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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Підприємства комунальної теплоенергетики є значними споживачами 

органічного палива і безпосередньо впливають на екологічний стан міст та селищ 
України. Комунальним підприємствам протягом тривалого часу приділялося 
недостатньо уваги з боку держави, а фінансування здійснювалося за «залишковим» 
принципом. Тому комунальна енергетика є однією із найбільш технічно відсталих 
галузей національної економіки, робота якої пов’язана із значними перевитратами 
палива та забрудненням навколишнього середовища. 

Основним паливом, споживаним підприємствами комунальної енергетики 
України, був і залишається природний газ. Беручи до уваги дефіцит природного газу 
вітчизняного видобутку, проблема підвищення економічності котельних установок 
комунальних підприємств стає все більш важливою. Крім того, котельне 
устаткування має відповідати вимогам екологічних норм, які дедалі становляться 
жорсткішими. Незважаючи на цілий ряд прийнятих законодавчих актів, які 
встановлюють обмеження об’ємів викидів в атмосферу оксидів азоту, вуглецю, 
органічних сполук і пилоподібних часток, їх вміст в повітрі зростає. Отже технології 
використання палива потребують подальшого вдосконалення. Питанням 
ефективного використання природного газу, дослідженням формування шкідливих 
речовин і мінімізації впливу об’єктів енергетики на довкілля  присвячені роботи 
таких вчених, як Я. Б. Зельдович, І. Я. Сігал, Ю. П. Єнякін, В. Р. Котлер, В. І. Бабій, 
П. В. Росляков, В. М. Крижановський, а також E. L. Merryman, C. P. Fenimore, 
S. G. Dukelow, Charles E. Baukal, H. R. N. Jones, Sajjad Ahmed, та ін. 

Водогрійні котли, які знаходяться в експлуатації на підприємствах 
житлово-комунального господарства України, за конструкціями можливо поділити 
на водотрубні та жаротрубні. По своїм технічним характеристикам ці конструкції 
практично рівнозначні, однак розповсюдженню жаротрубних котлів сприяє низька 
собівартість. 

Ефективність використання газового палива в сучасних котельних 
установках при застосуванні технологій утилізації теплоти димових газів досягає 
майже граничних величин. Тому забезпечення високої економічності, скорочення 
металоємності, підвищення екологічних характеристик і надійності – основні 
напрямки розвитку сучасного котлобудування. Оскільки ефективність горіння 
палива значною мірою впливає на теплові втрати та вихід шкідливих речовин, то 
саме удосконаленню роботи топок слід приділяти особливу увагу у розробках 
котельного обладнання. 

Характерною особливістю газоспоживчих водогрійних котлів є схильність 
до низькотемпературної корозії конвективних поверхонь нагріву. Тому технічні 
рішення, націлені на запобігання низькотемпературній корозії, неодмінно слід 
впроваджувати в процесі створення нового обладнання. 

Підходи та методи, покладені в основу норм теплового розрахунку 
(«Тепловой расчет котельных агрегатов (Нормативный метод)», под ред. Н. В. 
Кузнецова и др., М., «Энергия», 1973 та «Тепловой расчет котлов (нормативный 
метод)», 3-е изд., переработанное и дополненное, редкол. А. А. Абрютин и др., СПб, 
Изд-во НПО ЦКТИ, 1998), не викликають заперечень у спеціалістів. Але ця 
нормативна база використовувалася, головним чином, для проектування 
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промислового та енергетичного устаткування, потужність якого може сягати 
десятків та сотень мегават. Застосування цієї нормативної бази для розрахунку 
жарових труб-топок потребує корегувань. Крім того, надаючи рекомендації щодо 
теплового розрахунку, Нормативний метод не може характеризувати локальні 
теплофізичні ефекти, які супроводжують роботу топок. При розробленні нового 
обладнання спеціалісти застосовують комп’ютерне моделювання технологічних 
процесів. 

Враховуючи наявність на балансі підприємств житлово-комунального 
господарства України близько 4000 водогрійних опалювальних котлів тепловою 
потужністю до 1 МВт, в роботі досліджувалося та розроблялося нове 
конкурентноздатне обладнання тепловою потужністю, що знаходиться у цьому 
діапазоні. 

Актуальність роботи полягає у  необхідності підвищення 
ефективності  споживання природного газу на підприємствах комунальної 
теплоенергетики шляхом впровадження нових технічних рішень і створення 
економічних, надійних, менш металоємних водогрійних котлів із зниженими 
викидами шкідливих речовин на заміну тим, що морально та фізично застарілі. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  
Робота виконувалася в Інституті технічної теплофізики НАН України в  

2002…2014 рр. в рамках відомчих (НАН України) науково-дослідних робіт:  
№ держ. реєстрації 0106U005313, № 1.7.1.695 «Експериментальне дослідження 
блочного опалювального котла з вбудованим економайзером та повітропідігрівачем 
на основі врахування впливу вологи на процес горіння» (2005–2008); № держ. 
реєстрації 0113U007110, № Н–7/204–2013 «Розроблення технічних матеріалів з 
можливого зниження витрат природного газу в системах центрального 
теплопостачання України, які використовуються для надання комунальних послуг» 
(2010–2013); № держ. реєстрації 0112U004658, № 1.7.1.846 «Розроблення методів 
модернізації опалювальних котлів для зменшення токсичних викидів» (2011–2014). 

Мета  роботи – підвищення техніко-економічних та екологічних 
характеристик газоспоживчих водогрійних котлів, оснащених жаровими трубами-
топками. 

Задачі дослідження: 
– розроблення концепції нового водотрубно-димогарного котла; 
– визначення та аналіз теплофізичних характеристик, які слід враховувати 

при моделюванні топкових процесів водотрубно-димогарного котла; 
– проведення експериментів на дослідному зразку водотрубно-димогарного 

котла тепловою потужністю 630 кВт; 
– порівняльний аналіз техніко-економічних та екологічних характеристик, 

отриманих при моделюванні та під час експериментальних досліджень; 
– обґрунтування та розроблення пропозицій щодо корегувань додо  

теплового розрахунку топки  водотрубно-димогарного котла за методикою ЦКТІ; 
– апробація водогрійного водотрубно-димогарного котла тепловою 

потужністю 630 кВт у міській тепловій мережі. 
Об'єкт дослідження – процеси теплообміну між топковими газами та 

поверхнями нагріву жарових труб-топок. 
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Предмет дослідження – теплофізичні характеристики жарових труб-
топок, техніко-економічні, екологічні та експлуатаційні характеристики котла із 
жаровою трубою-топкою, оснащеною додатковими поверхнями нагріву.  

