: перша фаза – газ, масою m1, обʼємом V1, густиною ρ1 , з
концентрацією w1  m1 / m , друга фаза – тверді частки, масою m2, об'ємом V2,
густиною ρ 2 , з концентрацією w2  m2 / m і третя фаза – водяна пара, масою m3,
обʼємом V3, густиною ρ 3 , з концентрацією w3  m3 / m .Концентрація однієї з
фаз є змінною величиною. Для теплоутилізаційних систем, що розглядаються,
це може бути концентрація парів рідини в димових газах або в повітрі. Вираз
для питомої ексергії і диференційні балансові рівняння ексергії і ентропії для
такої термодинамічної системи можна записати у наступному вигляді:

e   h  h0   T0  s  s0   v 2 2   ,
ρ

de
 (e)

Ii  σ( e) ,
dt
xi
ρ

ds
 (s)

Ii  σ( s ) .
dt
xi

(5.1)
(5.2)

(5.3)

З рівнянь (5.1) - (5.3) слідує рівняння Гюі-Стодоли і рівняння для потоку
ексергії теплоти:

 (e)  T0 ( s ) ,

(5.4)

  e Ii( q ) ,

(5.5)

( eq )

Ii

де  e  1  T0 T – ексергетична температурна функція.
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Для трифазної термодинамічної системи рівняння зміни маси при зміні
концентрації однієї з фаз, в даному випадку концентрації третьої фази,
отримано таким чином:

ρV  ρ1V1  ρ 2V2  ρ3V3 ,
dρ ρ dV ρ3 dV3


 0,
dt V dt V dt
ρ3V3  w3ρV ,
dV3
dw
dρ
dV
 ρV 3  w3V
 w3ρ
,
dt
dt
dt
dt
ρ3 dV3
dw
dρ w3ρ dV
 ρ 3  w3

,
V dt
dt
dt V dt

ρ3

dρ ρ dV
dw
dρ w3ρ dV

 ρ 3  w3

 0,
dt V dt
dt
dt V dt
dρ ρ dV
ρ dw3


.
dt V dt 1-w3 dt

(5.6)

З механіки деформованих середовищ:

1 dV
 divv ,
V dt

(5.7)

Тоді рівняння зміни маси при варіювання концентрації однієї з фаз
набуває вигляду:

dρ
ρ dw3
 ρdivv 
.
dt
1  w3 dt

(5.8)

Або в еквівалентній формі:



ρ dw3
ρ
ρvi 
.
t
xi
1  w3 dt

(5.9)

За двома індексами, що повторюються, проводиться підсумовування. В
окремому випадку при постійній концентрації третьої фази рівняння (5.9)
переходить в класичне рівняння нерозривності:



ρ
ρvi  0.
t
xi
Тоді у відповідності до (5.9) для кожної з фаз можна записати:
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ρ(1  w2  w3 ) 
ρ(1  w2  w3 )vi(1)  0,
t
xi



ρw2 
ρw2vi(2)  0,
t
xi


ρ dw3
ρw3 
ρw3vi(3) 
.
t
xi
1  w3 dt

(5.10)

Введемо такі позначення для операторів:

d3 
d

d1 
 d2 
(3) 
(2) 
цм 


v


v


v
  vi(1)
i
i
i
xi ; dt t
xi ; dt t
xi ;
dt t
xi ; dt t

d1 
 d2 
  vi(2)
  vi(1)
;
xi ;
dt t
xi dt t

d3 
 d

цм 
  vi(3)


v
i
dt t
xi ; dt t
xi ;
d d1
 d d2

   vi(1)  viцм 
;    vi(2)  viцм 
;
dt dt
xi dt dt
xi
d d3

   vi(3)  viцм  .
dt dt
xi

(5.11)

цм
(1)
(2)
(3)
Тут vi  w1vi  w2vi  w3vi – швидкість центру мас термодинамічної

системи.
З використанням рівнянь (5.10) і операторів (5.11) отримано проміжне
диференційне

рівняння

ексергії

для

трифазної

системи

зі

змінною

концентрацією однієї з фаз. Далі наведено виведення вказанного рівняння. З
врахуванням однієї з основних особливостей ексергії – адитивності, можна
записати:

ρe  ρw1e1  ρw2e2  ρw3e3.
Тоді:

(5.12)
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dw ρ
dw ρ
dw ρ
de
de
de
dρ
e
 e1 1  e2 2  e3 3  w1ρ 1 1  w2ρ 2 2 
dt
dt
dt
dt
dt
dt
dt
de
e
e
e
 w3ρ 3 3  I i(1) 1  I i(2) 2  I i(3) 3 ,
dt
xi
xi
xi

ρ

(5.13)

де величини:

Ii(1)  w1ρ(vi(1)  viцм ), Ii(2)  w2ρ(vi(2)  viцм ), Ii(3)  w3ρ(vi(3)  viцм )

(5.14)

є дифузійнимиі потоками фаз.

ρ

de
e
de
de
e
e
de
 w1ρ 1 1  w2ρ 2 2  w3ρ 3 3  I i(1) 1  I i(2) 2  I i(3) 3 
dt
dt
dt
dt
xi
xi
xi

e1

d wρ
d1w1ρ
d wρ
w ρ
 e2 2 2  e3 3 3  e1  vi(1)  viцм  1 
dt
dt
dt
xi

w ρ
w2ρ
dρ
 e3  vi(3)  viцм  3  e ,
xi
xi
dt
de
e
de
de
e
e
de
ρ  w1ρ 1 1  w2ρ 2 2  w3ρ 3 3  I i(1) 1  I i(2) 2  I i(3) 3 
dt
dt
dt
dt
xi
xi
xi

e2  vi(2)  viцм 

(5.15)

d3 w3ρ
I i(1)
I i(2)
I i(3)
d1w1ρ
d 2 w2ρ
e1
 e2
 e3
 e1
 e2
 e3

dt
dt
dt
xi
xi
xi
vi(1)
vi(2)
vi(3)
viöì
viöì
e1w1ρ
 e2 w2ρ
 e3 w3ρ
 e1w1ρ
 e2 w2ρ

xi
xi
xi
xi
xi
viöì
dρ
e3 w3ρ
e ,
xi
dt
de
de
de
de

ρ  w1ρ 1 1  w2ρ 2 2  w3ρ 3 3 
e1 I i(1)  e2 I i(2)  e3 I i(3)  

dt
dt
dt
dt xi
 w1ρ vi(1) w1ρ 
 w2ρ vi(2) w2ρ 
e1 


  e2 


t

x

t

x
i
i




 w3ρ vi(3) w3ρ   ρ vi ρ 
e3 

  e 
.

t

x

t

x
i
i 

 

(5.16)

(5.17)

Тоді проміжне диференційне рівняння ексергії трифазної системи з
змінною концентрацією однієї з фаз набуває такого виду:
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ρ

de
de
de
de

 (1  w2  w3 )ρ 1 1  w2ρ 2 2  w3ρ 3 3 
(e1 I i(1)  e2 I i(2) 
dt
dt
dt
dt xi

ρ  e  e3  dw3
e I ) 
1  w3 dt

(5.18)

(3)
3 i

У наступних викладках для отримання остаточної форми локального
диференційного рівняння балансу ексергії трифазної системи зі змінною
концентрацією однієї з фаз використовуються рівняння руху фаз, балансу
кінетичної, потенційної повної і внутрішньої енергій, рівняння балансу
ентальпій і рівняння Гіббса.
Рівняння руху фаз:

w1ρ

d1v1
 (1)

Pij  w1ρgi  Ri(12)  Ri(13) ,
dt
xi

w2ρ

d 2vi
 (2)

Pij  w2ρgi  Ri(12)  Ri(23) ,
dt
x j

w3ρ

d3vi
 (3)

Pij  w3ρgi  Ri(32)  Ri(13) .
dt
x j

Тут Pij  p δij  τij , Pij
(1)

(1)

(1)

(2)

(5.19)

 p(2)δij  τij(2) и Pij(3)  p (3)δij  τij(3) – тензори

напружень фаз.
Для потенційної енергії рівняння балансу мають такий вигляд:

d11
  w1ρgi vi (1) ,
dt
d
w2ρ 2 2   w2ρgi vi (2) ,
dt
d
w3ρ 2 3   w3ρgi vi (3) .
dt
w1ρ

(5.20)
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Для кінетичної енергії:
(1)
d1 1 (1) 2

(1) (1)
(1)
(12) (1)
(13) (1)
(1) vi
w1ρ
 v    x  Pij v j   w1ρgivi  Ri vi  Ri vi  Pij x ,
dt 2
i
i
(2)
d 2 1 (2) 2

(2) (2)
(2)
(12) (2)
(23) (2)
(2) vi
w2ρ
 v    x  Pij v j   w2ρgivi  Ri vi  Ri vi  Pij x ,
dt 2
i
i

w3ρ
R

d 2 1 (3) 2

v  
Pij(3) v j (3)   w3ρgi vi (3)  Ri(32) vi (3) 


dt 2
xi

(13) (3)
i
i

v

P

(3)
ij

vi (3)
.
xi

(5.21)

Для повної енергії фаз:

w1ρ
w2ρ

d1
1

( q1 )
[u1  (v (1) )2  1 ]  
( Pij(1)v (1)
)  q12  q13 ,
j  Ii
dt
2
xi

d2
1

( q2 )
[u2  (v (2) )2  2 ]  
( Pij(2)v(2)
)  q12  q23 ,
j  Ii
dt
2
xi

w3ρ

d3
1

( q3 )
[u3  (v (2) )2  3 ]   ( Pij(3)v(3)
)  q32  q13 ,
j  Ii
dt
2
xi

(5.22)

З (5.19) - (5.22) отримуємо рівняння для внутрішньої енергії фаз:
(1)
(1)
I i( q1 )
d1u1
(1) vi
(1) vi
w1ρ

 q12  q13  p
  ij
 Ri(12)vi (1)  Ri(13)vi (1)
dt
xi
xi
x j

(2)
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d 2u2
I i( q2 )
(2) vi
(2) vi
w2ρ
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 Ri(12)vi (2)  Ri(23)vi (2)
dt
xi
xi
x j

