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АНОТАЦІЯ 

Канигін О.В. Підвищення ефективності газових жаротрубних водогрійних 

котлів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.14.06. «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика». – 

Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 2018 р. 

Основним паливом, споживаним підприємствами комунальної енергетики, 

залишається дефіцитний в Україні природний газ. Скорочення споживання 

природного газу, а також зменшення викидів шкідливих речовин газоспоживним 

котельним устаткуванням на підприємствах комунальної теплоенергетики 

представляються актуальними задачами. На даний час, завдяки впровадженню 

технологій утилізації теплоти димових газів, використання теплоти палива в котлах 

стало практично максимальним. У такій ситуації проблема зменшення викидів 

шкідливих речовин виходить на передній план. 

Одним із способів скорочення викидів котлами є зміна технологічного 

процесу, який має місце у топках. Низька собівартість та інші якості жаротрубних 

котлів сприяють їх широкому розповсюдженню на підприємствах комунальної 

теплоенергетики, де велика кількість котлів потужністю до 1 МВт (їх налічується 

більше 4000), значною мірою відпрацювала свій ресурс. Тому напрямом роботи 

явилося удосконалення конструкції жаротрубного котла, підвищення його техніко-

економічних, екологічних показників, а також уточнення методик розрахунку таких 

котлів. 

Відомо, що інтенсифікація топкового теплообміну дозволяє понизити 

температуру в топці і зменшити утворення оксидів азоту. Оскільки задача 

збільшення долі променистого теплообміну в тепловому балансі топки котла є 

складним завданням, було прийнято технічне рішення про збільшення поверхні 

нагріву в жаровій трубі-топці за рахунок розміщення охолоджуваного мережною 

водою трубного екранного пучка. 
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Запропонована концепція водотрубно-димогарного котла відрізняється від 

конструкції жаротрубно-димогарного котла наявністю трубного екранного пучка, 

вбудованого в простір жарової труби-топки з бічним виходом димових газів. 

Горіння паливної суміші відбувається в камері циліндричної форми, яка утворена 

трубним пучком. Оскільки жарова труба оснащена боковим виходом, то топкові 

гази омивають екранний пучок як у повздовжньому, так і поперечному напрямах. 

Наявність на трубному пучку ділянки з поперечним рухом дозволяє сформувати 

поверхню нагріву, подібну до фестона і, таким чином, інтенсифікувати 

охолоджування топкових газів. Завдяки попаданню у водяний простір підігрітої 

води, підвищується температура у водяному просторі котла, а саме в зоні 

розташування димогарних труб. Тому конструкція котла допускає роботу при 

мінімальній температурі мережної води на вході (325 К) без ризику створення умов 

для випадіння кислотного конденсату в димогарних трубах, тоді як мінімальна 

допустима температура на вході в жаротрубно-димогарний котел типової 

конструкції не може бути нижчою за 333 К.Запропонована концепція дозволяє 

підвищити техніко-економічні показники жаротрубного котла, а також запобігти 

виникненню умов для низькотемпературної корозії у димогарних трубах.  

Ефективність запропонованих технічних рішень визначалася 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 

теплопродуктивністю 630 кВт; 

– порівняльний аналіз результатів, отриманих в ході моделювання і 

експерименту; 

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

мережі. 
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Можливість відтворення топкового теплообміну водотрубно-димогарного 

котла на фізичній лабораторній малопотужній моделі оцінювалася за збіжністю 

визначальних критеріїв подібності, розрахованих для топки котла і моделі. 

Результати розрахунків визначальних критеріїв подібності топки водотрубно-

димогарного котла і лабораторної моделі показали значну розбіжність критеріїв 

подібності. Забезпечити збіжність критеріїв при створенні фізичної  моделі в 

лабораторних умовах не представляється можливим. Стає доцільним моделювання 

топкового теплообміну засобами обчислювальної газодинаміки. 

Апробація запропонованої концепції проводилася шляхом моделювання 

топкового процесу водогрійного водотрубно-димогарного котла тепловою 

потужністю 630 кВт у числовому комплексі ANSYS FLUENT. Базою для порівняння 

послужили топки трьохходових жаротрубно-димогарних котлів типових 

конструкцій масового виробництва, еквівалентних за потужністю. Процеси в топках 

таких котлів також були змодельовані. Моделювання теплообміну проводилося як 

завдання дифузійного горіння газової суміші в циліндричній камері. Таке завдання  

є типовим і вирішується числовим програмним комплексом ANSYS FLUENT в опції 

«горіння без попереднього змішування» з використанням стандартних для такого 

завдання опцій і математичних моделей. Математичні моделі і опції, вибрані для 

комп'ютерного моделювання теплообміну, проходили верифікацію при вирішенні 

тестового завдання. Результати моделювання виявили наступні особливості: 

– зміна аеродинаміки в топці водотрубно-димогарного котла порівняно з 

іншими топками, у тому числі положення зон рециркуляції топкових газів;  

– зниження рівня температури в топці за рахунок інтенсифікації 

конвективного теплообміну; 

– зсув зони максимальної  температури в зрушу фронту котла;  

– відсутність зон кипіння води на топкових поверхнях;  

– нагрів води в трубному пучку склав 8ºС. 

Перехід котла на роботу при частковому навантаженні приводить до зменшення 

об'єму зон рециркуляції і зміни їх положення. Проте перерозподіл швидкості не 

приводить до зміни концентрації оксидів азоту на виході з топки. З метою 
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проведення експериментальної роботи промислово-експериментальна установка на 

базі дослідного зразка котла була укомплектована і змонтована в приміщенні 

районної котельної. 

Програмою експерименту передбачалося дослідження роботи котла на 

частковому навантаженні (1-й ступінь горіння), а також форсування котла з набором 

максимального навантаження на 2-му ступені горіння. Пальник включався в роботу, 

утримував факел і котел стабільно працював на всіх режимах горіння. Набор 

максимального навантаження не приводив до виходу режимних параметрів котла за 

допустимі межі, а обмежувався технічними умовами роботи пальника. 

За рахунок вдосконалення конструкції жарової труби-топки удалося 

форсувати топковий режим і досягти стабільної роботи котла на навантаженнях, що 

перевищують розрахункові, а також підвищити ККД і скоротити викиди NОx і CO. 

За даними експерименту, наявність в жаровій трубі радіального трубного пучка не 

приводить до значного зростання аеродинамічного опору, підвищення якого складає 

11…25%. Помітне збільшення гідравлічного опору котла також не було виявлене. 

Загальний гідравлічний опір котла склав величину меншу 0,1 кгс/см2. Перехід котла 

на часткове навантаження практично не впливає на зменшення концентрації NОx, 

що підтверджує адекватність результатів комп'ютерного моделювання. Незважаючи 

на те, що котел був оснащений пальником звичайної конструкції, ККД і рівень 

шкідливих викидів водотрубно-димогарного котла відповідають рівню кращих 

міжнародних стандартів. Профілактичні огляди поверхонь нагріву в котлі впродовж 

ряду років не виявили ознак появи низькотемпературної корозії. 

Умови роботи жарових труб-топок відрізняються від умов роботи топок 

водотрубних котлів. Тому використання без відповідних коректувань положень 

Нормативного методу в теплових розрахунках жарових труб-топок, оснащених 

блочними дифузійними пальниками, приводить до значних похибок. Такими 

причинами є характерні особливості роботи жарових труб-топок: мала товщина 

випромінюючого шару (Bu<0,5), і значна частина теплоти (>10%), яка передається 

конвективним теплообміном. Для розрахунку жарових труб-топок запропоновані 
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різні методики, але їх практичне застосування виявляє недоліки. Такими недоліками 

являється те, що запропоновані методики: 

– не враховують теплофізичні особливості роботи таких топок; 

– не спрощують сам процес розрахунку у порівнянні із Нормативним 

методом. 

Після аналізу наявних методик автор прийшов до висновку, що особливості роботи 

жарових труб-топок достатньою мірою можуть бути описані на основі положень 

методики ЦКТІ, яка опрацьовувалася професором Гурвічем на етапі створення 

Нормативного методу. З метою корегування методики ЦКТІ автором під знак 

безрозмірної температури введений відомий по Нормативному методу параметр М, 

який характеризує положення зони максимальної температури, а також симплекси, 

які характеризують геометрію топки у розрахунках числа Нусельта, яке необхідно 

осереднювати по конвективній топковій поверхні в залежності від конструктивних 

параметрів. 

Запропонована концепція і оптимізація поверхонь нагріву дає можливість 

зменшити металоємність жаротрубно-димогарного котла. 

Моделювання і розрахунки термічних механічних напружень в топкових 

поверхнях нагріву за розробленим автором алгоритмом свідчать, що особливості 

конструкції топки не впливають на надійність роботи водотрубно-димогарного 

котла, оскільки значення термічних механічних напружень, які виникають при 

роботі топки, не перевищують межі витривалості. 

Директива ЄС, що стосується розробок нового опалювального обладнання 

(Directive 2009/125/EC), вимагає оснащення котлів утилізаторами теплоти димових 

газів. З цією метою для установки на водотрубно-димогарній котел автором були 

розроблені утилізатори теплоти, які дозволяють підвищити коефіцієнт використання 

палива на 6…12%. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному. 

Вперше охолоджувані 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 
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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 розроблені корегування для теплового 

розрахунку жарових труб-топок за методикою ЦКТІ. 

Теоретично та експериментально доведено, що використання додаткових 

охолоджуваних 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 полягає в наступному. 

Розроблено корегування методики ЦКТІ для теплового розрахунку жарових 

труб-топок водогрійних 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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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 охолоджуваного 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 охолоджуваного 

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; 
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– 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 

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 безвідмовно працює понад 10 років. 

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. – Qualification scientific work. 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. 

The basic fuel being consumed by municipal energy companies is deficient  

ukrainian natural gas. Reduction in natural gas consumption and minimization of air 

pollutants emissions from gas-fired boilers of the companies imagine actual problem. 

Presently, thanks to expansion of calorific value technologies use of fuel 

calorific value in boilers practically reached its top. The problem of pollutants emissions 

minimization leaves on the foreground. One way in boilers pollutant emissions minimizing 

is enhancing of technological processes occurring in boilers furnaces. 

Low costs and other firetube boilers qualities promote spreading of this boilers 

configuration at municipal energy companies where considerable boilers quantity (more 

then 4000 units) of less than 1 МWt have been already worn off. Therefore this study 

deals with enhancing of control techniques in gas-fired hot–water boilers, and correction 

of solution methods for cylindrical boiler furnace calculations. 

It is known, that the intensification of heat transfer in furnaces allows lowering 

the general temperature background and reducing NOx formation. As the problem to 

increase radiant heat transfer share in the thermal balance of a cylindrical boiler furnace 

seams to be a challenge, the technical decision on heating surface extension of cylindrical 
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firetube furnace at the expense of a radial watertube bank installation in the room of the 

furnace accepted. 

Proposed configuration of watertube–firetube boiler distinguishes itself from a 

typical configuration of firetube boiler due to the radial watertube bank installation in the 

room of the furnace with side outlet of flue gases. The bank is cooled by network water 

circulation. Thus fuel mixture burning in the furnace occurring in a cylindrical chamber 

formed by the radial watertube bank. The furnace equipped with side outlet thus flue gases 

wash the watertube bank either in longitudinal and cross-section directions. 

Presence of the zone with cross-section gas stir on the watertube bank allows to form 

heating surface resembling to festoon of a wall fired boiler and intensify cooling of flue 

gases. 

Owing to pre-heated water getting into the boiler water volume, the temperature 

of the volume, namely in the smoke tubes location, raises. Therefore the configuration 

supposes boiler performance at low network water temperature on the inlet (325 K) 

without risk of acid corrosion formation in consequence of acid condensate accumulation 

in the smoke tubes while the minimum admissible temperature on inlet in typical firetube 

boiler should not be less then 333 K. Such configuration allows to raise technical and 

economic indices of firetube boiler, and to prevent low temperature corrosion in smoke 

tubes 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. 

● Workimg 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. 

● Working out on pre-production prototype of 0,63 MWt watertube–firetube boiler. 

● Comparative analysis of CFD-modeling and experimental data. 
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● KVVD-0,63 Gn (a pre-production prototype of 0,63 MWt watertube–firetube boiler) 

performance acquisition of at the experimental operation (the experiment) in a municipal 

heat network. 

The possibility of furnace heat transfer reconstruction occurring in the 0,63 MWt 

watertube-firetube boiler by means of a physical laboratory low-power model is estimated 

on convergence of dimensionless groups calculated for the 0,63 MWt watertube-firetube 

boiler furnace and the physical laboratory model. Calculation results of the determinative 

dimensionless groups for the 0,63 MWt watertube-firetube boiler furnace and the 

laboratory model revels divergences in dimensionless groups. Providing of the 

determinative dimensionless groups convergence is not obviously possible at setting up 

the physical model in laboratory conditions The furnace heat transfer processes CDF-

modeling of the 0,63 MWt watertube–firetube boiler use as a possible alternative to 

physical modeling. 

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. Processes in such boiler furnace also simulated. 

CFD-modeling of furnace heat transfer accomplishes as the task of diffusive 

burning of gas mixture in cylindrical chamber. Such typical task could be solved in 

ANSYS FLUENT software with help of «Non-premixed Combustion» option and use of 

standard options of mathematical models appropriative for the task. The mathematical 

models and options selected for the heat trensfer CFD-modeling had been passed 

verification at testing task solution. 

The furnace heat transfer CFD-modeling reveals clear sights of: 

● Aerodynamical changes in the 0,63 MWt watertube–firetube boiler furnace in 

comparison with other furnaces including flue gas recirculating zones location; 

● Decrease in temperature level in the furnace owing to convective heat transfer 

intensification; 

● Maximum temperature zone shift in direction of the furnace's fore; 

● Boiling water zones absence on heating surfaces; 
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● Water heating in the tube bank on 8º. 

Boiler transition to performance at partial load results in reduction of recirculating zones 

volumes and change of their location. However redistribution of speed does not lead to 

NOx emission changes at the flue gas exit. 

For the purpose of boiler performance acquisition of a pre-production model of 

the 0,63 MWt watertube–firetube boiler had been completed and erected in a town 

regional boiler-house. 

The experimental program provides examination of boiler performance on partial 

load (1st level of burning) and forcing up with the set of high fire at second level of 

burning. 

The burner is put into operation, keeps burning and the boiler stably functions on 

all modes of burning. The set of high fire does not lead to regime parameters coming out 

beyond the admissible borders and is limited to specifications on burner action terms. Due 

to the firetube furnace configuration, enhancing it is possible to force up furnace mode of 

operation and reach stable functioning on loads exceeding the designed one, and also to 

raise efficiency and reduce NОx and CO emissions. According to experiment, presence of 

the tube bank in the furnace does not result in considerable growth of aerodynamic 

resistance that increases on 11…25%. Visible increase in hydraulic resistance of the boiler 

also was not revealed. General hydraulic resistance of the boiler has made size smaller 

then 0,1 bar. 

Boiler transition to partial load practically does not influence on reduction of 

NОx emission that confirms adequacy of CFD-modeling results. Despite the boiler is 

equipped with an ordinary burner, efficiency and level of pollutants emissions agree with 

best international standards. 

Preventive inspections of boiler heating surfaces throughout a number of years 

have not revealed traces of corrosion. 

Operating conditions of firetube furnaces differ from corresponding conditions 

of watertube boilers furnaces. The use of Nondimensional Temperature method 

approaches in thermal calculations of firetube furnaces provided with diffusive burners, 

leads to considerable mistakes without use of corresponding corrections. The reasons are 
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the prominent features in firetube furnaces operating conditions: small thickness of 

radiating layer (Bu <0,5), and considerable part of warmth (> 10 %) transferred by 

convection. Various methods offered for firetube furnaces calculations, but their practical 

application reveals some lacks. They are: 

● The methods do not consider thermophysical features of opereting conditions taking 

place in such furnaces; 

●The methods do not simplify the process of calculation in comparison with 

Nondimensional Temperature method. 

After the analysis of the available methods, the author has come to the conclusion: features 

of opereting conditions in firetube furnaces could be sufficiently described on the basis of 

Nondimensional Temperature method approaches. Professor Gurvich studied these 

approaches on phase of Nondimensional Temperature method creation. For the purpose of 

a Nondimensional Temperature method correction by the author, under the sign of 

dimensionless temperature M parametre which characterises location of maximum 

temperature zone has been placed. Also simplexes have been used to characterise furnace 

geometry in Nusselt number calculations. Nusselt number should be averaged on 

convective furnace heating surface depending on furnace configurational data. 

The offered boiler configuration and heating surfaces optimisation give chance to 

reduce metal consumption in the 0,63 MWt watertube–firetube boiler in comparison with 

equivalent typical firetube boiler KVa-0.63 Gn. CFD-modeling and calculations of thermal 

mechanical stresses in furnace heating surfaces on the algorithm developed by the author 

testify, that features of the boiler furnace configuration do not influence reliability of the 

0,63 MWt watertube-firetube boiler functioning for values of thermal mechanical stresses 

arising at boiler functioning, do not exceed the fatigue limit. 

The EU directive concerning workings out on new heating equipment 

(Directive 2009/125/EC) also demands calorific value technology practical use for these 

ends. In light of this and in view for installation on 630 KWt watertube-firetube boiler the 

author has developed the designs of heat exchangers for exhaust heat recovery, which 

allow to raise boiler efficiency on 6…12 %. 

The scientific novelty of the results consists in the following. 
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First cooling surfaces installed in firetube furnace volume have been used on 

purpose of low temperature acid corrosion prevention on convective heating surfaces that 

takes place at reverse network water temperature drop. Such technical decision allows 

rising the temperature of water in the location of the convective heating surfaces and 

prevents low temperature corrosion due to water pre-heating in the tube bank heating 

surfaces. 

First heat transfer simulation on the laboratory model of a cylindrical firetube 

furnace with installed additional heating surfaces based on similarity theory considered, 

thermophysical characteristics of the furnace have been obtained. 

First the approach for the account of convective heat transfer in thermal 

calculations of firetube furnaces had been considered which consists in Bouguer and 

Reynolds numbers correlation, consideration of furnaces structural features and 

specifications of burners. On the basis the corrections on thermal calculation of firetube 

furnaces after Nondimensional Temperature method have been developed. 

In theory and experimentally well proven that the use of additional cooling 

surfaces installed in firetube furnace volume allows to reduce pollutants emissions, rise 

boiler efficiency and shorten metal consumption. 

After materials of the study a patent of Ukraine has been got. 

The practical value of the results lies in the following. 

Suggestions have been developed in relation to the correction on 

Nondimensional Temperature method for thermal calculations of firetube furnaces. 

The construction of new firetube furnace useful in firetube boilers was 

developed. 

New KVVD-0,63 Gn gas-fired firetube hot–water boiler of 630 kW had been made 

after the design documentation worked out with author’s participation in AK 

«Kievenergoremont» and also have been approved and introduced in AK «Kievenergo».  

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. 
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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. The 

especially considerable divergences have been observed concerning Reynolds numbers 

(more than 10 times). 

c) Investigation on the CDF-modeling data at high fire testifies that presence of the radial 

watertube bank in the cylindrical boiler furnace changes furnace performance, 

consequence of that are: 

● 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%. 
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f) The annual reduction at replacement of a NIISTU-5 boiler by a KVVD-0.63 Gn boiler is 

about 7 to 21 toe. In 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 more than 10 years. 

Key words: firetube boiler, furnace configuration, NOx emission controls, heat 

transfer, modeling, furnace calculations, thermal stresses. 
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ВСТУП 

 

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 теплоенергетика є однією із найбільш технічно 

відсталих галузей національної економіки. Робота енерговитратного, застарілого 

обладнання теплопостачальних підприємств призводить до неприпустимих витрат 

палива та забруднення 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 повинно відповідати вимогам екологічних норм, які дедалі 

становляться жорсткішими. Незважаючи на цілий ряд прийнятих законодавчих 

актів, які встановлюють обмеження 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 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. 

Оскільки формування таких забруднювачів, як оксиди азоту і вуглецю 

відбувається на стадії горіння палива, то при створенні нових зразків опалювального 

обладнання необхідно першочергову увагу приділяти вдосконаленню топкових 

процесів. 

Технологічні процеси у топках котлів малої та середньої потужності 

суттєво відрізняються від аналогічних процесів, які мають місце у топках 
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енергетичних котлів. Малопотужні топки мають інші теплофізичні характеристики, 

що впливає на хід топкового теплообміну. Доля теплоти, яка передається 

конвективним теплообміном, у малопотужних топках може бути значною (більше 

10% від загального теплосприймання). 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 промислового та енергетичного устаткування, потужність якого сягає 

десятки та сотні 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 сучасні спеціалісти застосовують комп’ютерне моделювання 

технологічних процесів засобами обчислюваної газодинаміки. 

Водогрійні котли, які знаходяться в експлуатації на підприємствах 

житлово-комунального господарства України, за конструкціями можливо поділити 

на водотрубні та жаротрубні. За технічними характеристиками ці конструкції 

практично рівнозначні, однак розповсюдженню жаротрубних котлів сприяє низька 

собівартість. 

Характерною особливістю  газових 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 газового котельного обладнання. 

Ефективність використання газового палива в сучасних котельних 

установках при застосуванні технологій утилізації теплоти димових газів досягає 

майже граничних значень. Забезпечення високої економічності, скорочення 

металоємності, підвищення екологічних характеристик і надійності – основні 

напрямки розвитку сучасного котлобудування. Оскільки ефективність горіння 



 

 

 

28 

палива значною мірою впливає на теплові втрати та вихід шкідливих речовин, то 

саме удосконаленню роботи топок слід приділяти особливу увагу у розробках 

котельного обладнання. 

Скорочення шкідливих викидів у котлах малої та середньої потужності, як 

правило, полягає у технологічних заходах і впроваджується шляхом організації 

особливих режимів горіння та запобігання виникненню умов, які сприяють 

утворенню шкідливих речовин. Однією із технологій скорочення викидів оксидів 

азоту при спалюванні газоподібного палива у топках котлів є зменшення 

максимальної локальної температури топкового середовища, що полягає у тому 

числі в інтенсифікації теплообміну за рахунок збільшення прилеглих до факелу 

топкових поверхонь нагріву. Практичної реалізації такої технології сприяє 

розроблена конструкція водотрубно-димогарного котла. 

Враховуючи наявність на балансі підприємств житлово-комунального 

господарства України великої кількості водогрійних опалювальних котлів тепловою 

потужністю до 1 МВт, в роботі досліджувалося та розроблялося обладнання 

тепловою потужністю, що знаходиться у цьому діапазоні і може використовуватися 

для заміщення застарілого. 

Актуальність теми. Енергетична незалежність України є однією із 

ключових проблем на шляху інтеграції країни у Євросоюз. Стратегічну важливість 

теплозабезпечення населення важко переоцінити. Теплозабезпечення не тільки 

впливає на розвиток економічних взаємовідносин у державі. Порушення постачання 

теплової енергії спричиняє зростання соціального напруження і становить загрозу 

національній безпеці. 

Незважаючи на те, що частка природного газу у енергетичному паливному 

балансі України у 2013 році скоротилася, вона залишається неприпустимо великою 

та складає близько  31%, що майже вдвічі перевищує аналогічний показник країн 

Євросоюзу [1,2]. Переважне використання природного газу є стратегічним 

чинником, який деформує паливно-енергетичний баланс і створює монополію 

місцевих газових структур на паливному ринку. Енергоємність ВВП України 



 

 

 

29 

залишається дуже високою [3]. Проте потенціал енергозбереження України є 

високим і становить майже 50% від загального споживання енергоресурсів [4]. 

Підприємства комунальної теплоенергетики витрачають 6,5-8 млрд. нм3 

природного газу для опалення населення та 10,5 млрд. нм3  із урахуванням 

придбання теплоти від ТЕЦ на опалення бюджетних установ. У системі 

теплозабезпечення експлуатується 35424 котельні, в яких встановлено 80070 котлів, 

з яких 15871 котел відпрацювали більше 20 років [5]. Розрахунки показують, що за 

рік при спалюванні природного газу у котлах в атмосферу викидається біля 80 млрд. 

нмЗ продуктів згорання палива з середньою температурою І90 °С, 1,3 тис. тонн 

оксидів азоту, 5,1 тис. тонн оксиду вуглецю, 9,2 мли. тонн діоксиду вуглецю. 

Фізичне та моральне зношення основних виробничих фондів підприємств 

комунальної теплоенергетики, панування на внутрішньому ринку України 

іноземних компаній і постачання ними обладнання і технологій, витіснення 

вітчизняної продукції з ринків – на усунення таких чинників сьогодні повинна бути 

спрямована державна політика та діяльність органів влади [6], а також націлена 

робота автора. 

Україна залишається державою із значним промисловим потенціалом та 

складною екологічною обстановкою. Вважаючи оксиди азоту основними 

забруднювачами атмосфери, які формуються при спалюванні природного газу у 

котлах, серед міст із найбільш забрудненим повітрям слід назвати Запоріжжя, 

Дніпропетровськ, Луцьк, Київ, Чернігів [7]. Зменшення забруднення атмосфери в 

цих містах може бути досягнуто лише за умов подальшого використання 

природного газу як палива та за рахунок широкого впровадження технологій 

енергоощадження і скорочення викидів шкідливих речовин. 

На даний час в Україні існує ринкова кон’юнктура, яка сприяє розвитку 

вітчизняного котлобудування. Вартість котельного обладнання українського 

виробництва у 2 – 2,5 разів менша, ніж вартість аналогічного обладнання провідних 

західноєвропейських компаній. Актуальність роботи полягає у необхідності 

підвищення ефективності  споживання природного газу на підприємствах 

комунальної теплоенергетики шляхом впровадження нових технічних рішень і 
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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 до теплового 

розрахунку топки  водотрубно-димогарного котла за методикою ЦКТІ; 

– апробація водогрійного водотрубно-димогарного котла тепловою 

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

поверхнями нагріву жарових труб-топок. 

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 охолоджувані 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 
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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 

охолоджуваних 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 (патент на корисну 

модель UA 66024 «Система запобігання утворенню низькотемпературної корозії в 

конвективних поверхнях нагріву газового жаротрубно-димогарного водогрійного 

котла» / Канигін О. В., Сігал О. І., Саєнко Г. К. // Номер заявки u 201105463, дата 

подання заявки: 29.04.2011, дата, з якої є чинним права на корисну модель: 

26.12.2011, публікація відомостей про видачу патенту: 26.12.2011, бюлетень № 24). 

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.  

Особистий внесок здобувача полягає у розробленні нової конструкції 

котла, захищеної патентами 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 [11]; 
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– дослідженні процесів та режимів експлуатації газоспоживчих опалювальних 

водогрійних котлів [14…16]; 

– визначенні  ефективності скорочення викидів NOx у конструкції водотрубно-

димогарного котла [10]; 

– аналізі процесів теплообміну у топках жаротрубно-димогарних котлів [8]; 

– розгляді впливу теплофізичних умов роботи топок жаротрубно-

димогарних котлів у розрахунках теплообміну [17]; 

– розробленні технологічних схем підключення водотрубно-димогарного 

котла до теплової мережі [12,13]; 

– розробленні алгоритму розрахунку на міцність і оцінці механічних 

температурних напружень у топкових поверхнях нагріву водотрубно-димогарного 

котла [9]. 

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 в 17 - ти роботах, в тому 

числі у 4-х статтях у фахових наукових виданнях України [10…12,14]. 2 роботи 

опубліковані поза межами України [9,15], з них 1 робота у фаховому науковому 

журналі Республіки Білорусь [9] (щомісячний науково-виробничий журнал 

«Энергетика и ТЭК» згідно з наказом Вищої атестаційної комісії Республіки 
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Білорусь № 25 від 13.02.2007 р. включений у Перелік наукових видань Республіки 

Білорусь). Опубліковано 7 статей в збірниках наукових праць за матеріалами 

конференцій [8,13,16…20]. Отриманий патент України на корисну модель [21]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

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

обсяг дисертаційної роботи складає 243 сторінок 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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РОЗДІЛ 1 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В 

ОПАЛЮВАЛЬНИХ ВОДОГРІЙНИХ ЖАРОТРУБНО-ДИМОГАРНИХ 

КОТЛАХ 

 

1.1 Опалювальні котли та їх робота у тепломережах. Жаротрубно-димогарні 

котли 

Розвиток систем теплопостачання в Україні нерозривно пов'язаний із 

електрифікацією та індустріалізацією СРСР. Відповідно до плану ГОЕЛРО, 

прийнятому в 1920 році, функції централізованого енергопостачання населення 

поклала на себе радянська держава. В умовах планового соціалістичного 

господарства централізоване теплопостачання успішно розвивалося за унікальною 

вітчизняною схемою, а в 1941 році СРСР вийшов по розвитку централізованого 

теплопостачання на перше місце в світі. Дещо пізніше, директивами XX з'їзду КПРС 

по шостому п'ятирічному плану розвитку народного господарства на 1956-1960 

роки, системи централізованого теплопостачання населених пунктів були визнані 

найбільш ефективними і далі розвивалися шляхом будівництва ТЕЦ, а також 

районних та квартальних котелень. До середини 60-х років у СРСР відпуск теплової 

енергії централізованими системами теплопостачання склав приблизно 50% 

загального теплоспоживання [22,23]. Таким чином, принцип розвитку енергетики 

України по шляху централізації, наказаний директивно, наклав свій відбиток як на 

розвиток систем теплопостачання, так і на конструкторські рішення у вітчизняному 

котлобудуванні. Працівники цієї галузі, виконуючи поставлені завдання, за період 

існування СРСР розробили і налагодили серійний випуск опалювальних 

водогрійних котлів різних типів і потужностей. Це устаткування, в цілому, 

відповідало умовам роботи централізованих тепломереж і задовольняло наступним 

вимогам: 

– надійність роботи і максимальна ремонтопридатність устаткування силами 

експлуатуючої організації при мінімальних матеріальних витратах і технічній 

оснащеності; 
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– низька вартість устаткування; 

– придатність устаткування для довготривалої експлуатації; 

– простота ремонту та обслуговування; 

– економічність. 

Парк котлів, що на даний час знаходяться в експлуатації у тепломережах України, 

можливо умовно розділити на такі категорії: 

– чавунні водогрійні котли тепловою потужністю від 0,25 МВт до 1 МВт. 

– сталеві водотрубні парові котли різноманітних конструкцій з природною 

циркуляцією та паропродуктивністю від 1 до 75 т/год; 

– сталеві водотрубні водогрійні котли тепловою потужністю від 0,5 МВт до  

180 МВт. 

Часткова дезинтеграція централізованих систем теплопостачання, приватне 

і комерційне будівництво, що розвернулося, стимулювали впродовж останніх 

15…20 років не лише ввезення до України закордонного котельного устаткування, 

але також сприяли виробництву вітчизняних опалювальних котлів. Важливо 

відзначити, що зарубіжна опалювальна техніка розвивалася у відмінних від СРСР 

умовах [24…27] і визначальними вимогами до неї були: 

– можливість безперебійної роботи в автоматичному режимі без втручання 

обслуговуючого персоналу;  

– малі витрати на доставку, монтаж і пусконалагоджувальні роботи при вводі 

обладнання і мінімум сервісного обслуговування при експлуатації;  

– ремонтопридатність з можливістю блокової заміни вузлів, що вибули з 

ладу, мінімальною потребою часу і трудомісткістю;  

– економічність та екологічність. 

Вітчизняні виробники котельного обладнання все частіше беруть за основу наведені 

стандарти. Експлуатація такого устаткування, яке частіше за все встановлюється 

наново, ведеться в «полегшених» умовах. При прокладці та експлуатації 

тепломереж використовуються сучасні матеріали і технології. Справа йде іншим 

чином,, коли котельне обладнання замінюється в протяжних і розгалужених 

теплових мережах, які експлуатуються десятками років. Не дивно, що провідні 



 

 

 

37 

зарубіжні виробники обладнання в таких випадках наполегливо рекомендують 

одночасно проводити і відповідні налагоджувальні роботи [28]. 

Функціональні можливості сучасних водогрійних котлів можна 

проілюструвати за допомогою таблиці 1.1, яка надає характеристику котельного 

обладнання, що виготовляється та експлуатується у США [29]. 

Таблиця 1.1 

Порівняння функціональних можливостей котлів 

Характеристика\ 

Тип котла 
Чавунний 

Жаротрубно-

димогарний 
Водотрубний 

Ефективність Низька Висока Середня 

Площа для 

розміщення 
Мала Середня або велика Мала 

Експлуатаційні 

витрати 
Середні або великі Низькі Середні 

Вартість Середня Середня або висока 
Низька або 

середня 

Кількість 

наявних 

модифікацій 

Мала Велика Середня 

Призначення 

котла/межі 

робочого тиску 

Генерація гарячої води 

та пари низького тиску 

/- 

Генерація гарячої води 

та пари низького та 

високого тиску / 

2,41 МПа 

Генерація 

гарячої води 

та пари 

низького 

тиску /- 

Максимальна 

теплова 

потужність 

1,96 МВт 14,70 МВт – 

Сфера 

застосування 

Опалення/технологічні 

потреби 

Опалення/технологічні 

потреби 
Опалення 

 

Сприймати наведену вище характеристику в умовах роботи тепломереж 

України можна із певними уточненнями, які полягають у наступному. 

Характерною особливістю і значною перевагою водогрійних жаротрубно-

димогарних котлів перед іншим обладнанням слід вважати простоту тягодуттьового 

тракту. Жаротрубно-димогарні котли, як правило, оснащуються блочними 

вентиляторними пальниками і працюють під надлишковим тиском димових газів. 

Такий принцип роботи дозволяє виключити димосос із складу тягодуттьового 
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тракту, забезпечивши при цьому стабільну роботу котла на часткових 

навантаженнях. Випуск водотрубних опалювальних котлів, які також придатні для 

роботи під наддувом, потребує застосування у конструкції таких  котлів 

газощільних цільнозварних екранів або збірних панелей. У першому випадку 

необхідне значне збільшення обсягу зварювальних робіт. Застосування збірних 

екранних панелей, в свою чергу, потребує освоєння нових технологій і також не 

сприяє здешевленню продукції. Тому задекларовану деякими спеціалістами низьку 

вартість водотрубних котлів слід вважати суперечливою. Наприклад, за даними 

британських спеціалістів, середня вартість жаротрубно-димогарного котла на 40% 

нижча, ніж вартість аналогічного водотрубного [30]. Російські спеціалісти також 

звертають увагу на значно нижчу вартість жаротрубно-димогарних котлів [31]. 

Вартість жаротрубно-димогарних котлів може значно зростати при включенні у 

технологію їх виготовлення термообробки та технологічних процесів формування 

гофрованих жарових труб-топок, необхідних для котлів високої продуктивності та 

тиску. 