Методи дослідження. Теоретична частина роботи включає математичне 
моделювання топкового теплообміну із розглядом умов моделювання на основі 
методів теорії подібності. Дослідження топкового теплообміну із застосуванням 
методу ітерацій за розрахунковими схемами на базі  програми Excel стандартного 
офісного пакету  Microsoft Office 2010 та комп’ютерного програмного комплексу 
ANSYS FLUENT. Методи верифікації комп’ютерного моделювання на основі 
наявних експериментальних даних. Аналіз результатів експерименту із 
застосуванням методу статистичної обробки даних. Корегування теплового 
розрахунку топки водотрубно-димогарного котла виконувалося на основі методу 
розрахунку безрозмірної температури (методика ЦКТІ). Результати досліджень 
підтверджуються експериментом та досвідом більше як десятирічної експлуатації 
розробленого обладнання. 

Наукова новизна отриманих результатів. 
Вперше охолоджувальні поверхні нагріву, вбудовані у простір жарової 

труби-топки, використані з метою запобігання створенню умов для протікання 
низькотемпературної корозії у конвективних поверхнях, що має місце при зниженні 
температури зворотної мережної води. Таке технічне рішення дозволяє за рахунок 
підігріву води у топкових поверхнях підвищити температуру води в зоні 
розташування конвективних поверхонь і запобігти створенню умов для випадіння на 
конвективних поверхнях кислотного конденсату. 

Вперше на основі теорії подібності розглянуто постановку експерименту 
на лабораторній моделі жарової труби-топки із вбудованими поверхнями нагріву, 
отримані теплофізичні характеристики топки. 

Вперше розглянутий підхід для врахування конвективного теплообміну у 
теплових розрахунках жарових труб-топок, який полягає у зіставленні чисел Бугера 
та Рейнольдса, розгляді конструктивних особливостей топки та характеристик 
пальникового пристрою, на основі чого розроблений спосіб корегування методики 
ЦКТІ для теплового розрахунку жарових труб-топок. 

Теоретично та експериментально доведено, що використання додаткових 
охолоджувальних поверхонь, вбудованих у простір жарової труби-топки, дозволяє 
скоротити викиди шкідливих речовин в атмосферу, підвищити ККД котла, 
зменшити його металоємність. 

За матеріалами досліджень отриманий патент України.  
Практичне значення отриманих результатів.  
Запропоновано спосіб корегування методики ЦКТІ для теплового розрахунку 

жарових труб-топок котлів. 
Розроблено конструкцію нової жарової труби-топки, яка може 

використовуватися у газотрубних котлах. 
Виготовлений в АК «Київенергоремонт» за конструкторською 

документацією, розробленою за участі автора, впроваджений АК «Київенерго» та 
апробований новий газовий  водогрійний водотрубно-димогарний котел КВВД-0,63 
Гн тепловою потужністю 630 кВт. 
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Особистий внесок здобувача полягає у розробленні нової конструкції 
котла, захищеної патентом України, участі у підготовці конструкторської 
документації (виконання розрахунків котла), участі в експериментальній роботі, 
обробці отриманих результатів, проведенні аналітичних досліджень і відображенні 
їх у наукових роботах, а саме: 

– аналізу особливостей роботи опалювальних водогрійних котлів на  
підприємствах комунальної енергетики України [5]; 

– дослідженні процесів та режимів експлуатації газоспоживчих 
опалювальних водогрійних котлів [1,4,16]; 

– визначенні  ефективності скорочення викидів NOx у конструкції 
водотрубно-димогарного котла [3]; 

– аналізі процесів теплообміну у топках жаротрубно-димогарних котлів [10]; 
– розгляді впливу теплофізичних умов роботи топок жаротрубно-

димогарних котлів у розрахунках теплообміну [12]; 
– розробленні технологічних схем підключення водотрубно-димогарного 

котла до теплової мережі [6,7]; 
– розробленні алгоритму розрахунку на міцність і оцінці механічних 

температурних напружень у топкових поверхнях нагріву водотрубно-димогарного 
котла [2]. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи 
доповідались та обговорювалися на: 

– ΧVΙΙ, ΧΧΙΙΙ, XXVI Міжнародних конференциях "Проблемы экологии и 
эксплуатации объектов энергетики" (2007, 2013 рр. м. Ялта, пмт. Кореіз; 2016 р. м. 
Одеса); 

– Міжнародних конференціях "UKR-POWER «Уход от газовой зависимости. 
Альтернативная и возобновляемая энергетика. Проблемы, перспективы, 
инвестиции» та «Уход от газовой зависимости. Энергоэффективное использование 
традиционных энергоресурсов. Возобновляемая и альтернативная энергетика» ( 
2011, 2014 рр. м.Київ); 

– VІII, ΙΧ Міжнародних конференціях «Проблемы промышленной 
теплотехники» ( 2013, 2015 рр. м.Київ). 

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковані у 17 - ти роботах, в 
тому числі у 4-х статтях у фахових наукових виданнях України [3…6]. 2 роботи 
опубліковані поза межами України [1,2], з них 1 робота у фаховому науковому 
журналі Республіки Білорусь [2] (щомісячний науково-виробничий журнал 
«Энергетика и ТЭК» згідно з наказом Вищої атестаційної комісії Республіки 
Білорусь № 25 від 13.02.2007 р. включений у Перелік наукових видань Республіки 
Білорусь). Опубліковано 7 статей в збірниках наукових праць за матеріалами 
конференцій [7,10,12…16]. Отриманий патент України на корисну модель [17]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
чотирьох розділів, висновків, переліку використаних джерел та додатків. Загальний 
обсяг дисертаційної роботи складає 202 сторінки машинописного тексту, що містять 
159 сторінок основної частини, 56 рисунків на 45-ти сторінках та 20 таблиць на 22-х 
сторінках, 202 бібліографічні найменування, а також 9 додатків. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі надано загальну характеристику, показано актуальність і 

новизну роботи, обґрунтовано вибір об'єкта і предмета дослідження, сформульовано 
мету і задачі дослідження. 

У першому  розділі надається опис особливостей роботи водогрійних 
жаротрубно-димогарних опалювальних котлів у тепломережах і складений план 
дослідження. 