(3)
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R
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(5.23)
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w2ρ
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Рівняння Гіббса для трифазної системи:
(1)
d1s1
d1u1
(1) vi
w1ρT1
 w1ρ
p
,
dt
dt
x j
(2)
d 2 s2
d 2u2
(2) vi
w2ρT2
 w2ρ
p
,
dt
dt
x j

(5.25)

(3)
d3 s3
d3u3
(3) vi
w3ρT3
 w3ρ
p
,
dt
dt
x j

Використовуючи рівняння (5.1- 5.25), отримаємо остаточну форму
локального диференційного рівняння балансу ексергії трифазної системи зі
змінною концентрацією однієї з фаз:

de

ρ 
dt
xi

 
3

k 1
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I
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.
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ρk
1  w3 dt

( lk )
i

vi(l ) vi( k )
1 1
(

)  qlk (  )] 
Tl
Tk
Tl Tk
(5.26)

В цьому виразі доданки, що стоять під знаком дивергенції, визначають
повний потік всіх видів ексергії в системі, а доданки із співмножником

T0 – ексергетичні втрати, зумовлені незворотністю процесів. Ці втрати повʼязані
з теплопровідністю і вʼязкістю фаз, міжфазним теплообміном і тертям між
фазами. Рівняння дозволяє отримати вектор функції зміни режимних
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параметрів теплоутилізаційних систем в часі xt  f (t ). Отримане рівняння
може

бути

використано

теплоутилізаційних

для

системах,

в

розвʼязання
яких

оптимізаційних

використовуються

задач

в

теплоносії

з

багатофазним середовищем змінної маси, а також для аналізу втрат
ексергетичної потужності в процесах теплопровідності.
5.1.2. Аналіз ефективності та оптимізація теплоутилізаційних установок
котлоагрегатів з підвищеним вологовмістом відхідних газів
Для аналізу роботи котельних установок з теплоутилізаційними
системами, розроблено метод, заснований на комплексному підході, що
поєднує методи ексергетичного аналізу з одним з методів теорії лінійних
систем, методом термодинамічних балансів у матричній формі. Метод
використаний для аналізу роботи системи, до складу якої входить котел і
комплексна теплоутилізаційна установка, призначена для підігрівання води та
повітря на горіння. Досліджувана установка представлена у вигляді структурної
схеми, в якій ідентифіковані всі термодинамічні потоки між окремими
дискретними елементами простої структури (рис. 5.1). Проведено порівняльний
аналіз втрат ексергетичної потужності в різних її елементах при різних режимах
роботи котла. Розраховано вектори-стовпці втрат ексергетичної потужності
системи при різних режимах роботи котла:

100% вст. пот.
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21,8 


2,5 


0,8 
Eвтр  

7,3 
3, 2 


3,6 
3,1 
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0, 6 
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60% вст. пот.

Eвтр

982,1
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0,5 


 2, 7 
0,9 


 2, 4 
1, 6 



30% вст. пот.

Eвтр

478, 6 
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0, 2 


0,1 


0,9 
0,3 


0, 6 
2, 6 
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Рис. 5.1. Структурна схема установки:
1, 2 – водогрійний та повітрогрійний

теплоутилізатори;

3 –

газопідігрівач; 4 – димосос; 5 – вентилятор; 6, 7 – насоси;
К – котел; E1 - E11 – ексергетичні потоки; Q12 - Q16 – теплові потоки;
W17 - W20 – енергетичні потоки;

– димові гази,

– повітря,

– вода.

уст
Сумарні втрати ексергетичної потужності в установці Eвтр та втрати

т.с.
ексергетичної потужності в теплоутилізаційній системі Eвтр наведено в

таблиці 5.1. Найменші втрати ексергетичної потужності при всіх значеннях
відносного

навантаження

котла

теплоутилізаторі та газопідігрівачі.

відбуваються

в

повітрогрійному

162

Таблиця 5.1
Сумарні втрати ексергетичної потужності в установці та в
теплоутилізаційній системі при різних режимах роботи котла
Параметри

Втрати ексергетичної потужності

Навантаження котла, %

100

80

60

30

1824,9

1418,9

991,9

483,6

42,3

21,9

9,8

5,0

Втрати ексергетичної потужності в
уст
установці Eвтр , кВт

Втрати ексергетичної потужності в
т.с.
теплоутилізаційній системі Eвтр , кВт

Відносний

внесок

водогрійного

теплоутилизатора

в

сумарну

незворотність процесів в теплоутилізаційній установці збільшується від 6,0%
до 51,0% при збільшенні навантаження котла від 30% до 100% встановленої
потужності. Загальний внесок насосної системи і системи трубопроводів, що
з'єднує основні елементи, в сумарну незворотність процесів теплоутилізаційної
установки досить значний при всіх значеннях навантаження котла. Він
зменшується від 89,2% до 40,7% при збільшенні навантаження котла від 30% до
100%. При зміні навантаження котла від 30% до 50...60% відбувається незначне
збільшення втрат ексергетичної потужності (2...7 кВт), тут основні втрати
припадають на насосну систему і на систему трубопроводів, що з’єднують
основні елементи. При зміні навантаження котла від 60% до 100% втрати
ексергетичної потужності починають різко зростати, збільшуючись на
20...30 кВт, і тут основні втрати ексергетичної потужності припадають на
водогрійний теплоутилизатор. З огляду на можливості регулювання втрат
ексергетичної потужності в насосній системі і системі трубопроводів,
оптимальна робота установки відбувається при відносному навантаженні котла
в межах 50...60%. На прикладі поверхневого повітропідігрівача проведено
оптимізацію геометричних параметрів його теплообмінної поверхні, а саме
ширини пластини a, висоти пластини b і відстані між пластинами s при

163

вологовмісті димових газів 0,14…0,20 кг/кг с.г. та при температурах
навколишнього середовища, що мають найбільшу тривалість протягом
опалювального сезону в межах України. Оскільки порівняльний аналіз
ефективності проводився для одного теплоутилизатора, то як цільова функція
оптимізації обрано тепло-ексергетичний критерій ефективності, що не включає
масу теплоутилизатора. Згідно із запропонованою методикою оцінювання
ефективності

та оптимізації теплоутилізаційних

систем за допомогою

статистичних методів планування експерименту отримано функціональні
залежності тепло-ексергетичного критерію ефективності від геометричних
параметрів теплообмінної поверхні. Далі наведено отримані залежності при
вологовмісті димових газів X1 = 0,2 кг/кг с.г.:
при t0 = -5ºC
ε = 5,70  10-1 – 2,88  10-4a + 1,07  10-7a2 – 3,34  10-4b + 2,32  10-8ab +
+1,38  10-7b2 +5,74  10-2s – 2,38  10-5as – 1,28  10-5bs + 1,21  10-3s2;
при t0 = 0ºC
ε = 3,80  10-1 – 2,72  10-4a + 1,19  10-7a2 – 4,41  10-6b + 2,43  10-9ab +
+3,77  10-9b2 +3,88  10-2s – 1,63  10-5as – 2,63  10-6bs + 1,67  10-4s2;

(5.27)

при t0 = 5ºC
ε = 2,70  10-1 – 1,90  10-4a + 8,54  10-8a2 + 2,08  10-6b + 8,84  10-10ab +
+ 3,61  10-10b2 +3,07  10-2s – 1,19  10-5as – 2,00  10-6bs + 8,16  10-6s2.
Згідно із запропонованою методикою оцінювання ефективності та
оптимізації теплоутилізаційних систем застосуємо алгоритм крутого сходження
Бокса-Уїлсона

для

аналізу

залежності

тепло-ексергетичного

критерію

ефективності від геометричних параметрів ε = f (a, b, s) при вологовмісті
димових газів X1 = 0,2 кг/кг с.г. та температурі навколишнього середовища
t0 = 5°С.
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Відповідно до критерію Стьюдента ця залежність набуває вигляду:
ε = 2,70  10-1 – 1,90  10-4a + 2,08  10-6b + +3,07  10-2s – 1,19  10-5as.
В цьому випадку лінійна модель не є адекватною, оскільки отримане
рівняння, крім лінійних членів, включає члени, які описують взаємодію, що
свідчить про деяку кривизну функцій відгуку. Незважаючи на це, може
виявитися раціональним використання для оптимізації вказаного методу
крутого сходження Бокса-Уїлсона. Відповідно до алгоритму цього методу
можна наблизитись до найменших на заданому інтервалі значень цільової
функції, використовуючи тільки лінійні члени рівняння. У процесі наближення
до області найменших значень цільової функції фактор a досяг свого
оптимального значення a = 1400 мм, а два інших фактори досягли меж області
визначення: b – верхньої межі відповідного інтервалу варіювання b = 2000 мм,
s – нижньої межі s = 5 мм. Таким чином, значення a = 1400 мм, b = 2000 мм,
s = 5 мм можна використовувати як оптимальні геометричні параметри
теплообмінної поверхні досліджуваного теплоутилізатора при t0 = 5°С.
На рис. 5.2
ефективності