Питання водно-хімічних режимів централізованих тепломереж  завжди 

було актуальним, оскільки якість води є основним чинником надійності 

функціонування котлів. Підтвердженням слід вважати вихід у Російській Федерації 

типової інструкції з технічної експлуатації, яка регламентує ще  жорсткіші  вимоги 

до водно-хімічних режимів тепломереж. Фактично, цей документ переносить на 

системи комунального теплопостачання високі вимоги «Правил технической 

эксплуатации теплових электростанций и сетей РАО «ЕЭС России» [32]. 

Вода протяжних і розгалужених теплових мереж має властивості, які 

спичиняють в котлах негативні явища: 

– формування накипу в поверхнях нагріву внаслідок роботи тепломереж із 

значним підживленням і високою жорсткістю мережної води;  

– зниження надійності роботи поверхонь нагріву із-за потрапляння в них 

великої кількості залізоокисних часток, шламу і твердих тіл;  

– пошкодження поверхонь нагріву окиснювачем, який присутній в воді у 

вигляді розчиненого газу. 
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Налагодження водно-хімічних режимів роботи тепломереж є складним задачею і 

обумовлюється не лише хімічними властивостями вихідної води, а і мірою її 

забруднення механічними включеннями. Також необхідно враховувати 

конструктивні особливості водогрійних котлів тепломереж. Ці питання раніше 

висвітлювалися в технічній літератур [32…34]. Але враховуючи накопичений 

сучасний досвід, необхідно додати наступне. 

Чавунні водогрійні котли є поширеними в опалювальних котельнях 

невеликої потужності (будинкові і квартальні котельні). В основному представлені 

котлами старих типів («Універсал», НРч, «Енергія», «Мінськ», «Тула», Стреля, 

Стребеля, «Факел»). Такі котли, як правило, застосовуються для малопотужних 

систем опалення з низьким робочим тиском мережної води. Чавунні секції, які є 

складовими котлів, виготовляються литвом, мають грубу внутрішню поверхню, що 

сприяє прискореному відкладенню накипу. Складна конфігурація водяного 

простору створює сприятливі умови для скупчування механічних включень, 

порушення циркуляції води і погіршення умов теплообміну. Котли не пристосовані 

для видалення шламу і механічних часток із водяного простору. Пошкодження 

котлових секцій унаслідок місцевого перегріву, а також при появі недопустимих 

температурних напружень – основні причини виходу з ладу таких котлів. Ремонт із 

заміною пошкоджених секцій – тривала і трудомістка операція. Не зважаючи на те, 

що ремонтні роботи можуть проводитися низькокваліфікованим персоналом, 

потрібне трудомістке розбирання і відновлення кладки теплоізоляції котла. Єдиним 

можливим способом очищення поверхонь нагріву є хімічна промивка. Але в 

більшості випадків чавунні котли не дозволяють проводити якісні хімічні промивки. 

Сучасні імпортні і вітчизняні секційні чавунні водогрійні котли, оснащені блочними 

вентиляторними пальниками, заслуговують на окрему увагу. Окрім своєї практично 

повної непридатності до ремонтів і чищень, котли мають форсовані топки, теплове 

напруження яких відповідає умовами роботи сталевих жаротрубно-димогарних 

котлів і досягає 1,2 МВт/м3. Поверхневе кипіння на стінках таких топок веде до 

прискореного відкладення накипу і пошкодженню секцій. З причини високих 

теплових навантажень поверхонь нагріву при малому водяному об'ємі, котли 
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вимагають забезпечення постійного протоку мережної води. Слід відзначити високу 

вартість такого устаткування. 

Жаротрубно-димогарні водогрійні котли в Україні здебільшого 

представлені котлами типів КСВа, КВСа, КВа, КВ, КСв, КСВТ виробництва країн 

пострадянського простору. За останні 15 років ввезено і встановлено певну кількість 

жаротрубно-димогарних котлів, вироблених в Італії, Німеччині і Чехії. Налагоджено 

серійне виробництво жаротрубно-димогарних котлів і багатьма підприємствами 

України. Однак одинична максимальна потужність вітчизняних жаротрубно-

димогарних котлів не перевищує 5 МВт. Виготовлення котлів більших потужностей 

пов’язано  із освоєнням складних і дорогих технологій, на що вітчизняні виробники 

не зважуються. Особливості роботи водогрійних жаротрубно-димогарних котлів у 

тепломережах достатньо повною мірою описані в [35]. Котли мають великий 

осаджувальний об'єм, тому є збірниками твердих механічних домішок і шламу, що 

скупчуються в нижній частині обичайки довкола жарової труби, порушують 

циркуляцію води, погіршують локальний теплообмін і часто приводять до 

прогорання стінок топки. Поширену думку про те, що теплові деформації і 

переміщення гофрованої жарової труби в при роботі котла здатні очищати її стінки 

від накипу було давно спростовано [36]. Котли схильні до кисневої корозії 

поверхонь нагріву [37,38]. Задовільна продувка від шламу і механічних домішок у 

жаротрубно-димогарних котлах ускладнена і потребує спеціальних конструктивних 

рішень. З цієї причини використання антинакипінів в технології водопідготовки 

практично виключається [32]. Висловлювану окремими фахівцями тезу про 

ремонтопридатність таких котлів слід визнати скоріше декларативною, оскільки 

конструкції жаротрубно-димогарних котлів, що на даний час реалізуються на ринку 

України, практично не пристосовані під капітальні ремонти, пов'язані із заміною 

жарових або димогарних труб. Вітчизняні виробники котельного устаткування, як 

правило, копіюють західні стандарти і не використовують наявний досвід 

конструювання і обслуговування жаротрубно-димогарних котлів. Наприклад, 

ремонтопридатність і можливість проводити чищення водяного простору для 

локомобільних і суднових парових жаротрубно-димогарних котлів були 
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невід'ємними [39…41]. До переваг жаротрубно-димогарних котлів слід віднести 

низький гідравлічний опір і велику теплову акумулюючу здатність. Впровадження 

технологій із зниження викидів NOx у жаротрубно-димогарних котлах дає більший 

ефект, ніж у водотрубних [42]. 

Водотрубні водогрійні котли в переважній більшості представлені котлами 

НИИСТУ-5, або котлами типів КВГ, ТВГ, КБНГ, ПТВМ, КВ-ГМ, включаючи котли 

«тунельного» типу. Основними пошкодженнями водотрубних котлів є пошкодження 

металу топкових екранів, що може відбуватися  внаслідок локальних перегрівів, а 

також пошкодження за рахунок низькотемпературної корозії. Дедалі більше 

поширюються блочні водотрубні котли. Вони можуть бути газощільними, мати 

високу заводську готовність і поставлятися на монтаж разом з опорною рамою - 

полозками і встановлюватися на панельний фундамент. Як приклад, можна навести 

котли блочного типу серій КБНГ і КВВ. Недоліками водотрубних котлів слід 

вважати великий гідравлічний опір. При значному забрудненні цей опір може 

збільшуватися до 0,6 МПа [43]. Велика кількість зварних з'єднань у конструкціях 

таких котлів знижує надійність, значно підвищує собівартість і не завжди 

компенсується високою ремонтопридатністю. 

Останні декілька років на ринку України спостерігається поширення 

водогрійних котлів так званого гідронного типу. Поверхні нагріву в таких котлах 

виконані у вигляді теплообмінників «швидкісного» типу, складених з оребрених 

трубних поверхонь. Котли оснащуються інфрачервоними пальниками з навивкою із 

термостійкої керамічної нитки. Висока швидкість мережної води (>2 м/с) у 

поверхнях нагріву запобігає виникненню кипіння, завдяки чому котли невибагливі 

до водно-хімічних режимів тепломереж. Незважаючи на досить високі техніко-

економічні та екологічні показники, особливості конструкції поверхонь нагріву та 

пальників обмежують технічні можливості таких котлів. По-перше, максимальна 

потужність гідронного котла складає ≈2000 кВт. По-друге, за відгуками спеціалістів, 

котли вибагливі до будови та технічного стану димоходів котельної. Питання 

ремонтопридатності при роботі таких котлів в умовах підприємств комунальної 

енергетики також має бути вирішеним. 
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Із наведеного можна зробити наступні висновки. Конструктивні недоліки 

жаротрубно-димогарних котлів частіше за все виявляються при роботі в умовах 

неналежних водно-хімічних режимів. Тому незважаючи на думку деяких 

спеціалістів про безперечну перевагу жаротрубно-димогарних котлів [44,45], 

суттєвими їх недоліками при роботі у вітчизняних тепломережах все одно 

залишаються: 

– низька надійність частини поверхонь нагріву, які працюють у зоні високих 

температур (жарова труба, початкові ділянки димогарних труб та примкнені до них 

ділянки трубних дошок) [35,46,47]; 

–  прискорене випадання та накопичення шламу у нижній частині водяного 

простору [46,47]; 

– жорсткість конструкції та її схильність до формування термічних 

напружень [38,46]; 

– наявність кисневої корозії поверхонь нагріву; 

– обмежена ремонтопридатність [46]. 

Таким чином, актуальною задачею є створення концепту жаротрубно-димогарного 

котла, адаптованого для виготовлення, встановлення і роботи в умовах підприємств 

вітчизняних теплових мереж. 

Жаротрубно-димогарний котел, загалом, є вдалою конструкцію, являє 

собою «органическое соединение котла и топки» [49]. Циліндричний котел (рис. 1.1) 

винайдений на початку 19-го сторіччя американцем Олівером Евансом та англійцем 

Річардом Тревітіком і призначався для генерації технологічної пари [30,50]. 

Удосконалення циліндричного котла, головним чином, здійснювалося збільшенням 

паропродуктивності за рахунок додаткових поверхонь нагріву, які розміщувалися у 

водяному просторі. Надалі, у другій половині 19-го сторіччя, були створенні дві 

поширені конструкції жаротрубно-димогарних котлів (рис. 1.2), які із певними 

модифікаціями використовуються і до теперішнього часу. Опис шотландського 

суднового та локомобільного котлів можна знайти у [51]. У країнах західної Європи 

та США випускалися та впроваджувалися жаротрубно- димогарні котли 
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Рис. 1.1. Циліндричний котел Тревітіка 

 

різного призначення, конструкцій і потужності. Сильний поштовх тому надала 

концепція «блочного котла» (package boiler) [30,52]: котел комплектувався, збирався 

і випробовувався на підприємстві виробника, доставлявся на місце монтажу єдиним 

транспортабельним блоком і вимагав мінімальних трудовитрат при монтажі та при 

проведенні пусконалагоджувальних робіт. Будова жаротрубно-димогарного котла 

сприяла використанню такого обладнання в якості концепції «блочного котла». Такі 

котли удосконалювалися, мали широку номенклатуру і набули поширення у 

промисловій енергетиці, у системах комерційного та відомчого теплозабезпечення 

[26,30,53…58]. 

Вимоги високої культури експлуатації, обмежені технічні і експлуатаційні 

характеристики жаротрубно-димогарних котлів не сприяли розробкам та широкому 

впровадженню таких котлів в умовах планового народного господарства СРСР, де 

зростання одиничної потужності розглядалося як основний спосіб підвищення 

техніко-економічних показників енергетичного обладнання [59]. Жаротрубно-

димогарні котли мали обмежене застосування та вузьку номенклатуру. Практика 

використання обмежувалася локомобільними установками [60,61], потребами 

сільського господарства [62…64] та тепличних комплексів [65]. В окремих випадках 

жаротрубно-димогарні котли використовувалися в якості опалювальних 
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                                                                         б 

Рис. 1.2 Жаротрубно-димогарні котли: 

а – шотландський судновий (оборотний) котел; б – локомобільний котел 

 

[61…63,66]. Номенклатура палива, яке використовується в жаротрубно-димогарних 

котлах, різноманітна. Наведений аналіз дозволяє прийти до висновку, що 

дезинтеграція систем теплопостачання, яка має місце в Україні, ставить нові 

завдання перед вітчизняними виробниками опалювального обладнання. Зниження 

локальної теплової потужності теплоджерел, яке супроводжує децентралізацію, 

робить доцільним використання водогрійних жаротрубно-димогарних котлів. У 

галузі створення та впровадження такого обладнання вітчизняна промисловість 

значно відстала. Перед Україною стоїть завдання по створенню вітчизняних 

жаротрубно-димогарних котлів з підвищеними функціональними можливостями. 
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1.2 Спалювання газу у топках жаротрубно-димогарних котлів 

 

Природний газ являється основним паливом, яке використовується в 

опалювальних котлах у країнах західної Європи, США і в Україні [3,67,68]. 

Природний газ, як паливо, має багато переваг. Завдяки тому, що газ може 

транспортуватися системою трубопроводів, загальна інфраструктура газоспоживчих 

котелень відрізняється простотою, а газоспоживче обладнання економічністю та 

компактністю. Незважаючи на те, що складовими природного газу можуть бути 

негорючі компоненти (азот, двоокис вуглецю), газ практично не містить твердих 

часток. Виходячи із міркувань мінімізації викидів шкідливих речовин при роботі 

котлів. природний газ, як паливо, являє собою ідеальний вибір [58].  

Спалювання газу у топках жаротрубно-димогарних котлів значною мірою 

пов'язане з виникненням сприятливих умов для протікання інтенсивної 

низькотемпературної корозії поверхонь нагріву (особливо зварних швів) при 

випаданні кислотного конденсату з димових газів. При цьому надійна робота 

поверхонь нагріву може бути забезпечена:  

– застосуванням 4-х ходових змішувачів опалювального контуру; 

– використанням в конструкціях котлів матеріалів, стійких до корозії;  

– влаштуванням концентричних реверсивних камер згорання, оточених 

димогарними трубами в котлах циліндрової форми (жаротрубно-димогарні котли з 

реверсивною топкою); 

– використанням в конструкціях котлів спеціальних водорозподільних 

пристроїв, що подають до димогарних труб котла воду, попередньо підігріту в 

навколотопковому об'ємі; 

– влаштуванням двошарових поверхонь нагріву (наприклад димогарні труби 

duplex, biferrale – поверхні німецької фірми VIESSMANN та інш.) [26,57]; 

– використанням «гідравлічних стрілок» у теплових схемах котельнь; 

– застосуванням насосів рециркуляції мережної води (антиконденсатні  

насоси). 

Корозія поверхонь нагріву викликає передчасний знос котла та приводить до 

серйозних пошкоджень і аварій. Заходи по запобіганню  низькотемпературній 
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корозії неодмінно повинні впроваджуватися при створенні конструкцій сучасних 

опалювальних котлів. 

 

1.2.1 Топки та пальникові пристрої 

Жаротрубно-димогарні котли, як правило, виконуються у вигляді 

моноблочної газощільної системи. Конструктивні схеми водогрійних жаротрубно-

димогарних котлів передбачають розміщення у межах обичайки (у водяному 

просторі) жарової труби-топки циліндричної форми, що, в свою чергу, потребує 

формування у топковому просторі факелу витягнутої конфігурації. Будова типового 

водогрійного жаротрубно-димогарного котла, який споживає природний газ, 

наведена на рис.1.3. У просторі обичайки 1 розташована жарова труба-топка 2 та 

димогарні труби 3, які закріплені між двома трубними дошками 4. На виході 

димових газів із топки розміщується вогньова камера, яка служить для збору, 

розвороту димових газів і їх розподілу між димогарними трубами. На виході із 

тягодуттьового тракту котла розташована димова коробка 6. Патрубки для входу, 

виходу мережної води 7, а також запобіжні пристрої 9 розташовуються зверху. 

Пальниковий пристрій 8 та блок управління 11 знаходяться зі сторони фронту. Газ 

до пальникового пристрою підводиться через рампу 10. Котел розміщується на 

опорній рамі 5. Особливості устрою топки та тягодуттьового тракту визначають 

класифікацію жаротрубно-димогарних котлів [69]:  

– двох-, трьох- або чотирьохходовий котел із охолоджуваною вогньовою 

камерою (рис.1.4 а); 

– двох або трьохходовий котел із неохолоджуваною вогньовою камерою  

(рис.1.4 б);  

– двох-, трьох- або чотирьохходовий котел із вогньовою камерою з 

частковим охолодженням (рис.1.5 в); 

– двохходовий котел із реверсивною (тупиковою) камерою згорання із 

охолодженою тиловою частиною (рис.1.4 г); 

–  двохходовий котел із реверсивною (тупиковою) камерою згорання із 

неохолодженою тиловою частиною. 
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Евакуація димових газів із топкового простору може здійснюватися через вогньові 

труби, які формують других хід димових газів. В такому випадку вогньова камера у 

конструкції котла може бути відсутньою. Особливостями топок газових 

жаротрубно-димогарних котлів слід вважати високу ступінь екранування (χ≈1), а 

також високий рівень теплової напруженості топкового об’єму (qV). В залежності від 

потужності та робочого тиску середи жарова труба-топка може мати рівні або  

 
 

Рис. 1.3 Будова газоспоживчого водогрійного жаротрубно-димогарного котла 

 

хвилясті бокові стінки різного профілю [69…71]. Пальникові пристрої котлів, як і 

загальноприйняті промислові пальники, працюють при дифузійному спалюванні 

газу [47,72]. Як правило, топка оснащується блочними вентиляторними пальниками 

(рис.1.5). Основними вузлами таких пальників являються: електродвигун дуттьового 

вентилятора 2 із робочим колесом 3, повітряна заслінка 5 з сервоприводом 4, 

сервопривід газового дроселя 6, газовий розподільчий колектор 7, горловина 

пальника 8 із пристроєм для змішування 9 та електронний блок 10. Вузли 

закріплюються та розміщуються у корпусі 1, який фіксується на топці котла. 

Уведення газу у потік дуттьового повітря здійснюється у вихідній частині 

горловини пальника за допомогою системи отворів. Остаточне формування 
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Рис. 1.4 Класифікація жаротрубно-димогарних котлів 

 

 
Рис.1.5 Будова газового блочного вентиляторного пальника 

 

паливної суміші та її горіння проходить у топковому об’ємі. Пальник дозволяє 

роботу котла «під наддувом», а також надає можливість регулювати параметри 

горіння на часткових навантаженнях із збереженням високої ефективності горіння. 

Блочні вентиляторні пальники інтегруються в системи управління опалювальними 
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котлами. Пальники укомплектовані газовою арматурою, автоматикою розпалу і 

безпеки. По принципу регулювання потужності розрізняють одно-, двох-

,триступінчаті і модуляційні (з плавним регулюванням) пальники. Розвернута 

номенклатура жаротрубно-димогарних котлів та пальникових пристроїв, 

розповсюджених в Україні, надана в роботі [47]. 

 

1.2.2 Топковий теплообмін 

Горіння паливної суміші у жаровій трубі-топці котла супроводжується 

складним теплообміном, який змінює властивості компонентів горіння, що в свою 

чергу впливає на місцеві концентрації цих компонент. Варіації теплофізичних 

параметрів та концентрацій визначають розподіл теплових потоків на топкових 

поверхнях нагріву. Такі коливання впливають на хід хімічних перетворень, техніко-

економічні та екологічні характеристики котлоагрегатів. Зокрема, це стосується 

формування хімічного недопалу (q3) та оксидів азоту. 

Взаємодію теплових потоків при роботі топкової камери можна 

проілюструвати схематично (рис.1.6) [73]. Ця взаємодія здатна формувати замкнуті 

контури, у яких один із теплових потоків впливає на інші. Температура стінок топки 

(Тст) обмежує кількість теплоти, яка передається у межах теплової системи 

(топкової камери). Зміна потужності випромінювання Gрад, яка створюється роботою 

пальника, викликає коливання температури топкової середи. При взаємодії топкових 

поверхонь нагріву із конвективним та радіаційним тепловими потоками qконв і qрад 

змінюється температура цієї поверхні (Тст). Топкові процеси описуються системою 

алгебраїчних, диференційних та інтегральних рівнянь, які наведена у роботі [74]. 

При спалюванні газоподібного палива до складу такої системи рівнянь включається 

наступне. 

Вагова кількість рідини, яка утворюються у одиниці об’єму за відрізок  

часу згідно з [74] та [75] дорівнює: 
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де K  – стала швидкості реакції, яка у нашому випадку головним чином являється 

функцією температури, m – молекулярна вага продукту реакції, g – прискорення 

сили земного тяжіння, а iv

ix це концентрація i – го компоненту в об’ємі Vi. З точки 

зору молекулярної теорії, інтенсивність реакції пропорційна частоті зіткнень 

молекул, при цьому частота пропорційна концентрації компоненту [75]. 

 

 
 

Рис. 1.6 Взаємовплив пов’язаних змінних величин у сполученій тепловій системі   

 

Рівняння руху потоку, яке пов’язує сили інерції із сумою зовнішніх сил і 

сил внутрішнього тертя, які діють у даному об’ємі рідини: 
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 де  Ś – тензор швидкостей деформації. 

Рівняння збереження енергії: 
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(1.3)

 

де u – об’ємна швидкість хімічних реакцій, q – теплота реакцій,  –  коефіцієнт 

теплопровідності, Ср – теплоємність середи при постійному тиску, Z – 

результативне інтегральне випромінювання. 

Об'єднане рівняння матеріального обміну та закону діючих мас: 
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де xА – концентрація компоненти, яка обрана в якості масштабної; Aix і Bix – 

концентрації вихідних компонент прямої та зворотної реакцій, K1 і K2 – сталі 

швидкостей прямої та зворотної реакцій, D – коефіцієнт дифузії. 

Рівняння променистого теплообміну можна записати: 
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де Zº та Sº – результативні інтегральні випромінювання одиниці обмежувальних 

топкових об'єму та поверхні; Т
 
– температура середи у точці топкового об'єму Т

ст  
– 

температура обмежувальної топкової поверхні; р* – функція, яка описує оптичні 

властивості середи, розміщеної в топковому об’ємі; ω – тілесний кут вздовж 

напрямку променю; φ – кут між напрямком променю та нормаллю до елемента 

поверхні. Функція р*, яка описує оптичні властивості середи, розміщеної в 

топковому об’ємі, описується наступним чином: 
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де k – коефіцієнт послаблення променю топковою середою; А● – коефіцієнт 

поглинання обмежувальної топкової поверхні; Sº – результативне інтегральне 

випромінювання одиниці обмежувальної топкової поверхні; ω – тілесний кут вздовж 

напрямку променю; φ – кут між напрямком променю та нормаллю до елемента 

поверхні, r – відстань від границі об’єму (початок променю) до точки, в якій 

визначається інтенсивність променю. Знаком * позначені поточні значення змінних 

величин. 

Аналітичне розв’язання задачі теплообміну у кожній точці топкової камери 

можливе за умов одночасного вирішення системи рівнянь 1.1…1.6, аналізуючи яку 

можна припустити, що у топковій камері визначеної конфігурації тепловий потік від 
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топкового середовища до стін залежить від температури і складу топкових газів. У 

випадку турбулентного руху параметри топкової середи безперервно змінюються у 

просторі і часу. Відіграють роль всі характеристики радіаційного теплообміну, 

зокрема оптична глибина, відхилення спектральних властивостей, а також 

відхилення інтенсивності випромінювання у просторі. Додаються і всі складності 

конвективної теплопередачі, а саме ефекти в’язкості, інерційності та турбулентності 

[76]. 

 

1.2.3 Формування оксидів азоту та технології скорочення шкідливих викидів 

Оксиди азоту є високотемпературним продуктом горіння вуглеводного 

палива в повітряному середовищі. Природа формування  оксидів азоту складна. 

Визначення кількості оксидів азоту, що утворюється при горінні, у практиці 

конструювання котельного обладнання є складною задачею.  

Оскільки природний газ, як правило, практично не містить молекулярний 

азот, то утворення оксидів азоту при горінні газу у топці котла здебільшого 

відбувається за двома механізмами: «термічному», який ґрунтується  на реакції між 

атомарним киснем і молекулярним азотом і превалює у високотемпературній зоні 

факела, та «швидкому», що діє у зоні розігрівання паливної суміші і безпосередньо у 

зоні горіння [77]. Приймаючі певні спрощення та припущення, вихід «термічних» 

оксидів азоту можна описати за допомогою рівняння [78]: 

                                             dtONAeNO T

b

22 ,                                            (1.7) 

 

де A та b – сталі швидкості реакції,  T – максимальна локальна температура, 

величини у квадратних дужках – концентрації реагентів, а t – час реакції. 

Умови для формування «швидких» оксидів азоту складаються у збагачених 

паливом низькотемпературних зонах горіння. [78]. У турбулентному дифузійному 

полум’ї зони формування оксидів азоту знаходяться на поверхні розділу багатих і 

бідних вуглеводневих сумішей в оточенні продуктів згорання. Горіння природного 

газу у котлах не сприяє утворенню значної кількості «швидких» оксидів азоту.  В 

таких випадках оксиди азоту, головним чином, мають походження за «термічним» 
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механізмом [79,80]. Загальний вміст «термічних» і «швидких» оксидів азоту при 

спалюванні газоподібного палива у котлах зазвичай складає більше 80% від 

загальної кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферу [79]. Основним 

різновидом оксиду азоту, який формується при горінні природного газу у топках 

котлів, є оксид форми NO. Іншим продуктом є оксид форми NO2, який формується у 

значно меншій кількості. Процес окислення NO до форми NO2 восновному 

відбувається при виході газів із димових труб [79]. Позначення NOx є сумарною 

кількістю NO та NO2 у перерахунку на NO2, які утворюються при горінні. 

На початковому періоді використання жаротрубно-димогарних котлів у 

якості опалювального  обладнання, удосконалення технологій топкових процесів 

головним чином були націлені на покращення механічних характеристик топок [81], 

інтенсифікацію топкового теплообміну та зниження недопалу [57,82,83]. Однак, у 

зв’язку із підвищенням екологічних вимог, починаючи із середини 70-х років, все 

частіше стали появлятися роботи, спрямовані на дослідження процесів горіння, 

удосконалення топок і пальникових пристроїв з метою скорочення викидів 

шкідливих речовин в атмосферу  [84…88]. На даний час технології із скорочення 

викидів у практиці конструювання і експлуатації котлів малої потужності, як 

правило, зведені до технологічних заходів, які здійснюються з метою організації 

особливих режимів горіння, що зменшують утворення оксидів азоту в топках. Такі 

технології приведені в таблиці 1.2. До таблиці слід додати наступне. Запобігання 

утворенню стехіометричних умов, а саме, хімічно точного співвідношення 

необхідної кількості палива і повітря, веде до зниження максимальної локальної 

температури у факелі (п.1, таблиця. 1.2). Цей метод дозволяє зменшити швидкість 

перебігу реакції окислення палива і запобігти появі максимальної локальної 

температури. Використання збагачених паливних сумішей, тобто обмеження 

доступу кисню, так само як і використання збіднених паливних сумішей, 

рециркуляції димових газів (у тому числі при додаванні продуктів згорання в потік 

природного газу), уприскування в зону горіння водяної пари або води знижують 

рівень максимальної температури у факелі. Рециркуляція димових газів (п.1.1, 

таблиця. 1.2) може здійснюватися двома способами: 
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–  зовнішня – потоком димових газів, які відбираються з газоходу котла і 

спрямовуються в пальниковий пристрій і далі потрапляють в потік дуттьового 

повітря [89]; 

– внутрішня – організовується усередині топки за допомогою пальників 

спеціальних  конструкцій [90]. 

Таблиця 1.2 

Методи і технології зниження викидів NOx 

Метод або принцип дії Технологія 

1. Зниження рівня 

максимальної локальної 

температури у факелі 

1.1 Рециркуляція димових газів 

1.2 Спалювання із ступінчастою подачею газу 

1.3 Спалювання із ступінчастою подачею повітря 

1.4 Вприскування води або водяної пари 

1.5 Зменшення підігріву дуттьового повітря 

1.6 Підмішування повітря у потік газового 

палива, що подається у пальниковий 

пристрій 

1.7 Каталітичне горіння 

1.8 Режимні міроприємства 

2. Скорочення часу 

існування максимальної 

локальної температури у 

факелі 

2.1 Скорочення часу перебування продуктів 

горіння в топковому об'ємі 

2.2 Збільшення площі поверхонь нагріву, 

розташованих в топці 

2.3 Зниження теплового напруження топкового 

об'єму 

3. Комбінації наведених методів і технологій 

 

Технології пп.1.2…1.3, таблиця 1.2, здійснювані в котлах малої потужності, де, як 

правило, встановлений один пальник, найчастіше реалізуються шляхом інтеграції 

цих технологій безпосередньо в пальниковий пристрій [58,70…91]. Пальники, що 

завдяки особливостям своєї конструкції забезпечують такі умови, отримали назву 

низькоемісійних. 

Незважаючи на високу ефективність, технологія вприскування води та 

водяної пари (п. 1.4, таблиця 1.2) не набула поширення. Спеціалісти відзначають 

супутні технічні проблеми, які ускладнюють впровадження [58,91]. Це стосується 

зростання теплових втрат, формування сприятливих умов для низькотемпературної 

корозії поверхонь нагріву, міркувань безпеки, складності ведення автоматичного 

контролю і регулювання режимів роботи. Внаслідок таких складнощів, зокрема в 
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США, така технологія знаходить лише місцеве використання. зокрема в штаті 

Каліфорнія, де діють жорсткі обмеження викидів NОx [58], а також у випадках 

застосування такої технології у конденсаційних котлах. 

Провідними виробниками пальникових пристроїв розроблено і 

впроваджено велику кількість різноманітних низькоемісійних пальників. Як 

пристрої, що використовують особливі технології, слід відмітити циклонні пальники 

[92] і інфрачервоні пальники з навивкою із термостійкої керамічної нитки [93]. 

Заслуговує уваги продукція фірми Coen Company. Inc (США), яка, являючись одним 

зі світових лідерів в області «чистих» технологій спалювання, розробила сімейство 

ефективних низькоемісійних пальників [94,95]. 

Здійснювати підігрів дуттьового повітря (п.1.5, таблиця 1.2) до 

температури більше 50°С не рекомендується: подальше збільшення температури 

підігріву викликає різке зростання утворення NОx. [90]. 

Існує позитивний досвід використання інтенсивного попереднього 

змішування природного газу і повітря перед подачею в пальниковий пристрій (п.1.6, 

таблиця 1.2). У м. Кенер (штат Луїзіана, США) використання такої технології 

дозволило понизити надлишок кисню в дуттьовому повітрі на 27% і збільшити ККД 

газотрубного котла потужністю 10 МВт на 3%. Рівень викидів NОx скоротився на 

40% [58]. Тут слід додати, що таке технічне рішення навряд чи можна вважати 

припустимим в умовах експлуатації обладнання, оскільки в такому випадку зростає 

ймовірність «проскоку» полум’я у пальник. 

Каталітичне горіння (п.1.7, таблиця. 1.2) проходить в газі у присутності 

каталізаторів, завдяки чому створюються умови для зниження температур горіння 

нижче порогу утворення «термічних» NОx. Проте, відмічено високу чутливість цієї 

технології до зміни навантаження, що обмежує її використання [96]. 

Режимні заходи (п.1.8, таблиця. 1.2) можуть мати різноманітний характер. 

Роботи російських авторів [97…99] стосуються досліджень, виконаних, головним 

чином, на водогрійних котлах. 

Вплив надлишку повітря на концентрацію NОx у топкових газах при 

дифузійному горінні досліджувався в роботі [97]. Особливу увагу слід звернути на 
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те, що криві концентрації NОx, побудовані як функція надлишку повітря при роботі 

на сталому навантаженні мають екстремум: точку максимуму. При цьому значення 

коефіцієнта надлишку повітря виявляється більше стехіометричного (α>1). Зміна 

надлишку повітря при роботі дифузійного пальника на сталому навантаженні може 

супроводжуватися як зменшенням, так і збільшенням концентрації NОx. 

У [98] наведені дані, які стосуються котлів типу «Турбомат-Дуплекс» 

німецької фірми Viessmann. Котли оснащені пальниками ординарної конструкції, в 

яких не застосовані технології скорочення викидів NOx. Одинична номінальна 

теплова потужність котлів «Турбомат-Дуплекс» становила 3,4 МВт. Проводилося 

визначення екологічних характеристик на різних навантаженнях. 

Німецькою фірмою Viessmann надаються узагальнені екологічні 

характеристики жаротрубно-димогарних котлів, які споживають природний газ 

[100]. 

Розгорнутий аналіз формування шкідливих речовин у промислових, 

комерційних та відомчих котлах наданий у документах U.S. ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AGENCY (Агентство Захисту Навколишнього Середовища США) 

[42]. Представлене розгорнуте зведення даних щодо викидів NOx та СО, які 

утворюються при використанні газового палива. Дані стосуються експлуатації 

газотрубних котлів без технологій скорочення формування шкідливих викидів на 

навантаженнях більше 70% від номінального. 

Під режимними заходами також слід розуміти активний контроль над 

процесом горіння. Контроль припускає пошук оптимальної позиції між 

ефективністю горіння і зниженням утворення NОx. Інший підхід полягає у 

використанні спеціальних комп'ютерних програм, що дозволяють знаходити 

оптимальну точку контролю над процесом горіння. Обов'язкову періодичну ревізію і 

регулювання пальникових пристроїв також слід розглядати як засіб, необхідний для 

забезпечення роботи котельного устаткування з низькими викидами NОx. 

Заходи, що дозволяють скоротити час існування максимальної локальної 

температури у факелі (п.2., таблиця 1.2), можуть реалізовуватися як при 

конструюванні нового устаткування, так і поєднуватися з режимними і іншими 
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заходами. Наприклад, деякі виробники пальникових пристроїв добиваються 

зниження викидів NОx зміною геометричних характеристик факела. Але такий захід 

може бути реалізований лише у топках із відповідними характеристиками простору 

[91]. 

Технології можуть використовуватися як окремо, так і спільно (п.3, 

таблиця 1.2). Можливість застосування тих або інших технологій визначається 

типом котла і видом спалювання. 

Глибока утилізація теплоти вихідних газів, яка супроводжується 

конденсацією водяної пари, може значно знижувати викиди NОx і також вважатися 

технологією їх скорочення. У Російській Федерації проведені випробування котла 

КВГМ – 20, який був обладнаний утилізатором теплоти, а також системами 

зволоження дуттьового повітря і рециркуляцією димових газів. За рахунок 

проведених удосконалень випробування показали можливість зниження викидів NОx 

з 175 мг/м3 (85 ppm) до 25 мг/м3 (12 ppm) (тобто у сім разів) [101]. 

Сучасні технології скорочення викидів NОx знайшли реалізацію в 

здійсненому в США демонстраційному проекті під назвою «Суперкотел». 