Практика конструювання та застосування жаротрубно-димогарних котлів у 
вітчизняних тепломережах характеризується відставанням від сучасних вимог. Як 
правило, вітчизняні котлобудівні підприємства копіюють закордонні розробки, які в 
умовах вітчизняних тепломереж не завжди виявляються ефективними. При цьому 
приділяється мало уваги розробленню нових конкурентноздатних в світі 
конструктивних рішень, які б сприяли скороченню викидів шкідливих речовин, 
підвищенню техніко-економічних характеристик та надійності обладнання, що є 
важливим для підприємств житлово-комунального господарства. Після аналітичного 
вивчення літературних і патентних джерел, математичного опису топкових 
процесів, визначене коло питань, сформульовано рамки дослідження, окреслені 
напрямки його проведення. 

В роботі пропонується змінити технологічний процес у жаровій трубі-топці 
жаротрубно-димогарного котла шляхом інтенсифікації конвективного топкового 
теплообміну. Ефективність такого технічного рішення встановлюється в рамках 
дослідження за таким загальним планом: 

– огляд відомих перспективних конструкцій; 
– проробка концепції нового водотрубно-димогарного котла; 
– розробка комп’ютерних моделей топок жаротрубно-димогарних котлів 

типових конструкцій та топки водотрубно-димогарного котла; 
–  розробка експериментального зразка водотрубно-димогарного котла 

тепловою потужністю 630 кВт; 
–  порівняльний аналіз результатів, отриманих в ході моделювання і 

експерименту; 
– апробація водотрубно-димогарного котла КВВД-0,63 Гн у міській тепловій 

мережі. 
У другому розділі обґрунтовано та викладено концепцію нового 

водотрубно-димогарного котла, розглянуті умови моделювання теплообміну у 
жарових трубах-топках, проведено моделювання теплообміну у топках типових 
жаротрубно-димогарних та у топці водотрубно-димогарного котла за допомогою 
комп’ютерного програмного комплексу ANSYS FLUENT. Наведено результати 
моделювання та зроблено їх аналіз. На підставі результатів моделювання і даних 
літературних джерел запропоновано спосіб корегування теплового розрахунку 
жарових труб-топок. 

Запропонована концепція водотрубно-димогарного котла відрізняється від 
конструкції жаротрубно-димогарного котла наявністю трубного екранного пучка, 
вбудованого у простір жарової труби-топки. Екранний пучок являє собою ряд труб, 
які розташовані у жаровій трубі у радіальному порядку і охолоджуються протоком 
мережної води. Горіння паливної суміші проходить у камері циліндричної форми, 
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яка утворена трубним пучком. Оскільки жарова труба оснащена боковим виходом 
для продуктів згорання, то топкові гази омивають екранний пучок як у 
повздовжньому, так і у поперечному напрямках. Наявність на трубному пучку 
ділянки із поперечним рухом дозволяє сформувати поверхню нагріву, подібну до 
фестону котла, і, таким чином, інтенсифікувати охолодження топкових газів. 

Теорія моделювання топкових процесів була розроблена А.М. Гурвичем 
шляхом математичних перетворень та спрощень системи алгебраїчних та 
диференційних рівнянь, які описують процеси у топках котлів. Застосування теорії 
подібності дозволило встановити систему критеріїв, характерних для газоспоживчих 
жарових труб-топок, в тепловому балансі яких присутня значна частина теплоти, яка 
передається конвекцією. Для таких топок загальне математичне вираження 
температури димових газів на виході має вигляд: 

),,,,(
3

////


 dw

аSk
TH

cVBp
mTT т

алs

срг
тaт







 , де 

Tα – температура газів при адіабатичному горінні; θ//
m – безрозмірна температура 

димових газів на виході із топки; m – критерій, який залежить від фізико-хімічних 
властивостей палива і може не враховуватися у випадку збереження сорту палива; 
Bp – витрата палива; Vг – об’єм димових газів; Сср – середня теплоємність продуктів 
згорання; σs – стала Больцмана; Нл – поверхня променистого теплообміну; k – 
коефіцієнт послаблення проміння топковою середою; S – товщина шару, що 
випромінює; am – критерій ступеня чорноти топки; w – середня швидкість руху 
продуктів згорання; d – гідравлічний діаметр топки; ν – кінематична в’язкість 
продуктів згорання. 

У безрозмірному описі остаточно отримуємо: 

),,,,(////
Тттaт ReаBuBomTT  , де 

Bo, Bu, Reт– критерії Больцмана, Бугера та Рейнольдса. 
Аналіз розрахунків показує, що збільшення одиничної теплової потужності 

типового ряду жаротрубно-димогарних котлів супроводжується зростанням 
теплової напруженості топкового об’єму, збільшенням геометричних розмірів 
топки, що спричиняє зростання значень критеріїв Больцмана, Бугера та топкового 
числа Рейнольдса. Розрахунки критеріїв подібності, проведені з метою  відтворення 
топкового теплообміну водотрубно-димогарного котла на моделі тепловою 
потужністю 16 кВт виявили значні розбіжності критеріїв для топки котла і моделі 
(таблиця 1). Особливо великі розбіжності склалися у критеріях Больцмана та 
Рейнольдса. Тому, згідно з положеннями теорії подібності, моделювання топкового 
теплообміну водотрубно-димогарного котла можливо здійснити на фізичній моделі 
лише у натуральну величину. Таким чином стає доцільним проводити моделювання 
топкового теплообміну засобами обчислювальної газодинаміки. 

Верифікація моделювання топкових процесів у програмному комплексі 
ANSYS FLUENT проводилася шляхом зіставлення значень температури, отриманих 
при моделюванні, зі значеннями, отриманими під час експерименту у різних точках 
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Таблиця 1 – Значення критеріїв подібності, розрахованих для топки 
водотрубно-димогарного котла та моделі  

 
Значення 

Умовне позначення 
котел модель 

Розбіжність 

ат 0,282 0,212 25 % 
Bo 0,239 0,077 68 % 
Bu 0,240 0,136 43 % 
Reт 10475 679 15 разів 

 
топкового об’єму на прикладі жарової труби-топки газоспоживчого котла, 
оснащеного пальником дифузійного горіння при числах Бугера <0,5. Для 
проведення верифікації використовувалися наявні експериментальні дані, отримані 
при роботі жаротрубно-димогарного котла Johnston 125HP тепловою потужністю  
1,25 МВт. Результати, отримані під час моделювання, продемонстрували задовільну 
збіжність із експериментальними даними. Розбіжності між експериментальними 
даними та даними моделювання на виході із топки не перевищували 1,5%. 