ε

представлено залежність тепло-ексергетичного критерію
від

геометричних

параметрів

теплообмінної

поверхні

контактного поверхневого повітронагрівача при a = 1400 мм.
Для повітропідігрівача рівняння регресії при вологовмісті димових газів
X1 = 0,2 кг/кг с.г та при досліджуваних температурах є рівняннями другого
порядку. При фіксованому значенні оптимальної відстані між пластинами
s = 5 мм, залежності тепло-ексергетичного критерію ефективності ε від ширини
пластини a і висоти пластини b мають такий вигляд:
при t0 = -5ºC
ε = 0,89 – 4,07  10-4 a + 1,07  10-7a2 – 3,98  10-4 b + 1,38  10-7 b 2 + 2,32  10-8 a b,
при t0 = 0ºC
ε = 0,58 – 3,54  10-4 a + 1,19  10-7 a2 – 1,75  10-5 b + 3,77  10-9 b 2 + 2,43  10-9 a b.
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Рис. 5.2. Залежність тепло-ексергетичного критерію ефективності ε від
висоти пластини b і відстані між пластинами s при a = 1400 мм.
Для t0 = 5ºC проведемо дослідження, враховуючи кривизну поверхні,
якою ми знехтували при використанні методу крутого сходження БоксаВілсона, і порівняємо отримані результати.
при t0 = 5ºC
ε = 0,42 – 2,49  10-4 a + 8,54  10-8 a2 – 7,90  10-6 b + 3,61  10-10 b 2 +8,84  10-10 a b.
У канонічній формі:
при t0 = -5ºC
ε – 2,73  10-1 =1,42  10-7 a2 + 1,04  10-7 b 2,
при t0 = 0ºC
ε – 3,03  10-1 =1,19  10-7 a2 + 3,79  10-9 b 2,
при t0 = 5ºC
ε – 2,12  10-1 =8,54  10-8 a2 + 3,37  10-10 b 2.
Відповідно

до

класифікації,

наведеної

в

методиці

оцінювання

ефективності, геометричною інтерпретацією поверхні відгуку в області
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оптимуму у всіх випадках є еліпсоїдна западина, у центрі якої знаходиться
мінімум, і контурними кривими в області оптимуму при різних значеннях
функції відгуку є еліпси.
Для прикладу на рис. 5.3-5.5 наведено графіки зазначених залежностей і
відповідні контурні криві для досліджуваного повітропідігрівача. Контурні
криві поверхонь відгуку побудовані для значень функцій відгуку, які
відрізняються, в середньому, на 2%, 4% і 6% від значень функцій відгуку в
точках мінімуму.

Рис. 5.3. Залежність тепло-ексергетичного критерію ε від ширини
пластини a і висоти b при s = 5мм для t0 = -5ºC; і контурні криві в області
оптимуму:
1 – ε = 0,275; 2 – ε = 0,280; 3 – ε = 0,285.
При температурі навколишнього середовища t0.=.-5ºC відстані між
контурними кривими поверхні відгуку у межах зазначеної зміни функції
відгуку, як і відстані кривих від центру для параметрів а і b, практично
однакові.
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Рис. 5.4. Залежність тепло-ексергетичного критерію ε від ширини
пластини a і висоти b при s = 5мм для t0 = 0ºC; і контурні криві в області
оптимуму:
1 – ε = 0,308; 2 – ε = 0,313; 3 – ε = 0,318.

Рис. 5.5. Залежність тепло-ексергетичного критерію ε від ширини
пластини a і висоти b при s = 5мм для t0 = 5ºC; і контурні криві в області
оптимуму:
1 – ε = 0,335; 2 – ε = 0,340; 3 – ε = 0,345.
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Таким чином, технологічно обґрунтовані інтервали їх зміни можуть бути
також однаковими. При значеннях температури навколишнього середовища
t0 = 0ºC і t0 = 5ºC відстані між контурними кривими поверхні відгуку в межах
зазначеної зміни функції відгуку і відстані кривих від центру для параметра a
такі ж, як і у разі t0 = - 5ºC, але для параметра b ці відстані істотно більше. Це
означає, що технологічно обґрунтовані оптимальні інтервали зміни параметра b
можуть бути значно розширені: а = 1770 мм, b = 1290 мм, ε = 0,270; при t0 = 0ºC
– а = 1460 мм, b = 1850 мм, ε = 0,303; при t0 = 5ºC – а = 1410 мм, b = 2000 мм,
ε = 0,330. При температурі навколишнього середовища t0 = -5ºC відстані між
контурними кривими поверхні відгуку у межах зазначеної зміни функції
відгуку, як і відстані кривих від центру для параметрів а і b, практично
однакові.
У таблиці 5.2 наведено результати проведених досліджень.
Таблиця 5.2
Оптимальні геометричні параметри повітронагрівача
t0, ºС

а, мм

b, мм

s, мм

-5

1650...1850 1200...1400

5...6

0

1350...1550 1500...2000

5...6

5

1300...1500 1500...2000

5...6

Результати, отримані при t0 = 5ºC з використанням методу крутого
сходження Бокса-Вілсона, укладаються в знайдені інтервали.
Отримані

оптимальні

параметри

використані

при

компонуванні

теплообмінної поверхні повітронагрівача теплоутилізаційної системи для
нагрівання вхідної котлової води та повітря на горіння.
Для поверхневого конденсаційного водонагрівача досліджено вплив на
його ефективність початкового і кінцевого вологовмісту димових газів.
Результати розрахунків подані на рис. 5.6. Як видно з рисунку, найменше
значення тепло-ексергетичного критерію ефективності (відповідно найбільша
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ефективність водонагрівача) при всіх значеннях кінцевого вологовмісту
димових газів спостерігається на верхній межі відповідного інтервалу, тобто
при X1= 0,25 кг/кг с.г. Найменші значення тепло-ексергетичного критерію
ефективності (відповідно найбільша ефективність водонагрівача) при всіх
значеннях початкового вологовмісту димових газів спостерігаються для
значення кінцевого вологовмісту X2 = 0,04 кг/кг с.г. Тобто, максимальний
рівень конденсації водяної пари в теплоутилізаційному устаткуванні і
відповідно максимальна ефективність теплоутилізації спостерігається при
X1.=.0,25 кг/кг с.г.

і X2.=.0,04 кг/кг с.г. При цьому значення тепло-

ексергетичного критерію ε зі зниженням кінцевого вологовмісту димових газів
від X2 = 0,08 кг/кг с.г. до X2 = 0,04 кг/кг с.г. зростає приблизно у 1,7 рази при
X1= 0,25 кг/кг с.г., а при X1= 0,18 кг/кг с.г. лише у 1.5 рази.

Рис. 5.6. Залежність тепло-ексергетичного критерію ефективності ε від
початкового вологовмісту димових газів X1 при Reдг/Reв = 0,94:
1 – X2 = 0,04 кг/кг с.г.; 2 – 0,06; 3 – 0,08.
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5.2. Особливості впровадження теплоутилізаційних установок різного
типу при підвищеному вологовмісті відхідних газів котлів
Введення вологи в зону горіння для пригнічення утворення оксидів азоту
в топці котла завдяки зменшенню температури в зоні активного горіння може
здійснюватись, як вже зазначалось, різними способами. При цьому введена
волога видаляється із котла з відхідними газами, що призводить в результаті до
збільшення вологовмісту цих газів. Особливості розроблення та впровадження
різних теплоутилізаційних систем для котельних установок з підвищеним
вологовмістом відхідних газів пов’язані зі способом введення вологи в зону
горіння котла (або зволоження димових газів) та збільшенням даного
вологовмісту.
Теплоутилізаційні системи з охолодженням димових газів нижче точки
роси та відповідне устаткування, що входить до складу цих систем,
створюються, як вже зазначалося, в залежності від потреби споживача у
певному виді утилізованої теплоти. Так, комплексні теплоутилізаційні системи
з сумісним використанням водогрійного та повітрогрійного устаткування
поділяються на дві основні групи.
До першої групи вказаних комплексних систем здебільшого належать
теплоутилізаційні установки з використанням утилізованої теплоти для
нагрівання води різних потреб та повітря на горіння без його зволоження. Дані
установки доцільно застосовувати при введенні вологи в зону горіння шляхом
вприску води, додаванням пари в топку котла чи в зону підводу дуттьового
повітря, або іншими способами (див. розд. 1). Для традиційних котлів (без
введення

вологи

теплоутилізаційні

в

зону

системи

горіння)
з

сумісним

теж

застосовуються

використанням

комплексні

водогрійних

та

повітрогрійних теплоутилізаторів. Порівняльний аналіз показників теплової
ефективності даних систем для традиційних котлів та котлів підвищеної
екологічної ефективності, що характеризуються збільшеним проти звичайного
вологовмістом відхідних димових газів, наведено в розділі 3.
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Друга група теплоутилізаційних установок пов’язана зі способом
введення вологи в зону горіння котла шляхом зволоження дуттьового повітря в
цих установках. В даних системах реалізується використання утилізованої
теплоти шляхом нагрівання води різного призначення та нагрівання і
зволоження до необхідних рівнів повітря на горіння (див. розд. 4). Такі
комплексні теплоутилізаційні установки не проектуються для традиційних
котлів з нормованими показниками викидів оксидів азоту, а лише для котлів, у
яких необхідним є зменшення цих викидів шляхом введення вологи в зону
горіння з нагрітим та зволоженим дуттьовим повітрям.
Для

обох

груп

теплоутилізаційних

систем

котельних

установок

підвищеної теплової та екологічної ефективності спільною особливістю є
збільшений проти значень традиційних котлів вологовміст відхідних димових
газів котла. Залишкова волога з димовими газами надходить до газовідвідного
каналу та димової труби і при зниженні температури газів в суміжному шарі
при стінці каналу нижче точки роси конденсується там. Утворений і випадений
на внутрішній поверхні тракту конденсат завдяки наявності в ньому розчинних
продуктів згоряння палива має кислу реакцію.
При спалюванні газоподібного палива у традиційних котлах конденсат
містить розчинені окиси вуглецю та азоту, показник водню рН такого
конденсату зазвичай знаходиться в межах 4,0…6,0. За умов роботи котлів з
підвищеним вологовмістом відхідних димових газів утворений конденсат може
характеризуватись меншою концентрацією розчинених оксидів завдяки
більшому обсягу сконденсованої водяної пари. При цьому рН за розрахунками
коливається у діапазоні 5,0…6,0. Через випадіння конденсату внутрішні
поверхні конструкцій відвідних газоходів котельних установок зазнають
корозійного та ерозійного руйнування. Слід підкреслити, що використання
систем теплоутилізації з глибоким охолодженням димових газів для котельних
установок з підвищеним вологовмістом відхідних газів в деяких режимах
роботи може посилювати конденсатоутворення у газовідвідних каналах, а
відтак і додаткове руйнування газовідвідного тракту. Рівень конденсації
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водяної пари у повітроводах та газоходах залежить від рівня зволожування і
температури повітря, режимів роботи системи «котел-теплоутилізатор»,
кліматичних умов, стану та властивостей теплоізоляції повітроводів та
газовідвідних каналів, типу та геометричних розмірів димових труб тощо.
Через це виникає необхідність застосування посиленого теплового
захисту газовідвідних трактів та димових труб для відвернення випадіння
конденсату на їхніх внутрішніх поверхнях. За умов застосування котельних
установок підвищеної екологічної ефективності при зниженні температури в
топці котла шляхом введення в пальникові пристрої зволоженого повітря на
горіння виникає проблема запобігання конденсатоутворенню також і у
підвідних повітроводах. Через часткове охолодження зволоженого повітря у
повітряних каналах шляхом теплообміну з навколишнім середовищем може
відбуватись випадіння вологи на внутрішніх стінках цих каналів, що теж
спричиняє їх корозію завдяки наявності кисню в утвореному конденсаті.
Зважаючи на вищенаведене, впровадження котельних установок із
введенням вологи з зону горіння при використанні теплоутилізаційних
технологій потребує застосування спеціальних заходів в цих технологіях щодо
запобігання

конденсатоутворенню

у

газовідвідних

трактах.