Відповідно до проекту розроблений газотрубний котел потужністю 2,9 МВт, 

призначений для вироблення технологічної пари тиском 0,9 МПа. У конструкції 

котла були використані чотири підходи: 

– спалювання природного газу із ступінчастою подачею повітря, попереднім 

змішуванням, внутрішньотопковою рециркуляцією і ступінчастим охолоджуванням 

димових газів; 

–  утилізація явної і прихованої теплоти вихідних газів з використанням 

секціонованих економайзерів, підігрівача повітря із зволоженням і транспортуючого 

мембранного конденсатора оригінальної конструкції, при цьому коефіцієнт 

використання палива за нижчою теплотою згорання (КВП) збільшується на 6…12% 

і складає 92…95%; 

– у конвективній частині котла встановлені труби з внутрішнім обребренням, 

що збільшує теплообмін по відношенню до поширеної нині практики, дає 

можливість зменшити габарити котла і скоротити його масу на 30%; 
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– високоавтоматизоване і надійне управління горінням і процесом утилізації 

теплоти димових газів забезпечується контролерами з інтерфейсом на основі 

сенсорних екранів. 

Промислові випробування показали здатність устаткування працювати з середніми 

концентраціями NОx в межах 5 ppm [101]. 

 

1.2.4 Обґрунтування необхідності удосконалення топок 

Застосування спеціальних технологічних заходів дозволяє скоротити 

викиди оксидів азоту у потужних промислових та енергетичних котлах на 50…60%. 

Скорочення викидів котлами малої потужності є не менш актуальним, оскільки 

значну кількість таких установок розміщено у густозаселених містах та селищах. В 

місцях щільної забудови нерідко утворюються аеродинамічні «тіні», які сприяють 

застою і без того забрудненого повітря. Концентрація забруднюючих речовин в 

таких зонах часто перевищує норми, становить загрозу здоров’ю, спричиняє 

матеріальну шкоду спорудам, несе небезпеку рослинам та сільському господарству. 

Котельні невеликих міст та селищ, оснащені малопотужними котлами, становляться 

основними забруднювачами атмосферного повітря. Фундаментальних наукових 

досліджень в області екологічної безпеки таких котелень проведено недостатньо. 

Такі роботи не носять комплексний, систематизований характер [102]. 

Методи скорочення викидів, які з успіхом використовуються у потужних 

котельних установках, не завжди можна рекомендувати для впровадження у 

малопотужних опалювальних котлах, оскільки їх впровадження нерідко пов’язане із 

зниженням ефективності топкових процесів та погіршенням техніко-економічних 

показників обладнання. Єдиним стимулом для реалізації таких витратних 

природоохоронних заходів є необхідність дотримуватися існуючих норм. До того ж 

підхід до скорочення шкідливих викидів має базуватися не на скороченні 

ефективності використання палива, а на ще більш ефективному використанні. 

Загалом, для котлів малої продуктивності важливо і те, що би реалізація 

природоохоронних заходів не була пов’язана  із значними капітальними та 

експлуатаційними витратами, вирішувалася би персоналом енергопідприємств, не 
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вимагала значної додаткової виробничої площі [103]. Викладений матеріал дозволяє 

прийти до висновку, що практична реалізація методів скорочення шкідливих 

викидів у малопотужних опалювальних котлах може здійснюватися у трьох 

напрямках: 

– впровадження топок нових конструкцій; 

– удосконалення пальникових пристроїв; 

– використання утилізації теплоти вихідних газів. 

Якщо реалізація останніх двох напрямків часто пов’язана із складнощами 

виробничого характеру, потребує впровадження складних та дорогих технологій, то 

складання малопотужних котлів можна виконувати силами комунальних 

енергопідприємств. Між тим, для комплектації можуть використовуватися пальники 

розповсюджених і недорогих конструкцій. 

 

1.3 Вплив на топковий конвективний теплообмін як напрямок модернізації 

котлів. Постановка задач та план дослідження  

Зміна технологічного процесу у жаровій трубі-топці з метою зменшення 

утворення оксидів азоту шляхом інтенсифікації топкового променистого 

теплообміну пов'язана із значними технічними складнощами. Простішим 

виявляється шлях інтенсифікації конвективного теплообміну. Збільшення долі 

теплоти, яка передається у топках газоспоживчих жаротрубно-димогарних котлів 

конвективним теплообміном, може бути здійснене різними способами, з яких 

розповсюдженими являються: 

– підвищення коефіцієнта тепловіддачі до стінок топки за рахунок 

прискорення та турбулізації потоку топкових газів; 

– влаштування додаткових поверхонь нагріву.  

Організацію топкового процесу у жаровій трубі із використанням 

циклонних пальників та ступінчастої подачі дуттьового повітря описано у патенті 

[104]. Запропонована технологія дозволяє утримувати температуру в об’ємі топкової 

камери в межах 870…1320 °С та досягати рівня концентрацій NOx нижче 41 ppm. 
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Американськими фахівцями запропонований пальниковий пристрій, 

оснащений циліндричним водотрубним кожухом [105]. Факел розвивається у 

просторі кожуха, а димові гази перед потраплянням у топковий простір піддаються 

додатковому охолодженню у трубній системі кожуха. За даними розробників, таке 

технічне рішення здатне зменшити концентрації NOx до ≈9 ppm. 

У роботі [102] повідомляється про модернізацію топок, пов’язану із 

зменшенням температури факелу за рахунок відводу частини теплоти через 

розміщені у топковому просторі металеві та керамічні стержні. У такий спосіб вихід 

NOx скорочується на 40%. Негативними чинниками являються обмежений термін 

експлуатації стержнів та зростання вмісту СО у димових газах. 

Інтенсифікацію топкового теплообміну можна порівнювати із скороченням 

виходу оксидів азоту за рахунок зниження теплового напруження топкового об'єму. 

Таке рішення дозволяє утримувати концентрації NOx у межах 56…65 ppm [100]. 

Середня концентрація NOx для жаротрубно-димогарниих котлів, не оснащених 

технологіями зниження викидів, за даними американських спеціалістів дорівнює 74 

ppm [101]. 

Наведені дані дозволяють провести оцінку можливості скорочення викидів  

NOx при модернізації топки жаротрубно димогарного котла шляхом інтенсифікації 

топкового теплообміну. За таких обставин очікуване скорочення викидів  NOx може 

складати 12…24%. Загальний рівень емісій NOx у модернізованих топкових 

пристроях жаротрубно-димогарних котлів коливається у межах 40…65 ppm. 

В рамках даної дисертаційної роботи пропонується дослідити підвищення 

техніко-економічних та екологічних характеристик при удосконаленні топки 

водогрійного жаротрубно-димогарного котла шляхом збільшення топкової поверхні 

нагріву. 

Задачами дослідження є наступні:  

– розроблення концепції нового водотрубно-димогарного котла; 

– визначення та аналіз теплофізичних характеристик, які слід враховувати 

при моделюванні топкових процесів водотрубно-димогарного котла; 
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– 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 до теплового 

розрахунку топки  водотрубно-димогарного котла за методикою ЦКТІ; 

– апробація водогрійного водотрубно-димогарного котла тепловою 

потужністю 630 кВт у міській тепловій мережі. 

Ефективність запропонованих технічних рішень визначалася 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 

теплопродуктивністю 630 кВт; 

– порівняльний аналіз результатів, отриманих в ході моделювання і 

експерименту; 

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

мережі. 
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РОЗДІЛ 2 

КОНЦЕПЦІЯ ВОДОТРУБНО-ДИМОГАРНОГО КОТЛА. МОДЕЛЮВАННЯ  

ТЕПЛООБМІНУ У ТОПЦІ ВОДОТРУБНО-ДИМОГАРНОГО КОТЛА. 

КОРЕГУВАННЯ МЕТОДИКИ ЦКТІ ДЛЯ ТЕПЛОВОГО РОЗРАХУНКУ 

ТОПКИ ВОДОТРУБНО-ДИМОГАРНОГО КОТЛА 

 

2.1 Розгляд можливих концепцій та обґрунтування концепції водотрубно-

димогарного котла 

Спроби використання трубних конвективних поверхонь нагріву у 

газотрубних котлах зустрічалися і раніше. Як правило, такі технічні рішення 

застосовувалися для отримання додаткових поверхонь з метою поліпшення 

циркуляції у водяному просторі котла (наприклад, труби Галовея [39,51]) або 

нагріву пари у пароперегрівниках локомобільних [51] та суднових котлів [106,107]). 

Жарові труби-топки, сформовані із трубних змійовиків, можна зустріти у сучасних 

конструкціях котлів марки Garioni Naval італійського виробництва. Такі 

удосконалення дозволяють збільшити потужність, підвищити параметри робочого 

тіла або спростити та здешевити виготовлення котла. В даній роботі призначення 

охолоджуваного трубного пучка, встановленого у простір циліндричної жарової 

труби-топки водогрійного котла, має іншу направленість та визначене наступними 

міркуваннями. 

Відомо, що горіння дифузійного факелу створює умови для виникнення 

рециркуляційного потоку димових газів у топках жаротрубно-димогарних котлів та 

камер згорання подібних конструкцій [108…112]. Розміщення охолоджуваного 

трубного пучку створює умови для інтенсифікації конвективного топкового 

теплообміну, додаткового охолодження газів у зонах рециркуляції, зниження 

температури у топці і зменшення рівня концентрації NOx. 

Низька температура у водяному просторі котла створює умови для 

низькотемпературної корозії конвективних поверхонь нагріву. Оскільки умови для 

формування низькотемпературної корозії у топковому просторі відсутні, то підігрів 

зворотної мережної води перед потраплянням у водяних простір у водотрубному 

пучку, вбудованому в топку, сприятиме підвищенню температури води в зоні 
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розташування димогарних труб і запобіганню створенню умов для 

низькотемпературної корозії. В такому випадку стає можливою робота котла із 

зниженою температурою зворотної води. Робота у такому режимі сприяє 

зменшенню кількісті пусків пальникового пристрою, скорочує непродуктивні втрати 

теплоти у навколишнє середовище і підвищує сезонний ККД котла [28]. 

Встановлення охолоджуваного трубного пучка у топковий простір може 

сприяти зменшенню теплового потоку на топкових стінках, що дозволить запобігти 

формуванню в жаровій трубі небажаних термічних напружень. 

Із практичного досвіду відомо, що зіткнення фронту горіння із холодними 

топковими поверхнями призводить до формування СО, виникненню хімічного 

недопалу і зменшенню ефективності, погіршенню екологічних характеристик котла. 

З метою запобігти таким негативним явищам та створити умови для забезпечення 

належної швидкості руху води у трубному пучку вважати за доцільне радіальне 

розміщення трубного пучка у просторі циліндричної жарової труби. Поперечний, по 

відношенню до трубних поверхонь, рух топкових газів може бути допустимим за 

фронтом горіння, тобто на вихідних топкових ділянках. 

Екранний пучок являє собою ряд труб із гладкою поверхнею, які розміщені 

у жаровій трубі у радіальному порядку і охолоджуються протоком мережної води. 

Горіння паливної суміші проходить у камері циліндричної форми, яка утворена 

трубним пучком. Жарова труба оснащена боковим виходом і топкові гази можуть 

омивати екранний пучок у повздовжньому і у поперечному напрямках. Наявність на 

трубному пучку ділянки із поперечним рухом газів дозволяє сформувати поверхню 

нагріву, подібну до фестону котла, і, таким чином, інтенсифікувати охолодження 

топкових газів. Таким чином, концепцію  водогрійного водотрубно-димогарного 

котла, який відрізняється від жаротрубно-димогарного котла наявністю трубного 

екранного пучка, вбудованого у простір жарової труби-топки із боковим виходом 

димових газів, можна вважати обґрунтованою. 
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2.2 Моделювання теплообміну у жарових трубах-топках  

Характерною особливістю конструювання сучасних водогрійних котлів 

являється те, що пальникові пристрої, як правило, серійно випускаються і 

реалізуються підприємствами-виробниками як самостійні, відокремлені від котла 

прилади. Отже підприємства-виробники пальників не завжди виготовляють котли, 

тому проектування топок під визначений пальник являється загальноприйнятою 

практикою. Розміри факелу, який утворюється при роботі пальника, як правило, 

наводяться у технічній документації підприємства-виробника. Розглядаючи 

особливості моделювання теплообміну у жарових трубах-топках сучасних котлів 

важливо підкреслити, що на процес топкового теплообміну впливають не тільки 

конфігурація та розміри топкової камери, особливості руху топкового середовища, 

режимні умови топкового процесу (теплове навантаження котла, надлишок повітря 

у топці та ін.) але й особливості конструкції пальника, які визначають спосіб та 

технологію формування паливної суміші. Створюючи моделі топкового 

теплообміну слід це враховувати. 

 

2.2.1 Конструктивні характеристики моделі топки водотрубно-димогарного 

котла, математичне вираження системи рівнянь та умови подібності 

топкового теплообміну  

Визначення основних конструктивних та теплотехнічних характеристик 

котла проводимо прийнявши наступні дані: 

– тип котла – газовий водогрійний  водотрубно-димогарний; 

– номінальна корисна теплова потужність Qк= 630 кВт; 

– пальник – блочний вентиляторний; 

– паливо – природний газ, газопровід Угерсько – Гнездичі – Київ з нижчою 

теплотою згорання, 
з

нQ =35,50 МДж/м3 [114]; 

– теоретична кількість сухого повітря, Vо=9,43 нм3/нм3 [113]; 

– об’єм димових газів при α=1, Vг
о=10,59 нм3/нм3 [113]; 

– температура дуттьового повітря, tв=20°С; 
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– тиск димових газів у топці, pт=0,098 МПа. 

– коефіцієнт надлишку повітря у топці α=1,08; 

– коефіцієнт корисної дії котла ηк=92,7%; 

Вибираємо для встановлення блочний газовий пальник згідно з  

рекомендаціями [114]. Загальна теплова потужність пальника складає: 

6,679
927,0

630


к

к
п

Q
Q


   кВт. 

Конструктивні характеристики та конфігурацію топки визначають розміри факелу. 

Габарити факелу за даними [114]: 

– довжина 1350 мм; 

– діаметр 500 мм. 

Компоновка топки водотрубно-димогарного котла наведена на рис.2.1.  

 
Рис.2.1 Конструкція топки водотрубно-димогарного котла: 

1– пальник; 2– факел; 3– жарова труба; 4– екранні труби; 5– газоходи 

 

На основі розрахунків та компоновочних рішень маємо наступні дані: 

– кількість екранних труб, Nект =36 шт.; 

– зовнішній діаметр екранних труб 
з

текd . =32 мм.; 

– внутрішній діаметр жарової труби Dжт= 0,616 м.; 

– освітлена довжина жарової труби та екранних труб Lжт=1,69 м.; 

     – діаметр розташування екранних труб Dект=0,53 м.; 

– площа стін Fст=3,86 м2; 
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– площа екранованої поверхні Fт=3,84 м2;  

– вільний об’єм топкової камери, Vт=0,454 м3; 

– еквівалентний діаметр топки (з урахуванням частини топкового об’єму, що 

зайнятий екранними трубами): 

585,0)032,0(36616,0)( 222

..

2

.  з

тектекжтеквт dNDD м. 

Відомо, що температура димових газів на виході із жарових труб-топок жаротрубно-

димогарних котлів здебільшого коливається в межах 1200…1350°С [33,115]. 

Враховуючи збільшення поверхні теплообміну топки за рахунок встановлення 

додаткових екранних труб, приймаємо температуру газів на виході із топкової 

камери водотубно-димогарного котла дещо нижчою Т''т=900°С. Розрахуємо критерії 

подібності та проведемо оцінку їх збіжності з метою створення моделі топки 

водотрубно-димогарного котла. 

Теорія моделювання топкових процесів була розроблена А.М. Гурвичем 

шляхом математичних перетворень та спрощень рівнянь 1.1…1.6. В остаточному 

підсумку математичне вираження системи рівнянь виглядає як функція 

безрозмірних комплексів – критеріїв (інваріантів подібності). Малогабаритні та 

теплонапружені топкові пристрої, до яких відносяться жарові труби-топки сучасних 

газотрубних котлів, характеризуються значною долею теплоти, яка у топковому 

теплообміні передається шляхом конвекції. Для таких топок загальне математичне 

вираження температури вихідних газів має вигляд [74]: 

),,,,(
3
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де m - параметр, який залежить від фізико-хімічних властивостей палива, може 

вважатися автомодельним і не враховуватися при збереженні сорту палива; 
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3  –  критерій Больцмана; 

BuSk  – число Бугера; 

та – ступінь чорноти топки; 
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тRe
dw





– топкове число Рейнольдса.  

З теорії подібності відомо, що умовою автомодельності фізичних систем (в даному 

випадку мається на увазі топка котла та її модель) являється однаковість критеріїв 

подібності (збереження інваріантності). Якщо при переході від топки до моделі 

зберегти однаковість критеріїв не вдається, то моделювання топкового теплообміну 

слід проводити у натуральну величину. 

Розрахунок теплотехнічних параметрів котла та топки проводимо за 

спрощеною методикою [116]. Результати розрахунку зводимо у таблицю 2.1. 

Розрахунок топкового числа Рейнольдса проводимо приймаючи температуру 

топкової середи рівною ефективній температурі топкової середи та через 

еквівалентний діаметр топки Dm.екв. У розрахунках конструктивних та 

теплотехнічних характеристик фізичної лабораторної моделі топки приймаємо 

наступне: 

– будова моделі відповідає будові топці водотрубно-димогарного котла; 

– пальник – газовий блочний вентиляторний пальник італійського 

виробництва мінімальною тепловою потужністю Qп=16 кВт [114]; 

– паливо – природний газ, газопровід Угерско-Гнездичі-Київ,  нижча теплота 

згорання, 
з

нQ =35,50 МДж/м3 [113]; 

– теоретична кількість сухого повітря, Vо=9,43 нм3/нм3 [113]; 

– об’єм димових газів при α=1, Vг
о=10,59 нм3/нм3 [113]; 

– температура дуттьового повітря, tв=20°С; 

– тиск димових газів у топці, pт=0.098 МПа; 

– коефіцієнт надлишку повітря α=1,08. 

За допомогою діаграми визначаємо габарити факелу [114]: 

– довжина 240 мм; 

– діаметр 200 мм. 

Проводимо компоновку моделі топки (рис.2.2). За компоновочними рішеннями 

отримуємо додаткові дані: 

– кількість екранних труб, Nект =4 шт.; 
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– зовнішній діаметр екранних труб 
з

текd . =16 мм.; 

– внутрішній діаметр жарової труби Dжт
вн= 0,24 м.; 

– освітлена довжина жарової труби та екранних труб Lжт=0,26 м.; 

– діаметр розташування екранних труб Dект=0,218 м.; 

– площа стін Fст= 0,286 м2; 

 
Рис. 2.2 Модель топки водотрубно-димогарного котла: 

1– пальник; 2– факел; 3– жарова труба; 4– труби екранної системи; 5– газоходи 

 

– площа екранованої поверхні Fт= 0,232 м2; 

– вільний об’єм топкової камери Vт=0,011 м3; 

– еквівалентний діаметр топки (з урахуванням частини топкового об’єму, 

що зайнятий екранними трубами): 

 222

..

2

. )016,0(424,0)( з

тектекжтеквт dNDd 0,238 м. 

 

Таблиця 2.1 

Результати розрахунку теплотехнічних параметрів котла і моделі 

Найменування величини 
Джерело, 

формула 

Умовне 

позна-

чення 

Одини- 

ця вимі-

ру 

Значення 

котел модель 

1 2 3 4 5 6 

1. Температура газів на виході із 

топки 
- Т'' °С 900 
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2. Температура газів, яка була б 

при адіабатичному згоранні  

таблиця1, 

[116] 
Та °С 1905 1781 

3. Ефективна температура топкової 

середи 

п. 6-25 

формула  

6-49 

[117] 

Тф °С 1221 1178 

4. Параметр Вр(Vc)ср формула 7 

[117] 

Вр(Vc)ср м3·ккал/ 

год 
329,4 6,3 

4. Витрата палива п.1.7,[113] Вр м3/год 68,9 1,62 

6. Ефективна товщина шару, що 

випромінює 

формула 

81б [74] 

S м 
0,394 0,127 

5. Коефіцієнт ослабляння проміння 

топковою середою  

п.6-07 

[117] 

k 1/(м·кгс

/см2) 
0,61 1,07 

6. Ступінь екранування топки  формула 

(114а) [74] 

ψ - 
0,99 0,81 

7. Умовний коефіцієнт 

забруднення 

п.6-20 

[117] 

ζ - 
0,65 

8. Коефіцієнт теплової 

ефективності екранів 

п. 6-20 

[117] 

ψ ср= 

ψ· ζ 
- 

0,64 0,53 

9. Ефективний ступінь чорноти 

факелу  

п. 6-07 

[117] 

aф - 
0,202 0,125 

 10. Ступінь чорноти топки формула 

(6-38) [117] 

ат - 
0,282 0,212 

11. Теоретичний об’єм повітря [117] Vо нм3/нм3 9,43 

12. Об’єм димових газів п. 4-02 

[117] 

Vг нм3/нм3 
11,22 

13. Коефіцієнт кінематичної 

густини димових газів при  θср 

таблиця IV 

[117] 

   ·106 

м2/сек 
217 207 

14. Критерій Больцмана - Bo - 0,239 0,077 

15. Число Бугера - Bu - 0,240 0,136 

16. Топкове число Рейнольдса - Reт - 11757 692 

 

Розрахунок теплотехнічних параметрів моделі топкової камери водотрубно-

димогарного котла проводимо за методикою, аналогічною наведеному вище 

розрахунку топки котла. Результати розрахунку також заносимо у таблицю 2.1. 

 

2.2.2 Умови моделювання. Порівняння теплофізичних характеристик топки 

водотрубно-димогарного котла та моделі  

Відомо, що для відтворення подібності фізичних процесів крім співпадіння 

критеріїв подібності необхідна подібність умов однозначності. Умовами 

однозначності при моделюванні горіння у жарових трубах-топках можна вважати 

подібність: 

– геометричних умов, які характеризують форму та розміри системи; 
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– фізичних характеристик, які притаманні складовим системи; 

–  граничних умов, які характеризують взаємодію системи із навколишнім 

середовищем. 

Якщо відтворити умови однозначності при створенні фізичної лабораторної моделі 

цілком можливо, то питання рівності критеріїв виявляється складнішим. 

Проаналізуємо дані таблиці 2.1. Критерій Больцмана являє собою характеристичне 

число, яке відображає співвідношення між конвективним переносом теплоти та 

випромінюванням абсолютно чорного тіла при адіабатичній температурі 

елементарного об’єму [74]. З іншого боку, критерій може розглядатися як 

співвідношення між питомим теплосприйманням топки, віднесеним до крайнього 

можливого значення щільності потоку рівноважного випромінювання при 

адіабатичній температурі при відповідній глибині охолодження топкових газів [118]. 

Результати проведених розрахунків не підтверджують можливість збереження 

інваріантності критерію Больцмана. 

Число Бугера описує подібність перетворення випромінювальних 

характеристик середи, що заповнює топку. Враховуючи складну природу топкового 

теплообміну, можна зробити висновок, що недотримання вимоги e-kS = idem при 

значній швидкості руху газового потоку по відношенню до поверхонь нагріву 

приведе до зміни співвідношення між променистою та конвективною 

теплопередачею і загальному викривленню процесу теплообміну.  Незважаючи на 

те, що топкову середу, яка утворюється при спалюванні природного газу, можна 

вважати прозорою, розбіжність числа Бугера при моделюванні в даному випадку 

перевищує 40%. Інваріантність числа Бугера не зберігається. 

Ступінь чорноти ат характеризує тотожність розподілення у топці вбирної 

здатності обмежувальних поверхонь при променистому теплообміні. Розбіжність 

ступеня чорноти топки котла та моделі значна і дорівнює близько 25%. 

Топковий критерій Рейнольдса Reт має важливе значення для топок, у яких 

гази рухаються з високою швидкістю і конвективний тепловий потік у тепловому 

балансі досягає значних величин. Рух газів у топці, як і рух рідини у каналі, 

характеризує гідродинамічні і теплофізичні умови (характер температурних полів). 
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Наявні значні розбіжності у режиму руху газів між топкою котла і моделлю. 

Топкове число Рейнольдса у моделі відповідає ламінарному руху рідини, між тим у 

топці котла воно відповідає турбулентному. Загалом, будь-якими змінами 

конструктивних параметрів моделі не вдається зберегти інваріантність 

характеристичних критеріїв подібності топкового теплообміну. Для підтвердження 

такого висновку у п. 2.3 даної роботи наведені дослідження зміни чисел Бугера та 

топкового критерію Рейнольдса Reт при збільшенні теплової потужності типового 

ряду газоспоживчих котлів. 

 

2.2.3 Комп’ютерне програмне моделювання топкового теплообміну  

водотрубно-димогарного котла 

Поверхні нагріву сучасних жаротрубно-димогарних котлів працюють у 

складних умовах. Локальні теплофізичні ефекти, які при цьому виникають, 

впливають на надійність і, за наявності таких умов, можуть значно скорочувати 

термін експлуатації котлів [35,38,119,120]. Існуючі методи теплового розрахунку 

топок і поверхонь нагріву дозволяють визначити загальне теплосприймання 

поверхонь топки, але не можуть виявити і характеризувати локальні теплофізичні та 

механічні ефекти, які супроводжують роботу топок. Вивчення таких ефектів все 

частіше проводиться із застосуванням засобів обчислювальної газодинаміки. 

Моделювання топкових процесів за допомогою обчислювальної газодинаміки (CFD 

- modeling) широко розповсюджується у якості ефективного способу постановки 

експерименту і надає нові можливості для дослідження котлових процесів. 

Моделювання полягає у використанні комп’ютерних програм, які вирішують 

багаторівневу систему диференційних та алгебраїчних рівнянь опису 

аеродинамічних, фізико-хімічних, термодинамічних та теплофізичних процесів. 

Методика моделювання топкового процесу газового водотрубно-димогарного котла 

повинна враховувати технічні характеристики топки і пальника. При моделюванні 

слід брати до уваги такі особливості технологічного процесу: 

– принцип спалювання газу (кінетичний, дифузійний, змішаний); 
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– конфігурація та геометричні параметри паливного та повітряного тракту 

пальникового пристрою; 

– геометричні характеристики топки; 

– гідродинамічні та теплофізичні особливості протікання теплофізичних 

процесів (наявність зон з інтенсивними змінами температури, швидкості димових 

газів та формування на стінах топки зон з прилеглими шарами); 

– гідродинамічний режим горіння (ламінарний, турбулентний). 

Наведені фактори впливають на будову розрахункової сітки, визначають вибір 

моделей горіння та руху продуктів згорання у топковому просторі.  

Моделюванню та дослідженню процесів газодинаміки та теплообміну при 

спалюванні газового палива у камері згорання циліндричної форми із транзитним 

рухом топкових газів за допомогою обчислювальної газодинаміки присвячена низка 

публікацій [121…124]. У кожному випадку умови моделювання не лише різняться 

між собою, але також є відмінними від умов роботи топки газового водотрубно-

димогарного котла. Основними причинами, які ускладнюють використання 

результатів наведених робіт при розгляді технологічного процесу у топці 

водотрубно-димогарного котла, слід вважати: 

– відсутність оцінки отриманих результатів по відношенню до результатів 

проведений конструкторських розрахунків та експериментальних даних; 

– відсутність даних щодо технічних та геометричних характеристик 

пальникових пристроїв, якими були оснащені камери згорання; 

– застосоване у роботах моделювання у 2-ох мірному просторі 

унеможливлює відтворення процесу горіння газу за умов його подачі у дуттьове 

повітря в межах пальника у вигляді окремих струменів (дифузійне горіння); 

– значні розбіжності у коефіцієнту  надлишку повітря при порівнянні із 

умовами роботи блочних газових пальників під час проведення іспитів схожого 

котельного обладнання [115,123]; 

– обмежений об’єм інформації щодо впливу на технологічний процес зміни 

напрямку руху топкової середи та встановлення у топковому просторі додаткових 

поверхонь нагріву. 
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Створити комп’ютерну модель топки водотрубно-димогарного котла 

можливо із застосуванням сучасних програмних комплексів, які використовуються 

для моделювання фізико-хімічних процесів. Зокрема, це сімейство програмних 

комплексів ANSYS FLUENT, STAR-CD, FLOWVISION, Gas Dynamics Tool (GDT) і т.п. 

Із зазначеного програмного забезпечення обраний програмний комплекс ANSYS 

FLUENT, перевагами якого є: 

– застосування багатосіткових методів з покращеною збіжністю розрахунків; 

– можливість використання моделей твердотільних об’єктів, побудованих за 

допомогою CAD програм, що має особливе значення при створенні топкового 

простору складної геометричної форми; 

– наявність широкого спектру моделей для фізико-математичного опису 

складного теплообміну, у тому рахунку і за наявності прилеглих газодинамічних 

шарів; 

– можливість застосування моделей радіаційного теплообміну, призначених 

для розрахунків при малих значеннях товщини випромінюючого шару; 

– широкий спектр можливих граничних умов, що застосовуються для 

формулювання задачі теплообміну; 

– моделювання  процесу утворення сполук (NOx, СО) при горінні газового 

палива; 

– гнучкість та зручність інтерфейсу, яка дозволяє оперативно вносити 

необхідні зміни та удосконалювати процес розрахунку; 

–  наявність різноманітних і наочних форм звітності, які застосовуються для 

аналізу отриманих результатів. 

Числове вирішення задачі теплообміну у жаровій трубі-топці на даний час 

можливе завдяки застосуванню сучасних математичних моделей. Математичний 

опис топкових процесів у жаровій трубі при течії газової суміші струменями і 

турбулентному русі (що має місце при роботі жарових труб-топок сучасних котлів, 

оснащених блочними вентиляторними пальниками) у числовому комп’ютерному 

моделюванні розглядається через математичну модель на основі рівняння руху 

Рейнольдса та рівняння нерозривності, яке замикається на основі k-ε моделі 
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турбулентності, а також на основі рівнянь енергії і дифузії, рівняння переносу 

випромінювання, рівняння ступеня перетворення фракцій палива при взаємодії із 

окиснювачем [125]. 

Технічні характеристики топок, для яких були створені комп’ютерні 

моделі, наведені у теплових розрахунках (додаток 1). 

Моделювання теплообміну у жаровій трубі-топці може здійснюватися за 

різними підходами, які впливають на результат. Наприклад, різною може бути 

структура кінцевоелементної сітки, застосовані математичні моделі, технологічні 

опції моделювання та ін. Верифікація технологічного опису  моделювання 

проводилася шляхом вирішення тестового завдання  із моделюванням топкового 

теплообміну на прикладі котла Johnston 125HP тепловою потужністю 1,25 МВт, 

жарова труба якого має транзитний рух газів. Ознайомитися із експериментальними, 

конструктивними та технічними характеристиками котла Johnston 125HP можливо у 

джерелах [115,126,127]. Значення температури, отримані для різних варіантів 

технологічного опису порівнювалися із значеннями, отриманими під час 

експерименту у різних точках топкового об’єму котла Johnston 125HP. Оскільки 

умови роботи топки котла Johnston 125HP схожі на умови роботи жарових труб-

топок, які розглядаються в даній роботі, то технологічний опис, який давав 

задовільні результати, визначався після такої верифікації і застосовувався надалі 

при моделюванні теплообміну. 

Дослідження топкового теплообміну у водотрубно-димогарному котлі 

тепловою потужністю 630 кВт доповнене базою для порівняння, створеної на основі 

топкових пристроїв трьохходових жаротрубно-димогарних котлів типових 

конструкцій масового виробництва, еквівалентних за потужністю і умовами роботи 

пальників. Такі котли оснащені топками, де вихід димових газів має аксіальний або 

боковий напрямок. Схеми котлів наведені на рис. 2.3. Умови порівнянності моделей 

забезпечуються: 

–  рівною тепловою потужністю (потужність кожного котла складає 630кВт);  

– однаковими умовами формування паливної суміші. 
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.  

                                  а)                                                         б) 

Рис. 2.3 Типові конструкції трьохходових газових водогрійних жаротрубно-

димогарних котлів, оснащених топками з транзитним рухом продуктів згорання: 

а – з аксіальним виходом; б – з боковим виходом 

 

Вирішення задачі дифузійного горіння газоподібного палива  за допомогою 

комп’ютерного програмного комплексу  ANSYS FLUENT потребує визначення 

вихідних даних, які можна поділити на три категорії: 

– конструктивні (загальний геометричний опис моделі); 

– теплотехнічні (визначення теплотехнічних показників); 

– технологічні (загальні технологічні та теплофізичні характеристики). 

Конструктивні дані включають геометричний опис моделі, який 

створюється для побудови розрахункової сітки та  визначає деякі граничні умови 

(наприклад, вибір моделі горіння). Топки жаротрубно-димогарних котлів мають 

циліндричну форму. При спалюванні газу факел розташовується у топковому 

просторі, де відбувається приготування та горіння паливної суміші. Пальники, 

якими обладнуються топки, можуть бути різноманітними за конструкцією і 

принципом дії. Топка котла Johnston 125HP оснащена вбудованим двохпоточним 

вихровим пальником, схема якого представлена на рис. 2.5. Робота пальника 

відбувається наступним чином. Первинне дуттьове повітря подається у пальник  

радіально і тангенційно під кутом обертання 40° через вихідні отвори  крильчатки 

первинного повітря (крильчатки первинного та вторинного дуттьового повітря на 

рис. 2.5 для спрощення не показані). Кількість каналів у крильчатці первинного 

повітря складає 14 шт. Кількість первинного повітря дорівнює 15%. Газове паливо 
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подається радіально через дві групи отворів діаметрами 13 та 5,8 мм. відповідно. 

Вторинне повітря (85% від загальної кількості дуттьового повітря) подається в 

амбразуру пальника через вихідні отвори  крильчатки вторинного повітря у 

аксіальному напрямку під кутом обертання 40°. Кількість каналів у крильчатці 

вторинного повітря складає 12 шт. Напрямки обертання первинного та вторинного 

повітря співпадають. Амбразура пальника має вогнетривку футеровку. Горловина 

блочного вентиляторного пальника, який застосовується для оснащення жарових 

труб-топок котлів типових конструкцій та топки водотрубно-димогарного котла, має 

будову, зображену на рис. 2.5, 2.6. Робота пальника та підготовка паливної суміші 

відбувається наступним чином. Дуттьове повітря нагнітається вентилятором 

 

Рис. 2.4 Будова пальника котла Johnston 125HP 

 

у циліндричну горловину та рухається у аксіальному напрямку, вказаному стрілкою 

синього кольору. Колектор, який виконує функції  подачі природного газу у 

дуттьове повітря, розташований на осі горловини. Природний газ рухається по 

газовому колектору і через трубну систему подається у потік повітря окремими 

струменями, при цьому кут між повздовжньою віссю пальника та газовими трубами 

складає 22°. Напрямок подачі природного газу зображений стрілками жовтого 
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кольору. Диск виконує функції стабілізатора полум’я, збільшує турбулізацію потоку 

і сприяє перемішуванню повітря та газу. На рис. 2.7 представлено конструкцію 

топки котла Johnston 125HP. На рис.2.8 представлено конструкцію топок 

жаротрубно-димогарних котлів типових конструкцій та топки водотрубно-

димогарного котла. Конструктивні розміри, не вказані на рис. 2.8 а, в є спільними та 

вказані на рис. 2.8 б. 