Моделі топкових пристроїв трьохходових жаротрубно-димогарних котлів 
типових конструкцій масового виробництва (рисунок 1) також були розроблені 
автором і використовувалися в якості бази для порівняння. Топка водотрубно-
димогарного котла, як і топка котла на рисунку 1б, є топкою з транзитним рухом 
продуктів згорання. Серед отриманих даних слід виділити наступне. При роботі на 
максимальному навантаженні (2-й ступінь горіння) спостерігаються значні 

 

 .  

                                  а                                                             б 
Рисунок 1 – Типові конструкції трьохходових газових водогрійних жаротрубно-
димогарних котлів, оснащених топками із транзитним рухом продуктів згорання: 
а – з аксіальним виходом; б – з боковим виходом 
 
відмінності аеродинаміки та теплообміну у топці водотрубно-димогарного котла 
порівняно з топками котлів типових конструкцій. Присутність екранного трубного 
пучка у топці водотрубно-димогарного котла змінює теплообмін та аеродинаміку, 
властиву топкам жаротрубно-димогарних котлів типових конструкцій. 
Інтенсифікація теплообміну у периферійних областях простору топки призводить до 
швидкого охолодження, зменшення питомого об’єму димових газів та їх руху в 
напрямках периферії. Як наслідок, скорочується об’єм зон рециркуляції, які 
примикають до кореня факелу. У топці водотрубно-димогарного котла появляється 
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додаткова зона рециркуляції, яка знаходиться у першій чверті топкового об’єму та 
примикає до середини факелу. 

На рисунку 2 наведені значення середньої температури, розраховані у 
поперечних перетинах топкового об’єму, розміщених перпендикулярно осі топки. 
Відстань між фронтальною топковою стінкою і кожним перетином представлена у 
відносних одиницях L/dг, де L – відстань між фронтальною топковою стінкою та 
центром вихідного топкового отвору по твірній бокової стінки жарової труби, dг – 
діаметр горловини пальника. Розглядаючи дані на рисунку 2 можливо відмітити, що 
у порівнянні із топками котлів типових конструкцій горіння у топці водотрубно-
димогарного котла відбувається при менших значеннях середньої температури. 
Розподіл температури у топковому об’ємі водотрубно-димогарного котла більш 
рівномірний. Зона максимальної температури у топках котлів типових конструкцій 
розташована біля середини довжини топкового простору. Зона максимальної 
температури у топці водотрубно-димогарного котла зміщена у напрямку фронту на 
10%. У топках із зміною напрямку руху димових газів (топка з боковим виходом 
 
 
                                                                                                     а 
                                                                                                                      б 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        в 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Середня температура               Рисунок 3 – Питомий тепловий потік на          
                      у поперечних перетинах                                 топкових поверхнях 
                       топкового об’єму                                            нагріву 
 а – топка з аксіальним виходом; б – топка з боковим виходом, в – топка водотрубно-
димогарного котла з боковим виходом  
 
та топка водотрубно-димогарного котла) спостерігається зростання частини 
теплоти, яка передається за рахунок конвекції (рисунок 3). Частина теплоти, яка 
передається випромінюванням, у топці водотрубно-димогарного котла складає 
близько 60%. 

Важливою характеристикою якості роботи топки є повнота згорання 
палива. Однією із умов забезпечення якості горіння є локалізація зон горіння у 
середині топкового об’єму. У випадку водотрубно-димогарного котла зона горіння, 
яка визначена за вмістом СО у топкових газах, сконцентрована у середині топкового 
об’єму (рисунок 4). 
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Горіння природного газу у топці котла характеризується утворенням 
оксидів азоту за «термічним» та «швидким» механізмами. Температура, при якій 
проходить масове формування «термічних» оксидів азоту, перевищує 1800К. 
Зменшення температури у топці водотрубно-димогарного котла скорочує викиди 
оксидів азоту. Оцінку інтенсивності формування «термічних» оксидів азоту у 
жарових трубах-топках можливо провести шляхом визначення частини топкового 
простору, в якому температура перевищує 1800°К. Границі таких зон показані на 
рисунку 5. Поле температури в топці водотрубно-димогарного котла має 
рівномірний розподіл, згладжується пікова температура, а отже, знижується 
генерація «термічних» оксидів азоту. Аналіз свідчить, що у топці водотрубно-
димогарного котла зона інтенсивного формування оксидів азоту локалізована у 
фронтальній частині топкового простору. Зменшення об’єму зон масового 
формування оксидів азоту у топці водотрубно- димогарного котла скорочує викиди 
на 45…50% у порівнянні з топками жаротрубно-димогарних котлів типових 
конструкцій. 

 

 

Рисунок 4 – Концентрація оксидів вуглецю     Рисунок 5 – Зони утворення 
оксидів азоту  

а – топка з аксіальним виходом; б – топка з боковим виходом, в – топка водотрубно-
димогарного котла з боковим виходом 
 

Підігрів води у трубному екранному пучку становить ≈8°. Завдяки 
потраплянню у водяний простір підігрітої води, підвищується температура у 
водяному просторі котла та в зоні розташування димогарних труб. Тому конструкція 
котла допускає роботу при мінімальній температурі мережної води на вході 325° К 
без ризику виникнення умов для випадіння кислотного конденсату в димогарних 
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трубах, у той час як мінімальна допустима температура на вході в жаротрубно-
димогарний котел типової конструкції не може бути нижчою 333° К.  

Теплообмін у водяному просторі труб екранної системи і на поверхні 
задньої кільцевої водяної камери топки водотрубно-димогарного котла відбувається 
при турбулентному русі води (Re>5500) і відсутності кипіння. Зони кипіння на 
поверхнях нагріву топки водотрубно-димогарного котла, на відміну від котлів 
типових конструкцій, не виявлені. 

Перехід топки водотрубно-димогарного котла на роботу при частковому 
навантаженні (1-й ступінь горіння) характеризується зміною об’єму та локалізації 
зон рециркуляції топкових газів. Перерозподіл швидкості, якій спостерігається при 
переході на часткове навантаження (рисунок 6), практично не впливає на утворення 
оксидів азоту. Концентрація оксидів азоту на виході із топки змінюється незначно, 
що підтвердилося результатами експерименту. Умови роботи жарових труб-топок 
(малі значення числа Бугера (Bu<0,5) і наявність значної частини теплоти, яка 
передається конвекцією) відрізняються від умов роботи топок водотрубних котлів, в 
яких  частина теплоти, яка передається конвекцією, як правило, виявляється менше 
10%. Тому застосовувати нормативну методику ЦКТІ для розрахунку жарових труб-
топок можна лише з корегуваннями.  