А

в

разі

використання теплоутилізаційних технологій з нагріванням та зволоженням
повітря на горіння необхідно в даних технологіях передбачати заходи стосовно
відвернення випадіння вологи і в повітропідвідних каналах цих котельних
установок.
Ще однією особливістю впровадження теплоутилізаційних систем для
котельних установок підвищеної теплової та екологічної ефективності при всіх
способах введення вологи в зону горіння котла є проблема використання або
відведення конденсату з рН 5,0…6,0, утвореного при глибокому охолодженні
димових газів у теплоутилізаційному устаткуванні. При відведенні вказаного
конденсату виникає необхідність його нейтралізації до нормованих для
каналізаційних стоків значень рН 6,5…8,5 з метою захисту даних стоків від
корозійної дії цього конденсату.
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5.3. Обгрунтування вибору методів захисту повітроводів, газовідвідних
трактів котелень при введенні вологи в зону горіння котла
При

застосуванні

теплоутилізаційних

технологій

для

котельних

установок з підвищеним вологовмістом відхідних газів серед відомих методів
захисту газовідвідних трактів найбільш ефективним вважається метод
підсушування газів у газопідігрівачі після їх глибокого охолодження в різного
типу теплоутилізаторах. Метод байпасування відхідних газів котла повз
теплоутилізаційне устаткування є недоцільним через їхній високий вологовміст
Х1. Змішування димових газів після теплоутилізаторів з відносно низьким
вологовмістом Х2 і байпасованих газів з високим Х1 призводить до значного
перевищення

вологовмісту

їхньої

суміші

Хсум

над

значенням

Х2

(Хсум  Х2). Останнє зумовлює суттєве підвищення точки роси зазначеної
суміші, що негативно пливає на реалізацію заходів стосовно запобігання
конденсатоутворенню у газовідвідних каналах котельної установки.
Для відвернення випадіння вологи у підвідних до котла повітряних
каналах теж застосовується метод підсушування, як це передбачено в
запропонованій комплексній теплоутилізаційній системі для підігрівання і
зволоження повітря на горіння та нагрівання води на хімводоочищення (див.
розд. 4).
В даному підрозділі розглянуто результати досліджень стосовно
ефективності застосування методу підсушування газів у газопідігрівачі,
встановленому

після

теплоутилізаторів

комплексних

теплоутилізаційних

систем, призначених для нагрівання котлової води та повітря на горіння, у разі
використання котельних установок з підвищеним вологовмістом відхідних газів
з різними типами димових труб.
На рис. 5.7 наведено результати розрахунків температури поверхні tпов в
усті димової труби та точки роси tр у різних режимах роботи котла протягом
опалювального

періоду,

що

відповідають

різним

температурам

tнс

навколишнього середовища, при різних рівнях підсушування газів Δt для двох
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типів димових труб металевої (а) та цегляної (б), що характеризуються різними
теплоізоляційними властивостями їхнього корпусу.

а)

б)
Рис. 5.7. Залежність від температури навколишнього середовища tнс точки
роси tр (1, 2) і температури внутрішньої поверхні tпов в усті металевої (а) та
цегляної (б) димової труби (3, 4) за умов комплексного використання
утилізованої теплоти для нагрівання води систем теплопостачання і повітря на
горіння при застосуванні методу підсушування димових газів для різних рівнів
підігріву Δt і початкового вологовмісту відхідних газів Х1:
1, 3 – Х1 = 0,14; 2, 4 – 0,2 кг/кг с.г.; 3 – Δt = 45оС; 4 – 55оС.
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Залізобетонні труби без футерування, як показали дослідження [143], за
своїми теплоізоляційними властивостями корпусу є близькими до металевих,
залізобетонні з футеруванням – до цегляних.
Як показали проведені дослідження для димових труб з високими
теплоізоляційними властивостями корпусу (цегляними та залізобетонними з
футеруванням) метод підсушування димових газів забезпечує захист цих труб
від руйнування через конденсатоутворення. При цьому рівень підігрівання газів
Δt не перевищує 18ºС.
Застосування методу підсушування димових газів для труб з низькими
теплоізоляційними властивостями корпусу (залізобетонних без футерування та
металевих) є неефективним через високі рівні Δt підігрівання вихідних газів
(Δt ≥ 48оС), що вимагає значних втрат теплоти. У цьому разі пропонується
використання вставних газовідвідних каналів з корозійностійких матеріалів в
наявні труби, або заміна цих труб на нові, виготовлені з вказаних матеріалів.
При цьому конденсатоутворення в димових трубах допускається. Даний захід
підвищуватиме надійність та рівень безпеки таких важливих споруд як димові
труби.
Однак, наявність в експлуатації корозійностійких труб не виключає при
застосуванні теплоутилізаційних технологій використання теплових методів
запобігання конденсатоутворенню в газовідвідних трактах. У цьому разі
застосування вказаних методів покликано забезпечити відсутність випадіння
вологи в підвідних газоходах до димової труби. За розрахунками для
відвернення конденсатоутворення витрачається не більше 2% утилізованої
теплоти, що відповідає приросту температури газів Δt < 5оС. Це дає можливість
у 2...20 разів знизити витрати теплоти на реалізацію теплових методів у
системах теплоутилізації.
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5.4. Способи захисту каналізаційних комунікацій котельних установок
При проектуванні теплоутилізаційних установок для котлів підвищеної
екологічної ефективності, як і для традиційних систем теплоутилізації,
необхідно вирішувати також завдання щодо корисного використання або
відведення конденсату, утвореного при глибокому охолодженні у водогрійному
та повітрогрійному устаткуванні димових газів.
При вирішенні цих питань доцільно враховувати декілька факторів.
Зокрема, можливість використання конденсату за межами котельні (для
пралень,

теплиць,

басейнів

тощо).

Утворений

конденсат

може

бути

застосований і в котельнях для промивання котлів або в системах
хімводоочищення.

Щодо

використання

конденсату

в

системах

хімводоочищення, то тут слід зазначити, що при лужній реакції сирої води, що
надходить у цю систему, можливе пряме змішування цієї води з конденсатом.
При кислотній реакції сирої води вказане пряме змішування можливе при
наявності в даній системі деаератора.
Таким чином, утворений в теплоутилізаційному устаткуванні конденсат
може знайти значне корисне використання. В противному разі реалізується
скидання до каналізації конденсату після його нейтралізації. Виключення
становлять лише установки на природному газі потужністю менше 50 кВт [180,
181] або ті ситуації, коли обсяг утвореного конденсату не перевищує
20 кг/год.
Як висновок слід зазначити, що нейтралізація конденсату необхідна в
двох ситуаціях: а) при скиданні в каналізацію через неможливість його
корисного використання; б) за умов надходження конденсату на підживлення
теплових мереж при значній кислотності сирої води на хімводоочищення.
Власні

дослідження

експериментальних

властивостей

дослідженнях

конденсату,

теплообміну

у

утворюваного

при

теплоутилізаційному

устаткуванні, показали, що конденсат на виході із теплоутилізатора містить
70…100 мг/л розчиненої вуглекислоти (H2СО3), жорсткість конденсату при
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цьому не перевищує 3 мг-екв/л. Такий конденсат досить агресивний і його
необхідно декарбонізувати при неможливості корисного використання без
нейтралізації.
За даними літературних джерел існують декілька шляхів декарбонізації
конденсату, зокрема: дегазацією контактним методом, проходженням його
через спеціальний гранульований фiльтр [182, 183] та змішуванням конденсату
з нейтралізуючим розчином, який за допомогою розрахованого дозатору
додається в ємкість з конденсатом [182, 184]. Для нейтралiзацiї вуглецевої
кислоти в конденсаті застосовують мармурову крихту [182], вапно або розчин,
що мiстить СаСОз. Для абсорбції інших компонентів конденсат пропускають
через шар активованого вугілля [186]. Відомі конструкції таких апаратів [185],
де

для

нейтралізації

конденсату,

утвореного

при

спалюванні

газу,

застосовуються гранули окису магнію. При декарбонізації конденсату,
одержаного з продуктiв згоряння мазуту, використовують карбонат амонiю
[186].
Серед відомих в Україні напрямів декарбонізації конденсату найбільш
поширеними є:
- декарбонізація шляхом дегазації контактним методом, яка полягає у

виведенні СО2 з підігрітого розчину продуванням повітря в шарі насадки
(керамічної або пластикової), якою стікає конденсат [3, 63, 64]. Дегазація
відбувається завдяки нестійкості сполуки H2СО3, яка при нагріванні легко
розпадається на H2О і СО2;
- декарбонізація хімічна шляхом з’єднання вуглекислоти в нерозчинній
сполуці різними реагентами, що додаються в ємкість за допомогою дозатора;
- декарбонізація при проходженнi конденсату через гранульований
фільтр, що містить карбонат кальцію, наприклад мармурова крихта або вапно.
Декарбонізація шляхом дегазації контактним методом
При