Складовою, яка визначає теплотехнічну характеристику процесу і 

 
 

Рис.2.5 Будова горловини блочного вентиляторного пальника: 

1- горловина; 2 – газовий колектор; 3- диск 
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Рис. 2.6 Горловина пальника з диском та труба газового колектору 

 

  

Рис. 2.7 Конструктивні розміри топки котла Johnston 125HP 

 

технологічний опис моделювання, являється технологія формування паливної 

суміші при роботі пальника котла. Суміші притаманна певна якість, яка впливає на 

горіння. Паливом котла Johnston 125HP являється типовий природний газ із 

характеристиками [115,126]: 

– нижча теплота згорання 
р

нQ = 36,95 МДж/нм3; 

– склад (% по масі) : CH4 – 90,0%; C2H6 – 2,5%; N2 – 7,5%. 

Витрата газу 144,9 нм3/год. Температура газу 276 К. 

У якості палива для топок котлів типових конструкцій та топки водотрубно- 



 

 

 

80 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

                                                                  

 

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      б 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         в 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8 Конструктивні розміри топок котлів типових конструкцій та топки 

водотрубно-димогарного котла: 

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

димогарного котла 
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димогарного котла прийнятий природний газ газопроводу Угерско-Гнездичі-Київ 

[113]. Характеристика палива наступна: 

– нижча теплота згорання 
р

нQ = 35,50 МДж/нм3;  

–  склад (% по масі) : CH4 – 97,1%; C2H6 – 0,4%; C3H8 – 0,3%; N2 – 1,7%; CO2 

– 0,5%. 

Витрата газу 69,5 нм3/год. Температура газу 276 К.  

Для дуттьового повітря приймаються дані: 

– температура дуттьового повітря 293 К; 

– коефіцієнт надлишку повітря у топці котла Johnston 125HP α=1,15 [126];  

– коефіцієнт надлишку повітря у топці котлів типових конструкцій та топки 

водотрубно-димогарного котла α=1,08; 

–  витрата дуттьового повітря у котлі Johnston 125HP складає 1499,7 нм3/год; 

–  витрата дуттьового повітря у топках котлів типових конструкцій та у 

топці  водотрубно-димогарного котла складає 705,6 нм3/год. 

Беручи до уваги технологічні особливості горіння природного газу у топках 

жаротрубно-димогарних котлів, слід виділити умови, які необхідно врахувати при 

створенні моделі: 

– підготовка паливної суміші організується при подачі через газовий 

колектор пальника окремих струменів природного газу у рухомий потік дуттьового 

повітря, яке направляється від горловини пальника в сторону топкового простору і 

по мірі руху потоку у топковому просторі, струмені природного газу проникають у 

повітря, змішуються з ним, паливна суміш займається та вигорає у топковому 

просторі; 

– горіння природного газу у жаровій трубі-топці характеризується 

наявністю променистого теплообміну, який супроводжується конвекцією (складний 

теплообмін); 

– на поверхнях нагріву топки формуються прилеглі шари різної товщини; 

– розподілення швидкості руху топкової середи як в аксіальному, так  і у 

радіальному напрямках нерівномірне [122,128…130]; 
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–  у зонах, прилеглих до поверхонь екранних труб та в зоні розвитку факелу 

у топці водотрубно-димогарного котла спостерігається висока нерівномірність 

швидкості та температури. 

Практично, числове комп’ютерне моделювання включає в себе будову 

кінцевоелементної сітки та розрахунок теплотехнічних параметрів у просторі такої 

сітки. Підготовка кінцевоелементної сітки необхідна для створення геометрії 

розрахункового об’єму. Розроблення сітки виконується у препроцесорі Gambit та 

поділяється на три етапи [131]: 

– створення розрахункової геометричної моделі; 

– розпланування геометричної моделі на кінцеві елементи; 

– визначення меж геометричної моделі. 

Визначення конфігурації розрахункової геометричної моделі проводиться на основі 

конструктивних даних. Загальний контур моделі відтворює будову топкового об’єму 

та горловини пальника. Розрахункова модель відтворює і конфігурацію всіх 

геометричних граней топкового простору. Такими гранями при створенні моделі 

топки являються: 

–  отвори для подачі газу та дуттьового повітря; 

–  отвір (отвори) виходу димових газів за межі топки; 

– стінки поверхонь нагріву; 

–  поверхні симетрії (при розплануванні моделі на симетричні складові). 

 Процес підготовки паливної суміші у пальнику характеризується точковою 

подачею палива і, як наслідок, виникненням нерівномірних концентрацій по 

периметру розташування отворів газового колектора. Природний газ продовжує рух 

у просторі топки окремими струменями, створюючи нерівномірні концентрації як у 

поперечних, так і в поздовжніх напрямках. Особливості роботи пальникового 

пристрою і хід процесів теплообміну не можуть бути описані за допомогою 2-х 

мірного простору і вимагають побудови 3-х мірних моделей. 

Іншою важливою проблемою, яка часто виникає при створенні 

кінцевоелементних сіток, являється необхідність економії обчислювальних ресурсів 

комп’ютера. З цією метою топковий простір розбивається на симетричні складові, 
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враховуючи симетрію технологічного процесу і розрахункового об’єму. Тому для 

економії обчислювальних ресурсів будова кінцевоелементної сітки та розрахунок 

моделі виконується у межах «напівоб’ємів» топок (рис.2.8). Особливим випадком є 

розрахунок тестової моделі топки котла Johnston 125HP, яка оснащена вихровим 

пальником. Кругообіжний рух продуктів горіння у такому випадку вимагає будови 

моделі топки не тільки у 3-х мірному просторі, але й у повному об’ємі. Створення 

геометричних моделей топок проводилося за допомогою CAD програми (AutoCad 

2008), що спрощувало та прискорювало роботу. Отримані геометричні моделі були 

імпортовані у препроцесор Gambit універсального програмного комплексу ANSYS 

FLUENT. 

Будова 3-х мірної кінцевоелементної сітки проводилася згідно з 

рекомендаціями, наведеними у [132…134] та для кожної із моделей визначалася 

згідно із геометричними даними, технологічними особливостями будови сіток і 

міркуваннями щодо економії обчислювальних ресурсів комп’ютера. Саме тому, при 

застосуванні розбивки об’єму за схемою Cooper, будова сіток включала прямі 

призматичні об’ємні елементи, які мають у основі чотирьохкутники або трикутники 

(Hex/Wedge). У всіх інших випадках, коли застосування  розбивки об’єму за схемою 

Cooper за технологічних умов роботи препроцесору Gambit становилося 

неможливим, сітка будувалася на основі трикутних пірамідальних об’ємних 

елементів (Tet/Hybrid) із застосуванням схеми TGrid. 

За умов економії обчислювальних ресурсів та отримання 

кінцевоелементних сіток підвищеної якості, геометричні моделі розбивалися на 

окремі складові об’єми. Отримані при розбивці складові об’єми заповнювалися 

кінцевоелементними сітками за схемами Cooper або TGrid, але використання 

розбивки за схемою Cooper завжди залишалося пріоритетним. 

Важливим моментом при будові сіток розрахункових геометричних 

моделей є необхідність враховувати зони із високою нерівномірністю 

теплофізичних параметрів. Технологія розрахунку теплофізичних параметрів та 

концентрацій хімічних складових у таких зонах вимагає створення 

кінцевоелементної сітки із підвищеною густиною і забезпечує необхідну збіжність 
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теплофізичних параметрів у розрахунках моделей. Температурні поля, які 

утворюються при горінні газового палива у жаровій трубі-топці, мають 

нерівномірну структуру. Найбільша нерівномірність температурного поля 

спостерігається у радіальному напрямку [121,123,128…130]. Розташування зон із 

високою нерівномірністю швидкості та температури у центральному перетині 

жарової труби-топки при дифузійному горінні газу, отримане за даними  

[121,123,128…130], проілюстровано на рис. 2.9. 

Якщо припустити подібність технологічних процесів при дифузійному 

горінні газу у жарових трубах-топках котлів і у якості масштабних величин 

прийняти радіус топки Rжт (для радіального напрямку), або її довжину Lжт (для 

аксіального напрямку), то можливо визначити очікуване розташування зон з 

найбільшою нерівномірністю температури та швидкості в розрахункових 

геометричних моделях. Основні розміри, які визначають розташування  зон з 

найбільшою нерівномірністю температури та швидкості, наведені у таблиці 2.2. 

Будовою моделей також слід передбачити згущення кінцевоелементної сітки у зоні 

початкового змішування повітря і газу (у зоні, яка примикає до горловини 

пальника). 

Прилеглі гідродинамічні шари, які утворюються на стінках топок, 

являються складовими кінцевоелементної сітки і використовуються для 

моделювання конвективного теплообміну у пристінних зонах. Визначbмо параметри 

прилеглих шарів. Аеродинаміка, яка утворюється у жаровій трубі-топці, формує 

прилеглі шари на всіх топкових поверхнях. Горіння факелу блочного 

вентиляторного пальника викликає ежекційний ефект і формує зоні рециркуляції у 

фронтальній частині жарових труб-топок [108…112]. У розрахунках параметрів 

прилеглих шарів моделей приймаємо наступні спрощення: 

– розглядаємо циліндричну стінку кожної жарової труби як пласку 

поверхню; 

– довжину зон рециркуляції у жарових трубах приймаємо таку, яка дорівнює 

половині довжини топки; 
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– товщину прилеглого шару вздовж поверхні нагріву приймаємо 

однаковою і таку, яка дорівнює половині максимальної товщини цього прилеглого 

шару; 

– середню температуру газів у межах прилеглого шару приймаємо таку, яка 

дорівнює ефективній температурі топкової середи; 

– значення критичного числа Рейнольдса, при якому на пласкій поверхні 

відбувається перехід ламінарного режиму руху прилеглого шару в турбулентний 

приймаємо на основі даних  [135], тобто Reкр=1·105. 

Розрахунок параметрів прилеглих шарів проводимо за такою послідовністю: 

– визначаємо критичну довжину прилеглого шару і оцінюємо режим руху 

топкових газів у прилеглих шарах; 

– розраховуємо максимальну товщину прилеглого шару; 

– встановлюємо товщину прилеглого шару вздовж поверхні нагріву. 

Необхідні вихідні дані отримуємо із теплових розрахунків, наведених у додатку1. 

Інші величини розраховуємо за такими залежностями. 

Площу живого перетину топки Sт, визначаємо через еквівалентний діаметр. 

Середня швидкість руху продуктів згорання у топковому просторі дорівнює: 
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Критична довжина прилеглого шару, за даними [132] складає: 

xкр=Reкр· υ/wо, м 

Число Рейнольдса при максимальній довжині прилеглого шару на стіні топки:  

Remax1,2= wо·xб ст,фе/ υф 

Розрахунки показують, що на стінках топки у прилеглому шарі зберігається 

ламінарний режим руху. Для розрахунку максимальної товщини ламінарного 

прилеглого шару  використовуємо рівняння, відоме у гідродинаміці [136]: 

δл=x/Re0,5 

Результати розрахунків параметрів прилеглих шарів топкових поверхонь нагріву 

наведені у таблиці 2.3. Розрахунок теплообміну у пристінній зоні жарових труб-

топок котлів типових конструкцій у програмному комплексі ANSYS FLUENT 
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виконується за допомогою полуемпіричних «пристінних функцій» (wall functions), 

які застосовуються для вирішення задач теплообміну без моделювання внутрішньої 

теплофізичної структури прилеглого шару при його ламінарному (в’язкісному) русі. 

У такому випадку у сітках виділяються окремі зони, які дорівнюють товщині 

прилеглих шарів. Внутрішня структура сітки в об’ємі таких зон відсутня. 

[131,132,137]. 

Аеродинаміка, яка створюється при роботі топки водотрубно-димогарного 

котла, характеризується складним рухом продуктів згорання за наявності екранних 

труб, які омиваються потоком топкових газів. Значна доля теплоти, яка передається 

конвективним теплообміном у топці такої конструкції, викликає необхідність 

створити відповідні умови для імітації теплофізичних процесів, що протікають у 

просторі, який примикає до екранних труб. Будова кінцевоелементної сітки у цьому 

просторі вимагає особливого підходу у моделюванні, ніж у випадку розрахунку 

жарової труби-топки котла типової конструкції і застосуванні «пристінних 

функцій». Екранний трубний пучок, розмішений у топковому просторі, створює 

складну аеродинамічну обстановку, при якій слід очікувати появи зон із 

мінімальними і максимальними швидкостями руху. Виникнення максимальної 

швидкості руху газів слід очікувати у топковому об’ємі, який примикає до огньових 

труб при русі газів через площу, яка приблизно дорівнює площі перетину огньових 

труб (Sек.т= 0,076 м2). Із загального курсу теплообміну відомо, що рух газів через ряд 

труб можливо описати числом Рейнольдса, в якому характеристичним розміром 

виступає діаметр труб. Для визначення режиму руху газів при максимальній 

швидкості проводимо розрахунок числа Рейнольдса при фізичному стані  продуктів 

горіння (температура та кінематична в’язкість газів), який відповідає стану димових 

газів на виході із топки (див. додаток 1): 
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Загалом, рух димових газів у зоні розташування екранних труб можливо 

вважати подібним до поперечного обтікання окремого циліндру турбулентним 

потоком при значеннях Re=0…3000. З теорії теплообміну відомо, що в такому 
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Рис. 2.9 Очікуване розташування зон із високою нерівномірністю швидкості та 

температури у поперечному перетині: 

а – топки котла Johnston 125HP та топок котлів типових конструкцій; б – топки 

водотрубно-димогарного котла 

 

діапазоні чисел Рейнольдса можливо виникнення трьох в’язкісних режимів 

[135,138,139]: 

– обтікання без відділення прилеглого шару від поверхні циліндру (поверхні 

екранної труби) при Re<1; 
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– рівномірний і стабільний вихровий відрив прилеглого шару у кормовій зоні 

циліндру при 1<Re<10; 

– утворення у кормовій зоні нестабільних вихорів, які періодично  

відриваються від циліндру та надалі уносяться потоком при 10<Re<105. 

В любому випадку на лобовій частині циліндру утворюється ламінарний прилеглий 

шар, товщина якого поступово збільшується по твірній поверхні. Точка відриву 

ламінарного прилеглого шару знаходиться при значенні кута обтікання φ≈82° і в 

таких режимах практично не залежить від значення числа Рейнольдса [135,138,139]. 

Задача моделювання відриву прилеглого шару від поверхні стінки у програмному 

комплексі ANSYS FLUENT здійснюється за допомогою так званого  «моделювання у 

пристінній зоні» (near - wall model approach), при якому застосовується суцільне 

моделювання зони, що примикає до стінки. Імітацію турбулентного потоку, який 

набігає на екранні труби і формує на них ламінарні прилеглі шари, розробник 

комплексу ANSYS FLUENT пропонує створювати за допомогою «двохшарової 

моделі» («two-layer model») [137]. Така модель вимагає побудови сітки з 

підвищеною густиною у місцях появи в´язкісних прилеглих шарів, зокрема це 

стосується зон розташування труб та  місць формування вихорів (зони рециркуляції 

топкових газів). Будова структури прилеглих шарів на стінках теплообмінних 

поверхонь у препроцесорі Gambit проводиться командою «прилеглі шари» 

(«boundary layers»), або у відповідних зонах будується сітка з підвищеною 

густиною. Максимальну товщину прилеглого шару на трубах екранного пучка 

можливо розрахувати на підставі даних роботи [140], роблячи наступні припущення: 

– мінімальне значення числа Рейнольдса, за якого можливе формування 

прилеглого шару Remin =1; 

– мінімальна температура топкових газів близька до температури стінок 

топки і дорівнює середній температурі мережної води у корпусі котла, тобто ≈80°C. 

Тоді швидкість руху топкової середи при Remin і коефіцієнті кінематичної густини 

димових газів при температурі газів 80°C складе: 

0006,0
032,0

10181 6

80min
min 









з

ектd

Rе
w


 м/с. 



 

 

 

89 

Максимальна товщина прилеглого шару на криволінійній поверхні, близькій по  

формі до труби круглого перетину, згідно з [140], складе: 
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де l – характеристичний розмір криволінійної поверхні (дорівнює зовнішньому 

діаметру екранної труби dект
з). Отримане значення товщини прилеглого шару 

практично означає, що вся зона, яка примикає до екранних труб і надалі у 

радіальному напрямку розповсюджується на простір топки водотрубно-димогарного 

котла між екранними трубами та стінками, знаходиться у в´язкісній зоні  руху 

продуктів згорання. Розрахунок теплофізичних параметрів у зонах із ламінарним 

рухом (зазвичай при y+≈1) можливий за умов будови у пристінних зонах 

кінцевоелементної сітки підвищеної густини і застосування удосконаленого 

розгляду пристінних зон («enhanced wall treatment») у межах традиційної 

«двошарової зональної моделі» («two-layer zonal model») в напрямку, 

перпендикулярному поверхні труб. Таку область існування в´язкісного руху (Rey < 

200) необхідно розбити сіткою не менше як на 10 вічок [131,137]. Керуючись 

даними таблиці 2.3 для будови кінцевоелементних сіток топок приймаємо середні 

значення товщини прилеглих шарів: 

– на боковій стінці топки котла Johnston 125HP – 3 мм.; 

– на боковій стінці топок котлів типових конструкцій – 3,5 мм.; 

– на фронтальній та задній стінках топок котлів типових конструкцій –  

2 мм; 

– на боковій стінці топки  водотрубно-димогарного котла – 3 мм.; 

– на фронтальній та задній стінках топки водотрубно-димогарного котла – 

1,5 м. 

Викладені розрахунки дозволяють побудувати кінцевоелементні сітки для топок 

жаротрубно-димогарних котлів типових конструкцій та топки водотрубно- 

димогарного котла тепловою потужністю 630 кВ. Опис створених 3-х мірних 

кінцевоелементних сіток для розрахункових моделей топок наданий у додатку 2. 
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Таблиця 2.2 

Розміри, які визначають розташування  зон з найбільшою нерівномірністю 

температури та швидкості в розрахункових геометричних моделях (див. рис.2.9) 

Геометрична модель Lжт/Rжт, мм 0,47· Rжт, мм 0,8· Rжт, мм 0,44· Lжт, мм 

1. Топка котла Johnston 

125HP 
1968/375 176 300 866 

2. Топки котлів типових 

конструкцій 
1688/308 145 246 743 

3. Топка водотрубно-

димогарного котла 
1688/249 117 199 743 

Таблиця 2.3 

Параметри прилеглих шарів топкових поверхонь нагріву 

                     

                                  Геометрична  

                                       модель 

 

             Параметр 

Топка 

котла 

Johnston 

125HP 

Топки котлів 

типових 

конструкцій 

Топка 

водотрубно-

димогарного 

котла 

1. Коефіцієнт кінематичної в’язкості 

топкових газів при ефективній 

температурі νф, 106м2/сек 

266 242 211 

2. Довжина прилеглого шару на 

боковій стінці топки xб ст, м 
0,818 0,844 

3. Довжина прилеглого шару на 

фронтальній стінці хфе, м 
- 0,218 0,159 

4. Площа живого перетину топки Sт, м
2 0,44 0,30 0,27 

5. Середня швидкість руху продуктів 

згорання у топковому просторі wo, 

м/с 

6,5 4,1 4,3 

6. Критична довжина прилеглого шару 

xкр, мм 
4,1 5,9 4,9 

7. Число Рейнольдса при довжині 

прилеглого шару, яка дорівнює  

довжини бокової стінки  Remax1 

19989 14299 17200 

8. Число Рейнольдса при довжині 

прилеглого шару, яка дорівнює  

довжини фронтальної стінки  Remax2 

- 3693 3240 

9. Максимальна товщина прилеглого 

шару на боковій стінці топки δбст, 

мм 

5,8 7,0 6,0 

10. Максимальна товщина прилеглого 

шару на фронтальній стінці δфст, мм 
- 3,6 2,8 
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Визначення елементів розрахункових об’ємів, до яких прикладаються граничні 

умови, проводиться за допомогою препроцесору Gambit в меню Zones. При побудові 

кінцевоелементної сітки у трьохмірному просторі такими елементами виступають 

поверхні (грані). Спосіб, за яким проводиться визначення елементів розрахункових 

об’ємів, подібний до прикладу, розглянутому у [134] (стор. 4–52…4–56). 

Ідентифікація та опис функцій поверхонь (граней) для всіх розрахункових об’ємів 

виконані за рекомендаціями [134] та наведені у додатку 2. 

Процеси горіння газової суміші та теплообміну, які мають місце у жарових 

трубах-топках котлів, описуються у програмному комплексі ANSYS FLUENT за 

допомогою укладених моделей. Згідно з вказівками [141], створення комп’ютерної 

моделі топкових камер у програмному комплексі ANSYS FLUENT починається з 

визначення типу горіння. Як вже було зазначено, моделювання процесу горіння та 

теплообміну у жарових трубах-топках проводиться із використанням опції горіння 

без попереднього змішування (Non-Premixed Combustion) [142]. Розрахунок моделей 

топок виконувався згідно з рекомендаціями Using the Non-Premixed Combustion 

Model [141]. Паралельно вводилися поправки, які описані нижче. 

Математичні моделі, застосовані у комп’ютерному моделюванні, 

стандартні та складаються із: 

– рівняння нерозривності; 

– рівняння збереження кількості руху із тензором напруження Рейнольдса, 

замкненому на k-ε моделі турбулентності; 

– рівняння матеріального обміну та закону діючих мас, де загальна 

кількість сформованої компоненти у одиниці об’єму та масовий молекулярний потік 

замкнені на модель горіння; 

–  модель горіння із єдиною постійною скалярною кількістю, яка називається 

«суміш фракцій» і описується через атомну масову відносну кількість; 

– дискретно - ординатна модель випромінювання – DO; 

– визначення теплофізичних властивостей (λ,ν,μ,Ср=f(T)) та ρ за законом 

ідеального газу для суміші). 
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k-ε модель турбулентності застосована для розрахунку руху топкової 

середи. Стандартна k-ε модель (Standard k-ε Model) – розповсюджена 

напівемпірична модель турбулентності, в основу якої покладена система двох 

нелінійних дифузних рівнянь – для турбулентної кінетичної енергії k та швидкості 

дисипації турбулентної енергії ε. Простота опису турбулентності  дозволяє 

заощаджувати обчислювальні ресурси комп’ютеру. 

Основою моделі горіння без попереднього змішування є те, що при певних 

спрощеннях моментальний термохімічний стан рідини може бути представлений як 

постійна скалярна кількість, яка називається сумішшю фракцій (mixture fraction). 

Така суміш фракцій може описуватися через атомну масову відносну кількість: 

 
де Zi – елементарна масова кількість i – го елемента, індекс ох означає кількість 

елемента у вхідному потоку окислювача, індекс fuel означає кількість елемента у 

вхідному потоку палива. У разі припущення, що коефіцієнт дифузії зберігається для 

всіх складових, суміш фракцій являє елементарну відносну масову кількість, 

отриману із потоку палива. 

У разі припущення, що дифузійна здатність складових однакова, опис 

складових можна надати у вигляді єдиного рівняння для суміші фракцій . Поняття 

про джерело реакції в рівняннях складових в такому випадку може бути відсутнім, 

оскільки елементи в ході хімічних реакцій зберігаються, і  в такому разі є 

незмінною величиною. Припущення про однакову дифузійну здатність складових у 

загальному випадку припустиме для турбулентного потоку, де турбулентний 

перенос превалює над молекулярною дифузією. Рівняння із осередненням густини 

по Фавру для суміші фракцій виглядає [142]: 
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Крім вирішення рівняння із осередненням густини по Фавру для суміші фракцій, 

ANSYS FLUENT вирішує рівняння збереження для дисперсії суміші фракцій  

[142]: 

 

де . Величини «по замовчанню» для констант σt, Cg, Cd приймаються рівними 

0.85, 2.86 та 2,0 відповідно. 

Модель розрахунку пристінних зон (Near-Wall Treatment) використовується 

для розрахунку руху топкової середи у пристінних зонах та для опису 

конвективного теплообміну на топкових поверхнях. Модель розрахунку пристінних 

зон застосовується у вигляді: 

– стандартної стінної функції (Standard Wall Function) – для пристінних зон 

жарових труб-топок котлів типових конструкцій; 

– удосконаленого розгляду пристінних зон («enhanced wall treatment») – 

для пристінних зон та поверхні екранних труб топки водотрубно-димогарного котла. 

Дискретно-ординатна модель (Discrete Ordinates (DO) Radiation Model) 

застосована для відтворення радіаційного теплообміну.  Розрахунок по такій моделі 

проводиться із дискретизацією розрахункового об’єму по напрямах. Модель 

розбиває кутовий простір на ряд дискретних тілесних кутів, у середині яких 

інтенсивність випромінювання є сталою. На відміну від інших моделей радіаційного 

переносу теплоти, які представлені у програмному комплексі ANSYS FLUENT, 

діскретно-ординатний метод з успіхом застосовується у оптично негустих та тонких 

середовищах [142], що являється важливим при розрахунку горіння довгого та 

вузького факелу, який створюється спеціалізованим пальником при горінні 

природного газу у жаровій трубі. 

Граничні умови моделювання (рис 2.10) визначалися даними, які входять у 

теплові розрахунки топок. Основні спрощення, прийняті при будові моделей: 

– температура топкових поверхонь нагріву прийнята постійною, що припустимо 
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Рис. 2.10 Опис граничних умов комп’ютерного моделювання теплообміну у жарових 

трубах-топках у комплексі ANSYS FLUENT 

 

для водогрійного котла; 

– рух дуттьового повітря через турбулізаційний диск пальника не 

моделювався, турбулізація потоку в пальнику завдавалася ступенем турбулентності. 

Моделювання утворення викидів NOx у програмному комплексі ANSYS 

FLUENT проводиться за допомогою моделей, які враховують частковий вміст NOx у 

димових газах (rate models). Оскільки горіння природного газу у топці котла , як вже 

було сказано в п. 1.2.3 супроводжується формуванням головним чином «термічних» 

та «швидких» оксидів азоту, то надалі у моделюванні застосовувалися саме такі 

опції. Характерною особливістю програмного комплексу є те, що автори комплексу 

ANSYS FLUENT розглядають моделювання утворення викидів  NOx у якості 

допоміжного засобу при виявленні тенденцій із зміни кількості утворених NOx в 

залежності від змін у технологічних процесах. Точне кількісне визначення 

концентрацій NOx у продуктах згорання при моделюванні не гарантується [142]. 

Визначення концентрацій радикалів кисню ( [O] Mode) проводилося за допомогою 

методу надрівноважних концентрацій (Partial Equilibrium Approach). Даний метод 

визначення концентрації атомарного кисню показав кращу збіжність змодельованих 
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кількісних показників утворених NOx із експериментальними даними. Визначення 

концентрацій гідроксильного радикалу ([OН] Mode) на базі рекомендацій [142] 

також велося по методу надрівноважних концентрацій. Технологічний опис 

моделювання теплообміну у жаровій трубі-топці наведений на рис. 2.11. 

Порядок вводу вихідних даних описаний в Tutorial 14. у главі Using the 

Non-Premixed Combustion Model [141]. Перелік даних, які відрізнялися від наведених 

у [141], включений у додаток 2, таблиця «Перелік даних, введених для розрахунку 

теплофізичних характеристик моделей».  

Для топки котла Johnston125HP ввід даних по первинному дуттьовому 

повітрю (Zone Name → inletair1.2÷ inlet1.14) проводився аналогічно наведеному для 

inletair1.1 за винятком значень, вказаних у таблиці (пп. 26…78). Ввід даних по 

вторинному дуттьовому повітрю (Zone Name → inletair2.2÷ inlet2.12) проводився 

аналогічно наведеному для inletair2.1 за винятком значень, вказаних у таблиці 1 

додатку 2 (пп. 87…130). 

Для всіх топок котлів типових конструкцій та топки водотрубно-

димогарного котла ввід даних по паливу (Zone Name → inlet22÷ inlet25) проводився 

аналогічно наведеному для inlet21 за винятком значень, вказаних у таблиці 1 

додатку 2 (пп. 47…62). 

Для жарової труби-топки із боковим виходом і для топки водотрубно-

димогарного котла ввід даних проводився у порядку, аналогічному вводу даних для 

жарової труби-топки із аксіальним виходом за виключенням значень та опцій, 

вказаних у таблиці 2.1 додатку 2. Технологічний опис моделювання роботи 

водотрубно-димогарного котла на частковому навантаженні (1-й ступінь горіння 

при надлишку дуттьового повітря α=1,2) відрізнявся від технологічного опису 

моделювання котла при роботі на розрахунковому навантаженні лише відповідним 

зменшенням (збільшенням) швидкостей руху газу (дуттьового повітря). 

Для топки водотрубно-димогарного котла також введені додаткові опції 

(див. таблицю 2.1 додатку 2): 

– розрахунок конвективного теплообміну виконаний із застосуванням 

удосконаленого розгляду пристінних зон («Enhanced Wall Treatment»); 
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Рис. 2.11 Технологічний опис комп’ютерного моделювання процесу теплообміну у 

жарових трубах у комплексі  ANSYS FLUENT 

 

– з причини великої кількості поверхонь нагріву та розрахунок радіаційного 

теплообміну за моделлю DO проводився за умов підвищеної кутової дискретизації. 

Вирішення задачі із моделювання утворення СО та NOx у програмному 

комплексі ANSYS FLUENT проводиться для топок котлів типових конструкцій та 

топки водотрубно-димогарного котла на підставі даних, отриманих при розрахунку 

теплофізичних характеристик. Порядок вводу вихідних даних описаний в Tutorial 

14. у главі Modeling Species Transport and Gaseous Combuston [139]. Перелік 

введених даних, які відрізнялися від включених у [139], наведений у таблиці 2 

(додаток 2). 

Програмний комплекс  ANSYS FLUENT дозволяє отримувати дані у 

графічній або числовій формі. Зображення у графічній формі виконувалися за 
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допомогою типових перерізів, умовно зображених на рисунку 2.12. Перерізи мають 

наступні характеристики. 

Переріз типу 1 отриманий за допомогою розбиття топкового простору 

площиною, яка вертикально проходить через вісь топкового простору і ділить 

топковий простір на дві симетричні половини. 

Переріз типу 2 складається із 11-ти вертикальних  перетинів, паралельних 

передній та задній стінці топки. Переріз типу 2 отриманий шляхом розбиття 

топкового простору на 10 ділянок, однакових по довжині. Переріз типу 3 одержаний 

за рахунок перетину топки вертикальною площиною, паралельною передній та 

задній топковим стінкам. Перетин проходить через центр вихідного топкового 

отвору. 

Графічні зображення, отримані при моделюванні, для зручності аналізу 

оснащені однаковими параметричними шкалами, розташованими у нижній частині 

рисунків. Числові результати моделювання представлені у вигляді таблиць, діаграм 

та графіків. 

Результати верифікації технологічного опису моделювання теплообміну у 

жаровій трубі-топці при вирішенні тестового завдання моделювання топкового 

теплообміну на прикладі котла Johnston 125HP наведені на рис. 2.13. На цьому 

рисунку наведені значення температури топкової середи на геометричній осі топки в 

залежності від відстані точки виміру від місця встановлення пальника для різних 

варіантів технологічного опису. Застосовані наступні варіанти технологічного 

опису: 

– радіаційна модель променистого теплообміну Р–1; 

– дискретно-ординатна модель променистого теплообміну DO із 

–  стандартною дискретизацією розрахункових кутів при другому рішенні 

(Second Order Upwind). 

– дискретно-ординатна модель променистого теплообміну DO із 

стандартною дискретизацією розрахункових кутів при другому рішенні (Second 

Order Upwind). 
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Рис. 2.12 Перерізи топкового простору 

 

Результати розрахунку варіантів технологічного опису при застосуванні дискретно- 

ординатної моделі променистого теплообміну DO із стандартною та підвищеною 

дискретизацією розрахункових кутів між собою практично не відрізнялися. 

Максимальна розбіжність між даними у відповідних точках не перевищувала 2…3°. 
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Рис. 2.13 Значення температури середи на геометричній осі топки котла  

Johnston 125HP в залежності від відстані точки виміру від місця встановлення 

пальника, розраховане при вирішенні тестового завдання для різних варіантів 

технологічного опису топкового теплообміну у програмному комплексі ANSYS 

FLUENT 

 

Дані моделювання, які мають кращу збіжність з експериментом (максимальна 

розбіжність не перевищує 8%), отримані при використанні дискретно-ординатної 

моделі променистого теплообміну із описом конвективного теплообміну 

стандартною пристінною функцією при першому рішенні. Розбіжність між 

експериментальними даними та даними моделювання на виході із топки в такому 

випадку не перевищує 1,5%. Тому для створення решти моделей у програмному 

комплексі ANSYS FLUENT застосовувалася дискретно-ординатна модель 

променистого теплообміну – DO. 

Розрахунки температури газів на виході із топки для решти моделей 

проводилися за обома варіантами вирішення (First Order Upwind та Second Order 

Upwind) і показали задовільну збіжність (таблиця 2.4). Різниця між розрахунками за 
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першим і другим варіантом вирішення для кожної із моделей не перевищувала  

1,7%. Осереднення температури для всіх топок у комплексі ANSYS FLUENT було 

виконане автором по площині (Area-Weight Average). Значення температури на 

виході із топки  з аксіальним виходом знаходяться у межах, характерних для 

жарових труб-топок опалювальних котлів, оснащених блочними вентиляторними 

пальниками [35,100,115]. Виходячи із особливостей будови кінцевоелементних сіток 

та на підставі рекомендацій [137], подальші розрахунки моделей проводилися із 

застосуванням 1-го способу рішень (First Order Upwind). 

Таблиця 2.4  

Значення температури димових газів на виході із топок, отримані при моделюванні 

теплообміну у числовому програмному комплексі ANSYS FLUENT 

Тип пристрою 

Температура, К 

по 1-му способу 

рішення 

по 2-му способу 

рішення 

1. Топка з аксіальним виходом 1466 1487 

2. Топка з боковим виходом 1443 1409 

3. Топка водотрубно-димогарного 

котла 
1169 1174 

 

Поля температури наведені на рис. 2.14 та 2.15. Епюри швидкостей димових газів із 

зображенням проекції вектору швидкості на вісь Х наведені на рис. 2.16. 

Дифузійний факел формує у топках нерівномірне поле температури. Зони 

рециркуляції газів охоплюють значні об’єми топкового простору. Зони примикають 

до кореню факела. Температура димових газів в зонах рециркуляції складає 

1000…1100 °К. Поля температури на рисунках 2.14 а, б  та 2.15 а, б відрізняються 

незначно, за виключенням того, що у топці з боковим виходом максимум 

температури зміщений у напрямку задньої стінки. Остаточний перехід від горіння у 

струменях до горіння фронтом у всіх топках відбувається у першій третині довжини. 