 
Рисунок 6 – Робота топки водотрубно-димогарного котла на частковому 

навантаженні 
а – поля швидкості; б – температура у топковому просторі 
 

Аналіз конструкцій жарових труб-топок, результатів моделювання та 
даних літературних джерел дозволив автору отримати математичне вираження для 
розрахунку температури газів на виході із топки водотрубно-димогарного котла: 
  
 , де  
М – параметр, який враховує розподіл температури по довжині топки та залежить 
від розташування зони максимальної температури; Dт екв/Lт та Fек т/Fбок ст – 
симплекси, які характеризують геометрію топки. Залежність для розрахунку 
безрозмірної температури, сформульована на основі методики ЦКТІ, має вигляд: 

Швидкість, м/с 

Температура, К 

2-й ступінь горіння 1-й ступінь горіння 

 а 

 б 

)/,/ ,e,,,,( ст бок тектекв ттт
//// FFLDRMаBuBoTT тaт 
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де Тф – ефективна температура топкових газів, Т сm – температура стінок топкової 
камери, λ – коефіцієнт теплопровідності при ефективній температурі топкових 

газів, Nu  – число Нусельта, осереднене по конвективній топковій поверхні. Спосіб 
врахування конвективної поверхні Fт та розрахунок осередненого числа Нусельта 
Nu залежить від конструкції топки та технічних характеристик пальникового 
пристрою. Таким чином, пропонується форма розрахунку, яка додатково включає 
корекцією відносного положення зони максимальної температури та врахування 
конвективного теплообміну через осереднене число Нусельта. Залежність може 
використовуватися для розрахунку топки водотрубно-димогарного котла та жарових 
труб-топок з Reт>1,8·104. 

У розрахунках жарових труб-топок з Reт≤1,8·104 математичне вираження  
для температури вихідних топкових газів не включає число Рейнольдса та 
геометричні симплекси. Розрахунки не потребують додаткового врахування 
конвективного теплообміну і можуть проводитися за нормативною методикою 
ЦКТІ. Результати теплових розрахунків жарових труб-топок котлів різних 
конструкцій наведені в таблиці 2, де №№ 1…5 – топки з аксіальним виходом, №6– 
топка з боковим виходом, №7– топка водотрубно-димогарного котла з боковим 
виходом. Розрахунки з використанням корегувань забезпечують розбіжність не 
більше 2 %, у той час як розбіжність у розрахунках топки водотрубно-димогарного 
котла за Нормативним методом без введення корегувань перевищує 10 %.  

У третьому  розділі викладені опис зразка котла, надані його 
розрахункові характеристики, наведено опис промислово-експериментальної 
установки, описано постановку експерименту, а також представлені результати  

 
Таблиця 2 – Результати теплових розрахунків топок жаротрубно-димогарних 

котлів та топки водотрубно-димогарного котла 
 

№ топки 
Показник 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Теплова потужність 

пальника, МВт 
0,082 1,498 2,283 4,890 0,680 

2. Топкове число 
Рейнольдса, Reт 

2425 18052 24765 41799 10570 10956 11986 

3. Температура адіабатич-
ного горіння, К 

1895 2258 2177 2258 2202 

4. Фактична температура 
на виході із топки, К 

1126 1566 1523 1489 1466 1443 1187 

5. Температура на виході 
із топки, розрахована за 
Нормативним методом, 
К  

1113 1564 1578 1635 1468 1465 1408 
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6. Температура на виході 
із топки, розрахована за 
методикою А.М. Гур-
вича із врахуванням 
конвективного тепло-
обміну, К 

- 

 
 
- 
 
 

1477 
 

1561 
 

- - 1436 

7. Температура на виході 
із топки, розрахована за 
методикою ЦКТІ із 
врахуванням конвек-
тивного теплообміну, К 

- - 1500 1486 - - 1142 

 
експерименту з аналізом отриманих даних. 

Водогрійний водотрубно-димогарний котел із примусовою циркуляцією  
теплоносія, призначений для роботи на природному газі або рідкому паливі для 
вироблення теплової енергії у вигляді гарячої води для опалення, технологічних 
потреб і гарячого водопостачання. Котел (рисунок 7) складається з наступних  

 

Рисунок 7 – Конструкція водогрійного водотрубно-димогарного котла 
1 – корпус; 2 – передня трубна дошка; 3 – задня трубна дошка; 4 – жарова труба;  
5 – труби екранної системи; 6 – газоходи 2-го ходу; 7 – димогарні труби; 8 – передня 
кільцева трубна дошка; 9 – задня кільцева трубна дошка; 10 – передня кільцева 
водяна камера; 11 – задня кільцева водяна камера; 12 – двері котла з поворотною 
камерою; 13 – пальниковий пристрій; 14 – димова коробка; 15 – патрубок зворотної 
мережної води; 16 – патрубок прямої мережної води 
 
деталей та вузлів: 

– корпуса котла овальної форми; 
– передньої та задньої трубних дошок, приварених до корпусу; 
– димогарних труб, вварених у верхній частини передньої та задньої трубних 

дошок; 
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– топки, яка включає жарову трубу та екранну систему (екранний топковий 
пучок) з кільцевими  трубними дошками; 

– двері котла, у якій знаходиться поворотна камера димових газів; 
– пальника, закріпленого до фланцю на дверях котла. 

У топці котла, між задньою і передньою кільцевими водяними камерами, вварені 
екранні труби, які формують екранний топковий пучок. Таким чином вода 
тепломережі, перед потраплянням у водяний простір котла, підігрівається у 
трубному пучку. Топка працює під надлишковим тиском димових газів. 

Тепловий розрахунок водогрійного водотрубно-димогарного котла 
тепловою потужністю 630 кВт із споживанням природного газу низького тиску 
виконаний за нормативною методикою ЦКТІ із урахуванням розробленого автором 
способу корегування. 