застосуванні

першого

напряму

необхідним

є

встановлення

вентилятора, або організація продування повітря через декарбонізатор за

178

допомогою димососа. При цьому створюється додаткове навантаження на
димосос та газовідвідний тракт. У даному разі видалене з декарбонізатора
повітря надходить до димової труби, що призводить до зниження температури
відхідних газів і тяги димової труби. Іншим недоліком даної схеми є додаткові
викиди СО2 (викиди парникового газу) за рахунок дегазації конденсату. До того
ж, в результаті декарбонізації із конденсату повинна бути виведена вуглецева
кислота в такій кількості, щоб показник рН становив 6,5…8,5, що свідчить про
нейтральність розчину. При цьому способі нейтральна реакція рН конденсату
може бути досягнута лише при глибокому виведенні вуглекислоти внаслідок
нульової жорсткості конденсату. Це може потребувати значних витрат повітря
для продування, а, відповідно, і великих енергетичних витрат.
Декарбонізація шляхом додавання хімічного розчину
Реалізація

другого

напряму

декарбонізації

здійснюється

завдяки

додаванню хімічного нейтралізуючого розчину до конденсату.
Реалізація цього процесу відбувається наступним чином:
- отриманий конденсат накопичується у спеціальному баку певного
об’єму;
- розраховується необхідна кількість речовини для реакції нейтралізації
(вапно, карбонат амонію тощо);
- в бак з конденсатом додається розрахований обсяг нейтралізатора за
допомогою насосу-дозатора.
Цей процес легко піддається автоматизації. Наприклад, встановлюється
датчик вимірювання рН конденсату, і при зниженні вимірювальної величини
нижче встановленого критичного рівня, спрацьовує програма приладів
контролю і включається насос-дозатор, який в автоматичному режимі додає
потрібну кількість нейтралізуючої речовини.
Витрату вапна можна розрахувати за формулою:

Са НСО 3   СО 2  СаСО 3  Н 2О.
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Для реалізації процесу декарбонізації конденсату в автоматичному
режимі необхідні відповідні капіталовкладення на насос та дозатор, а також на
відносно високий рівень автоматизації цієї схеми нейтралізації.
Спосіб декарбонізації конденсату визначається на стадії проектування
теплоутилізаційних установок.
5.5. Загальні рекомендації щодо впровадження теплоутилізаційних
технологій для котлів з підвищеним вологовмістом відхідних газів
На

основі

виконаних

досліджень

можна

сформулювати

основні

положення, яких потрібно дотримуватись при розробленні та впровадженні
комплексних теплоутилізаційних установок, що експлуатуватимуться при
підвищеному вологовмісті відхідних газів котла:
1. Для газоспоживальних котельних установок, що характеризуються
підвищеними проти нормованих значень викидами оксидів азоту в навколишнє
середовище, рекомендується здійснювати заходи щодо зниження цих викидів
до нормованих показників, в тому числі і шляхом введення вологи в зону
горіння котлоагрегату.
2.

За

умов

підвищеного

вологовмісту

відхідних

димових

газів

котлоагрегатів незалежно від способу введення вологи в зону горіння повинні
проектуватись

теплоутилізаційні

установки.

Спосіб

введення

вологи

вирішується на стадії проектування цих установок.
3. Теплоутилізаційні установки повинні розроблюватись відповідно до
способу введення вологи в зону горіння котла та в залежності від наявності
споживачів утилізованої теплоти певного призначення.
4. В теплоутилізаційних установках доцільно здійснювати глибоке
охолодження відхідних димових газів, що забезпечуватиме підвищення ККД
(КВТП) котла на 6…10%.
5. При введені вологи в зону горіння шляхом, не пов’язаним з системою
теплоутилізації відхідних газів, при проектуванні вказаних систем для
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водогрійних

опалювальних

котлів

доцільно

застосовувати

комплексне

використання утилізованої теплоти, наприклад: для нагрівання зворотної
тепломережної води та води системи хімводоочищення (або повітря на
горіння). Для парових котлів рекомендується застосовувати комплексне
використання утилізованої теплоти для нагрівання холодного повітря на
горіння та води системи хімводоочищення. При наявності інших споживачів
утилізованої теплоти в комплексних системах повинно бути застосовано
відповідне теплоутилізаційне устаткування.
6. За умов введення вологи в топку котла зі зволоженим повітрям на
горіння в теплоутилізаційних установках повинно забезпечуватись нагрівання
цього повітря та його зволоження до рівня, що забезпечуватиме необхідне
зниження обсягів оксидів азоту.
7. Нагрівання та зволоження повітря на горіння може здійснюватись при
використанні запропонованих в даній роботі нових технічних рішень
комплексних теплоутилізаційних установок.
8. Для

різних

типів

теплоутилізаційного

устаткування

повинні

застосовуватись матеріали, стійкі до вуглецевокислої корозії в умовах
охолодження димових газів нижче точки роси водяної пари, що міститься в цих
газах.
9. При усіх способах введення вологи в зону горіння котла в
теплоутилізаційних установках повинні бути передбачені заходи щодо
антикорозійного захисту газовідвідних трактів від конденсатоутворення.
10. Проектування заходів антикорозійного захисту газовідвідних трактів
повинно здійснюватись з урахуванням типів застосовуваних димових труб. Для
димових труб з високими теплоізоляційними властивостями корпусу (цегляних
або залізобетонних з футеруванням) може застосовуватись метод підсушування
димових газів шляхом їх підігрівання у поверхневому теплообміннику,
встановленому за теплоутилізаційним устаткуванням.
11. При

використанні

димових

труб

котелень

з

низькими

теплоізоляційними властивостями корпусу (металевих та залізобетонних без
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футерування)

окрім

вказаного

методу

у

разі

необхідності

доцільно

використовувати: метод зменшення теплових втрат з корпусу димових труб
шляхом внутрішньої або зовнішньої теплоізоляції їхнього корпусу, або
здійснювати заміну цих труб на труби з високими теплоізоляційними
властивостями корпусу.
12. Для захисту димових труб від корозії можуть застосовуватись також
корозійностійкі матеріали. З цих матеріалів можуть виготовлюватись як димові
труби (в нових котельнях або при плановій заміні труб), так і вставні
газовідвідні стволи для наявних в експлуатації димових труб. При цьому в
котельних установках необхідно забезпечувати конденсатовідведення не тільки
з теплоутилізаційного устаткування, але і з димової труби.
13. За умови введення вологи в зону горіння шляхом підігрівання і
зволоження дуттьового повітря в комплексних теплоутилізаційних установках
повинні бути запроектовані повітродогрівачі, встановлені після контактних
апаратів для додаткового догрівання повітря, що забезпечуватиме відсутність
конденсатоутворення у підвідних повітроводах.
14. При проектуванні теплоутилізаційних систем для усіх способів
введення вологи в зону горіння повинна бути розглянута можливість корисного
використання конденсату, утвореного при глибокому охолодженні в цих
установках димових газів.
15. У разі неможливості використання утвореного конденсату в котельні
та за її межами повинна бути передбачена нейтралізація цього конденсату до
рівня рН = 7,5…8,5, що забезпечуватиме можливість його відведення до
каналізаційних стоків.
16. При проектуванні комплексних теплоутилізаційних установок для
зменшення їхніх габаритів та теплових втрат з поверхонь з’єднувальних
газоходів, повітроводів та водопроводів необхідно прагнути до агрегатування
усіх складових частин цих установок (теплообмінників-теплоутилізаторів,
повітро- та газопідігрівачів, нейтралізатора конденсату тощо) в одному корпусі.
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17. При розробленні комплексних теплоутилізаційних установок повинні
дотримуватись чинні норми щодо проектування та встановлення котельного
устаткування.

5.6.

Показники

техніко-економічної

ефективності

пропонованих

комплексних теплоутилізаційних систем
Оцінювання

техніко-економічної

ефективності

виконувалось

для

кліматичних умов м. Києва за величиною вартості заощадженого палива з
урахуванням

капітальних

витрат

на

впровадження

комплексних

теплоутилізаційних систем. Вказане заощадження палива (природного газу)
визначалось

відповідно

до

обсягів

утилізованої

теплоти

протягом

опалювального періоду при застосуванні цих систем.
Основні економічні показники трьох розглянутих систем теплоутилізації
розраховувались наступним чином.
Вартість заощадженого палива:
Сп = Цп×Вп,

(5.28)

де Цп = 8,227 грн/м3 – вартість природного газу;
Вп – обсяг заощадженого газу протягом опалювального періоду, м3.
Величина Вп розраховується за формулою:
Вп = W/Qнр/к,
де W – обсяг виробленої теплової енергії

(5.29)
протягом опалювального

періоду, Ккал;
Qнр = 8000 ккал/м3 – нижча теплота згоряння палива;
к – ККД котла підвищеної екологічної ефективності без системи
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теплоутилізації, приймався рівним 70%, оскільки враховувався фактор
введення вологи в зону горіння.
Капітальні витрати Ќ на впровадження систем теплоутилізації включали
вартість виготовлення елементів теплоутилізаційних систем Свиг, проектування
відповідних установок Спр та їх монтування Смон:
Ќ= Свиг+ Спр + Смон ≈ 2Свиг.

(5.30)

Строк окупності впровадження теплоутилізаційних установок без
врахування їхніх експлуатаційних та амортизаційних витрат оцінювався за
співвідношенням:
Т= Ќ/Сп.