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 
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рециркуляції, які примикають до кореня факелу. У топці водотрубно-димогарного 

котла появляється додаткова зона рециркуляції, яка знаходиться у першій чверті 

топкового об’єму та  примикає до середини факелу. Завдяки наявності 

охолоджуваної частини передньої стінки вдалося знизити температуру у 

фронтальній частині топки водотрубно-димогарного котла. Максимальна 

температура факелу для всіх топок коливається у вузькому діапазоні  2005…2019 К. 

Розташування зони максимальної температури топкових газів являється 

важливою характеристикою котла і має особливе значення у теплових розрахунках 

топок за методикою ЦКТІ. На рис. 2.17 наведені значення середньої температури 

(Area- Weight Average), 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 рис. 2.17 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 

та топка водотрубно-димогарного котла) спостерігається зростання частини 

теплоти, яка передається за рахунок конвекції (рис. 2.18). Частина теплоти, яка 

передається випромінюванням, у топці водотрубно-димогарного котла дорівнює 

57%. 

Важливим чинником, який визначає надійність роботи водогрійного котла, є 

відсутність кипіння води в поверхнях нагріву. Робота дозволила отримати нові дані і 

розширити аналіз теплообміну в поверхнях нагріву жаротрубно-димогарного 
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Рис.2.14 Поля температури, переріз типу 1:  

а – топка з аксіальним виходом; б – топка з боковим виходом; в – топка 

водотрубно-димогарного котла 
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Рис. 2.15 Поля температури, переріз типу 2: 

а – топка з аксіальним виходом; б – топка з боковим виходом; в – топка 

водотрубно-димогарного котла 
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Рис.2.16 Епюри швидкостей потоку топкових газів, переріз типу 1: 

а – топка з аксіальним виходом; б – топка з боковим виходом; в – топка 

водотрубно-димогарного котла 
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Рис. 2.17 Середня температура у               Рис. 2.18 Питомий тепловий потік на 

                 поперечних перетинах                                  топкових поверхнях нагріву 

                 топкового об’єму                                           

а– топка з аксіальним виходом; б – топка з боковим виходом; в – топка 

водотрубно-димогарного котла 

 

котла, приведений в [35]. Нагрів мережної води у водогрійних жаротрубно-

димогарних котлах, як правило, проходить при низьких параметрах теплоносія: 

максимальна температура мережної води у водяному просторі котла складає 90°С, а 

максимальний тиск не перевищує 0,58 МПа. Як зазначено вище, жаротрубно-

димогарні котли мають значний осадовий об'єм. Рух води у водяному просторі 

відбувається шляхом природної конвекції. У топковій екранній системі водотрубно-

димогарного котла рух води проходить при примусовій конвекції. 

Передача теплоти топковим поверхням нагріву у котлах типових 

конструкцій супроводжується значними змінами теплового потоку: розподіл потоку 

нерівномірний і має місцевий характер (рис.2.19 а, б). На рис. 2.19 а видно, що у 

випадку з топкою з аксіальним виходом продуктів згорання зони максимального 

питомого теплового потоку займають значну площу та зсунуті у напрямку тилу 

топки. Різниця між максимальною та мінімальною величинами питомого теплового 

потоку досягає майже п’ятикратної величини (140·103 вт/м2 проти 30·103 вт/м2 ). 

Максимальне значення теплового потоку складає 140767 вт/м2. У випадку з топкою 

з боковим виходом (рис. 2.19 б) зони з максимальним тепловим потоком 

локалізовані, але також розташовані в області, яка примикає до тилу топки. 
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Максимальне значення питомого теплового потоку складає 121787 вт/м2. Такий 

розподіл теплового потоку у топках котлів типових конструкцій створює умови для 

теплообміну при вільній конвекції і для теплообміну при бульбочковому кипінні. 

Значення критичного теплового потоку при кипінні на поверхні жарової труби в 

діапазоні тиску води від 0,1 до 0,6 МПа (робочий діапазон тиску мережної води у 

водному просторі жаротрубно-димогарних котлів систем централізованого 

теплопостачання) складає qкр1≈ (1,1…1,6)·106 вт/м2 [143]. Значення критичного 

теплового потоку слабо залежить від тиску води у межах вказаного діапазону 

[144,145]. Розвинений режим кипіння виникає при теплових потоках q> 0,1÷0,2·qкр1  

[146]. Це означає, що для досягнення кипіння необхідно, що би значення питомого 

теплового потоку на поверхнях нагріву перевищувало 110 кВт/м2. Виходячи з такої 

оцінки, формування зон бульбочкового кипіння можливе на окремих ділянках 

топкових поверхонь у жаротрубно-димогарних котлах типових конструкцій. 

Режим руху мережної води в поверхнях нагріву топки водотрубно-

димогарного котла створює інші умови теплообміну, оскільки в екранному 

трубному пучку рух води проходить при примусовій конвекції. Значна частина 

площі бокової стінки жарової труби водотрубно-димогарного котла знаходиться у 

тіні трубного пучка. Моделювання і розрахунки показали, що теплообмін у 

внутрішньому просторі труб екранної системи і на поверхні задньої кільцевої 

водяної камери відбувається при турбулентному русі води (Re>5500). Розподіл 

питомого теплового потоку на поверхнях нагріву топки водотрубно-димогарного 

котла наведений на рис. 2.19. Рис. 2.19 в…е являються зображенням стінки топки, 

задньої стінки, екранних труб (вид ззовні топки), екранних труб (вид з середини 

топки) відповідно. З причини часткового розташування поверхні бокової стінки у 

тіні трубного пучка, бокова стінка топки водотрубно-димогарного котла (рис. 2.19 в) 

працює при значно менших, порівняно із топками котлів типових конструкцій, 

значеннях питомого теплового потоку, який коливається у межах 1·103…3·103 вт/м2. 

Максимальні значення питомого теплового потоку (244856 вт/м2) виявлені на 

поверхні труб екранного пучка у зоні, яка примикає до вихідного топкового отвору. 

У такому випадку, для появи кипіння в трубах екранного пучка значення питомого 
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теплового потоку мають бути значно вищими, ніж значення теплового потоку, які 

спостерігаються на рис. 2.20 в. Зони кипіння на поверхнях нагріву, розташованих в 

топці водотрубно-димогарного котла, не виявлені. Максимальні значення 

температури металу поверхонь нагріву топок, отримані при моделюванні, наведені у 

таблиці 2.5. Поля температури металу поверхонь нагріву мають конфігурацію, 

подібну до конфігурації теплових потоків, зображених на рис. 2.19. і розташування 

ділянок із максимальною температурою відповідає розташуванню ділянок із 

максимальним тепловим потоком. 

Встановлені середні значення питомого теплового потоку, який передаються 

топковим поверхням шляхом радіаційного випромінювання, конвективним 

теплообміном та теплопровідністю. Величини теплових потоків наведені на діаграмі 

(рис.2.20). Величини теплового потоку на бокових поверхнях нагріву(екранний 

трубний пучок та бокова стінка) топки водотрубно-димогарного котла наведені на 

діаграмі (рис. 2.21). У порівнянні з іншими топками, спостерігається збільшення 

частини теплоти, яка передається конвекцією, у тепловому балансі топки 

водотрубно-димогарного котла до 43% (як то видно на діаграмі рис. 2.21). Поверхня 

топкової стінки водотрубно-димогарного котла, по відношенню до поверхні 

трубного пучка, працює при значно меншому теплосприйманні  (15 проти 42 

кВт/м2), що важливо для запобігання виникненню в жаровій трубі небажаних 

термічних напружень. 

Підігрів води у трубному екранному пучку водотрубно-димогарного котла 

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 в котел 325 К без ризику виникнення умов для 

випадіння кислотного конденсату в димогарних трубах. У той час мінімальна 

допустима температура на вході в жаротрубно-димогарний котел типової 

конструкції не може бути нижчою 333 К [28]. 

У технічній та нормативній літературі [147…150] визначені способи 
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Рис. 2.19 Сумарний тепловий потік: 

 а– топка з аксіальним виходом; б – топка з боковим виходом; в…е – поверхні 

нагріву топки водотрубно-димогарного котла 
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Таблиця 2.5 

Максимальні значення температури металу поверхонь нагріву 

Тип пристрою Температура, К 

1. Топка з аксіальним виходом: 

- фронтальна стінка 

- бокова стінка 

 

740 

789 

2. Топка з боковим виходом: 

- фронтальна стінка 

- бокова стінка 

- задня стінка 

 

739 

778 

780 

3. Топка водотрубно-димогарного котла: 

- фронтальна стінка 

- бокова стінка 

- задня стінка 

- екранний пучок 

 

569 

588 

605 

648 

 

контролю повноти згорання палива у топках котлів при спалюванні природного 

газу. Повноту згорання палива пропонується контролювати визначенням вмісту у 

димових газах оксиду вуглецю (СО), водню (Н2) та метану (СН4). Кращій повноті 

згорання відповідає менша концентрація наведених сполук у димових газах на 

виході із топки. Тому оцінка якості роботи топкових пристроїв робилася на підставі 

даних по масовому вмісту оксиду вуглецю (СО) та водню (Н2) у димових газах на 

виході із топкового простору (таблиця 2.6). Концентрація метану у всіх випадках 

складала величину меншу 1 ppm. 

Важливим фактором топкового процесу, який впливає на якість роботи 

топки, є повнота згорання палива. Однією із умов забезпечення якості горіння є 

локалізація зон горіння у середині топкового об’єму [147…152]. Оскільки 

останньою сполукою, яка згорає у дифузійному факелі вважається СО [79,147,148], 

то зону світності факелу можна побудувати, керуючись принципом однозначної 

залежності її локалізації від концентрації оксиду вуглецю у топковій середі. 

Отримані таким шляхом зони горіння наведені на рис. 2.22. У випадку водотрубно-

димогарного котла зона горіння, яка визначена за вмістом СО у топкових газах, 

сконцентрована у середині топкового об’єму. 
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Рис. 2.20 Питомий тепловий потік на топкових поверхнях: 

а– топка з аксіальним виходом; б – топка з боковим виходом; в – топка 

водотрубно-димогарного котла 
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Рис. 2.21 Питомий тепловий потік на поверхнях нагріву топки водотрубно-

димогарного котла: 

1 – екранний пучок; 2 – бокова стінка 
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Таблиця 2.6 

Вміст оксиду вуглецю та водню у димових газах на виході із топки 

Тип пристрою 
Вміст СО, 

ppm 

 Вміст Н2,     

     ppm            

1. Топка з аксіальним виходом 359 21 

2. Топка з боковим виходом 402 26 

3. Топка водотрубно-димогарного котла 334 64 

 

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 1800 К. 

Зниження рівня локальної 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 2.23, а розподіл концентрацій оксиду NO у топковому 

просторі наведений на рисунку 2.24. Аналіз свідчить, що у топці водотрубно-

димогарного котла зона формування оксидів азоту локалізована у фронтальній 

частині топкового простору. 

Засобами моделювання проведений розрахунок середніх концентрацій 

оксидів азоту на виході із топкового простору (таблиця 2.7). Осереднення 

концентрацій виконане по масі (Mass-Weight Average) при умові 3% надлишку О2. 

Таблиця 2.7  

Концентрації оксиду азоту у димових газах на виході із топкового простору 

Тип пристрою Концентрації NO, ppm 

1. Топка з аксіальним виходом 35 

2. Топка з боковим виходом 32 

3. Топка водотрубно-димогарного котла 23 

 

Характерною відмінністю водотрубно-димогарного котла від котлів 

типових конструкцій є наявність в топці системи екранних труб, що працюють в 

складних термічних умовах. Конструкція топки поставила вимогу оцінки надійності 
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її роботи за допомогою використання матеріалів моделювання. Жорсткість 

конструкції, яка обмежує експлуатаційні можливості жаротрубно-димогарних 

котлів, привертала увагу протягом тривалого часу [106,153,154]. З цієї причини 

поверхні нагріву жаротрубно-димогарних котлів, як правило, виготовляються з 

м'якої і пластичної низьковуглецевої сталі. Термічні напруження та пошкодження, 

що виникають в таких котлах і приводять до аварійних зупинок, вивчалися багатьма 

авторами [38,119,154…157] і відображені в нормативній документації [120]. 

Фактори, які спричиняють пошкодження металу поверхонь нагріву жаротрубно-

димогарних котлів, можна розділити на такі групи: 

– термодеформаційне старіння; 

– механічна втома; 

– місцеві пошкодження, викликані високими температурними градієнтами; 

– пошкодження, що виявляються при дії циклічних теплових навантажень, 

пов'язані із наявністю місцевих механічних дефектів і концентраторів напруги. У 

загальному випадку, жаротрубно-димогарний котел можна розглядати як 

конструкцію, що складається з механічно сполучених елементів (термомеханічних 

пар). Елементи пар працюють в різних температурних умовах. Термомеханічними 

парами, наприклад, можна вважати жарову трубу з обичайкою котла, або димогарні 

труби з обичайкою. Про температурний стан елементів термомеханічних пар можна 

скласти уяву за даними таблиці 2.8. 

Пружно-пластичні деформації, що виникають в елементах жаротрубно-

димогарних котлів при періодичних включеннях в роботу пальника, мають 

циклічний характер. Напруження, які створюються тиском води у водяному 

просторі, практично мають постійне значення. Топка водотрубно-димогарного котла 

включає термомеханічну пару – труби екранної системи і жарову трубу. 

Розглядаючи топку з врахуванням теорії опору матеріалів, для даної конструкції 

можна прийняти модель навантаження, що складається з тонкостінного циліндра 

(жарової труби), закріпленого між двома стінками (кільцевими трубними дошками). 

Стінки сполучені повздовжніми зв'язками (трубами екранної системи). Зв'язки 

кріпляться до стінок фронтальними зварними швами. Сумарна площа перетину 
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Рис. 2.22 Концентрація оксиду вуглецю у топковому просторі, переріз типу 2: 

а– топка з аксіальним виходом; б – топка з боковим виходом; в – топка 

водотрубно-димогарного котла 
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Рис. 2.23 Зони утворення оксидів азоту, переріз типу 2: 

а– топка з аксіальним виходом; б – топка з боковим виходом; в – топка 

водотрубно-димогарного котла 
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Рис. 2.24 Розподіл концентрацій оксиду NO, переріз типу 1: 

а– топка з аксіальним виходом; б – топка з боковим виходом; в – топка 

водотрубно-димогарного котла 

 

повздовжніх зав’язків перевищує площу перетину циліндра. Циліндр знаходиться 

під дією зовнішнього тиску Р (тиск мережної води). Схема навантаження елементів 

топки водотрубно-димогарного котла приведена на рисунку 2.25. В процесі роботи 

циліндр і повздовжні зв'язки мають різну температуру  (температура циліндра 
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Таблиця 2.8 

Середні значення теплових потоків і температура металу поверхонь нагріву 

Поверхня нагріву 
Середній тепловий 

потік, Вт/м2 

Середня температура 

металу, К 

Котел з топкою з боковим виходом: 

 

- димогарні труби                               14231                                               433 

- вогньові труби                                  35487                                               445 

- бокова поверхня  

жарової труби                                   61110                                               447       

- обичайка                                                -                                                   353 

Водотрубно-димогарний котел: 

- димогарні труби                                 9069                                               431 

-  вогньові труби                                 30357                                               443 

- бокова поверхня  

жарової труби                                  15402                                                436       

      -   экранні труби                                   42427                                                361 

      -   обичайка                                              -                                                     353 

 

перевищує температуру зв'язків). Циліндр прагне до розширення, чому 

перешкоджають зв'язки. У результаті появляються реакції, які направлені вздовж осі 

циліндра. Із рівняння рівноваги теорії опору матеріалів маємо: 

 

  0BA RRX . 

 

 

 

Рис. 2.25 Схема навантаження елементів топки 

водотрубно-димогарного котла: 

  1 – жарова труба; 2 – труби екранної системи; 

3 – кільцева трубна дошка 

 

 

Звідки RRR BA  . Осьова сила у циліндрі дорівнює:  

RN  . 

Внаслідок жорсткого закріплення циліндру його довжина не змінюється і 0l . 

Укорочення вільного циліндру, яке створюється повздовжніми силами: 

ц

N
FE

lN
l
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де l – довжина циліндру; E – модуль нормальної пружності металу; Fц – площа 

перерізу циліндру. Температурне подовження при сталій середній температурі 

циліндру Тц дорівнює: 

 

l

ццT TldxхTl
0

)(   , 

де αº – коефіцієнт температурного розширення металу. Загальне подовження можна 

записати: 

                  ц

ц

TN Tl
FE

lR
lll 




                                              (2.1) 

Враховуючи, що Δl=0, рівняння (2.1) приймає вигляд: 

 

ц

ц

Tl
FE

lR




  , 

і остаточно отримуємо: 

цц FETR   . 

 При одночасному нагріві термомеханічної пари екранний трубний пучок - жарова 

труба  і введенні різниці температури ΔТ, можна записати: 

                                    цFETR                                             

Різниця температури ΔТ=Тжт-Тек, де Тжт – середня температура металу жарової 

труби; Тек – середня температура екранних труб. Вузлами, найбільш схильними до 

впливу термічних осьових зусиль в топці водотрубно-димогарного котла є флангові 

зварні шви в місцях кріплення труб екранної системи до кільцевих трубних дошок.  

Зварні шви є концентраторами напруги, тому у розрахунках на міцність необхідно 

вводити поправку у вигляді коефіцієнта концентрації напружень, який в даному 

випадку дорівнює Kσ=3÷4 [158]. 

Розрахунок напружень, викликаних температурними розширеннями 

жарової труби водотрубно-димогарного котла, виконані за такими вихідними 

даними: 

– матеріал поверхонь нагріву-Ст3сп; 

– температура металу жарової труби Тжт=436 К (таблиця 2.7); 

– температура металу  екранних труб Тек=361 К (таблиця 2.7); 

– коефіцієнт температурного розширення сталі Ст3сп, α= 13,4·10-6/°С [158]; 

– нормальний модуль пружності сталі Ст3сп, Е=189·103н/мм2 [158]; 
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– площа перерізу жарової труби Fц=154 мм2 (розраховується на підставі 

конструкторської документації на котел КВВД-0,63 Гн – креслення Пз-508.03.000 

СБ «Топка в сборе», додаток 3); 

– сумарна площа перерізу зварних швів екранних труб Fзшек=11360 мм2 

(розраховується на підставі конструкторської документації на котел КВВД-0,63 Гн; 

– креслення Пз-508.03.000 СБ «Топка в сборе», додаток 3); 

–  товщина бокової стінки жарової труби S=7 мм (конструкторська 

документація  на котел КВВД-0,63 Гн  – креслення Пз-508.03.000 СБ «Топка в 

сборе», додаток 3); 

– внутрішній діаметр жарової труби Dжтвн=616 мм (конструкторська 

документація  на котел КВВД-0,63 Гн  – креслення Пз-508.03.000 СБ «Топка в 

сборе», додаток 3); 

– розрахунковий тиск мережної води Р=0,59 МПа. 

Осьова сила, яка створюється при нагріві жарової труби: 

2925115410189)361436(104,13 36  

цFETR  н. 

Еквівалентне напруження у перерізі зварних швів екранних труб з урахуванням 

концентрації напружень: 

0,9
11360

29251
5,3 

зшек

зшек
F

R
K МПа. 

Отримане значення напруження є значно нижчим межі витривалості, яка для 

зварних швів низьковуглецевих сталей дорівнює 34,3…49,0 МПа [159]. Таким 

чином, враховуючи що при відсутності горіння у топці котла зварні шви екранних 

труб знаходяться у ненавантаженому стані та виходячи із вимог п. 5.1.5.2.5 [160], 

розрахунок топки котла на малоциклову втомленість можливо не проводити. 

Приведене напруження, що спричиняється тиском мережної води на жарову 

трубу, без врахування поправок, можна отримати за формулою п. 3.2.3.1. [160]: 

   
2,26

72

761659,0

2












S

DP жтвн
жт


 МПа. 

Отже, можна стверджувати, що напруження, викликані температурними 

розширеннями у зварних швах жаротрубно-димогарних котлів, можуть досягати 

значних величин. Еквівалентне напруження у перерізі зварних швів екранних труб 
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топки водотрубно-димогарного котла може досягати 34% від приведеного 

напруження, яке спричиняється тиском мережної води на жарову трубу. 

Нерівномірний розподіл теплових потоків по поверхні жарової труби спроможний 

створювати умови для пружної деформації жарової труби і її відхилення від 

повздовжньої осі. У топках із транзитним (інверсійним) рухом продуктів згорання та 

боковим виходом таке явище спричиняє додаткове навантаження вогньовим трубам, 

які жорстко закріплені до жарової труби. Схильність топок до формування таких 

навантажень можна оцінити за допомогою діаграми на рис.2.26, побудованої на базі 

даних моделювання. Бокова стінка жарової трубі у аксіальному напрямку розбита 

кутами 5° і 10° на 19 площин (рис.2.27). Тепловий потік розраховувався окремо для 

кожної з площин. Розрахунок теплосприймання поверхонь нагріву топки 

водотрубно-димогарного котла також включав в себе поверхні труб екранного 

пучку (рис.2.26 в). При цьому поверхня кожної окремої екранної труби попадала у 

межі кута. Кут «0» на діаграмі відповідає верхній точці жарової труби, кут «180» - 

нижній відповідно. Аналізуючи криві, представлені на рис. 2.26, можна 

стверджувати, що теплові потоки на боковій стінці жарової труби топки 

водотрубно-димогарного котла розподілені більш рівномірно, ніж на боковій стінці 

топки з транзитним (інверсійним) рухом продуктів згорання та боковим виходом. 

Нерівномірність розподілу теплових потоків на екранних трубах топки водотрубно-

димогарного котла (рис. 2.26 в) не може суттєво впливати на деформацію жарової 

труби, оскільки завдяки примусовій конвекції мережної води і наявності високих 

коефіцієнтів тепловіддачі екранні труби охолоджуються інтенсивно і максимальна 

різниця температури металу між окремими екранними трубами при розрахунковій 

роботі котла становить малу величину і є порівнянною з загальною точністю 

розрахунків (за розрахунками така різниця не перевищує 3°). Перехід топки 

водотрубно-димогарного  на роботу при частковому навантаженні (1-й ступінь 

горіння) (рис. 2.28) характеризується зміною об’єму та локалізації зон рециркуляції 

топкових газів. Перехід супроводжується зменшенням теплового напруження 

топкового об’єму, а також підвищенням надлишку повітря (див. рис.3.5 та додаток 

5). У кінцевому рахунку, перехід на часткове навантаження практично не впливає на 
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концентрацію оксидів азоту на виході із топки, що підтверджують результати 

моделювання. 
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Рис.2.26 Діаграма розподілу теплових потоків по поверхні жарової труби і 

екранних труб: 

а– топка з аксіальним виходом; б – топка з боковим виходом; в – екранні труби 

топки водотрубно-димогарного котла; г – жарова труба топки водотрубно-

димогарного котла 

 

  

 

 

 

Рис. 2.27 Схема поділу поверхні жарової труби та екранних 

труб для розрахунку розподілу теплових потоків (вид з 

сторони фронтальної стінки топки) 

 

 



 

 

 

121 

 

Рис. 2.28  Зміна умов формування оксидів азоту при переході топки 

водотрубнодимогарного котла на роботу при частковому навантаженні 

а – швидкість у топковому просторі; б – температура у топковому просторі 

 

 

2.3 Тепловий розрахунок топки водотрубно-димогарного котла 

Питанням теплового розрахунку топок котлів присвячена велика кількість 

робіт. В них розрахунок топок малої та середньої потужності пропонується 

виконувати за різними методами, які можливо розділити на чотири групи. До 

першої слід віднести методи, які використовують положення напівемпіричного 

методу Центрального котлотурбінного інституту ім. І. І. Ползунова (ЦКТІ) 

[74,116,171…164]. До другої слід віднести середньоінтегральні методи, включаючи 

метод ЕНІН АН СРСР [106,163…170]. В-третіх, вивчення теплообміну і розрахунок 

теплосприймання у камерах згорання та топках може проводитися за допомогою 

натурного моделювання [171,172]. В-четвертих, слід додати диференційний метод, 

який полягає у математичному моделюванні топкових процесів на основі сумісного 

Швидкість, м/с 

Температура, К 
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числового вирішення системи диференційних рівнянь за допомогою комп’ютерних 

програмних комплексів [111,124,173]. 

Розрахунки топок котлів малої потужності, виконані за вимогами 

Нормативного методу, як свідчить досвід, можуть призводити до значних похибок 

[161,164,174…176]. Серед основних причин, які ускладнюють використання 

положень Нормативного методу, називаються [161]: 

– наявність особливостей розвитку факелу, які не враховуються 

Нормативним методом; 

– мала товщина шару, який випромінює (при числах Бугера <0,5), погіршує 

умови для променистого теплообміну і, як слідство, створює необхідність 

враховувати конвективний топковий теплообмін. 

Розмаїття підходів у теплових розрахунках малопотужних топок свідчить 

про те, що єдиний коректний метод теплового розрахунку таких пристроїв до даного 

часу не визначений. Отже, на думку автора, розроблення коректного методу 

розрахунку жарових труб-топок неможливе без комплексного врахування 

конструктивних та технічних характеристик таких топок і пальників, якими вони 

оснащені, а також топкових теплофізичних показників. 

 

2.3.1 Визначення теплофізичних показників та характеристика умов роботи 

жарових труб-топок 

Технологічним процесам у топках сучасних опалювальних жаротрубно-

димогарних котлів властиві певні теплофізичні характеристики, які відрізняють 

топкові процеси таких котлів від іншого газоспоживчого обладнання. Безсумнівно, 

що теплові розрахунки топок котлів треба проводити враховуючи теплофізичні 

показники їх роботи. З цією метою визначені основні критерії (критерій Бугера та 

топкове число Рейнольдса), а також теплонапруженість топок типового ряду 

жаротрубно-димогарних котлів. У якості топок такого типового ряду взяті топки 

котлів типу Vitoplex 100 SX німецької фірми Viessmann. Показники розраховані за 

даними підприємства-виробника [177]. Також визначені показники топок типового 

ряду водотрубних котлів. У якості топок такого типового ряду взяті топки 
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вітчизняних котлів E-1,0-0,9 Г, Е-1,6-0,9 ГМ, ДКВР-2,5-13 ГМ, E-2,5-0,9 ГМ. 

Показники топок типового ряду водотрубних котлів використовувалися в якості 

бази для порівняння та були розраховані на основі довідкових даних [65,113]. 

Результати розрахунків критеріїв Бугера, топкового числа Рейнольдса та теплової 

напруженості топкового об’єму для типових рядів котлів наведені на рис. 

2.29…2.31. На основі отриманих даних побудовані криві, які характеризують 

осереднену залежність параметрів від теплової потужності пальникових пристроїв, 

якими оснащені котли. На рисунках суцільна крива лінія характеризує типовий ряд 

топок  жаротрубно-димогарних котлів, переривчаста – водотрубних. Аналізуючи 

дані рис. 2.29…2.31 можна сказати, що умови теплообміну у топках жаротрубно-

димогарних котлів значно відрізняється від умов, які створюються у еквівалентних 

за потужністю топках водогрійних. Загальною характерною особливістю роботи 

топок жаротрубно-димогарних котлів є робота із меншими числами Бугера та 

більшими топковими числами Рейнольдса у порівнянні із топками водотрубних 

котлів, еквівалентних за тепловою потужністю. Топки жаротрубно-димогарних 

котлів у значному діапазоні теплової потужності працюють із наявністю оптично 

прозорої топкової середи при числах Bu<0,5. В топках жаротрубно-димогарних 

котлів тепловою потужністю більше 100 кВт формується турбулентний рух топкової 

середи. Встановлено, що при збільшенні теплової потужності топкова середа стає 

оптично щільною (при Bu>0,5) коли діаметр жарової труби-топки перевищує 1400 

мм., що може мати місце в жаротрубно-димогарних котлах типового ряду при 

зростанні теплової потужності більше 11 МВт. Значення топкового числа 

Рейнольдса у жарових трубах-топках швидко зростає, що пояснюється збільшенням 

теплової напруженості топкового об’єму при зростанні теплової потужності. 

Практично, топки жаротрубно-димогарних котлів тепловою потужністю більше 0,63 

МВт вже працюють при розвиненому турбулентному русі топкової середи. Хід 

теплообміну у топках водотрубних котлів має дещо інший характер. Теплова 

напруженість топкового об’єму при збільшенні теплової потужності у таких котлах 

практично не змінюється. Зростання числа Рейнольдса при збільшенні потужності 
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Рис. 2.29 Залежність числа Бугера від теплової потужності пальника для типового 

ряду топок жаротрубно-димогарних та водотрубних котлів 
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Рис. 2.30 Залежність топкового числа Рейнольдса від теплової потужності 

пальника для типового ряду топок жаротрубно-димогарних та водотрубних котлів 
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Рис. 2.31 Залежність теплового напруження топкового об'єму  від теплової 

потужності пальника для типового ряду топок жаротрубно-димогарних та 

водотрубних котлів 

 

проходить повільно. Поява розвиненого турбулентного руху спостерігається у 

топках водотрубних котлів тепловою потужністю більше 1,8 МВт, які працюють із 

наявністю оптично щільної топкової середи, де Bu>0,5 і умови для передачі значної 

частини теплоти конвекцією відсутні. Очевидно, що у тепловому балансі жарових 

труб-топок, порівняно із топками водотрубних котлів еквівалентної потужності, 

доля теплоти, яка передається шляхом конвекції, може бути більшою. Відомо, що 

напівемпіричні методики розрахунків дають задовільний результат у певному 

діапазоні тих чи інших параметрів. Саме тому значна кількість теплоти (більше 10% 

[167,172]), яка передається конвекцією у тепловому балансі жарових труб-топок, 

спричиняє значні похибки у теплових розрахунках за напівемпіричною методикою 

ЦКТІ. Поступове зростання чисел Бугера та топкового числа Рейнольдса при 

збільшенні теплової потужності топки типового ряду жаротрубно-димогарних 

котлів, підтверджує висновок, викладений у главі 2.2, а саме: відтворення 
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теплообміну у жаровій трубі-топці котла при створенні малопотужної фізичної 

моделі такої жарової труби-топки не уявляється можливим. 

Показники інших газоспоживчих топок та камер згорання циліндричної 

форми, отримані експериментальним шляхом, наведені у таблиці 2.9. 

Розрахунки даних для рис. 3.28…3.30 та таблиці 2.9 виконані за 

спрощеною методикою [116] з припущеннями: 

– паливо типового ряду жаротрубно-димогарних котлів, прийнято за 

рекомендацією спеціалістів фірми Viessmann, склад палива наведений у тепловому 

розрахунку топки котла Vitomax 200 (додаток 1); 

–  паливом для типового ряду водотрубних котлів та камери згорання 

Інституту Газу НАНУ є природний газ із узагальненими характеристиками [116]; 

–  паливом для котла Jonston 125 НР є природний газ із узагальненими 

характеристиками [115]; 

– коефіцієнт збереження теплоти топкових пристроїв, згідно із 

рекомендаціями [116], складає 0,975; 

– коефіцієнт надлишку повітря у камер згорання на основі даних 

[128,178,180]; 

– коефіцієнт надлишку повітря дорівнював 1,08 у топок котлів тепловою 

потужністю до 1,4 МВт та 1,15 у котлів тепловою потужністю 1,4 МВт та більше; 

Таблиця 2.9  

Теплотехнічні характеристики газоспоживчих топок та камер згорання циліндричної 

форми 

Характеристики 

Тип камери згорання або топкового пристрою 

Камера 

згорання 

Інституту 

Газу 

НАНУ, 

[178] 

Камера 

згорання 

«Harwell 

furnace», 

[128] 

Камера 

згорання 

С 492, 

[180] 

Топка 

котла 

Vitomax 

200, 

[100] 

Топка 

котла 

Jonston 

125 НР, 

[115] 

Топка 

водо-

трубно-

димо-

гарного 

котла 

1. Паливо газ із 

узагальне-

ними 

характе-

ристиками 

пропан метан 

газ із 

узагальненими 

характеристиками 

газ 

газопро-

від 

Угерско-

Гнездичі 

2. Теплова потужність 

пальника, МВт 
0,0117 0,0591 0,082 2,283 1,498 0,680 
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3. Адіабатична 

температура горіння, К 
2178 1621 1895 2177 2258 2202 

4. Температура на виході 

із топки, К 
1364 616 1126 1523 1566 1187 

5. Коефіцієнт надлишку 

повітря 
1,08 1,71 1,4 1,15 1,15 1,08 

6. Середня швидкість 

руху продуктів згорання, 

м/с 

10,6 1,4 1,0 6,6 5,8 4,7 

7.Топкове число 

Рейнольдса 
2255 4189 2425 24765 18052 11318 

8. Число Бугера 0,065 0,184 0,211 0,350 0,290 0,332 

9. Теплове напруження 

топкового об’єму,  

МВт/м3 

 

10,42 

 

 

0,93 

 

 

0,52 

 

 

1,43 

 

 

0,89 

 

 

1,50 

 

 

– ККД котлів дорівнював 92,7% для котлів тепловою потужністю до 1,4 

МВт, та 92,0% для котлів тепловою потужністю більше 1,4 МВт; 

– температура димових газів на виході із топки дорівнювала 1473 К, 

встановлена на основі даних [35] і прийнята однаковою для топок типового ряду 

жаротрубно-димогарних котлів; 

– температура димових газів на виході із топки прийнята на основі даних 

теплового розрахунку топки котла ДКВР-10-13, дорівнювала 1323 К [179] і 

вважалася однаковою для топок типового ряду водотрубних котлів; 

– температура дуттьового повітря у всіх випадках приймалася 20°С. 

Аналізуючи дані таблиці 2.9 можна сказати, що малопотужні циліндричні 

камери згорання (камера згорання Інституту Газу НАНУ та камера згорання 

«Harwell furnace») характеризуються високими значеннями числа Рейнольдса, 

високим тепловим напруженням об’єму і, у порівнянні із жаровими трубами-

топками котлів, можуть вважатися газоспоживчими пристроями форсованого типу. 

Тому побудова аналогій між ходом технологічних процесів у жарових трубах-

топках котлів на основі дослідних даних, отриманих для лабораторних камер 

згорання, не завжди уявляється можливою. 

Іншими характерними умовами, які супроводжують роботу топок 

жаротрубно-димогарних котлів, являються: 

– формування обширних зон рециркуляції газів у топковому об’ємі; 
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– положення зони максимальної температури по довжині топки, яке не є 

сталим; 

– наявність у топок поверхонь нагріву з різними умовами конвективного 

теплообміну. 