Промислово-експериментальна установка на базі дослідного зразка 
водотрубно-димогарного котла тепловою потужністю 630 кВт була оснащена та 
змонтована у м. Києві у приміщенні районної котельні. На рисунку 8 представлена 
схема вимірювань. Оснащення установки виконане згідно із загальною методикою 
проведення випробувань котельного обладнання. Програмою експерименту 
передбачалося встановлення діапазону робочих навантажень і визначення техніко-
економічних та екологічних показників роботи котла на частковому (1-й ступінь 
горіння) та максимальному навантаженні (2-й ступінь горіння). Пальниковий 
пристрій включався в роботу, утримував факел і котел стабільно працював на всіх 
режимах горіння. Набор максимального навантаження не приводив до виходу 
режимних параметрів котла за припустимі границі, а обмежувався технічними 
умовами роботи пальника. Основні розрахункові характеристики котла та 
результати експерименту представлені у таблиці 3. У правій частині таблиці, для 
порівняння, надані характеристики еквівалентного за потужністю жаротрубно-
димогарного котла КВа-0,63 Гн при роботі на розрахунковому навантаженні. 
Удосконалена конструкція жарової труби-топки  інтенсифікує конвективний 
теплообмін, збільшує теплосприймання. Це дозволяє форсувати топковий режим і 
забезпечити стабільну роботу котла на навантаженнях, більших за розрахункові. 
Інтенсифікація теплообміну та зміна аеродинаміки у топковому об’ємі забезпечує 
роботу котла з малим надлишком повітря, дозволяє підвищити ККД та скоротити 
викиди NOx та CO. Водотрубно-димогарний котел забезпечує стабільну роботу на 
навантаженнях, близьких до номінальних при надлишку повітря α=1,09 проти 
α=1,12 для топки еквівалентного з потужністю котла КВа-0,63 Гн типової 
конструкції. За даними експерименту, наявність у жаровій трубі радіального 
трубного пучка не приводить до значного зростання аеродинамічного опору, 
підвищення якого складає 17…25 %. Значне збільшення гідравлічного опору котла 
також не виявлено. Загальний гідравлічний опір котла склав величину меншу 0,1 
кгс/см2. Перехід котла на часткове навантаження майже не впливає на зменшення 
концентрації NOx, що підтверджує адекватність результатів комп’ютерного 
моделювання. 

На рисунку 9 представлена осереднена залежність ККД «брутто» котла, а 
також наведено характеристики ККД подібного обладнання, оснащеного 
пальниками від різних виробників. 
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Рисунок 8 – Схема  промислово-експериментальної установки 
1 – водотрубно-димогарний котел; 2 – пальниковий пристрій; 3 – блок електронної 
котлової автоматики; 4 – комбінований газовий блок; 5 – насос тепломережі;  
6 – датчик витрати води; 7 – манометр тиску води на вході в котел; 8 – датчик 
температури води на вході в котел; 9 – датчик температури води на виході із котла; 
10 – манометр тиску води на виході із котла; 11 – манометр тиску газу перед лічиль-
ником; 12 – датчик темпера-тури газу; 13 – лічильник витрати газу; 14 – манометр 
тиску газу перед газовим блоком; 15 – датчик тиску газу перед пальниковим 
пристроєм; 16 – датчик тиску димових газів у топці; 17 – газоаналізатор 
 
Таблиця 3 – Розрахункові характеристики та результати  експериментальних 

досліджень водогрійного водотрубно-димогарного котла 
номінальною тепловою потужністю 630 кВт 

водотрубно-
димогарний 

котел Найменування параметра 
Розмір- 
ність 

розра-
хунок 

експе-
римент 

еквівалентний 
жаротрубно-
димогарний 
КВа-0,63 Гн 

Навантаження % 100 108 100 
Теплова потужність  кВт 630 683 633 
Зведена витрата газу 
(0ºС; 101,3 кПа) 

нм3/год 70±5% 78,2 68,40 
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Зведена до нормальних умов нижня 
теплотворна здатність газу (Qн

р) 
кДж/нм3 35600 33915 36579 

Температура вихідних газів ºС 160 159 168 
Тиск димових газів у топці кПа – 0,74 0,59 
Коефіцієнт надлишку повітря - – 1,09 1,12 
Вміст у вихідних газах: 
– кисню (О2) 
– двоокису вуглецю (СО2) 
– оксиду вуглецю (СО)  
– оксидів азоту (NOx) 

 
% 
% 

ppm 
ppm 

 
3 
- 

89 
84 

 
2,0 
10,8 

9 
50 

 
2,4 
10,5 
12 
77 

ККД по зворотному балансу % 92,3 92,8 
ККД по прямому балансу % 

≥92,0 
92,8 91,1 

Різниця ККД % абс. – 0,5 1,7 
 

На рисунках 10 та 11 наведені значення концентрації NOx та СО у димових 
газах водотрубно-димогарного котла у порівнянні з даними літературних джерел, 
європейськими нормами DIN 4702-8 (Німеччина), «Arrêté du 26 août 2013» (Франція) 
та показниками еквівалентного за потужністю жаротрубно-димогарного котла КВа-
0,63 Гн на навантаженнях, близьких до номінальних при умові надлишку 3%О2 у 
димових газах. Тоновані стовпчики на діаграмах відповідають межам коливання 
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Рисунок 9 – Залежність ККД котлів від навантаження 
 
концентрації. Слід зазначити, що дані Environmental Protection Agency отримані у 
середині 90-х років і відповідають роботі жаротрубних котлів без застосування  
технологій зниження викидів шкідливих речовин. Дані по котлах фірми Viessmann 
отримані пізніше і відповідають роботі пальників удосконалених конструкцій. 
Робота водотрубно-димогарного котла, оснащеного звичайним блочним 
вентиляторним пальником відповідає рівню низьких концентрації NOx, характерних 
для жаротрубних котлів за даними Environmental Protection Agency, а також 
задовольняє нормам, що діють в Україні (ГОСТ 30735-2001). Значення концентрації 
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NOx у вихідних газах водотрубно-димогарного котла відповідає вимогам таких 
екологічних норм, як DIN 4702-8 (Німеччина) та «Arrêté du 26 août 2013» (Франція). 
Порівнюючи дані, отримані шляхом експерименту та моделювання, можна сказати, 
що межі температури димових газів на виході із топки з аксіальним виходом 
 

 
Рисунок 10 – Концентрації NOx при            Рисунок 11 – Концентрації СО при 
роботі котлів на номінальному                      роботі котлів на номінальному 
навантаженні                                                   навантаженні 
1 – жаротрубні котли за даними Environmental Protection Agency (США); 2 – котли 
фірми Viessmann (Німеччина); 3 – ГОСТ 30735-2001; 4 – DIN 4702-8 (Німеччина); 5 
– «Arrêté du 26 août 2013» (Франція); 6 – жаротрубно-димогарний котел КВа-0,63Гн; 
7 – водотрубно-димогарний котел 
 
жаротрубно-димогарного котла типової конструкції, наведені у першоджерелах 
(1100…1350°С), відповідають даним, отриманим при моделюванні (1193…1214°С). 
Топка жаротрубно-димогарного котла типової конструкції з боковим виходом, у 
порівнянні із топкою з аксіальним виходом, має збільшену поверхню теплообміну та 
відмінний порядок руху димових газів. При цьому температура на виході із топки і 
концентрація NOx зменшуються незначно (температура зменшується на 1,4…1,7%, 
концентрація NOx на 11%). Збільшення поверхні нагріву жарової труби-топки за 
рахунок встановлення екранного трубного пучка дозволяє, за даними моделювання, 
знизити температуру димових газів на виході із топки на 17…18%. Вплив екранного 
трубного пучка на організацію горіння та концентрацію NOx виявляється помітним і, 
за даними моделювання, зменшення концентрації NOx складає 45…50%. Зменшення 
концентрації NOx, встановлене для водотрубно-димогарного котла в експерименті, 
складає 25…40%. 