(5.31)

Розрахунки виконувались для котла теплопродуктивністю 0,63 МВт та
вологовмісту його відхідних газів Х1.= 0,18 кг/кг с.г. при тривалості
опалювального періоду 4300 год.
Обсяг вироблення утилізованої теплоти визначався з виразу

W = 4300с Qксерк,

де

с

–

середнє

значення

приросту

(5.32)

ККД

(КВТП)

протягом

опалювального періоду, %. Приймалося рівним 7...11 % в залежності від
застосовуваної системи;
Qксер – середня теплопродуктивність котла протягом опалювального
періоду, МВт;
к – коефіцієнт завантаження котла, приймався рівним 0,6.
В таблиці 5.3 наведено дані відповідних розрахунків для трьох
розглянутих теплоутилізаційних систем.
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Таблиця 5.3
Економічні

показники

досліджуваних

комплексних

теплоутилізаційних систем
Призначення
Обсяг
комплексної
виробленої
теплоутилізаційної теплової
системи
енергії W,
Гкал
Для нагрівання
котлової води та
79,2
води ХВО
Для нагрівання
котлової води та
98,4
повітря на горіння
Для нагрівання і
зволоження
дуттьового повітря
145,2
та нагрівання води
ХВО

Обсяг
заощадженого
газу Вп,
тис. м3

Вартість
заощадженого
газу Сп,
тис. грн

Капітальні
Строк
витрати окупності
на впроТ, рік
вадження
Ќ, тис.грн

14,1

116,3

180,0

1,5

17,6

144,6

290,0

2,0

25,9

213,3

510,0

2,4

Як видно з наведених даних, за строком окупності досліджувані
комплексні

теплоутилізаційні

системи

ранжуються

наступним

чином:

найшвидше окупною є система для нагрівання котлової води та води ХВО, далі
система для нагрівання котлової води та повітря на горіння, а найбільшим
строком окупності характеризуються системи для нагрівання і зволоження
дуттьового повітря з нагріванням води ХВО.
При підвищенні завантаження котла, використанні більших обсягів води
на хімводоочищення, вищому значенні початкового вологовмісту Х1 тощо,
термін окупності витрат на впровадження комплексних теплоутилізаційних
установок зменшується і, як показали розрахунки, може досягати 1 року.
Слід

зазначити,

що

капітальні

витрати

на

спорудження

теплоутилізаційних установок для перших двох систем є меншими у порівнянні
з третьою системою. Це зумовлено тим, що введення вологи в зону горіння
котла реалізується поза теплоутилізаційною установкою і витрати на вказане

185

введення не входять до витрат на спорудження власне теплоутилізаційних
установок.
В третій системі передбачено введення вологи в топку котла шляхом
зволоження дуттьового повітря. Тому капітальні витрати на спорудження
відповідної теплоутилізаційної установки є вищими.
За результатами проведеного оцінювання можна зробити висновок, що
термін окупності витрат на впровадження запропонованих комплексних
теплоутилізаційних систем не перевищує 2,5 років.
5.7. Висновки за розділом

1.

На основі комплексного підходу, що включає ексергетичні методи,

виконано аналіз ефективності комплексних теплоутилізаційних систем для
нагрівання вхідної котлової води та дуттьового повітря.
2.

Виконано оптимізацію геометричних параметрів теплообмінної

поверхні конденсаційного повітронагрівача при підвищеному вологовмісті
відхідних газів на основі аналізу алгоритмів оптимізації, що застосовуються в
теорії планування експерименту.
3.

Із використанням алгоритму крутого сходження Бокса-Вілсона і

методу канонічних перетворень для теплообмінної поверхні конденсаційного
повітронагрівача за допомогою плоских контурних кривих проведено детальне
дослідження поверхні функції відгуку в області оптимуму, на основі чого
отримано оптимальні інтервали зміни геометричних параметрів теплообмінної
поверхні.
4.

Встановлено закономірності впливу на ефективність поверхневого

конденсаційного водонагрівача початкового і кінцевого вологовмісту димових
газів.
5.

Розглянуто особливості впровадження теплоутилізаційних установок

для котлів підвищеної екологічної ефективності. Показано, що введення вологи
в зону горіння котельних агрегатів потребує застосування посилених заходів
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щодо захисту газовідвідних, повітропідвідних трактів котла та систем
видалення утвореного конденсату з котельні.
6.

Проведено розрахункові дослідження стосовно тепловологісних

режимів в димових трубах різного типу за умов введення вологи в зону горіння
та використання теплових методів запобігання конденсатоутворенню в
газовідвідних трактах. Встановлено, що застосування методу підсушування
димових газів у газопідігрівачі забезпечує запобігання конденсатоутворенню у
димових трубах з високими теплоізоляційними властивостями корпусу при
рівнях підігрівання газів Δt ≤ 18 оС, а з низькими теплоізоляційними
характеристиками – при Δt ≤ 48 оС.
7.

Запропоновано

властивостями

корпусу

для

труб

застосовувати

з

низькими

вставні

теплоізоляційними

газовідвідні

стволи

із

антикорозійних матеріалів. При цьому застосування методу підсушування має
слугувати запобіганню конденсатоутворенню лише в газовідвідних каналах до
димової труби.
8.

Виконано

аналіз

можливостей

використання

утвореного

в

теплоутилізаційному устаткуванні кислого конденсату з водневим показником
рН = 5...6 в котельні та за її межами. Запропоновано заходи стосовно захисту
каналізаційних комунікацій при необхідності відведення конденсату.
9.

Розроблено

рекомендації

щодо

створення

та

впровадження

комплексних теплоутилізаційних установок для котлів підвищеної екологічної
ефективності, які можуть бути використанні при проектуванні цих установок.
10.

Проведено

оцінювання

техніко-економічної

ефективності

запропонованих комплексних теплоутилізаційних систем. Встановлено, що
термін окупності витрат на їх впровадження становить 1…2,5 років.
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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,
застосуванням
підвищується

що

приріст

досліджуваних
при

збільшенні

ККД

(КВТП)

котла

теплоутилізаційних
вологовмісту

Х1;

Δη,

зумовлений

систем,

в

цілому

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;
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при цьому вказані переваги є найбільш значними при низьких температурах
навколишнього середовища; так, для tнс = -20°С 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 або 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
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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;
- 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.
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8. Розроблені

технічні

рішення

та

результати

науково-технічних

досліджень використано при створенні запропонованого теплоутилізаційного
устаткування в «ПАТ Київенерго».
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эксплуатации

контактного

экономайзера

Промышленная энергетика. 1967. № 11. С. 30–33.

на

и др. Опыт

промышленной

ТЭЦ.

209

186. Солодовникова

Е. Н., Тарасова С. Ф.

Исследование процесса

декарбонизации воды воздухом в слое насадки из колец Рашига. Санитарная
техника. Киев. 1970. № 9. С. 84–90.

210

Додаток А

27

травня

26

травня

211

Додаток Б
Заявка на винахід
РЕФЕРАТ
Обʼєкт винаходу: Котельна установка.
Галузь застосування: Винахід належить до теплоенергетики і може бути
використаний в газоспоживальних котельних установках з водогрійними
котлоагрегатами.
Суть винаходу: Котельна установка містить водогрійний котлоагрегат з
газопальниковим пристроєм, сполучений відвідним газоходом з димовою
трубою

через

послідовно

розміщені

контактний

газоводяний

тепломасообмінник, включений з насосом у власний водяний циркуляційний
контур,

поверхневий

теплообмінник,

газопідігрівач

і

димосос,

а

газопальниковий пристрій сполучений повітроводом з атмосферою через
повітронагрівач, контактний водоповітряний тепломасообмінник, включений з
насосом і нагрівною порожниною поверхневого теплообмінника у власний
водяний циркуляційний контур, повітродогрівач і вентилятор, деаератор,
зʼєднаний

з

декарбонізатор,

циркуляційним
сполучений

контуром
з

системи

конденсатозбірним

теплопостачання,
баком,

з’єднаним

і
з

деаератором, оснащені патрубками відведення випару, які з’єднано з
повітроводом

на

ділянці

між

контактним

водоповітряним

тепломасообмінником і повітродогрівачем, патрубок відведення конденсату
поверхневого

теплообмінника

з’єднано

через

гідравлічний

затвор

з

декарбонізатором.
Технічний результат: Підвищення теплової та екологічної ефективності
установки і підвищення експлуатаційної надійності її роботи.
1 п. ф-ли, 1 іл.
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МПК (2017.01)
F22В 33/00
F24Н 8/00
F23J 15/00
F23L 15/00
КОТЕЛЬНА УСТАНОВКА
Винахід належить до теплоенергетики і може бути використаний в
газоспоживальних котельних установках з водогрійними котлоагрегатами.
Відомою є котельна установка‚ що містить поверхневий теплообмінник,
водогрійний котлоагрегат з газопальниковим пристроєм, сполучений відвідним
газоходом з димовою трубою через послідовно розміщені за напрямком руху
димових газів контактний газоводяний тепломасообмінник зі зрошувачем,
робочою насадкою і піддоном, включений з насосом у власний водяний
циркуляційний контур, і димосос, а газопальниковий пристрій сполучений
повітроводом з атмосферою через вентилятор і контактний водоповітряний
тепломасообмінник зі зрошувачем, робочою насадкою і піддоном, включений з
насосом і нагрівною порожниною поверхневого теплообмінника у власний
водяний циркуляційний контур, деаератор, декарбонізатор, підключений до
піддону контактного газоводяного тепломасообмінника, і конденсатозбірний
бак, з’єднаний через конденсатний насос з деаератором (див. опис винаходу до
авт. свід. СРСР №855340, МПК F22D 1/36, 1979).
Недоліком відомої установки, не оснащеної системою хімічного
очищення води, є її недостатня економічна та виробнича ефективність через те,
що в ній для додаткового зволоження дуттьового повітря та димових газів не
використовуються випари деаератора та декарбонізатора.
Найближчим аналогом за технічною суттю та результатом, що
досягається, до пристрою що заявляється, є котельна установка‚ що містить
поверхневий теплообмінник, водогрійний котлоагрегат з газопальниковим
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пристроєм, сполучений відвідним газоходом з димовою трубою через
послідовно

розміщені

за

напрямком

руху

димових

газів

контактний

газоводяний тепломасообмінник зі зрошувачем, робочою насадкою і піддоном,
включений з насосом у власний водяний циркуляційний контур, і димосос, а
газопальниковий пристрій сполучений повітроводом з атмосферою через
вентилятор і контактний водоповітряний тепломасообмінник зі зрошувачем,
робочою насадкою і піддоном, включений з насосом і нагрівною порожниною
поверхневого теплообмінника у власний водяний циркуляційний контур,
деаератор, оснащений патрубком відведення випару, і декарбонізатор,
оснащений патрубком відведення випару і сполучений з конденсатозбірним
баком, з’єднаним через конденсатний насос з деаератором (див. Кудінов А.А.,
Зиганшина

С.К.