 

2.3.2 Порівняльний аналіз методів теплового розрахунку жарових труб-топок  

Розглянемо як описані умови роботи жарових труб-топок можуть бути 

враховані різними методиками розрахунків. Зони рециркуляції топкових газів 

формуються у фронтальній частині жарової труби. Довжина таких зон складає від 25 

до 30% довжини топкового об’єму, що зафіксовано результатами моделювання. 

Формування таких зон також зафіксовано роботами, які стосуються подібних 

топкових пристроїв [108…112]. Рух димових газів від межи зони рециркуляції і далі, 

вздовж бокової стінки жарової труби, у напрямках фронту і тилу, є нестабілізованим 

та подібним до відомого у теорії теплообміну примусового турбулентного руху 

рідини на початковій ділянці каналу круглого перетину. Тому застосований 

багатьма авторами розрахунок конвективного теплообміну в жаровій трубі-топці 

через формулу Михєєва, або критеріальну залежність виду Nu = A⋅Re n⋅ Pr m 

[41,70,152,161,163,167,174] слід проводити окремо для фронтальної та тилової 

ділянок бокової стінки жарової труби і корегувати поправками (множниками) на 

початкову теплову ділянку, про що зазначено у відомих теоретичних роботах з 

теплообміну [135,181]. 

Тепловий розрахунок жарової труби-топки також слід корегувати в 

залежності від відносного положення максимуму температури по довжині топки. 

Розташування цього максимуму може бути різним і визначається особливостями 

конструкції пальника і топки. Із наявних методик теплового розрахунку 

[74,106,116,117,161…170] лише нормативний метод ЦКТІ [117] та методики, 

створені на його основі [116,161…163] дозволяють корегувати розрахунок 

теплосприймання в залежності від відносного положення максимуму температури 

через відомий параметр М. 
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Топка з боковим виходом та топка водотрубно-димогарного котла, на 

відміну від прямолінійного руху димових газів у топці із аксіальним виходом, мають 

поворотну ділянку, розташовану у тиловій частині топкового простору. У 

теоретичних роботах з теплообміну [135,181] відомо, що турбулентний рух рідини 

на поворотних ділянках каналів інтенсифікує конвективний теплообмін і спричиняє 

багатократне зростання коефіцієнта тепловіддачі. Крім того, на частині екранного 

пучка у топці водотрубно-димогарного котла виникають умови для значної 

локальної інтенсифікації конвективного теплообміну. Це може відбуватися, 

наприклад, при поперечному омиванні топковими газами поверхні труб у пучку. 

Тому методикою теплового розрахунку топки водотрубно-димогарного котла слід 

враховувати зміну умов теплообміну на топкових поверхнях. Різниця умов 

конвективного теплообміну на поверхнях повинна враховуватися через осереднення 

коефіцієнта тепловіддачі по площі поверхонь нагріву, як це прийнято робити у 

загальній практиці розрахунків теплообміну. Розглянуті методики 

[74,106,116,117,161…170] не пропонують диференціації розрахунку 

теплосприймання по окремим конвективним топковим поверхням нагріву. У 

підсумку слід зазначити, що методики теплового розрахунку, викладені в 

[106,116,117,161…170], не відображають умов роботи жарових труб-топок 

належним чином, на практиці ці методики виявляють недоліки при спробі 

розрахувати топку водотрубно-димогарного котла. Крім того, методики  [106, 

161…170], у порівняні із нормативною методикою ЦКТІ, не сприяють спрощенню 

теплового розрахунку, не кажучи про те, що необхідність використання положень 

Нормативного методу для розрахунку газоспоживчих жарових труб-топок у 

спеціалістів не викликає заперечень. 

На думку автора, методика теплового розрахунку [74], складена  

А.М. Гурвичем для розрахунку топок із значною частиною теплоти, яка передається 

шляхом конвективного теплообміну, заслуговує на окрему увагу. Положення цієї 

роботи стали основою для методу теплового розрахунку ЦКТІ. Необхідність 

врахування конвективного теплообміну в цій роботі оцінювалася за значенням 
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параметра 
6,025.0)( тгР

т

VVВ

F


 , де Fт – топкова поверхня, яка приймає участь у 

конвективному теплообміні, а Vт – топковий об’єм. Значення параметра ρ в дослідах 

перевищувало 0,1. При цьому мінімальні значення числа Рейнольдса для 

досліджених топкових пристроїв знаходилися у діапазоні 50·103…300·103. Інших 

рекомендацій, щодо умов, при яких необхідно враховувати топковий конвективний 

теплообмін, в роботі [74] не надавалося. Методика розрахунку жарових труб-топок 

розроблялася її автором на дослідницьких матеріалах, отриманих при спалюванні 

доменного газу. Робота опублікована багато років тому. Використання природного 

газу у якості палива для котлів у СРСР на той час було обмеженим. Очевидно, що за 

своїми фізичними властивостями доменний газ значно відрізняється від природного 

(зокрема, за теплотворною здатністю та вмістом баластних газів). Саме тут 

необхідно звернути увагу на відмінність умов роботи топок сучасних жаротрубно-

димогарних котлів від топок, які досліджувалися А. М. Гурвичем, а саме: значення 

топкового числа Рейнольдса для топок сучасних жаротрубно-димогарних котлів 

тепловою потужністю від 100 кВт до 1 МВт коливається в межах 2·103…13·103, а 

значення параметра ρ виявляється >>0,1. На жаль, в роботі [74] немає відомостей 

щодо конструкції та технічних характеристик пальникових пристроїв, якими були 

оснащені досліджені топки. Тому рекомендації, розроблені А.М. Гурвичем щодо 

розрахунку жарових труб-топок, як показано нижче, без відповідних поправок не 

можуть використовуватися для розрахунків жарових труб-топок сучасних котлів, які 

споживають природний газ. 

 

2.3.3 Корегування методики ЦКТІ у розрахунках жарових труб-топок. 

Тепловий розрахунок топки водотрубно-димогарного котла 

А.М. Гурвичем у роботі [74] запропоноване для розрахунку безрозмірної 

температури димових газів на виході із жарової труби-топки наступне вираження: 
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де С – експериментальна стала. Очевидно, що лівий множник цього вираження 

являє собою вираження безрозмірної температури, яке застосовується у розрахунках 

топок, де конвективна складова у тепловому балансі являється малою величиною, а 

топкова середа являється оптично щільною. Правий множник (у дужках) був 

введений у якості поправки для врахування  конвективного теплообміну. Виходячи 

із відомого опису безрозмірної температури за [117], вираження 2.2 можна 

переписати в редакції: 
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                               (2.3) 

Розрахунок безрозмірної температури (лівий множник залежності 2.3) може 

проводитися і за методикою, наведеною в [117]. Розглянемо від’ємник у правому 

множнику залежності 2.3 який, згідно із [74], можливо записати: 
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де λ – коефіцієнт теплопровідності димових газів, Tф – ефективна температура 

топкової середи, Tст – температура стінок топки, Сср – середня теплоємність димових 

газів. Параметри λ та Сср визначаються по ефективній температурі топкової середи.  
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1


  являє загальне вираження коефіцієнта конвективної 

тепловіддачі. На підставі теорії подібності, яка встановлює зв'язок між критерієм 

Нусельта та критеріями Рейнольдса і Прандля, для від’ємника застосуємо таку 

форму: 
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де Nu   – число Нусельта, осереднене по конвективній топковій поверхні.  

Залежність для розрахунку безрозмірної температури, сформульована на основі 

методики ЦКТІ, в такому разі прийме вигляд: 
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Таким чином, пропонується розраховувати теплосприймання жарової труби-топки з 

корекцією відносного положення зони максимальної температури та врахуванням 

конвективного теплообміну через осереднене число Нусельта. Результати теплових 

розрахунків жарових труб-топок котлів різних конструкцій, виконані за різними 

методиками, наведені в таблиці 2.10, де №№1…5– топки з аксіальним виходом 

(камера згорання С 492, топки котлів Jonston 125 НР, Vitomax 200, Jonston 400 НР та 

топка котла типової конструкції з аксіальним виходом), №6– топка котла типової 

конструкції з боковим виходом, №7– топка водотрубно-димогарного котла. 

Конструктивні та технічні характеристики топки котла Jonston 125 НР для 

розрахунків встановлювалися за даними підприємства-виробника та на основі 

дослідних даних [115,126,127]. Конструктивні та технічні характеристики топки 

котла Jonston 400 НР можна знайти в [182]. Теплові розрахунки топок котлів та 

камери згорання С 492 наведені в додатку 1. 

Розрахунки у таблиці 2.10 виконані за наступних умов: 

– паливо для котла Vitomax 200 прийнято за рекомендацією спеціалістів 

фірми Viessmann, склад палива наведений у тепловому розрахунку топки котла 

Vitomax 200 (додаток 1); 

–  паливо для камери згорання інституту Газу НАНУ – природний газ із 

узагальненими характеристиками за [116]; 

–  паливо для  котлів Jonston 125 НР та Jonston 400 НР – природний газ із 

узагальненими характеристиками за [115]; 

– коефіцієнт збереження теплоти прийнятий 0,975, згідно з рекомендаціями 

[116]; 

– коефіцієнт надлишку повітря в камерах згорання прийнятий на основі 

дослідних даних [128,178,180]; 

– значення коефіцієнту надлишку повітря у топок котлів приймалося на 

основі наявних дослідних даних та даних підприємства-виробника [129,131,183] а 

саме: у топок котлів тепловою потужністю до 1,4 МВт α=1,08 та α=1,15 у котлах 

тепловою потужністю більше 1,4 МВт відповідно; 

– температура дуттьового повітря у всіх випадках складала 20°С. 
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Теплові розрахунки вимагали додаткових відомостей про розташування у топках 

зон рециркуляції та зони максимальної температури. На основі даних робіт 

[108…112] та даних моделювання прийнято наступне: 

– довжина зон рециркуляції дорівнює 25% довжини топкового простору; 

– зона максимальної температури розташована на середині довжини 

топкового простору. 

Про умови роботи топок котлів  Jonston 125 НР та Jonston 400 НР треба 

окремо додати наступне. На відміну від інших топок, топки котлів Jonston 125 НР та 

Jonston 400 НР оснащені вбудованими вихровими пальниками (див. рис. 2.4). З цієї 

причини зони рециркуляції в об’ємі таких топок практично відсутні, а зона 

максимальної температури зміщена до фронту топки. 

Як то видно на прикладі даних таблиці 2.10, жарові труби-топки із 

значеннями чисел Бугера менше 0,5 і топковими числами Рейнольдса до 1,8·104 

можуть розраховуватися за рекомендаціями Нормативного методу. Розрахунки 

жарових труб-топок із значеннями чисел Рейнольдса більше 1,8·104 та розрахунки 

топки водотрубно-димогарного котла потребують корегувань. Розбіжності між 

розрахунком за корегованою методикою та даними експериментів і моделювання не 

перевищують 2 %. 

Число Нусельта у розрахунках безрозмірної температури за запропонованою 

Таблиця 2.10  

Результати теплових розрахунків топок жаротрубно-димогарних котлів та топки 

водотрубно-димогарного котла 

Показник 
№ топки 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теплова потужність 

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

2. Параметр ρ 1,54 0,93 0,78 0,82 1,01 1,17 2,26 

3. Топкове число 

Рейнольдса,  
2425 18052 24765 41799 10570 10956 11986 

4. Число Бугера Bu 0,21 0,29 0,35 0,38 0,26 0,26 0,33 

5. Температура 

адіабатичного горіння, 

К 

1895 2258 2177 2258 2202 
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6. Фактична температура 

на виході із топки, К 
1126 1566 1523 1489 1466 1443 1187 

7. Температура на виході 

із топки,  розрахована 

за Нормативним 

методом, К  

1113 1564 1578 1635 1468 1465 1408 

8. Температура на 

виході із топки, 

розрахована за 

методикою  А.М. 

Гурвича із врахуванням 

конвективного 

теплообміну, К 

- 

 

 

- 

 

 

1477 

 

1561 

 

- - 1436 

9. Температура на виході 

із топки, розрахована за 

методикою ЦКТІ із 

врахуванням конвек-

тивного теплообміну, К 

- - 1500 1486 - - 1142 

 

автором залежністю 2.4 осереднюється наступним порядком. Загальною 

конвективною поверхнею нагріву котлів із топковим числом Рейнольдса більше 

18·103  (теплова потужність котла перевищує 1,3 МВт) слід вважати суму площини 

охолоджуваної частини фронтального екрану та бокової стінки. За браком 

достовірних даних щодо опису конвективного теплообміну у зонах рециркуляції 

циліндричних топок, число Нусельта для поверхонь, розташованих у зонах 

рециркуляції (фронтальний екран та 25…30% бокової стінки жарової труби) та для 

решти поверхні жарової труби пропонується визначати за формулою Міхєєва, яка 

описує рух рідини в трубі круглого перетину [181]: 

43.08.0021,0 rPReNu   

Число Нусельта осереднюється через коефіцієнт поправлення εl/d. Коефіцієнт 

поправлення визначається окремо для поверхонь, розташованих у зоні рециркуляції 

(фронтальна конвективна поверхня) та для решти поверхні бокової стінки (тилова 

конвективна поверхня). Осереднення коефіцієнта проводиться за формулою: 

т

ттl/dтфdфl

l/d
F

FF 
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де l/dф та фF  – коефіцієнт поправлення та площа фронтальної конвективної 

поверхні, l/dт та ттF – коефіцієнт поправлення та площа тилової конвективної 

поверхні. 

Осереднене число Нусельта визначається за формулою: 

43,08,0

/ 021,0 rPReNu dl   .                               (2.5) 

У випадку, якщо топка котла оснащена вихровим пальником з вогнетривкою 

амбразурою і зони рециркуляції димових газів відсутні (прикладом являються котли 

Jonston 125 НР та Jonston 400 НР), то число Нусельта та коефіцієнт поправлення εl/d  

не осереднюються та розраховуються за методикою [181]. Параметри потоку у 

розрахунках числа Нусельта визначаються по ефективній температурі топкової 

середи [117]: 
//

таф 925,0  TT , К. Надалі визначається питома безрозмірна 

температура за формулою (2.4). 

У тепловому розрахунку топки водотрубно-димогарного котла слід 

враховувати наступне. Нормативна методика ЦКТІ, у чому можна пересвідчитись на 

основі даних таблиці 2.9, враховує конвективний теплообмін у жарових трубах-

топках котлів тепловою потужністю до 1,3 МВт. Таким чином, у розрахунках топки 

водотрубно-димогарного котла необхідно ввести поправлення на конвективний 

теплообмін, який має місце на поверхнях нагріву, встановлених у простір жарової 

труби, а саме – на трубному екранному пучку. Для цього слід проаналізувати 

аеродинаміку, розглянувши рис. 2.16 в та 3.28 а. Аеродинамічні умови, які 

складаються у топці та на поверхні нагріву трубного пучка можна проілюструвати 

на рис. 2.32. У зоні 1 формується зона рециркуляції, в який переважає рух газів, 

направлений поперечно до труб пучку. Швидкість руху у зоні 1 коливається в межах 

1,0…6,5 м/с. У зоні 2 переважає повздовжній рух при швидкостях 4,5…7,0 м/с., при 

чому інтенсивний рух газів спостерігається лише на тій частині пучку, яка 

зорієнтована у середину топкового об’єму.  Тобто конвективний теплообмін у зоні 2 

спостерігається лише на половині поверхні пучка. 

Умови конвективного теплообміну у зоні 3 подібні до умовам у зоні 1. 

Швидкість руху газів у зоні 3 складає 3,7…4 м/с. Зона 4 характеризується малими 

швидкостями руху (≈0 м/с) і тому у топковому конвективному теплообміні 
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Рис. 2.32 Розподіл  топкового простору водотрубно-димогарного котла на зони з 

однаковими аеродинамічними умовами руху газів: 1 – фронтальна зона рециркуляції; 

2 – зона з повздовжнім рухом; 3 – вихідна зона; 4 – зона малої швидкості 

 

практично не приймає участі. Площа поверхні трубного пучка, яка знаходиться у 

зоні 3 та зоні 4, однакова. Розрахунок лівого множника у вираженні (2.4) можливо 

проводити, використовуючи методики [117] та [183]. Розрахунок  проводиться за 

таким планом: 

–  виконати розрахунок об’ємів та ентальпії продуктів згорання, а також 

розрахувати тепловий баланс котла; 

– визначити тепловиділення QT та адіабатичну температуру Та; 

– визначити необхідні геометричні характеристики топкового пристрою, 

включаючи об'єм топки VT, площу стін Fст, площу екранованої топкової поверхні Нл, 

еквівалентний діаметр топки Dт.екв; 

– розрахувати коефіцієнт теплової ефективності екранів ψ ср; 

– розбити поверхню трубного пучка на зони за схемою, наведеною на рис. 

2.32 і визначити площу поверхні пучка, яка знаходиться у кожній із зон; 

–  підсумувати площу зон 1…3 і визначити площу топкової поверхні Fт, яка 

приймає участь у конвективному теплообміні. 
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Величини, визначення яких для котлів, оснащених жаровими трубами-топками, не 

передбачено в [117,183], слід приймати за наступними рекомендаціями. Коефіцієнт 

збереження теплоти φ на основі рекомендацій [116] прийняти рівним 0,975. 

Коефіцієнт надлишку повітря α для блочних вентиляторних пальників на основі 

отриманого практичного досвіду проведення пусконалагоджувальних робіт 

вибирається у діапазоні 1,05…1,15. Товщина шару, що випромінює S дорівнює 

еквівалентному діаметру топки Dт.екв. Значення коефіцієнту, який характеризує 

положення зони максимальної температури хт,  на основі даних моделювання 

приймається рівним 0,4. Також слід задатися температурою поверхонь нагріву топки 

Tст, яка у випадку водогрійного котла, який працює у тепломережі, при розрахунку 

за даними [117,146] може бути прийнятою ≈440 К. 

Надалі слід прийняти температуру газів на виході із топки Т//
т та 

розрахувати ефективну температуру топкової середи Тф і встановити середній 

коефіцієнт теплопровідності димових газів λ, середній коефіцієнт в’язкості топкових 

газів ν, середнє число Прандля Pr. Також розрахувати: 

– середню швидкість руху димових газів та топкове число Рейнольдса; 

– осереднений коефіцієнт тепловіддачі у поверхні екранного топкового 

пучка, яка приймає участь у конвективному теплообміні;  

– середню сумарну об'ємну теплоємність продуктів згорання Vг·Cср; 

– поправку на конвективний теплообмін 
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; 

– сумарний коефіцієнт послаблення проміння топковою середою, ступінь 

чорноти топки, число Больцмана, безрозмірну температуру за вираженням (2.4); 

– температуру топкових газів на виході із топки. 

Середню швидкість руху топкових газів та топкове число Рейнольдса визначити за 

еквівалентним діаметром топки. Конвективне теплосприймання екранного 

топкового пучка розрахувати по отриманому значенню середній швидкості 

топкових газів за рекомендаціями [117,183], враховуючи аеродинамічні особливості 

руху газів на поверхні трубного пучка. 
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Зіставити отримане значення Т//
т. з попередньо прийнятою величиною. При 

розбіжності більш, ніж на 2%., слід зробити повторний розрахунок. При цьому 

задаються новим значенням температури газів на виході з топки, що знаходиться в 

інтервалі між попередньо прийнятим значенням і значенням, отриманим в 

результаті проведеного розрахунку. Розрахунок топки вважається закінченим, якщо 

попередньо прийняте та розраховане значення температури димових газів на виході 

з топки відрізняються менш ніж на 2%. Для проведення подальших розрахунків 

котла в якості розрахункових параметрів приймаються ті, які були розраховані по 

останньому отриманому значенню Т//
т. Розрахунок топки водотрубно-димогарного 

котла наведений в додатку 1. 

 

Висновки за розділом 

Моделювання процесів горіння та теплообміну дозволило виявити локальні 

теплофізичні ефекти, які супроводжують роботу топок жаротрубно-димогарних 

котлів, а також зафіксувати зміни у технологічному режимі роботи жарової труби-

топки при встановлені в її простір охолоджуваних поверхонь нагріву. 

Розрахована при моделюванні температура димових газів на виході із 

топок жаротрубно-димогарних котлів типових конструкцій відповідає значенням, 

отриманим експериментально та характерним для аналогічного обладнання. Це 

свідчить про те, що аеродинамічні та теплофізичні умови при моделюванні топок 

відтворені подібними до реальних. 

Екранний пучок у топці водотрубно-димогарного котла сприяє зменшенню 

зон рециркуляції газів в топковому об’ємі, що прилягає до передньої стінки і кореню 

факелу. Виникає додаткова зона рециркуляції, яка примикає до середини факелу. 

Границі факела мають чітку та виражену структуру. Довжина факела у топці 

водотрубно-димогарного котла на 10% менша, ніж у топках інших конструкцій. За 

рахунок аеродинамічних змін та охолодження передньої стінки покращується 

заповнення топкового простору продуктами горіння, інтенсифікується теплообмін. 

Процес горіння природного газу у топці водотрубно-димогарного котла 

відбувається при менших рівнях температури, ніж у топках жаротрубно-димогарних 
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котлів типових конструкцій. Доля теплоти, яка передається шляхом 

випромінювання, у жарових трубах-топках котлів типових конструкцій складає 

79÷84%. Доля теплоти, яка передається випромінюванням у топці водотрубно-

димогарного котла менша і дорівнює 57%. Зони, де спостерігається масове 

утворення оксидів азоту, у топці водотрубно-димогарного котла зменшені та 

локалізовані. 

Моделювання теплообміну виявило зони кипіння на бокових стінках 

жарових труб-топок водогрійних жаротрубно-димогарних котлів типових 

конструкцій. Зони кипіння на поверхнях нагріву топки водотрубно-димогарного 

котла не виявлені. Напруження, створені температурними розширеннями в зварних 

швах поверхонь нагріву жаротрубно-димогарних котлів залежать від прийнятих 

конструктивних рішень і можуть досягати значних величин, порівнянних із 

розрахунковими напруженнями, що створюються тиском мережної води. Топка 

водотрубно-димогарного котла допускає необмежену кількість робочих циклів і не 

знижує надійності його роботи. В такому випадку надійність водотрубно-

димогарного котла має визначатися технічними умовами роботи пальникового 

пристрою та системою котлової автоматики, що в свою чергу більшою мірою 

залежить від якості проектування всієї системи теплопостачання. 

Аналіз проведених 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. 

Аналіз конструкцій жарових труб-топок, результатів моделювання та 

даних літературних джерел дозволив отримати загальне математичне вираження для 

температури вихідних топкових газів: 

 

 , 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 – 

)/,/ ,e,,,,( ст бок тектекв ттт

//// FFLDRMаBuBoTT тaт 
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симплекси, які характеризують геометрію топки. При цьому відношення  Dт екв/Lт  

характеризує стабілізацію поля швидкості по довжині топки. Відношення площі 

трубного пучка до площі бокової стінки жарової труби Fек т/Fбок ст характеризує 

кількість теплоти, яка може передаватися в топці шляхом конвекції. Проведені 

розрахунки, аналіз отриманих даних свідчать про необхідність комплексного 

врахування конструктивних та технічних характеристик топок і пальників, а також 

теплофізичних умов роботи жарових труб-топок при розробці методики для 

теплового розрахунку. 
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Розділ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ 

ВОДОТРУБНО-ДИМОГАРНОГО КОТЛА 

 

Дослідно-промисловий стенд на базі дослідного зразка водотрубно-

димогарного котла тепловою потужністю 630 кВт був побудований, оснащений та 

змонтований під авторським наглядом у приміщенні районної котельні за адресою: 

м. Київ, пр. Науки 24. 

 

3.1 Завдання та постановка експерименту  

Завданням експерименту являлося: 

– встановлення діапазону робочих навантажень котла; 

– визначення техніко-економічних та екологічних показників роботи котла. 

Об’єктом досліджень являється котел водогрійний водотрубно-димогарний 

номінальною тепловою потужністю 630 кВт, який споживає природний газ низького 

тиску. Котел призначений для опалення, забезпечення гарячим водопостачанням 

житлових, службових та адміністративних приміщень. Розрахункові характеристики 

котла наведені у таблиці 3.1. 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 (рис. 3.1) 

складається з таких 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; 

– 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. 
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У топці котла, між задньою і передньою кільцевими водяними камерами, 

вварені екранні труби, які формують екранний топковий пучок. Всі труби пучку 

розділяються на триходові елементи. В межах кожного елемента вода із задньої 

водяної камери, послідовно рухаючись по трубах, потрапляє в передню водяну 

камеру, потім вертається в задню камеру і знову потрапляє в передню (тобто 

здійснює 3 ходи). Із передньої камери, через радіально розташовані отвори, вода 

надалі поступає у водяний об'єм. Внутрішня поверхня дверей котла вкрита 

вогнетривкою футеровкою. Корпус вкритий шаром теплоізоляції. Горіння паливної 

суміші проходить у просторі циліндричної форми, який оточений трубами 

екранного пучка. Топка працює під надлишковим тиском димових газів (під 

наддувом). Димові гази  у тиловій частині топки поступають у димоходи другого 

ходу, потім в поворотну камеру і по димогарних трубах евакуюються в димову 

 

 

Рис. 3.1 Конструкція водогрійного водотрубно-димогарного котла: 

1 –  корпус; 2 –  передня трубна дошка; 3 –  задня трубна дошка; 4  – жарова 

труба; 5 –  труби екранної системи; 6 – газоходи другого 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 
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коробку, розташовану із заднього боку котла. Із димової коробки гази поступають в 

димар і надалі в атмосферу. Загальну будову котла наведено у кресленні Пз-

508.00.000 СБ «Котел водогрейный водотрубно-дымогарный», додаток 4). Котел 

укомплектований газовим вентиляторним пальником RS-70. Опис пальника наданий 

в [114]. Основні технічні характеристики пальника: 

– номінальна теплова потужність: 

1-й ступінь горіння (не нижче) 192 кВт; 

2-й ступінь горіння 455…814 кВт; 

– тиск газу при максимальній витраті палива: 

1-й ступінь горіння 0,75 кПа; 

2-й ступінь горіння 1,11 кПа; 

– температура повітря на пальник, не вище 60 оС; 

–  максимальна електрична потужність 1,4 кВт. 

Таблиця 3.1 

 

Розрахункові характеристики водотрубно-димогарного котла теплопродуктивністю 

630 кВт 

Найменування параметра Розмірність Значення 

Номінальна теплопродуктивність  МВт     0,63 

Діапазон регулювання теплового навантаження  % 40…100 

Коефіцієнт корисної дії, не менше % 92 

Витрата палива (природний газ при Qр
н=35600 кДж/нм3) нм3/год 70±5% 

Вміст у сухих продуктах згорання, зведений до умов 

надлишку 3%О2, не більше: 

– оксидів азоту (у перерахунку на NO2) 

–  оксиду вуглецю (СО) 

 

 

ppm 

ppm 

 

 

84 

89 

Робочий тиск води у котлі МПа 0,6 

Температура води на виході із котла ºC 95 

Перепад температури води ºC       25 

Витрата води м3/год       22 

Температура відхідних газів ºC 160 

Маса котла, не більше кг 1700 
 

До складу пальника крім дуттьового вентилятора та горловини також включені 

пропорціонізатор співвідношення газ – повітря, програматор режимів роботи 
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пальника, датчик мінімального тиску повітря, трансформатор запалювання та 

вогнева частина. Газ до пальника подається через комбінований газовий блок. До 

складу блоку входять фільтр, регулятор максимального тиску газу, перший 

(основний) електромагнітний клапан, робочий клапан, який дозволяє регулювати 

витрату газу при роботі пальника. Програматор, встановлений на пальнику, виконує 

повний цикл розпалювання, пуск на 1-му ступені (мале горіння) , перехід на 2-й 

ступінь (велике горіння), зупинку котла при досягненні встановленої температури 

води на виході котла з подальшою продувкою тягодуттьовго тракту та захисне 

відключення подачі газу при аварійних ситуаціях. 

Блок електронної котельної автоматики RВ/Т [184], який також включений в 

об’єм комплектації котла, призначений для контролю режиму роботи котла та для 

керування пальником. Регульоване відключення пальника, при якому можливий 

наступний автоматичний запуск, здійснюється автоматикою котла. Органи 

керування автоматикою винесено на панель управління, де встановлені 

термоманометр і ручний регулятор температури води за котлом. 

Автоматика, яка встановлена на котлі, забезпечує автоматичне 

припинення подачі газу при: 

– відключенні електроенергії; 

– згасанні полум'я пальника; 

– зниженні тиску газу у мережі нижче встановленого значення; 

– знижені тиску повітря перед пальником; 

– підвищенні температури води на виході із котла більше 95 °С; 

– підвищенні тиску газу у мережі більше 3,6 кПа; 

– підвищенні тиску в камері згоряння більше 1,0 кПа; 

– підвищенні тиску води на виході із котла більше 0,6 МПа; 

– зниженні тиску води на виході із котла нижче 0, 14 МПа. 

Кількість точок виміру, їх розміщення, а також оснащення стенду 

необхідними засобами прийнято згідно із методикою, викладеною в [185,186]. 

Схема вимірювань наведена на рис. 3.2. Перелік засобів вимірювання та їх технічна 

характеристика надані в таблиці 3.2. 
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Газ

Зворотна вода

тепломережі

Пряма вода

тепломережі

Димові гази

 
Рис. 3.2 Схема вимірювань лабораторно-промислового стенду на базі водотрубно-

димогарного котла тепловою потужністю 630 кВт: 1- котел; 2- пальниковий 

пристрій; 3 - блок електронної котлової автоматики; 4 - комбінований газовий 

блок; 5- насос тепломережі; 6- лічильник води тепломережі; 7- тиск води на вході в 

котел; 8- температура води на вході в котел; 9- температура води на виході із 

котла; 10- тиск води на виході із котла; 11- тиск газу перед лічильником;  

12- температура газу; 13- лічильник газу; 14- тиск газу перед газовим блоком;  

15- тиск газу перед пальниковим пристроєм; 16- тиск димових газів у топці;  

16- газоаналізатор  

 

Програмою експерименту передбачено проведення дослідів із встановлення 

техніко-економічних показників (гідравлічний опір, тепловий баланс та ККД, 

аеродинамічний опір тягодуттьового тракту) та дослідів із визначення вмісту 

шкідливих речовин у вихідних газах. Досліди проводилися на частковому та 

максимальному теплових навантаженнях. 

Видача теплоти в теплову мережу регулювалася за допомогою включення 

(виключення) пальникового пристрою та його роботою на малому (1-й ступінь) 
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Таблиця 3.2  

Засоби вимірювання та їх характеристика 

 

Назва параметру, 

що вимірюється 

Засіб виміру 

Назва 
Діапазон 

виміру 

Ціна  

поділки 

Клас 

точності 

або 

похибка 
Температура відхід- 

них газів; 

Склад  повітря та 

відхідних газів: 

кисню, оксиду   вуг-

лецю,   двооксиду   

вуглецю,   оксиду  

азоту  

Газоаналізатор 

"Тесто 342 - 3" 

 

-40…1200 °С 
0…21 % 02 

О-СО2 макс  

0…4000   ppm 

(СО) 

0…3000 ppm 

(NO) 

 

0,1°С 

0,1 % 

0,1 % 

1 ppm 

 
1 ppm 

 

 

±0,5 °С 

±0,2 % 

±0,2 % 

±20 ppm 

 
±5 ppm 

 

Температура 

води на вході в 

котел 

Термометр 

лабораторний 

ТЛ-4 

50…105 °С 0,1 °С 

- 

Температура 

води на виході із 

котла 

Термометр 

лабораторний 

ТЛ-4 

50…105 °С 0,1 °С 

- 

Температура газу Термометр 

лабораторний 

ТЛ-4 

0 …55 °С 0,1 °С 

- 

Температура 

повітря 

Термометр 

лабораторний 

ТЛ-4 

0 …55 °С 0,1 °С 

- 

Температура 

зовнішніх повер- 

хонь котла 

Термометр 

термоелектрич- 

ний 

ТТ-ЦО16М 

-60...600 °С 0,1 °С ±2,5 % 

Тиск води на 

виході із котла 

Манометр  

МКО 

0…1,0 МПа 0,005 
МПа - 

Тиск води на 

вході у котел 

Манометр  

МКО 

0…1,0 МПа 0,005 
МПа - 

Тиск газу перед 

лі- чильником 

  Мановакууметр 
МВ-6000  

0…6000 Па 10 Па 
- 

Тиск газу перед 

газовим блоком 

   Манометр 
KFM 60 В 100 

0…60 мбар 0,1 мбар 
- 

Тиск газу перед 

пальником 

Напоромір 
НМП-52- УЗ 

0…2,5 кПа 0,05 кПа 
- 

Тиск димових 

газів у топці 

Мановакууметр 
МВ-2500 

0…2500 Па  10 Па 
- 
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Розрідження   

(тиск)  в 

димоході за 

котлом 

Мановакууметр 
МВ-2500 

0…2500 Па  10 Па 

- 

Атмосферний 

тиск 

Барометр  
БРС-1М-1 

600…1100 ГПа 1 Па ±33 Па 

Витрата води Ультразвуковий 
портативний 

лічильник УРСВ 
"Взлет ПР" 

Qмакс=0,99 

млн. м3/год 
0,05 

м3/год. 
±1,2 % 

Витрата газу Лічильник 
роторний  

РГ-100-0,1-01-5 

6…125 м3/год 0,01 

м3/год 

1 % 

Відносна 

вологість повітря 

Психрометр 
аспіраційний  

М-34 

10…100 % 

-03…+50 °С 
1 % ±2% (абс.) 

 

 та на великому (2-й ступінь) горінні. 

Експериментальна робота проводилася у відповідності з вимогами: 

– проекту технічних умов на котел ТУ У 28.2.16400894.002-2004; 

– ГОСТ 10617-83 «Котлы отопительные теплопроизводительностью от 

0,10 до 3,15 МВт. Общие технические требования»; 

– ГОСТ 29134-97 «Горелки газовые промышленные. Методы испытаний»; 

– РМИ-БК-143 15701-04 "Рабочая методика измерения содержания оксида 

углерода и  оксидов азота в дымовых газах"; 

– РМИ-БК-14315701-05 "Рабочая методика определения коэффициента 

полезного действия по прямому балансу"; 

– РМИ-БК-14315701-06 "Рабочая методика измерения расхода газа 

ротационными газовыми счетчиками"; 

– РМИ-БК-14315701-10 "Рабочая методика определения теплотехнических 

показателей отопительных котлов; 

– РМИ-БК-14315701-17 "Рабочая методика измерения расхода воды 

турбинными счетчиками и расходомерами с сужающими устройствами"; 

– РМИ-БК-14315701-17 "Рабочая методика измерения расхода воды 

турбинными счетчиками и расходомерами с сужающими устройствами". 
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3.2 Проведення експерименту. Визначення впливу додаткових 

поверхонь нагріву жарової труби-топки на параметри роботи 

водотрубно-димогарного котла 

Експериментальна робота проводилися при теплогенерації і віддачі теплоти 

у мережу в опалювальний період. 