У четвертому розділі розглянуто режими генерації теплоти 
водотрубно-димогарним котлом та технологічні особливості його підключення, 
розроблено заходи із оптимізації роботи котла, обґрунтовано доцільність серійного 
виробництва. 

Визначено середньорічні витрати палива на виробіток теплової енергії, а 
також значення середньорічних викидів оксидів азоту в атмосферу від водотрубно-
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димогарного котла у різних варіантах покриття теплового навантаження. 
Економічний ефект скорочення споживання палива та середньорічне скорочення 
викидів NOx, які можуть бути отримані від впровадження водотрубно-димогарних 
котлів, встановлювалися у порівнянні визначених показників водотрубно-
димогарного котла із аналогічними показниками розповсюджених на 
підприємствах комунальної теплоенергетики котлів НИИСТУ-5. 

Основна функція котла – підтримувати задану температуру мережної 
води, для чого на  котлі встановлюється блок управління з усіма необхідними 
приєднаннями. Вибір блоку управління проводиться проектною організацією на 
основі технічних умов на теплопостачання. 

Враховуючи пряму залежність середньорічного ККД від кількості 
включень пальника, роботу водотрубно-димогарного котла у тепловій мережі 
бажано забезпечити при постійному навантаженні, яке має бути більшим 66% 
(рівень налаштування 1-го ступеня горіння). 

Топковий екранний трубний пучок працює при примусовій циркуляції 
теплоносія та являється теплонапруженим вузлом. З метою запобігання 
неприпустимому нагріву пучка у разі скорочення протоку мережної води 
пропонується оснастити котел захистом на відключення пальника «за зниженням 
витрати мережної води» із уставкою спрацювання 8,0…8,5 т / год. 

Запропонована концепція та оптимізація поверхонь нагріву дає можливість 
зменшити металоємність жаротрубно-димогарного котла. Підвищення 
теплосприймання у топці водотрубно-димогарного котла дозволяє зменшити площу 
конвективних поверхонь і скоротити габаритні розміри трубних дошок та обичайки. 
Порівняння маси основних вузлів, яки входять до складу водотрубно-димогарного 
котла тепловою потужністю 630 кВт і еквівалентного жаротрубно-димогарного 
котла КВа-0,63 Гн наведено на рисунку 12. 

 

 
         а                                                                        б 

 

 
Рисунок 12 – Порівняння маси основних вузлів, яки входять до складу: 
а – еквівалентного жаротрубно-димогарного КВа-0,63 Гн; б – водотрубно-
димогарного котла тепловою потужністю 630 кВт 
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Директива ЕС 2009/125 вимагає оснащення котлів утилізаторами теплоти 
димових газів. З цією метою для установки на водотрубно-димогарний котел 
автором розроблені утилізатори теплоти, застосування яких дозволяє підвищити 
коефіцієнт використання палива на 6…12% при встановленні одноступеневого 
(температура відхідних газів вище точки роси) або двоступеневого (із конденсацією) 
утилізатора відповідно. 

 
ВИСНОВКИ 

1. Вперше на основі удосконалення жарової труби-топки запропоновано 
концепцію та розроблено конструкцію нового водотрубно-димогарного котла, що 
дозволило  підвищити техніко-економічні та екологічні характеристики 
жаротрубно-димогарних котлів. 

2. Встановлено, що відтворення топкового теплообміну на фізичних 
моделях не уявляється можливим: спостерігаються розбіжності у критеріальних 
показниках (числа Больцмана, Бугера, Рейнольдса) жарових труб-топок порівняно із 
відповідними показниками, розрахованими для фізичних моделей. Особливо великі 
розбіжності складаються у числах Рейнольдса (більше ніж на порядок). 

3. Наявність охолоджувального екранного трубного пучка у жаровій трубі-
топці котла, згідно з результатами моделювання, змінює технологічний режим 
топки, наслідком чого є: 

– формування рівномірного розподілу теплових потоків, усунення кипіння 
води в топкових поверхнях нагріву і запобігання виникненню додаткових термічних  
напружень; 

– збільшення загального теплосприймання топки на 56% та зростання при 
цьому частки теплоти, переданої конвективним теплообміном на 22%; 

– зменшення рівня температури у топковому просторі і скорочення 
концентрації оксидів азоту на 45…50%; 

– запобігання умовам виникнення низькотемпературної корозії за рахунок 
підігріву води у трубному пучку на 8°. 

4. Експериментально встановлено, що наявність охолоджувального 
екранного трубного пучка у топці водотрубно-димогарного котла дозволяє: 

– збільшити теплове напруження топкового об'єму на 10% та зменшити 
габарити та масу котла на 10…11%; 

– скоротити концентрації оксидів азоту та вуглецю в димових газах на 
25…40% та 25…70% відповідно; 

– знизити надлишок повітря на 3% та підвищити ККД котла на 0,5%. 
5. Комплексне врахування конструктивних та технічних характеристик 

топок і пальників, а також топкових теплофізичних показників (чисел Бугера та 
Рейнольдса) при розробці методики для теплового розрахунку жарових труб-топок 
дозволило підвищити точність розрахунку зменшивши розбіжність із результатами 
експерименту до 2%.  

6. Економічний ефект скорочення споживання палива від заміни котла 
НИИСТУ-5 на котел КВВД-0,63 Гн коливається в межах 10…30 т. у .п/ рік. 
Середньорічне скорочення викидів NOx складає близько 30%. Заміна котлів 
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НИИСТУ-5 на котли КВВД-0,63 Гн в межах України дозволить отримати 
економічний ефект до 180 тисяч т. у. п/ рік.  

7. Розроблений котел типу КВВД простий у виготовленні і може 
вироблятися в умовах підприємств комунальних теплових мереж. 