Охлаждение

продуктов

сгорания

природного

газа

в

конденсационных теплоутилизаторах // Промышленная энергетика. – 2010. –
№4. – С.39-43).
В котельній установці відповідно до найближчого аналога, в порівнянні з
відомою установкою за авторським свідоцтвом СРСР №855340, завдяки
підключенню патрубка відведення випару деаератора до відвідного газоходу на
ділянці між котлоагрегатом і контактним газоводяним тепломасообмінником і
патрубка відведення випару декарбонізатора до повітроводу на його вхідній
ділянці

перед

вентилятором

за

рахунок

утилізації

теплоти

випарів

забезпечується підвищення економічної ефективності установки та додаткове
зволоження дуттьового повітря та димових газів, тобто збільшення кількості
виробленого конденсату. Разом з тим, котельна установка, що є найближчим
аналогом. має такі недоліки:


недостатня екологічна ефективність через істотний вміст оксидів азоту

в димових газах, що зумовлюється недостатнім вологовмістом дуттьового
повітря на вході в газопальниковий пристрій котлоагрегату внаслідок низької
температури і

підвищеної

вологості

водоповітряний тепломасообмінник;

повітря на вході

в контактний
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недостатня теплова ефективність, що зумовлює недостатню кількість

конденсату, що виробляється в установці для необхідного підживлення
водяного циркуляційного контуру закритої системи теплопостачання, через
недостатній вологовміст зволожених димових газів і підвищену температуру
води, що подається для їх охолодження;


низька

надійність

роботи

повітряного

тракту

установки

через

відсутність осушування зволоженого дуттьового повітря, тобто необхідного
зменшення

його

відносної

конденсатоутворення

в

вологості

повітроводі

для

запобігання

перед

його

в

подальшому

надходженням

до

газопальникового пристрою;


низька надійність роботи газовідвідного тракту установки через подачу

у її відвідний газохід після контактного газоводяного тепломасообмінника
димових газів з відносною вологістю, близькою до 100%, що створює, особливо
в

зимовий

період

експлуатації,

небезпеку

конденсатоутворення

в

газовідвідному тракті, зокрема в димовій трубі.
В основу винаходу поставлена задача удосконалення котельної установки
у напрямку підвищення її екологічної та теплової ефективності, а також
експлуатаційної надійності, шляхом підвищення температури та зменшення
вологовмісту дуттьового повітря на вході в контактний водоповітряний
тепломасообмінник і збільшення вологовмісту повітря на його виході, шляхом
збільшення вологовмісту зволожених димових газів перед їх охолодженням і
зменшення температури води, яка подається для їх охолодження, та шляхом
осушування зволоженого дуттьового повітря у повітроводі перед його
надходженням до газопальникового пристрою та зволожених димових газів
після їх охолодження.
Поставлена задача вирішується тим, що котельну установку, що містить
поверхневий теплообмінник, водогрійний котлоагрегат з газопальниковим
пристроєм, сполучений відвідним газоходом з димовою трубою через
послідовно розміщені за напрямком руху

димових

газів

контактний
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газоводяний тепломасообмінник зі зрошувачем, робочою насадкою та
піддоном, включений з насосом у власний водяний циркуляційний контур, і
димосос, а газопальниковий пристрій сполучений повітроводом з атмосферою
через

вентилятор

і

контактний

водоповітряний

тепломасообмінник

зі

зрошувачем, робочою насадкою та піддоном, включений з насосом і нагрівною
порожниною поверхневого теплообмінника у власний водяний циркуляційний
контур, деаератор, оснащений патрубком відведення випару, і декарбонізатор,
оснащений патрубком відведення випару і сполучений з конденсатозбірним
баком, з’єднаним через конденсатний насос з деаератором, згідно з винаходом,
додатково оснащено повітронагрівачем, розміщеним на вхідній ділянці
повітроводу

перед

контактним

водоповітряним

тепломасообмінником,

повітродогрівачем, розміщеним у повітроводі за напрямком руху дуттьового
повітря

після

контактного

водоповітряного

тепломасообмінника,

та

газопідігрівачем, розміщеним у відвідному газоході за напрямком руху
димових газів перед димососом, робочу насадку контактного водоповітряного
тепломасообмінника розділено по висоті на дві секції, між якими розміщено
додатковий

зрошувач,

повітродогрівачем

і

вентилятор

розміщено

газопальниковим

у

пристроєм,

повітроводі
грійну

між

порожнину

поверхневого теплообмінника оснащено патрубком відведення конденсату та
розміщено

у

відвідному

газоході

між

контактним

газоводяним

тепломасообмінником і газопідігрівачем, патрубок відведення конденсату
поверхневого

теплообмінника

з’єднано

через

гідравлічний

затвор

з

декарбонізатором, патрубки відведення випару деаератора та декарбонізатора
з’єднано з повітроводом на ділянці між контактним водоповітряним
тепломасообмінником

і

повітродогрівачем,

входи

грійних

порожнин

повітронагрівача, повітродогрівача та газопідігрівача з’єднані з виходом
нагрівної порожнини поверхневого теплообмінника, а виходи – з додатковим
зрошувачем контактного водоповітряного тепломасообмінника.
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Внаслідок розміщення вентилятора у повітроводі між повітродогрівачем і
газопальниковим

пристроєм,

додаткового

оснащення

установки

повітронагрівачем, розміщеним на вхідній ділянці повітроводу та підключення
входу його грійної порожнини до виходу нагрівної порожнини поверхневого
теплообмінника,

а

виходу

–

до

додаткового

зрошувача

контактного

водоповітряного тепломасообмінника; на вході останнього підвищується
температура дуттьового повітря, що забезпечує підвищений рівень його
зволоження; додаткове підвищення цього рівня досягається з’єднанням
патрубків відведення випару декарбонізатора та деаератора з повітроводом на
ділянці

між

контактним

повітродогрівачем,

що

водоповітряним

забезпечує

збільшення

тепломасообмінником
випаровування

води

і
в

контактному водоповітряному тепломасообміннику і додаткове зволоження
дуттьового повітря підмішуванням до нього випарів декарбонізатора і
деаератора, в результаті чого досягається суттєве зменшення утворення оксидів
азоту в димових газах в топковій камері котлоагрегату.
Завдяки

додатковому

оснащенню

установки

повітродогрівачем,

розміщеним у повітроводі за напрямком руху дуттьового повітря після місця
підключення випарів декарбонізатора та деаератора, та підключенню входу
його грійної порожнини до нагрівної порожнини поверхневого теплообмінника,
забезпечується осушування зволоженого дуттьового повітря і надходження
його до газопальникового пристрою без конденсатоутворення.
Завдяки

додатковому

оснащенню

установки

газопідігрівачем,

розміщенню його у відвідному газоході перед димососом та підключенню
входу його грійної порожнини до виходу нагрівної порожнини поверхневого
теплообмінника,
водоповітряного

а

виходу

–

до

додаткового

тепломасообмінника,

зрошувача

забезпечується

контактного
осушування

охолоджених димових газів перед їх надходженням до газовідвідного тракту
установки.
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Внаслідок розміщення грійної порожнини поверхневого теплообмінника
у відвідному газоході між контактним газоводяним тепломасообмінником і
газопідігрівачем у власному водяному циркуляційному контурі контактного
газоводяного тепломасообмінника стає відсутнім охолодження води, що
циркулює, тобто відбувається її підігрівання до температури адіабатного
насичення димових газів і досягається відповідне збільшення вологовмісту
зволожених

димових

газів

на

виході

з

контактного

газоводяного

тепломасообмінника, а також відбувається зниження температури води, що
надходить для охолодження зволожених димових газів у пристрій, де з них
конденсується водяна пара, – у поверхневий теплообмінник безпосередньо з
піддону контактного водоповітряного тепломасообмінника; в результаті
досягається збільшення кількості конденсату, який виробляється в установці,
що забезпечує можливість її експлуатації без застосування системи хімічного
очищення води.
Внаслідок введення цих нових конструктивних ознак досягається
підвищення теплової та екологічної ефективності установки, а також
підвищення експлуатаційної надійності її роботи.
Суть запропонованого винаходу пояснюється кресленням, на якому
зображена схема котельної установки.
Котельна