Стан повітря у приміщенні котельні відповідав умовам: 

– температура 24,6…25,2 °С; 

– відносна вологість 73 %; 

– атмосферний тиск 99, 1 кПа. 

Під час експерименту пальниковий пристрій котла включався в роботу, утримував 

факел і котел стабільно працював як на 1–му, так і на 2–му ступенях режиму 

горіння. За результатами експерименту, згідно з методикою, викладеною в [147,187], 

розраховані основні техніко-економічні та екологічні показники. Отримані  

експериментальні дані наведені у додатку 5. Визначення концентрації оксидів азоту 

й монооксиду вуглецю котлом проводилися як під час експерименту, так і під час 

пусконалагоджувальних робіт, що дало змогу оцінити викиди шкідливих речовин 

при різних навантаженнях та коефіцієнтах надлишку повітря. Дані по визначенню 

концентрацій оксидів азоту й оксидів вуглецю, отримані під час 

пусконалагоджувальних робіт, наведені у додатку 5 окремою таблицею. 

Експерименти проводилися на малому горінні пальника (1–й ступінь режиму 

горіння) та на великому горінні (2–й ступінь режиму горіння). 

Розрахунок техніко - економічних показників проводився наступним чином. 

Зведення витрати газу на котел виконувалося за методикою, наведеною у [147]. 

Розрахунок величини втрати теплоти з вихідними газами проводився за 

формулою: 

2

4хпВГ2 10)q01,01()00013,09807,0()
b

()( 


 QВГ

вг

вг

ВГ KtttCKq



 , (%) 

де  К/, С і b – узагальнені характеристики продуктів згорання, які приймаються 

відповідно методиці; ХПtt ,ВГ  – температура вихідних газів і температура холодного 
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повітря; αв г– коефіцієнт надлишку повітря в вихідних газах; 
4q  –втрати теплоти від 

механічної неповноти згорання, (%); QK – поправочний коефіцієнт, який враховує 

додатково внесену в топку  котла теплоту з парою і водою, з підігрітим повітрям і 

паливом. 

Коефіцієнт надлишку повітря знаходився за формулою: 

ВГ

ВГ
ВГ

O

O

2

2

21

21







 , 

де ρ – вміст кисню у димових газах, %. 

Величина втрати теплоти від хімічної неповноти згорання визначалася по формулі:  

 CO3,2q3 ; % 

де СО – вміст оксидів вуглецю , %; α – коефіцієнт надлишку повітря. 

К.К.Д. котла “брутто” визначався за формулою: 

100

100
  к

q
 ; 

де  q  - сума втрат теплоти ,%: 532 qqqq  , (%). 

Втрати теплоти в навколишнє середовище ( 5q ) визначені згідно з показниками, 

приведеними для водогрійних котлів [147]. 

Теплопродуктивність котла визначалась по формулам: 

–  для прямомого баланса:  

)TT(D163,1 /

мв

//

мвмв бр

кпрQ  , кВт, 

 де Dмв – витрата мережної води через котел, т/год; Т/
мв , Т//

мв – температури 

мережної води на вході та виході з котла, °С. 

– для зворотного баланса 
3р

н

бр

кзв 10Q278,0Q  крВ  , кВт 

де Вр – витрата природного газу на котел, м3/год; Qр
н – нижча теплота згорання 

газу, кДж/кг. 

Питома витрата умовного палива на вироблення 1 ГДж теплоти визначалася 

за формулою: 
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к

6

η*29308

10
b   кг.у.п./ГДж , 

 де 29308 кДж/кг -  калорійність умовного палива; ηк – К.К.Д. котла “брутто”.  

Масова концентрація в вихідних газах оксидів азоту й окислів вуглецю 

перераховувалися на надлишок O2=3% та зводилася до нормальних умов (0оС, 760 

мм.рт.ст.). Концентрації  визначалися по формулі [192]: 

P

t
hС,Cα




273
78421  , мг/м3 

де С – масова концентрація оксидів азоту чи окислів вуглецю (мг/ м3); 

h – коефіцієнт розбавлення; р і t – атмосферний тиск та температура, при яких 

проводився газовий аналіз. 

Концентрації оксидів азоту та оксидів вуглецю, отримані у мг/нм3 

перераховувалися в одиниці ppm за методикою, викладеною в [90]. 

Якість встановлення засобів вимірювання у режимних точках та особливості 

технологічного процесу не потребували  урахування похибок, які виникають 

внаслідок неправильного вибору місця вимірювання та у ході виконання відбору 

технологічної середи для аналізу. На покази ртутних термометрів та стрілочних 

манометрів вводилися поправки згідно з наявними протоколами перевірок. Похибки 

на точність вимірювання тиску стрілочними пружинними манометрами складалися 

із систематичних похибок. В свою чергу, систематичні похибки враховували 

похибки виміру та похибки показів. Похибки на точність вимірювання дорівнювали 

середній квадратичній (відносній) систематичній похибці виміру тиску (при вірчий 

ймовірності 0,95%) і, за даними [187] складали: 

2

2

2

1 ppp   , 

де 1p  – похибка виміру, яка виникає внаслідок неточності відліку показів по шкалі, 

%; 2p  - похибка показів манометра, яка визначається класом точності приладу, %. 

Систематичні похибки вимірювання тиску (розрідження) U – образними 

двотрубними мановакууметрами та вимірювання температури ртутними 
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термометрами дорівнювали похибці виміру (не перевищували поділки шкали) [187]. 

Результати розрахунків похибок на вимірювання тиску та температури наведені у 

таблиці 3.3. Похибки вимірювання для приладів з цифровою індикацією 

(газоаналізатор "Тесто 342 – 3", ультразвуковий портативний лічильник УРСВ 

"Взлет ПР", лічильник роторний РГ-100-0,1-01-5, барометр БРС-1М-1, термометр 

термоелектричний ТТ-ЦО16М) та інших приладів (психрометр аспіраційний М-34) 

визначаються класом точності, надаються в інструкціях підприємств-виробників та 

вказані у таблиці 3.2. Допуски на похибки засобів вимірювання, яким повинні 

відповідати умови проведення експерименту, вказані у відповідній нормативній 

документації [149].  Покази засобів вимірювання, які були зафіксовані у режимних 

точках під час проведення експерименту відповідають встановленим нормам. 

Таблиця 3.3 

Похибки на вимірювання тиску та температури 

Назва параметру, що 

вимірюється (прилад 

для виміру) 

Засіб виміру 

Діапазон 

виміру 

Ціна  

поділки 
1p ,% 2p ,% 

Похибка на 

вимірювання 
2

2

2

1 ppp   , 

% 

1. Тиск води на вході та 

виході із котла 

(манометр МКО) 

0…1,0 

МПа 

0,005 
МПа 

1,5 0,6 1,6 

2. Тиск газу перед 
лічильником 
(мановакууметр 
МВ-6000) 

0…6000 

Па 

10 Па 0,17 - 0,17 

3. Тиск газу перед 

газовим блоком 
(манометр 
KFM 60 В 100) 

0…60 мбар 0,1 мбар 1,5 1,6 2,19 

4. Тиск газу перед 

пальниковим 

пристроєм 
(напоромір 
НМП-52- УЗ) 

0…2,5 кПа 0,05 кПа 1,5 1,5 1,5 

5. Тиск димових газів у 
топці (мановакууметр 
МВ-2500) 

0…2500 Па 10 Па 0,4 - 0,4 

6. Розрідження   (тиск)  

в димоході за котлом 

0…2500 Па 10 Па 0,4 - 0,4 
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(мановакууметр МВ-

2500) 

7. Температура води на 

вході та виході з котла 

(термометр 

лабораторний  

ТЛ-4) 

50…105°С 0,1 °С 0,18 - 0,18 

8. Температура газу 

(термометр 

лабораторний ТЛ-4) 

0 …55° С 0,1 °С 0,18 - 0,18 

9. Температура повітря 

(термометр 

лабораторний ТЛ-4) 

0 …55 °С 0,1 °С 0,18 - 0,18 

 

Розглядаючи техніко-економічні та екологічні показники котла слід мати 

на увазі, що ці показники знаходяться у складному взаємозв’язку, який не є 

однозначним і залежить від конструктивних характеристик пальника і котла. Під 

забезпеченням високого рівня ККД у першу чергу розуміється спроможність  

роботи котла із низькими надлишками повітря. Однак прагнення забезпечити 

стабільну роботу при мінімальних надлишках повітря впливає на концентрації NOx 

та СО і пов’язане із ризиком перевищення діючих екологічних норм. Це означає, що 

налагодження режимів роботи котла під час експерименту слід націлювати на  

стабільну роботу пальника при низькому надлишку повітря із збереженням 

концентрацій NOx та СО у межах відповідних норм [58,98,189]. 

Основні характеристики котла, отримані за результатами експерименту, 

приведені в таблиці 3.4. У правій частині таблиці, для порівняння, надані 

характеристики котла КВа-0,63 Гн, представлені підприємством-виробником.  Котел 

КВа-0,63 Гн являється вдалою базою для порівняння, оскільки являється 

еквівалентним за потужністю жаротрубно–димогарним котлом, який оснащений 

пальниковим пристроєм схожої конструкції і однакового виробника. 

Характеристики ілюструють роботу обладнання на розрахунковому навантаженні. 

Водотрубно-димогарний котел забезпечує стабільну роботу на номінальному 

режимі при низькому надлишку повітря (α=1,09). Відповідно і ККД водотрубно-

димогарного котла перевищує ККД  котла КВа-0,63 Гн  на 0,5%. 
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Таблиця 3.4 

Порівняльні характеристики водотрубно-димогарного і еквівалентного жаротрубно-

димогарного котла КВа-0,63 Гн (експеримент) 

Найменування параметра 

 

Розмір-

ність 

Фактичне значення 

водотрубно-

димогарний котел 

жаротрубно-

димогарний  

1. Теплова потужність  кВт 683 633 

2. Навантаження  % 108,4 100,5 

3. Зведена витрата газу (0ºС,   

101,3 кПа) 

нм3/год 78,2 68,4 

4. Зведена нижня теплотворна 

здатність газу (Qн
р) 

кДж/нм3 33915 36579 

5. Температура вихідних газів  ºС 159 168 

6. Тиск димових газів у топці  кПа 0,74 0,59 

7. Коефіцієнт надлишку 

повітря  

- 1,09 1,12 

8. Вміст у відхідних газах: 

    - кисню (О2) 

    - двоокису вуглецю (СО2) 

    - оксиду вуглецю (СО) 

    - оксидів азоту (NOx) 

 

% 

% 

ppm 

ppm 

 

2,0 

10,8 

9 

50 

 

2,4 

10,5 

12 

77 

9. ККД по зворотному балансу % 92,3 92,8 

10. ККД по прямому балансу % 92,8 91,1 

11. Різниця ККД % абсл. 0,5 1,7 

 

Присутність у топці екранного пучка обумовлює зростання аеродинамічного 

опору тягодуттьового тракту водотрубно-димогарного котла на незначну величину 

(10…15 мм. в. ст.). 

Незважаючи на додаткову втрату тиску, яка створюється екранним 

топковим пучком, помітний гідравлічний опір водяного тракту водотрубно-

димогарного котла також не був виявлений і склав величину меншу 0,1 кгс/см2 при 

витраті мережної води на котел 19,3 т/год. 

Котел допускає тривалу та надійну роботу із підвищеним тепловим 

навантаженням. Можливе підвищення корисного навантаження котла на 8…12%  по 

відношенню до розрахункового без погіршення інших теплотехнічних показників. 

Теплотехнічні показники часткових навантажень газотрубних котлів описані у 

роботах [42,98,99,100]. ККД котла при переході з номінального на часткове 
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навантаження відзначається, головним чином, зміною втрат q2 (втрати теплоти з 

вихідними газами) і підпадає під вплив двох чинників. З однієї сторони, зменшення 

навантаження приводить до зниження температури відхідних газів. З іншої сторони 

перехід дифузійного блочного пальника, не оснащеного автоматикою горіння, на 

часткові навантаження, супроводжується зростанням надлишку повітря, що також 

спостерігалося при проведенні експериментів на водотрубно-димогарному котлі 

(див. додаток 5). 

За результатами експерименту побудовано осереднену залежність надлишку 

повітря від навантаження котла (рис.3.3). На рисунку також нанесені дані, отримані 

при випробуваннях газотрубних котлів фірми Cleaver Brooks (США) [190]. Як видно 

із рис. 3.3, у діапазоні навантажень (≈55…100%), топка і пальник водотрубно-

димогарного котла дозволяють утримувати значення надлишку повітря близьким до 

оптимальних умов. Надлишок повітря у топці водотрубно-димогарного котла у 

зазначеному діапазоні утримується на 7…18% нижчий, ніж у котлах Cleaver Brooks. 

Робота котла при навантаженнях менших 75% супроводжується виходом значення 

надлишку повітря за межі рекомендованого фірмою Cleaver Brooks. Перевищення 

надлишку повітря над верхньою межею рекомендованих значень при навантаженні 

55% становить 6%. Досягти стабільної роботи котлів із рекомендованим надлишком 

повітря можливо при оснащенні пальника додатковими автоматичними пристроями 

(автоматами горіння). 

Оскільки надлишок повітря в топці котла не є сталою величиною і 

різниться у кожному режимі роботи, то і осереднена (типова) залежність ККД від 

навантаження водотрубно-димогарного котла має бути побудована із осередненням 

ККД по надлишку повітря (рисунок 3.4). Осереднена залежність ККД котла 

«брутто» побудована по зворотному балансу котла. Там же, для порівняння, 

наведено характеристики ККД інших котлів, оснащених блочними пальниками:  

– жаротрубно–димогарних водогрійних котлів Vitomax  200, німецької фірми 

VIESSMANN [191]; 

– жаротрубно–димогарних водогрійних котлів Logano S825L, німецької 

фірми Buderus [192]; 
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робота котла, оснащеного пальником із ступінчастим регулюванням (за даними фірми Cleaver Brooks)

робота водотрубно-димогарного котла

межі оптимального значення надлишку повітря (за даними фірми Cleaver Brooks) 
 

Рис. 3.3 Залежність надлишку повітря у топкових газах від навантаження котла  
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Рис. 3.4 Порівняння ККД брутто водогрійних котлів при роботі на різних 

навантаженнх 
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– секційних чавунних водогрійних котлів  Logano GE615  німецької фірми 

Buderus [193]; 

–  сталевого водогрійного двохходового жаротрубно-димогарного котла 

РІО 700 тепловою потужністю 700 кВт (за даним підприємства-виробника); 

– водогрійного водотрубного котла КВВ – 2,0 Гн тепловою потужністю 2 

МВт вітчизняного виробництва (за даним підприємства-виробника). 

Дане порівняння характеристик цілком припустиме, оскільки характеристики 

отримані за схожих температурних умов. Різниця середніх температур котлової води 

у усіх випадках не перевищує 2,5 C° і відповідає зміні ККД типового жаротрубно-

димогарного котла на 0,1% [190]. 

Розглядаючи утворення шкідливих речовин у водотрубно-димогарному 

котлі, слід відмітити наступне. Чинники, які впливають на формування шкідливих 

викидів, можна поділити на дві групи: конструктивні і режимні. До першої групи 

слід віднести конструктивні особливості котла і пальника, а також вплив одиничної 

теплової потужність пальника. До другої групи входять такі режимні показники, як 

надлишок повітря та об’ємне теплове напруження топкового простору. Тому 

екологічні якості водотрубно-димогарного котла можна оцінювати шляхом 

порівняння його екологічних показників із відповідними показниками обладнання із 

схожими чинниками утворення шкідливих речовин. 

Екологічні показники роботи водотрубно-димогарного котла оцінювалися 

із залученням європейських екологічних норм DIN 4702-8 (Німеччина), «Arrêté du 26 

août 2013» (Франція) та ГОСТ 30735-2001. На діаграмах (рис. 3.5, 3.6) наведені 

концентрації NOx та СО приведені до умов надлишку О2=3%. На рисунках 

представлені експериментальні характеристики водотрубно-димогарного котла у 

порівнянні з іншим обладнанням та діючими нормами при роботі обладнання на 

навантаженнях, близьких до номінальних.  Тонована частина стовпчиків на рис.3.5 

та 3.6 відповідає межам коливання концентрацій. Слід зазначити, що дані, наведені 

у [42], отримані у середині 90-х років і відповідають роботі жаротрубних котлів без 

застосування технологій зниження викидів шкідливих речовин. Між тим дані в 
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роботі [100] отримані дещо пізніше і відповідають роботі пальників більш 

досконалих конструкцій. Характерною відзнакою американського обладнання, на  
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Рис.3.5 Концентрація NOx  у вихідних газах водотрубно-димогарного котла при 

роботі на номінальному навантаженні у порівнянні із діючими нормами та іншим 

обладнанням: 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; 7 –  водотрубно-димогарний котел 

 

відміну від обладнання німецької фірми Viessmann, є робота пальникових пристроїв 

котлів при порівняно більших надлишках повітря, що може приводити до 

підвищених концентрацій NOx. При цьому концентрації СО залишаються на 

низькому рівні. Аналізуючи наведені дані можна сказати, що  водотрубно-

димогарний котел, оснащений пальником звичайної конструкції і без технологій 

зниження викидів шкідливих речовин, відповідає рівню низьких значень 

концентрацій NOx. Викиди NOx, характерні для жаротрубно-димогарних котлів 

фірми Viessmann, нижчі на ≈30% від показників водотрубно-димогарного котла за 

рахунок застосування в котлах Viessmann спеціальних low NOx пальників. 

Проаналізувавши наявні дані можна сказати, що застосування трубного екранного 

пучка у топці водотрубно-димогарного котла при роботі на номінальному 
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Рис.3.6 Концентрація СO  у вихідних газах водотрубно-димогарного котла при 

роботі на номінальному навантаженні у порівнянні із діючими нормами та іншим 

обладнаннямі: 1 – жаротрубні котли за даними Environmental Protection Agency 

(США); 2 – котли фірми Viessmann (Німеччина); 3 – ГОСТ 30735-2001; 4 – DIN 

4702-8 (Німеччина); 6 –  жаротрубно-димогарний котел; 7 – водотрубно-

димогарний котел 

 

навантаженні дозволяє скоротити концентрації оксидів азоту та вуглецю в димових  

газах на 25…40% та 25…7% відповідно. 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  NOx у вихідних газах водотрубно-

димогарного котла також відповідає вимогам таких екологічних норм, як DIN 4702-

8 (Німеччина) та «Arrêté du 26 août 2013» (Франція). 

Аналіз екологічних показників водотрубно-димогарного котла, у порівнянні 

із котлами «Турбомат-Дуплекс» [99], проводився при різних навантаженнях 

(рис.3.7,3.8). Характерною особливістю роботи пальникового пристрою водотрубно-

димогарного котла явилося погіршення екологічних показників при переході 

пальника з 2-го ступеня горіння на 1-й. Незважаючи на зниження теплової 

напруженості топкового простору, підвищення концентрацій NOx досягало 41% 
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(експеримент №1, додаток 5). Коефіцієнт надлишку повітря збільшувався з 1,20 до 

1,25. Така сама тенденція зберігалася і при роботі котла на інших навантаженнях. В 

цілому, концентрації NOx у димових газах водотрубно- димогарного котла на всіх 

навантаження залишалися помітно меншими, ніж відповідні концентрації у котлах 

«Турбомат-Дуплекс». Також слід добавити, що робота котла КВа-0,63 Гн 

супроводжувалася значеннями концентрацій NOx, які були приблизно рівними 

концентраціям на котлахв «Турбомат-Дуплекс», з чого можна зробити висновок, що 

пальникові пристрої котлів КВа-0,63 Гн та водотрубно-димогарного котла по класу, 

приблизно, відповідають пальниковим пристроям, встановленим на котлах 

«Турбомат-Дуплекс». Що стосується концентрацій СО, то під час випробувань 

котли «Турбомат-Дуплекс» були оснащені автоматами горіння, які підтримували 

оптимальний режим на всіх навантаженнях, витримуючи концентрації СО на рівні 

15 ppm. Пальниковий пристрій водотрубно-димогарного котла не оснащений 

автоматом горіння. Також необхідно додати, що значення концентрації СО під час 

експерименту складали досить малу величину (3…55 ppm), яка співрозмірна із 

похибкою засобу вимірювання ±20 ppm (див. таблицю 3.3). Тому значення 

концентрації СО на деяких навантаженнях в експерименті були нестабільними і 

іноді перевищували 15 ppm. Загальне коливання надлишку повітря у експериментах 

становить1,08…1,25. Перехід водотрубно-димогарного котла з 2-го на1-й ступінь 

горіння у всіх випадках супроводжується збільшенням надлишку повітря та 

погіршенням екологічних показників. На номінальному режимі (експеримент №3, 

додаток 5) це спричиняло зростання надлишку повітря на 12%, концентрації NOx на 

8..10%. Отримані в експерименті значення концентрації NOx та СО у номінальному 

режимі, в цілому, відповідають задекларованим підприємством – виробником 

значенням (NOx≤65 ppm, СО≤27 ppm при α=1) [114]. Незважаючи на те, що котел 

був оснащений звичайним пальниковим пристроєм, ККД та рівень шкідливих 

викидів відповідають рівню кращих міжнародних зразків. 
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Рис.3.7 Межі коливання концентрації  NOx   у вихідних газах водотрубно-

димогарного котла  у порівнянніз котлом  «Турбомат-Дуплекс» на різних 

навантаженнях 

 

 
Рис. 3.8 Межі коливання концентрації  СO   у вихідних газах водотрубно-

димогарного котла  у порівнянніз котлом  «Турбомат-Дуплекс» на різних 

навантаженнях 
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3.3 Зіставлення результатів розрахунків, комп’ютерного моделювання та 

експериментальних досліджень 

Топка жаротрубно-димогарного котла типової конструкції з боковим 

виходом, у порівнянні із топкою з аксіальним виходом, має дещо 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 у програмному комплексі ANSYS FLUENT, 

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…51%. Зменшення 

концентрації NOx, отримане для водотрубно-димогарного котла при експерименті, 

складає 25…40%. Теплові розрахунки за запропонованою корегованою методикою 

ЦКТІ дозволяють встановлювати теплосприймання жарових труб-топок із 

похибкою, яка не перевищує 2% по відношенню до результатів експерименту та 

моделювання. 

 

Висновки за розділом 

Проведений експеримент та його аналіз показує, що удосконалення топки 

жаротрубно-димогарного котла шляхом збільшення поверхонь нагріву за рахунок 

обладнання охолоджуваного трубного пучка у топковому об’ємі являється 

ефективним  технічним рішенням, яке покращує техніко-економічні та екологічні 

характеристики. 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. Наявність у жаровій трубі радіального трубного пучка 

не приводить до значного зростання аеродинамічного опору, підвищення якого 
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складає 17…25%. Помітне збільшення гідравлічного опору котла також не було 

виявлено. Загальний гідравлічний опір котла склав величину меншу 0,1 кгс/см2. 

Перехід перехід пальника водотрубно-димогарного котла з 2-го ступеня горіння на 

1-й не приводив до значної зміни концентрації NOx. В цілому, концентрації NOx на 

всіх режимах лишалися меншими, ніж у котлі «Турбомат-Дуплекс». Концентрації 

СО за котлом можливо підтримувати на стабільному рівні у пальниках особливої 

конструкції, оснащених автоматами горіння. 

ККД та рівень шкідливих викидів водотрубно-димогарного котла 

відповідають рівню кращих міжнародних зразків. 
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Розділ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВОДОТРУБНО-

ДИМОГАРНОГО КОТЛА 

 

4.1 Аналіз роботи котла та оптимізація режимів експлуатації 

Надання теплоти у тепломережу від опалювальних котлів, як правило,  

проходить у режимах роботи, які відрізняються від розрахункових. Перехід 

опалювального котла з номінального на часткове навантаження, як було показано 

вище, супроводжується зміною як техніко-економічних, так і екологічних 

показників. Тому показники, осереднені за опалювальний період, суттєво 

відрізняються від номінальних. 

Середньорічна питома витрата палива на виробіток теплової енергії від 

водотрубно-димогарного котла визначається шляхом розрахунку середньорічного 

ККД. З цією метою необхідно побудувати графіки тривалості теплового 

навантаження (графіки Росандера). Принцип побудови графіків розглянуто у [193]. 

Видача теплоти від котла у тепломережу може проходити за таких умов: 

– в роботі знаходиться один котел; 

– номінальна потужність котла дорівнює розрахунковому 

теплоспоживанню у мережі; 

– витрата газу при роботі пальника на 1-му ступені горіння відповідає 

налаштуванню при проведенні експерименту (складає 66% від номінальної витрати). 

Режими постачання теплоти від котла у мережу можуть відрізнятися за 

покриттям потреб на: 

– опалення; 

– опалення та гаряче водопостачання в опалювальний період; 

– опалення та гаряче водопостачання на протязі цілого року. 

Для побудови графіків тривалості теплового навантаження визначимо навантаження 

гарячого водопостачання. Згідно з [195], коефіцієнт г. в. п. для  районів забудови 

можна прийняти: 

μгв=Qгвп/Q
р

св=0,2…0,25 , 
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де Qгвп – навантаження г.в.п.; Qр
св – сумарне навантаження теплопостачання (в 

даному випадку це номінальна теплова потужність котла). Приймаємо μгв=0.23. Тоді 

Qгв= μгв·Q
р

св=0,23·630=144,9 кВт. 

Згідно з [195] тривалість опалювального періоду для м. Києва складає 4488 

годин, розрахункова температура опалення -22°С. На підставі отриманих даних, та 

враховуючи тривалість стояння температур атмосферного повітря [197] будуємо 

графіки тривалості теплового навантаження (рис. 4.1… 4.3). 

Середньорічний ККД котла, який оснащений пальником із двоступеневим 

горінням визначається за формулою [198]: 
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Питома витрата палива на виробіток теплоти встановлюється через середньорічний  

 

 
 

Рис. 4.1 Графік тривалості теплового навантаження при покриттю потреб на 

опалення 
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Рис. 4.2 Графік тривалості теплового навантаження при покриттю потреб на 

опалення та гаряче водопостачання в опалювальний період 

 

 

 
Рис. 4.3 Графік тривалості теплового навантаження при покриттю потреб на 

опалення та гаряче водопостачання на протязі цілого року 
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ККД котла за методикою, викладеною в [196]. Результати розрахунків наведені в 

таблиці 4.1. Для порівняння розрахуємо питому витрату палива на котел НИИСТУ-5 

Таблиця 4.1 

Середньорічні показники роботи котла водотрубно-димогарного котла у тепловій 

мережі 

Показник 

Постачання теплоти від котла 

на 

опалення 

на  

опалення 

та гаряче 

водопоста

чання в 

опалюваль

ний період 

на 

опалення 

та гаряче 

водопоста

чання на 

протязі 

цілого 

року 

1. Коефіцієнт використання потужності Квик 0,31 0,47 0,35 

2. Частка наданої теплоти при роботі котла на 

номінальній потужності (на другому ступені 

горіння пальника) nf  
0,03 0,03 0,03 

3. Частка наданої теплоти при роботі котла з 

частковим навантаженням (на першому ступені 

горіння пальника) 
rf  

0.97 0.97 0.97 

4. ККД котла при роботі на номінальній 

потужності (на другому ступені горіння пальника) 

k  
0,923 

5. ККД котла при роботі на номінальній 

потужності (на першому ступені горіння  

пальника)  kr  
0,944 

6. Кількість годин у опалювальному сезоні, b 4488 4488 8760 

7. Кількість годин роботи котла в номінальному 

режимі за опалювальний сезон akb  
256 482 482 

8. Частка теплоти, витраченої на підтримку 

готовності котла при роботі при роботі пальника 

на першому ступені горіння вгq  
0,0049 

9. Відношення теплової потужності пальника при 

роботі на першому ступені горіння до потужності 

при роботі на другому ступені горіння 
kr

k

P

P
 

0,66 

10. Середньорічний ККД котла kс  0,878 0,901 0,876 

11. Питома витрата палива на виробіток теплоти 

bп, кг.у.п./ГДж 
38,9 37,9 39,0 

12. Концентрація NOx за котлом при роботі на 

першій ступені горіння NOx1 , ppm 
67 

13. Концентрація NOx за котлом при роботі на 

другій ступені горіння NOx2 , ppm 
62 

12. Середньорічні викиди NOx 
m

NOx , ppm 67 66 67 
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по формулі [196]: 

Kbb о

пп  , 

 де о

пb - нормативна паспортна витрата палива для котла при номінальному 

навантаженні (кг. у. п./ГДж), а К – нормативний коефіцієнт, що враховує допустиме 

відхилення індивідуальної норми витрат палива від о

пb . Коефіцієнт К залежить від 

режиму роботи котла. При наведених режимах постачання теплоти у тепломережу 

витрата палива для котла НИИСТУ-5 коливається в межах 39,04…39,12 кг. у. 

п./ГДж. Як видно, нормативна середньорічна питома витрата палива для котла 

НИИСТУ-5 виявилася у середньому на 1,2% вищою, ніж питома витрата палива для 

водотрубно-димогарного котла. 

Середньорічні викиди оксидів азоту в атмосферу можливо розрахувати, 

якщо відома загальна тривалість роботи пальника котла на 1-му та 2-му ступенях. 

Розрахунок концентрацій NOx проводиться шляхом осереднення тривалості роботи 

пальника за формулою: 

b

bbb NOxakNOxакm

NOx
21 )( 




 . 

Отримані дані занесені у таблицю 4.1. Для порівняння осереднених значень 

концентрацій NOx, які мають місце при роботі іншого схожого опалювального 

обладнання, слід додати наступне. Викиди NOx при роботі котлів НИИСТУ-5 в 

значній мірі залежать від типу встановлених пальникових пристроїв, і коливаються 

в межах від 88 до 117 ppm [199]. Фірма Viessmann для сучасних газових жаротрубно-

димогарних водогрійних котлів серії Vitomax потужністю до 5 МВт і оснащених 

модернізованими пальниковими пристроями надає середній рівень концентрацій 

NOx у на рівні 36 ppm [100]. U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 

повідомляє, що для не модернізованих газотрубних котлів середній рівень 

концентрацій NOx складає 97 ppm [42]. Можна сказати, що середньорічні викиди 

оксидів азоту водотрубно-димогарного котла залежать від режимів тепломережі 

малою мірою. Водотрубно-димогарний котел працює із низькими  значеннями 

викидів NOx, поступаючись лише сучасному опалювальному обладнанню, яке 
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оснащене пальниковими пристроями із технологіями скорочення щкідливих 

викидів. 

Робота котла в тепломережі в любому випадку повинна супроводжуватися 

максимальними значеннями ККД і мінімальними викидами шкідливих речовин. 

Слід визначити умови, за яких робота котла буде задовольняти таким вимогам. 

Суттєвим фактором, який визначає умови роботи котла і впливає на ККД та 

викиди шкідливих речовин, являється  коефіцієнт використання потужності, який 

при роботі котла на ізольовану тепломережу виявляється значно нижчим за 

одиницю і коливається в діапазоні Квик=0,31…0,47. За інформацією, отриманою із 

інших джерел, значення коефіцієнта використання потужності для систем 

централізованого опалення близько до 0,5 [194,200]. Тому робота котла із 

навантаженнями, нижчими 66% від номінального (рівень налаштування 1-го 

ступеня горіння пальника), буде тривати значний час. Частка наданої теплоти при 

роботі котла на номінальній потужності (на 2-му ступені горіння пальника) складає 

лише 3% (див. таблицю 4.1). Робота котла на навантаженнях, нижчих 458 кВт, 

супроводжується періодичними відключеннями пальника. В такому разі зростає  

витрата теплоти на підтримку готовності котла і середньорічний ККД виявляється 

нижчим, ніж номінальний. Бажання зменшити такі втрати підказує необхідність про 

налаштування роботи пальника на 1-му ступені горіння із мінімальною потужністю. 

Однак здійсненню такого заходу заважають наступні обмеження. По-перше, 

зменшення теплового навантаження пальника із модуляційним регулюванням, як 

правило, приводить до зростання надлишку повітря. Внаслідок, незважаючи на  

одночасне зростання ККД, покриття навантажень, близьких до 10% від 

номінального, при режимі із безперервною роботою пальника із модуляційним 

регулюванням за економічними показниками поступається режиму роботи пальника 

із періодичним включенням і налаштуванням режиму горіння на 25% від 

номінального [201]. По-друге, зменшення теплового навантаження впливає на 

екологічні показники роботи пальника. Тому перехід на низькі навантаження не 

завжди може бути здійсненим із причини збільшення шкідливих викидів і 

перевищення існуючих екологічних норм. По-третє, зниження температури 
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відхідних газів, яке супроводжує перехід котла на часткові навантаження, та 

зниження температури зворотної мережної води створюють умови для виникнення 

низькотемпературної корозії поверхонь нагріву. При зниженні температури 

відхідних газів нижче 120 ºС та температурі котлової води нижче 55 ºС виникають 

сприятливі умови для протікання низькотемпературної корозії. Тому, згідно з 

рекомендаціями [117], температура стінки поверхні нагріву має перевищувати 

температуру точки роси димових газів на 10°С, тобто бути більшою 65°С. Німецькі 

виробники котельного обладнання з цією же метою у жаротрубно-димогарних 

котлах не рекомендують знижувати температуру зворотної мережної води нижче 

53°С [28]. Гідравлічний тракт водотрубно-димогарного котла відмінний від тракту 

жаротрубно-димогарного котла. Перед попаданням у водяний простір котла 

мережна вода додатково підігрівається у екранному топковому трубному пучку. В 

номінальному режимі підігрів води в пучку, за даними моделювання, складає 8°С. 

Оскільки підігріта вода попадає у водяний простір і надалі контактує із рештою 

поверхонь нагріву, то і температура зворотної мережної води може бути зменшена 

на 8°С, тобто дорівнювати 45°С. Зменшення температури зворотної мережної води 

дозволяє скоротити кількість включень пальника і, за даними [28], підвищити 

середньорічний ККД котла на 1…2%. 

Враховуючи пряму залежність середньорічного ККД котла від кількості 

включень в роботу пальника, при роботі водотрубно-димогарного котла у тепловій 

мережі бажано забезпечити постійне навантаження, яке би перевищувало  66% від 

номінального (рівень налаштування 1-го ступеня горіння пальника). Можливість 

роботи котла із навантаженнями, меншими 66% від номінального навантаження та 

температурою відхідних газів нижчою 120°С має бути встановлена шляхом 

додаткової експериментальної роботи. 

Оскільки топковий екранний трубний пучок працює із примусовою 

циркуляцією теплоносія та являється теплонапруженим вузлом, виникає 

необхідність запобігти його неприпустимому нагріву, що може виникнути при 

скороченні протоку мережної води. При несприятливих умовах (температурі 

зворотної мережної води 70°С і тиску води, близького до атмосферного), згідно із 
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розрахунками, кипіння в пучку може виникнути при скороченні витрати мережної 

води менше 7,44 т/год. Тому водотрубно-димогарний котел при роботі у 

тепломережі слід оснащати захистом «за зниженням витрати мережної води» із 

уставкою спрацювання 8,0…8,5 т/год та відключенням пальника. 