8. Дослідний зразок водогрійного водотрубно-димогарного котла  
КВВД-0,63 Гн пройшов сертифікаційні випробування, державну реєстрацію, 
прийнятий в постійну експлуатацію і безаварійно працює близько 10-ти років. 
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АНОТАЦІЯ 

Канигін О.В. Підвищення ефективності газових жаротрубних 
водогрійних котлів. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.14.06. – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. – 
Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 2018 р. 

Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності використання 
природного газу в водогрійних котлах. Обґрунтовано, розроблено та апробовано 
концепцію нового водотрубно-димогарного котла, створеного на основі розміщення 
у просторі жарової труби-топки екранного трубного пучка. Ефективність котла 
визначалася за допомогою комп’ютерного моделювання і шляхом проведення 
експерименту. Отримані дані дозволили провести порівняльний аналіз ефективності 
водотрубно-димогарного котла із жаротрубно-димогарними котлами типових 
конструкцій при дифузійному горінні природного газу. Розглянуто теплофізичні 
характеристики роботи жарових труб-топок та надані пропозиції щодо корегування 
методики ЦКТІ для теплового розрахунку топок жаротрубно-димогарних котлів та 
водотрубно-димогарного котла. Розроблено методику оцінки напруженого стану 
поверхонь нагріву циліндричних котлів, на підставі якої розглянуто надійність 
роботи топки водотрубно-димогарного котла. 

Результати роботи впроваджені у виробництво при розробці, встановленні 
і експлуатації дослідного зразка газового водогрійного водотрубно-димогарного 
котла КВВД-0,63 Гн тепловою потужністю 630 кВ. 

Ключові слова: жаротрубний котел, конструкція топки, оксиди азоту, 
теплообмін, моделювання, тепловий розрахунок, термічні напруження. 
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SUMMARY 

Kanygin A. V. Raising the level of gas-fired firetube hot–water boilers 

effectiveness. – Manuscript. The thesis for Candidate’s degree (Engineering) on speciality 
05.14.06 – Technical thermophysics and industrial heat power engineering. – Institute of 
Technical Thermophysics, Ukrainian Academy of Sciences, Kiev, 2018. 

This study deals with enhancing of control techniques in gas-fired hot–water 
boilers, and correction of solution methods for cylindrical boiler furnace calculations. 

Proposed configuration of new watertube–firetube boiler based on radial 
watertube bank installation in the room of a cylindrical firetube boiler furnace. Such 
configuration allows to raise technical and economic indices of firetube boiler, and prevent 
low temperature corrosion in firetube bank of the boiler. Analysis of effectiveness of 
proposed boiler configuration proceeds in following steps: 
● Survey of known perspective boilers configurations. 
● Working out on the configuration. 
● Working out on the meshes describing the system geometry and CFD-modeling of the 

0,63 MWt watertube–firetube boiler furnace and the equivalent on capacity firetube 
typical configuration boilers furnaces. 

● Workimg out on pre-production prototype of 0,63 MWt watertube–firetube boiler. 
● Comparative analysis of CFD-modeling and experimental data 
● Boiler performance acquisition of KVVD-0,63 Gn (a production prototype of the 0,63 

MWt watertube–firetube boiler) at the experimental operation (the experiment) in a 
municipal heat network 

Approbation of proposed boiler configuration was put into practice by furnace heat 
transfer CFD-modeling of the 0,63 MWt watertube–firetube boiler in ANSYS FLUENT 
software. As a base for comparison, the equivalent on capacity furnace of typical 
configuration of firetube boiler serves. 

.The furnace heat transfer processes CDF–modeling of the 0,63 MWt watertube–
firetube boiler is used as a possible alternative to physical modeling. The data of this 
modeling compared to the corresponding data received during the experiment. 

Finally, could be concluded that: 
a) First on the basis of the cylindrical firetube boiler furnace enhancing proposed the 
configuration and worked out a construction of new watertube–firetube boiler that allows 
raising technical, economic and ecological indices of firetube boilers. 
b) It's been ascertained that a complete reconstruction of heat transfer processes, occurring 
inside the cylindrical boiler furnaces, which could be done on the physical models, is not 
obviously possible: сonsiderable divergences are observed in dimensionless groups 
(especially Boltzman number, Bouguer number, Reynolds number) of the cylindrical 
boiler furnaces in comparison with the corresponding groups of the physical models. 
Especially considerable the divergences observe in Reynolds numbers (more than 10 
times). 
c) Investigation on the CDF-modeling data at high fire testifies that the presence of radial 
watertube bank in the cylindrical boiler furnace changes furnace performance, 
consequence of that are: 
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● Heat fluxes uniform distribution formation, and thus water boiling elimination on the 
furnace heating surfaces, prevention of dangerous mechanical thermal stresses 
appearance that could occur in the furnace. 

● Increase of total heat rate absorbed in the furnace on 56 %, on this evidence there is the 
growth of the fraction of heat rate transferred by convection on 22%. 

● Temperature level reduction in the furnace, correspondingly NOx emission decrease 
about 45 to 50%. 

● Prevention of low temperature corrosion of the firetube boiler bank due to water 
preheating in the watertube bank on 8°C. 

d) It is experimentally determined that the presence of the watertube bank in the   
watertube–firetube boiler furnace allows: 
● To increase furnace heat release rate on 10% and reduce dimensions and weight of the 

boiler (10 to 11%). 
● To reduce NOx and CO concentrations in flue gases (25 to 40% and 25 to 70% 

correspondingly). 
● To reduce excess air on 3% and increase boiler efficiency on 0,5%. 
e) Complex account of constructive and technical characteristics of cylindrical boiler 
furnaces, burners and the furnace dimensionless groups (Bouguer number, Reynolds 
number) for working out on the solution methods for furnace heat transfer calculations 
allowed to advance accuracy decreasing divergence with the results of experiment to 2%. 
f) The annual reduction at replacement of a NIISTU-5 boiler by a KVVD-0.63 Gn boiler is 
about 7 to 21 toe. This case, the average NOx emission reduction is about 30%. 
Replacement of the NIISTU-5 boilers by KVVD-0.63 Gn boilers within entire Ukraine 
allows reaching the total annual reduction about to 126,000 toe. 
g) The worked up KVVD-0.63 Gn boiler is a reliable device, not complicated in 
manufacturing and producible at the industrial conditions of municipal heat network 
companies. 
h) The production prototype of KVVD-0.63 Gn boiler has passed accrediting tests, state 
registration, commissioning and smoothly worked about 10 years. 

Key words: firetube boiler, furnace configuration, NOx emission controls, heat 
transfer, modeling, furnace calculations, thermal stresses. 