установка

містить

водогрійний

котлоагрегат

1

з

газопальниковим пристроєм 2, сполучений відвідним газоходом 3 з димовою
трубою 4 через послідовно за напрямком руху димових газів розміщені
контактний газоводяний тепломасообмінник 5 зі зрошувачем 6, робочою
насадкою 7, краплеуловною насадкою 8 і піддоном 9, поверхневий
теплообмінник 10 з патрубком 11 відведення конденсату, газопідігрівач 12 і
димосос 13.
Повітряний тракт установки містить повітровід 14, яким з'єднано
газопальниковий пристрій 2 з повітрозабірником 15. У повітроводі 14
послідовно за напрямком руху дуттьового повітря розміщені повітронагрівач
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16, контактний водоповітряний тепломасообмінник 17 з верхнім зрошувачем
18, верхньою секцією 19 робочої насадки, нижнім зрошувачем 20, нижньою
секцією 21 робочої насадки, краплеуловною насадкою 22 і піддоном 23,
повітродогрівач 24 і вентилятор 25.
Конденсатно-парова система установки, яка забезпечує компенсацію
втрат води в системі теплопостачання, до споживача 26 теплової енергії якої
підключено котлоагрегат 1 подавальним трубопроводом 27 і зворотним
трубопроводом 28 з мережним насосом 29, містить грійну порожнину
поверхневого теплообмінника 10 з патрубком 30 відведення конденсату,
декарбонізатор 31 з патрубком 32 відведення випару, конденсатозбірний бак
33, конденсатний насос 34, вакуумний деаератор 35 з патрубком 36 відведення
випару, підживлювальний насос 37 і вакуум-насос 38.
Водяна система установки містить два циркуляційних контури. У перший
водяний циркуляційний контур послідовно за напрямком руху води включені
піддон 23 контактного водоповітряного тепломасообмінника 17, циркуляційний
насос 39, нагрівна порожнина поверхневого теплообмінника 10, вентиль 40 і
верхній зрошувач 18 контактного водоповітряного тепломасообмінника 17, до
піддону якого для компенсації втрат випарованої в контурі, або відведеної
води, підключено підживлювальний трубопровід 41. Для відведення частини
гарячої води до зовнішнього споживача передбачено трубопровід 42 з вентилем
43.
Перший водяний циркуляційний контур має три відгалуження. У перше
відгалуження включені вентиль 44, грійна порожнина повітронагрівача 16 і
нижній зрошувач 20 контактного водоповітряного тепломасообмінника 17. У
друге відгалуження включені вентиль 45, грійна порожнина повітродогрівача
24 і нижній зрошувач 20 контактного водоповітряного тепломасообмінника 17.
У третє відгалуження включені вентиль 46, грійна порожнина газопідігрівача
12 і нижній зрошувач 20 контактного водоповітряного тепломасообмінника 17.
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У другий водяний циркуляційний контур включені піддон 9 контактного
газоводяного тепломасообмінника 5, насос 47, вентиль 48 і зрошувач 6
контактного газоводяного тепломасообмінника 5, до піддону якого для
компенсації втрат випарованої в контурі води підключено підживлювальний
трубопровід 49.
Котельна установка працює таким чином.
Природний

газ

і

зволожене

дуттьове

газопальникового пристрою 2, де змішуються,

повітря

надходять

до

і зволожена газоповітряна

суміш в процесі спалювання в топковій камері котлоагрегату 1 утворює димові
гази з підвищеним вологовмістом, які проходять через теплообмінні поверхні
котлоагрегату 1, де охолоджуються, у відвідний газохід 3. Далі димові гази
проходять робочу насадку 7 контактного газоводяного тепломасообмінника 5,
де охолоджуються до температури їхнього адіабатного насичення та відповідно
зволожуються, краплеуловну насадку 8, де в них зменшується вміст крапель і
бризок, після чого димові гази надходять у грійну порожнину поверхневого
теплообмінника 10, де охолоджуються з випадінням з них водяного конденсату,
який через патрубок 11 і гідрозатвор відводиться у декарбонізатор 31, і
газопідігрівач 12, де підігріваються, що забезпечує зменшення їхньої відносної
вологості і запобігає конденсатоутворенню при подальшому їх проходженні
через димосос 13 і димову трубу 4.
Дуттьове повітря через повітрозабірник 15 надходить у повітронагрівач
16, де підігрівається, і повітроводом 14 подається у контактний водоповітряний
тепломасообмінник 17, де послідовно проходить нижню і верхню секції 21 і 18
робочої насадки, в яких підігрівається і зволожується, та краплеуловну насадку,
де в ньому зменшується вміст крапель і бризок; далі зволожене повітря
проходить ділянку повітроводу 14, до якої підключено патрубки 32 і 36
відведення випару з декарбонізатора 31 і деаератора 35, де дозволожується,
проходить повітродогрівач, де догрівається, що забезпечує зменшення його
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відносної вологості і запобігає конденсатоутворенню при подальшому його
проходженні через вентилятор 25 і газопальниковий пристрій 2.
Водяний конденсат, що виділився зі зволожених димових газів у грійній
порожнині поверхневого теплообмінника 10, проходить декарбонізатор 31, в
якому зменшується вміст вуглекислоти в конденсаті, випар надходить у
повітровід 14, а конденсат – у конденсатозбірний бак 33, з якого конденсатним
насосом 34 подається у вакуумний деаератор 35, де з нього практично
повністю видаляються кисень та вуглекислий газ; деаерований конденсат
підживлювальним насосом 37 подається в циркуляційний контур системи
теплопостачання, а випар вакуум-насосом 38 спрямовується у повітровід 14.
Вода, що циркулює у першому циркуляційному контурі установки, з
піддону
23
контактного
водоповітряного
тепломасообмінника
17
циркуляційним насосом 39 подається у поверхневий теплообмінник 10,
проходить у його нагрівну порожнину, де підігрівається, проходить вентиль 40,
верхній зрошувач 18 контактного водоповітряного тепломасообмінника 17,
обидві секції 18 і 21 робочої насадки, де охолоджується і частково
випаровується, стікає у піддон 23 і цикл повторюється.
У першому відгалуженні першого водяного циркуляційного контуру
підігріта в поверхневому теплообміннику 10 вода проходить вентиль 44 і
повітронагрівач 16, де охолоджується, у другому відгалуженні – вентиль 45 і
повітродогрівач 24, де охолоджується, у третьому відгалуженні – вентиль 46 і
газопідігрівач 12, де охолоджується. Далі у кожному відгалуженні вода
проходить
нижній
зрошувач
20
контактного
водоповітряного
тепломасообмінника 17, нижню секцію 21 робочої насадки, де
доохолоджується і частково випаровується, і стікає у піддон 23.
Вода, що циркулює при температурі адіабатного насичення димових газів
у другому циркуляційному контурі установки, забирається насосом 47 з
піддону 9 контактного газоводяного тепломасообмінника 5 і подається через
вентиль 48 у зрошувач 6, проходить робочу насадку 7, де частково
випаровується, стікає у піддон 9 і цикл повторюється.
Підживлення водяних циркуляційних контурів установки водою
внаслідок її часткового випаровування у дуттьове повітря і димові гази
здійснюється від джерела водопостачання трубопроводами 41 і 49.
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За допомогою вентиля 44 встановлюється витрата води через
повітронагрівач 16, при якій температура дуттьового повітря на вході в
контактний водоповітряний тепломасообмінник 17 буде вищою, ніж у
повітрозабірнику, на розрахункову величину.
За допомогою вентиля 45 встановлюється витрата води через
повітродогрівач 24, яка забезпечує необхідну для осушування вологого
дуттьового повітря температуру на його виході, що запобігає конденсації
вологи в повітроводі 14 між повітродогрівачем 24 і газопальниковим
пристроєм 2.
За допомогою вентиля 46 в залежності від температури димових газів у
відвідному газоході 3 після поверхневого теплообмінника 10 і температури
зовнішнього повітря встановлюється витрата води через газопідігрівач 12, яка
забезпечує необхідний для осушування вологих димових газів рівень їхньої
температури перед димососом 13, що запобігає конденсації вологи в
газовідвідному тракті, який містить димосос 13 і димову трубу 4.
За допомогою вентиля 40 створюється необхідний опір проходженню
води у контактний водоповітряний тепломасообмінник 17, що надає
можливість регулювання втрат води вентилями 44, 45 і 46 для забезпечення
надійної роботи установки.
Для підтримання адіабатного процесу контактування димових газів з
водою в контактному газоводяному тепломасообміннику 17 в залежності від
теплового навантаження котлоагрегату 1 регулюється витрата води за
допомогою вентиля 48.
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ФОРМУЛА ВИНАХОДУ
Котельна

установка,

що

містить

поверхневий

теплообмінник,

водогрійний котлоагрегат з газопальниковим пристроєм, сполучений відвідним
газоходом з димовою трубою через послідовно розміщені за напрямком руху
димових газів контактний газоводяний тепломасообмінник зі зрошувачем,
робочою насадкою та піддоном, включений з насосом у власний водяний
циркуляційний контур, і димосос, а газопальниковий пристрій сполучений
повітроводом з атмосферою через вентилятор і контактний водоповітряний
тепломасообмінник зі зрошувачем, робочою насадкою та піддоном, включений
з насосом і нагрівною порожниною поверхневого теплообмінника у власний
водяний циркуляційний контур, деаератор, оснащений патрубком відведення
випару, і декарбонізатор, оснащений патрубком відведення випару і
сполучений з конденсатозбірним баком, з’єднаним через конденсатний насос з
деаератором,

яка

повітронагрівачем,
контактним

відрізняється
розміщеним

водоповітряним

на

тим,

що

вхідній

її

додатково

ділянці

оснащено

повітроводу

тепломасообмінником,

перед

повітродогрівачем,

розміщеним у повітроводі за напрямком руху дуттьового повітря після
контактного

водоповітряного

тепломасообмінника,

та

газопідігрівачем,

розміщеним у відвідному газоході за напрямком руху димових газів перед
димососом, робочу насадку контактного водоповітряного тепломасообмінника
розділено по висоті на дві секції, між якими розміщено додатковий зрошувач,
вентилятор розміщено у повітроводі між повітродогрівачем і газопальниковим
пристроєм,

грійну

порожнину

поверхневого

теплообмінника

оснащено

патрубком відведення конденсату та розміщено у відвідному газоході між
контактним газоводяним тепломасообмінником і газопідігрівачем, патрубок
відведення
гідравлічний

конденсату
затвор

з

поверхневого

теплообмінника

декарбонізатором,

патрубки

з’єднано

відведення

через
випару

деаератора та декарбонізатора з’єднано з повітроводом на ділянці між
контактним водоповітряним тепломасообмінником і повітродогрівачем, входи
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грійних порожнин повітронагрівача, повітродогрівача та газопідігрівача
з’єднані з виходом нагрівної порожнини поверхневого теплообмінника, а
виходи

–

з

додатковим

тепломасообмінника.

зрошувачем

контактного

водоповітряного
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