 

4.2 Розробка технологічної схеми підключення 

 

Водотрубно-димогарний котел повинен встановлюватися згідно проекту, 

розробленого спеціалізованою організацією у відповідності до дійсного 

керівництва в приміщенні, що відповідає вимогам НПАОП 0.00-1.26-96. Роботи із 

встановлення котла слід вести у відповідності до діючих правил техніки безпеки, 

охорони праці та пожежної безпеки. 

Основна функція котла – підтримувати задану температуру мережної 

води на виході із котла, для чого на  котлі встановлюється блок управління з усіма 

необхідними приєднаннями. Блок управління виконує функції регулювання та 

захисту котла і дозволяє експлуатувати котел в автоматичному режимі. На котлі 

можливо використовувати блоки управління термостатичного або 

погодозалежного типів, а також реалізовувати каскадне регулювання декількома 

котлоагрегатами. При проведенні пусконалагоджувальних робіт слід врахувати 

наладнування термостатів температури зворотної мережної води на 45°С, що 

дозволить зменшити кількість циклів включень пальника. Вибір блоку управління 

проводиться проектною організацією на підставі технічних умов на 

теплопостачання. 

Схема підключення котла та оснащення контрольно-вимірювальними 

приладами та приладами безпеки і захисту наведена на рис. 4.4. Котел 

комплектується наступними контрольно-вимірювальними приладами: 

– манометром тиску води в котлі (входить до складу блоку безпеки); 

– біметалічними термометрами, які встановлюються у термометричних 

гільзах на вхідному та вихідному патрубках мережної води котла. 

На блокові безпеки котла встановлюється один пружинний запобіжний клапан 

прямої дії з регульованою настройкою спрацювання. 
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Котел оснащується приладами безпеки і датчиками. Прилади безпеки діють 

на відключення та блокування пальника і запобігають подачі палива у топку. 

Частина датчиків (датчики підвищення тиску газу перед пальником, падіння тиску 

повітря перед пальником та ін.), входять до складу пальникового пристрою і на 

рисунку не вказані. 

 

Рис. 4.4 Схема підключення котла та оснащення контрольно-вимірювальними 

приладами та приладами безпеки і захисту: 

1– котел КВВД-0,63 Гн; 2 – циркуляційний насос тепломережі; 3 – газова рампа;  

4 – датчик захисту трубного екранного пучку котла від перегріву; 5 – датчик 

підвищення тиску води у котлі; 6 – датчик підвищення тиску газу перед пальником; 

7 – датчик перевищення тиску газів у топці.  
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4.3 Двоступінчастий модульний утилізатор теплоти вихідних газів водотрубно-

димогарного котла 

 

Підвищення характеристик водотрубно-димогарного котла може також  

забезпечуватися застосуванням технології утилізації прихованої (латентної) теплоти 

водяної пари димових газів. З цією метою для котла тепловою потужністю  

630 кВт розроблена модель конденсаційного утилізатора теплоти з поліпшеними 

техніко-економічними і експлуатаційними показниками. Характерною особливістю 

конструкції даного утилізатора теплоти (рис. 4.5) є поєднання в ньому двох 

процесів: 

– підігріву зворотної мережної води в трубній системі охолоджувача 1 без 

здійснення конденсації (перший ступінь охолоджування димових газів);  

– підігріву холодної водопровідної води в трубній системі конденсатора 2 з 

конденсацією водяної пари (другий ступінь охолоджування димових газів). 

 
Рис. 4.5 Утилізатор теплоти із охолоджувачем димових газів зворотною водою 

тепломережі і конденсатором-підігрівачем холодної (водопровідної) води: 1 – 

охолоджувач (перший ступінь охолодження); 2–  конденсатор (другий ступінь 

охолодження) 
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Утилізатор виконаний в двокорпусному (двоступінчатому) виконання з наступних 

причин: 

– процеси охолоджування димових газів без конденсації і з конденсацією 

водяної пари істотно відрізняються по своїх теплових і фізичних характеристиках,  

поєднання процесів охолоджування і конденсації водяної пари в однокорпусній 

конструкції утилізатора не представляється доцільним; 

– у концепцію розробки котельної установки закладений модульний 

принцип поєднання складових частин. 

Утилізатор теплоти є кожухотрубним теплообмінником рекуперативного 

типа, складається з двох ступенів і має двокорпусну модульну конструкцію. Кожний 

ступінь складається з корпусу теплообмінника з патрубками для підведення і 

відведення димових газів, кришок водяних камер з патрубками для підведення-

відведення води, що охолоджує, і трубної системи теплообмінника, в якій 

здійснюється підігрів води. Теплообмінники виконані газощільними і мають у 

поперечному перетині прямокутну форму. Теплова схема утилізатора теплоти з 

охолоджувачем димових газів зворотною водою тепломережі і конденсатором-

підігрівачем холодної (водопровідною) води показана на рисунку 4.6. Для 

забезпечення достатньої швидкості руху води в трубній системі, створення 

сприятливих умов для теплообміну і запобігання утворенню накипу, пропонується 

використовувати схему підігріву холодної (водопровідної) води в охолоджувачі з 

проміжним контуром і додатковим теплообмінником гарячого водопостачання. Не 

дивлячись на деяке дорожчання, застосування двоконтурної (з проміжним 

контуром) схеми підігріву холодної (водопровідної) води з технічної точки зору 

може бути здійсненим  і не веде до значного зниження теплової потужності 

конденсатора в розрахунковому режимі (зменшення К.К.Д не більше 0,8%). Схема 

включення охолоджувача з проміжним контуром показана на рис. 4.7. Розрахункові 

технічні характеристики такої установки до водогрійного котла потужністю 630 кВт 

приведені в таблиці 4.2. Використання  теплоти димових газів може не 

обмежуватися нагрівом  нізькопотенційного теплоносія - холодної (водопровідної)  

води. Середовищем, що нагрівається, може бути дуттьове повітря.  Охолоджування 
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Рис. 4.6 Теплова схема утилізатора теплоти із охолоджувачем димових газів 

зворотною водою тепломережі і конденсатором-підігрівачем холодної 

(водопровідної) води: 1 – котел; 2 – охолоджувач (перший ступінь охолодження); 3 

– конденсатор (другий ступінь охолодження). 

 

димових газів до стану насичення водяної пари доцільно проводити водою в 

теплообміннику, використовуючи зворотну воду (перший рівень охолоджування). В 

якості першого ступеня охолодження доцільно використовувати охолоджувач 

утилізатора, що і в приведеній вище конструкції. Підігрів повітря у підігрівачі 

(другий ступінь охолоджування) доцільно проводити з конденсацією.  Для подачі в 

підігрівач дуттьового повітря використовується зовнішнє атмосферне (холодне) 

повітря, що забирається ззовні за допомогою низьконапірного вентилятора. 

Утилізатор теплоти, що складається з першого ступеня (охолоджувача утилізатора) і 

підігрівача дуттьового повітря представлений на рис. 4.8. Теплова схема утилізатора 

з охолоджувачем димових газів зворотною водою тепломережі і підігрівачем 

дуттьового повітря до пальникового пристрою показана на рис. 4.9. Основні 
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Рис. 4.7 Схема підключення охолоджувача утилізатора із проміжним контуром: 

1 – котел; 2– утилізатор теплоти; 3– теплообмінник ГВП; 4 – піковий 

теплообмінник ГВП; 5 – циркуляційний насос; 6 – бак-розширювач. 

 

Таблиця 4.2 

Розрахункові технічні характеристики утилізатора теплоти із з проміжним контуром 

№№ 

п/п 

Найменування 

параметра 

Розмір- 

ність 

Значення 

 

Охлоджувач 

1. Витарата мережної води на охолоджувач кг/год 27085 

2. Температура зворотної води тепломережі на 

вході в охолоджувач 
˚С 70 

3. Те ж саме на виході із охолоджувача ˚С 70,9 

4. Нагрів води тепломережі в охолоджувачі ˚С 0,9 

5. Температура димових газів за охолоджувачем ˚С 84 

6. Корисна теплова потужність охолоджувача кВт 25,6 

Конденсатор 

7. Витрата холодної (водопровідної) води на ГВП. кг/год 2741 

8. Температура холодної (водопровідної) води на 

вході в теплообмінник ГВП. 
˚С 5 

9. Те ж саме на виході ˚С 19,8 
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10. Нагрів холодної (водопровідної) води ˚С 14,8 

11. Температура води промконтуру на вході в 

конденсатор 
˚С 19,8 

12. Те ж саме на виході ˚С 22,9 

13. Нагрів води промконтура ˚С 3,1 

14. Температура відхідних газів за утилізатором 

(конденсатором) 
˚С 43 

15. Розрахунковий вологовміст х за утилізатором 

(конденсатором) 
- 0,07 

16. Корисна теплова потужність конденсатора кВт 46,3 

Утилізатор 

17. Сумарна корисна теплова потужність при роботі 

утилізатора з промконтуром 
кВт 71,9 

 

 

 
 

Рис. 4.8 Утилізатор теплоти відхідних газіва: 

1 – охолоджувач (перший ступінь охолодження); 2 – підігрівач дуттьового повітря 

(другий ступінь охолодження) 
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розрахункові технічні характеристики такої установки для водогрійного котла 

потужністю 630 кВт наведені в таблиці 4.3. Вибір тієї або іншої схеми  

  
Рис. 4.9 Теплова схема утилізатора з охолоджувачем димових газів зворотною 

мережною водою і підігрівачем дуттьового повітря: 1 – котел;  

2 – охолоджувач (перший ступінь охолодження); 3 – підігрівач дуттьового повітря 

(другий ступінь охолодження); 4 – низьконапірний вентилятор 

Таблиця 4.3 

Розрахункові технічні характеристики утилізатора теплоти з охолоджувачем 

димових газів зворотною мережною водою і підігрівачем дуттьового повітря 

№№ 

п/п 

Найменування 

параметра 

Розмір- 

ність 

Значення 

 

Охолоджувач 

1. Витарата мережної води на охолоджувач кг/год 27085 

2. Температура зворотної води тепломережі на 

вході в охолоджувач 
˚С 41 

3. Те ж саме на виході із охолоджувача ˚С 42.1 

4. Нагрів води тепломережі в охолоджувачі ˚С 1,1 

5. Температура димових газів за охолоджувачем ˚С 59.5 

6. Корисна теплова потужність охолоджувача кВт 25,6 

Підігрівач повітря 

7. Теоретично необхідна кількість повітря нм3/год 2741 
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8. Температура повітря на вході в підігрівач ˚С -1,2 

9. Те ж саме на виході із підігрівача ˚С 41,4 

10. Нагрів повітря ˚С 42,6 

11. Температура відхідних газів за підігрівачем ˚С 35,1 

 Масовий вміст водяної пари у димових газах на 

вході в зону конденсації 
кг/кг 0,122 

12. Те ж саме на виході із зони конденсації кг/кг 0,110 

13. Корисна теплова потужність підігрівача повітря  кВт 12,3 

Утилізатор 

14. Сумарна корисна теплова потужність при роботі 

охолоджувача утилізатора із підігрівачем повітря  
кВт 37,9 

 

утилізації теплоти залежить від умов експлуатації і завжди залишається 

прерогативою замовника. 

 

4.4 Техніко-економічне та екологічне обґрунтування доцільності серійного 

виробництва та впровадження котла 

Річний економічний ефект скорочення споживання природного газу, який 

може бути отриманий за рахунок заміни котла НИИСТУ-5 на водотрубно-

димогарний котел для різних режимів покриття потреб теплопостачання, як було 

визначено у п. 4.1, при середньорічному ККД котла НИИСТУ-5, який можна 

прийняти рівним 80% [199,202], коливається в межах 12…32  т. у. п./рік. Річний 

економічний ефект скорочення споживання природного газу, який може бути 

отриманий за рахунок можливості роботи водотрубно-димогарного котла при 

зниженій температурі зворотної мережної води п 4.1 для різних варіантів покриття 

теплових потреб у теплопостачанні коливається в межах 1,4…6,0  т. у. п./рік. 

Скорочення викидів NOx і СО при роботі водотрубно-димогарного котла на 

номінальному режимі, у порівнянні із котлом КВа-0,63 Гн, складає 29% і 71% 

відповідно. Середньорічне скорочення викидів NOx при заміні котла НИИСТУ-5 на 

водотрубно-димогарний складає 42…89%. 

Заслуговує увагу порівняння технологічних витрат на підвищення 

середньорічного ККД у котлах Vitoplex фірми Viessmann із характеристиками 

водотрубно-димогарного котла. За даними [28] оснащення котла Vitoplex 

димогарними трубами із двошаровими поверхнями нагріву потребує витрат 1268 
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долл. США на 1% зростання ККД. Відповідно, оснащення топки жаротрубно-

димогарного котла екранним трубним пучком потребує витрат 325 долл. США на 

1% зростання ККД. 

З метою розрахунку капітальних вкладень та економічної ефективності, 

деякі технології скорочення викидів  NOx, які застосовуються у газотрубних котлах, 

оцінювалися за спрощеною методикою [42]. Контрольні цифри капітальних 

вкладень базувалися на даних, представлених постачальниками та користувачами 

технологій зниження викидів NOx, а також на даних, доступних у відкритій пресі. 

Загальні капітальні  вкладення проаналізовані з урахуванням 10%-ої позичкової 

ставки та строку амортизації 10 років у доларах США на 1992 рік. Економічна 

ефективність розрахована шляхом ділення загальних витрат за 1 рік, стосовно 

навантаження котла в діапазоні 33…80% від номінального. Капіталовкладення не 

враховували установку систем моніторингу викидів NОx. Між тим, вартість таких 

систем на блочних котлах може значно перевищувати витрати на впровадження 

технологій зниження викидів NОx. Як то і очікувалося, є залежність економічної 

ефективності від одиничної потужності котла. Порівняльна екологічна та 

економічна оцінка ефективності технології зниження викидів NOx, яка була 

застосована у водотрубно-димогарному котлі, наведена у таблиці 4.4. З цією метою 

результати, які стосуються режимів роботи водотрубно-димогарного котла, були 

приведені до умов аналізу [42]. 

Слід додати, що рівень викидів NOx, досягнутий у котлах із застосуванням 

технологій зменшення викидів шкідливих речовин і вказаний у [42], знаходиться у 

широких межах (9...67 ppm при надлишку О2=3%). Дані отримані  у газотрубних 

котлах шляхом використання складних і ефективних технологій (уприскування води 

в зону горіння, рециркуляція димових газів) і в значній мірі визначаються 

технічними характеристиками застосованих пальників. 

Запропонована концепція та оптимізація поверхонь нагріву дає можливість 

зменшити металоємність жаротрубно-димогарного котла. Порівняння маси 

основних вузлів, яки входять до складу водотрубно-димогарного котла і 

еквівалентного жаротрубно-димогарного КВа-0,63 Гн наведено на рис. 4.10. 
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Таблиця 4.4 

Екологічна та економічна ефективність технології скорочення викидів NOx, 

застосованої у водотрубно-димогарному котлі 

Тип котла 

(потужність, МВт) 
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долл.США/МВт 

Экономічна 

ефективність,  

долл. США/тону 

NOx 

1. Блочний 

газотрубний (3,1) 

0,10 0,9 13140 3417,18… 

12125,49 

2. Водотрубно-

димогарний (0,63) 

0,182 0,84 773 63,8 

 

 

                      

а                                                             б 

 

 

Рис. 4.10 Порівняння маси основних вузлів, яки входять до складу котла: 

а– еквівалентного жаротрубно-димогарного КВа -0,63 Гн; б – водотрубно-

димогарного 
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Висновки за розділом 

 Можливе подальше підвищення ефективності котла, яке може бути 

досягнуте при застосуванні блочних вентиляторних пальників із низьким рівнем 

викидів шкідливих речовин, оснащення пальників автоматикою горіння, а також 

облаштуванням котла  утилізаторами теплоти димових газів. Використання 

утилізаторів  теплоти димових газів може підвищити коефіцієнт використання 

палива на 6…12%. Ефективність інших технічних рішень із підвищення 

ефективності водотрубно-димогарного котла має визначатися шляхом подальшої 

експериментальної роботи. Запропонована концепція та оптимізація поверхонь 

нагріву дає можливість зменшити металоємність жаротрубно-димогарного котла на 

10…12%. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ  

 

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 охолоджуваного 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 охолоджуваного 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%. 
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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-на котел КВВД-0,63 Гн коливається в межах 10…30 т. у .п/ рік. 

Середньорічне скорочення викидів NOx складає близько 30%. Заміна котлів 

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 понад 10 років. 
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Теплові розрахунки топок  

Геометричні характеристики топок та камер згорання, не наведені у розділі 2. 

 

 

Рис. 1 Камера згорання №1 

 

Рис. 2 Топка № 3 

 

 

Рис. 3 Топка № 4 
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Таблиця 1. 

Вихідні дані 

Показник 
№ топки 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теплова потужність котла або камери згорання, Nт МВт 0,082 1,250 2,100 4,000 0,63 

2. ККД котла ηк, % - 81,8 92,0 81,8 92,7 

3. Паливо та його характеристики 

Робочий склад (у % за об’ємом): 

CO2 

N2 

О2 

CH4 

C2H6 

С3Н8 

С4Н10 

С5Н12 

Вологовміст dг,г/нм3 

Питома вага γг, кг/ нм3 

Теплотворна здатність Qр
н, ккал/нм3 

Температура tг, °С 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

10 

0,79 

21800 

10 

 

 

0 

7,5 

0 

90 

2,5 

0 

0 

0 

10 

0,79 

8825 

10 

 

 

0,1 

5 

0 

85,9 

6,1 

1,5 

0,8 

0,6 

10 

0,79 

9160 

10 

 

 

0 

7,5 

0 

90 

2,5 

0 

0 

0 

10 

0,79 

8825 

10 

 

 

0,2 

1 

0 

98,5 

0,2 

0,1 

0 

0 

10 

0,79 

8480 

10 
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Теплоємність Сг, ккал/нм3·град 0,28 0,40 0,40 0,40 0,4 

4. Коефіцієнт надлишку повітря у топці α 1,4 1,15 1,08 

5.Температура повітря у приміщенні котельної tв, °С 20 

6. Теплоємність повітря Св, ккал/нм3·град 0,32 

7. Втрата теплоти від хімічного недопалу q3, % - 0,003 

8. Втрата теплоти у навколишнє середовище qт
5, % 1,07 

9. Коефіцієнт збереження теплоти φ 0,975 0,979 0,975 

10. Температура відхідних газів θ ух, °С - 200 160 200 160 

11. Еквівалентний діаметр Dт.екв, м 0,45 0,75 0,94 1,047 0,616 0,585 

12. Тиск димових газів в топці р, кгс/см2 1 

13. Площа стін, що огороджують топку або камеру Fст, м
2 1,73 7,74 8,17 11,94 3,86 3,92 

14. Характеристики конвективних поверхонь топки або камери: 

- площа фронтальної поверхні Fф, м2  

- довжина фронтальної поверхні Lф.м 

- площа тилової поверхні Fтт, м
2 

- довжина тилової поверхні Lтт.м 

 

- 

- 

- 

- 

 

3,39 

1,15 

3,39 

1,15 

 

- 

- 

12,61 

3,11 

 

- 

- 

- 

- 

15. Характеристики конвективних поверхонь топки водотрубно-

димогарного котла: 

- площа поверхні у фронтальній зоні рециркуляції Fфр, м
2 

- площа поверхні у зоні з повздовжнім рухом Fп, м
2 

- довжина зони з повздовжнім рухом Lп,м 

- площа поверхні у вихідній зоні Fвих,м
2 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

0,92 

2,20 

1,215 

0,4 
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16. Загальна площа топкової конвективної  

поверхні Fт, м
2 

- - 7,35 12,61 - 3,52 

17. Загальна площа екранованої топкової  

поверхні Нл, м
2 

1,70 4,29 8,04 11,08 3,54 3,84 3,89 

18. Температура поверхонь нагріву у топці Тст, К 

([109],стор.44, п.7-36) 
- - 168 453 168 

 

Таблиця 2.  

Склад та кількість продуктів згорання, їх ентальпія 

Показник 
№ топки 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Теоретичний об’єм повітря, необхідний для згорання 

Vo=0,047[0,5CO+0,5H2+1,5H2S+ Σ(m+n/4)CmHn-O2] нм3/нм3 
23,8 9,0 9,8 9,0 9,43 

2. Теоретичний об’єм азоту Vo
N2=0,79Vo+N2/100, нм3/нм3 18,8 7,17 7,79 7,17 7,46 

3. Об’єм надлишкового повітря  ΔV=(α-1)Vo, нм3/нм3 9,52 1,35 1,47 1,35 0,75 

4. Теоретичний об’єм трьохатомних газів 

VRO2=0,01(CO2+CO+H2S+ΣmCmHn), нм3/нм3 
3,0 0,95 1,06 0,95 0,994 

5.  Теоретичний об’єм водяної пари 

VH2O
o=0,01(H2+H2S+Σn/2CmHn+0,124dг+0,016Vo), нм3/нм3  

4,02 1,89 2,01 1,89 1,99 

6. Дійсний об’єм водяної пари VH2O=VH2O
o+[0,016(α-1)Vo], нм3/нм3 4,17 1,91 2,04 1,91 2,01 

7. Загальний об’єм димових газів Vг=VRO2+Vo
N2+VH2O+(α-1)·Vo, 

нм3/нм3 
35,32 11,38 12,36 11,38 11,22 

8. Об’ємна частка трьохатомних газів rRO2=VRO2/Vг 0,085 0,083 0,086 0,083 0,089 

9. Об’ємна частка водяної пари rH2O=VH2O/Vг 0,117 0,168 0,165 0,168 0,179 

10. Загальна об’ємна частка трьохатомних газів rn=rRO2+rH2O 0,202 0,251 0,251 0,251 0,267 

 



 
Рис. 4 I–θ діаграма, камера згорання №1 

 

 

 
Рис. 5 I–θ діаграма, топка №2 
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Рис. 6 I–θ діаграма, топки №№3,4 

 

 
Рис. 7 I–θ діаграма, топки №№5…7 

 



Таблиця 3.  

Баланс теплоти, визначення адіабатичної температури горіння та витрати палива 

Показник та його розрахунок 
№ топки 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Кількість теплоти, що надходить з паливом 

Qпал=Сг·tт, ккал/нм3 
0,8 

2. Кількість теплоти, що надходить з повітрям 

Qп= α·Vо·Св·tв, ккал/нм3 
213,2 66,13 72,12 66,13 65,21 

3. Ентальпія відхідних газів (ΣVc) ·θух, ккал/нм3 - 750 592 750 591,7 

 4.Втрата теплоти з відхідними газами 

q2=((ΣVc) ·θух-Qпал-Qп)/ Q
p

н ·100%,% 
- 7,7 5,7 7,7 6,2 

5.  Корисне виділення теплоти у топці  

Qт=(ΣVc) ·θтг = Iт.г =Qp
н(100-q3--q

т
5-)/100+Qпал+Qп, ккал/нм3 

21943 8863 9203 8863 8518 

6. Температура адіабатичного горіння θтг, °С 

(визначається за розрахованими  I-θ діаграмами) 
1895 1985 1904 1988 2202 

7. Витрата газу 

 Вр=1000·0,86· Nт/ (Qp
н· ηк·100), нм3/год 

3,2 144,9 214,3 462,0 68,9 

Таблиця 4.  

Розрахунок топкового теплообміну 

Показник, його розрахунок або посилання 
№ топки 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Середнє значення коефіцієнту теплової ефективності 

екранів Ψср ([109],стор.29, табл.6.2) 
0,64 0,59 0,64 0,6 0,65 

2. Коефіцієнт, який характеризує положення максимуму 

температури у зоні факелу xт  

 (визначений на основі даних, отриманих при моделюванні) 

0,5 0,1 

 

0,5 

 

0,1 

 

0,5 

 

0,4 

3. Параметр М=0,54-0,2·хт ([109],стр.26, п.6-13) 0,44 0,52 0,44 0,52 0,44 0,46 

4. Товщина шару, який випромінює S= Dт.екв, м 0,45 0,75 0,94 1,047 0,616 0,585 

5. Коефіцієнт осереднення m 

([109],стор.25, п.6-07) 
0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 
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6. Температура газів на виході із топки ϑ//
т,  К 

(приймається з наступним уточненням) 
1113 1564 1500 1486 1468 1465 1142 

7. Ефективна (середня) температура топкових газів  

Тф=0,925·(Та· ϑ//
т)

0,5, К 

 ([109],стор.30, п.6-25) 

1288 1738 

 

1671 

 

1695 

 

1662 

 

1558 

 

1467 

8. Середній коефіцієнт теплопровідності топкових газів 

λ, ккал/м·год·град ([109],стор.170, табл. IV) 
- - 0,1378 0,126 - 0,107 

9. Середній коефіціент в´язкості топкових газів υ·106, 

м2/сек ([109],стор.170, табл. IV) 
183 270 257 264 250 247 210 

10. Середнє число Прандля Pr - - 0,54 0,54 - 0,56 

11. Середня швидкість руху топкових газів, м/с 

36004/)14,3(

)273/(

2

//






S

VB
г

ггpw


 

0,99 6,61 6,47 10,5 4,39 4,35 4,29 

12. Топкове число Рейнольдса  


еквтг

т

Dw .
Re




 
2425 18052 24765 41799 10570 

1095

6 
11986 

13. Коефіцієнт поправлення для фронтальної конвективної 

поверхні l/dф  ([172], стор.336) 
- - 1,48 - - - 

14. Коефіцієнт поправлення для тилової конвективної 

поверхні l/dт
, ([172], стор.336) 

- - 1,48 1,33 - - 

15. Осереднений коефіцієнт 

поправлення
т

ттl/dтфdфl

l/d
F

FF 





/

 
- - 1,48 1,33 - - 
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16. Осереднене число Нусельта для поверхонь топки 

жаротрубно-димогарного котла 
43,08,0

/ 021,0 rPReNu dl   ([172], стор.334) - - 71,7 80,2 - - 

17.  Значення коефіцієнта тепловіддачі в екранному пучку у 

фронтальній зоні рециркуляції топки водотрубно-

димогарного котла  

33.065.0

n
PrRe2,0  з

ект
фр d




([109],стор.39, п.7-20) 

- - - - - 37,6 

18. Коефіцієнт поправлення для поверхонь у зоні з 

повздовжнім рухом у топці водотрубно-димогарного 

котла ([172], стор.336) 

- - - - - 1,5 

19. Значення  коефіцієнта тепловіддачі в екранному пучку у 

зоні з повздовжнім рухом у топці водотрубно-димогарного 

котла 

43,08,0

п l/d r021,0 PRe
Dтекв

п 



([172], 

стор.334) 

- - - - - 5,5 

20. Значення коефіцієнта тепловіддачі для екранного пучка у 

вихідній зоні у топці водотрубно-димогарного котла 
- - - - - 56,4 

l/d  
п 
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33,065,0
r02,0 PRe

d
тз

ект

вих 



([109],стор.39, п.7-

20) 

21. Осереднене значення коефіцієнта тепловіддачі для 

поверхонь топки водотрубно-димогарного котла 

 

вихпфр

вихвихппфр

FFF

FF









фрF

 

- - - - - 19,6 

22. Коефіцієнт послаблення проміння трьохатомними газами   

kг , 1/(м·кгс/см2) 

([109],стор.242, номограма 3) 

1,81 0,99 0,91 0,93 1,15 1,32 1,48 

23. Коефіціент послаблення проміння частками сажі 

 kс =0,03*(2-α)*(1,6· ϑ//
т/1000-0,5)Ср/Нр, 1/(м·кгс/см2) 

0,105 0,143 0,143 0,134 0,151 0,128 0,109 

24. Коефіціент послаблення проміння топковою середою 

k=kг*rп+kс, 1/(м·кгс/см2) 0,47 0,39 0,37 0,37 0,46 0,48 0,50 

25. Ступінь чорноти факелу, який не світиться 

аг=1-e -k·rп·P·S 0,152 0,17 0,194 0,219 0,175 0,197 0,326 

26. Ступінь чорноти факелу, який світиться 

асв=1-e -(kгrп+kс)·P·S 0,192 0,256 0,296 0,322 0,249 0,258 0,257 

27. Ефективний ступінь чорноти факелу 

аф=m·aсв+(1-m)·aг 0,176 0,222 0,255 0,270 0,219 0,234 0,238 
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28. Ступінь чорноти топки 

ат=аф/(аф+(1-аф)·Ψср) 0,251 0,327 0,349 0,380 0,303 0,321 0,326 

29. Середня сумарна теплоємність продуктів згорання 

VСср=(ΣVСср)τа-(ΣVСср)Т''т)/(Та-Т''т), ккал/нм3∙град 13,68 4,81 5,54 4,79 4,77 4,77 4,70 

30. Число Больцмана  

Во=φ·Bр·VСср/(4,96·10-8·Ψср·Fст·Та
3) 0,116 0,426 0,433 0,525 0,243 0,243 0,235 

31. Комплекс 

срр

т

//

т

стф

т cVB

F

Т

Т(Т

D
Nu







)
 

- - 0,044 0,061 - 0,192 

32. Безрозмірна температура 

//

т 
 6.06,0

6.0

BoaM

Bo

т

, 
0,588 0,693 - - 0,666 0,658 - 

33 Безрозмірна температура 

//

т 
 6.06,0

6.0

BoaM

Bo

т

)
)

1(
сргр

Т

//

т

стф

екв т cVB

F

T

ТT(

D
Nu








, 

- - 0,689 0,657 - 0,518 

34 Температура газів на виході із топки ϑ//
т= θ//

т·Та, К 

 
1113 1564 1500 1486 1468 1465 1142 

 

 

 



Додаток 2 

Опис розрахункових моделей та алгоритмів 

 

 

Кінцевоелементні сітки жарових труб-топок водогрійних котлів типових 

конструкцій 

Викладені у п. 2.2.2 Т. 1 розрахунки дозволили побудувати 

кінцевоелементні сітки для топок жаротрубно-димогарних котлів типових 

конструкцій та топки водотрубно-димогарного котла тепловою потужністю 630 кВт. 

Трьохмірний простір сіток визначений у декартовій системі координат. Нульова 

точка системи координат розташована у центрі грані, сформованої на отворі подачі 

дуттьового повітря у пальник. Кінцевоелементна сітка топки котла Johnston125HP 

проілюстрована на рис. 8. Решта топкових сіток наведена на рис. 9. 

 

. 

 

 

 

Рис. 8  Зовнішній вигляд кінцевоелементної сітки топки котла Johnston125HP 

 

Сітка для топки котла Johnston125HP розбита на п’ять підоб’ємів (V1… 

V5), оскільки особливості будови топки та технічні можливості  препроцесору 

Gambit не дозволили розбити топку єдиним об’ємом. Підоб’єм V1 розбитий дрібною  
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V1 
V2 

V3 

V4 

V5 
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сіткою з застосуванням схеми TGrid і складається з із трикутних пірамідальних  

об’ємних елементів (Tet/Hybrid). Тилова грань  підоб’єму V1 одночасно являється 

виходом у підоб’єми V2 та V3. Кількість вічок у підоб’ємі V1 складає 110189 шт.  

Підоб’єм V2 складається з дрібних прямих призматичних об’ємних 

елементів (Hex/Wedge), які мають у основі трикутники та чотирикутники. Сітка 

підоб’єму V2 отримана за рахунок простого проектування двох фронтальних граней 

на дві задні грані, яка одночасно являється виходом паливної суміші у підоб’єми 

V4,V5. Проектування граней виконане за схемою Cooper. Кількість вічок у підоб’ємі 

V2 складає 54356 шт. 

Підоб’єм V3 розбитий дрібною сіткою з застосуванням схеми TGrid і 

складається з із трикутних пірамідальних об’ємних елементів (Tet/Hybrid). Тилова 

грань  підоб’єму V3 одночасно являється виходом у підоб’єми V4 та V5. Кількість 

вічок у підоб’ємі V3 складає 842819 шт.  

Підоб’єми V4 і V5 складається з прямих призматичних об’ємних елементів, 

які мають у основі трикутники та чотирикутники, з наявністю ділянок, які 

відтворюють прилеглі шари на стінках топки. Сітка підоб’ємів V4 і V5 отримана за 

рахунок простого проектування топкових фронтальних граней на задні грані, які 

одночасно являєються виходом димових газів із топки. Будова граней виконана за 

схемою Cooper. Кількість вічок у підоб’ємі V4 складає  1059920 шт., у підоб’ємі V5 – 

1062600 шт. Загальна кількість вічок у сітці  3129884 шт. 

Сітка топки із аксіальним виходом (рис. 9 а) виконана єдиним об’ємом і 

складається з прямих призматичних об’ємних елементів, які мають у основі 

чотирьохкутники правильної (Map), та неправильної (Pave) форми, з наявністю 

ділянок, які відтворюють прилеглі шари на стінках топки. Сітка побудована шляхом 

простого проектування топкових фронтальних граней на задню топкову грань, яка 

також являється і отвором для виходу димових газів. Проектування фронтальних 

граней виконане за схемою Cooper. Загальна кількість вічок у сітці 683792 шт. 

Сітка для топки із боковим виходом розбита на два підоб’єми (V1 і V2) і 

зображених на рис. 9 б, оскільки технічні можливості  препроцесору Gambit не 

дозволили розбити топку єдиним об’ємом. Підоб’єм V1 складається з прямих 
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призматичних об’ємних елементів, які мають у основі чотирьохкутники правильної 

(Map), та неправильної (Pave) форми, з наявністю ділянок, які відтворюють прилеглі 

шари на стінках топки. Сітка підоб’єму V1 отримана за рахунок простого 

проектування топкових фронтальних граней на задню грань, яка одночасно 

являється виходом димових газів у підоб’єм V2. Будова граней виконана за схемою 

Cooper. Кількість вічок у підоб’ємі V1 складає 452120 шт. Підоб’єм V2 сформований 

із трикутних пірамідальних об’ємних елементів (Tet/Hybrid)  з застосуванням схеми 

TGrid. Кількість вічок у підоб’ємі V2 складає 167458 шт. Загальна кількість вічок у 

сітці топки 619578 шт. 

 З причини складної геометричної форми та технологічних обмежень 

роботи препроцесору Gambit, кінцевоелементна трьохмірна сітка топки  

водотрубно-димогарного котла розбита на вісім підоб’ємів (V1…V8), зображених на 

рис. 9 в. Підоб’єм V1 складається з прямих призматичних об’ємних елементів, які 

мають у основі чотирьохкутники неправильної (Pave) форми. Сітка підоб’єму V1 

отримана за рахунок простого проектування топкових фронтальних граней на задню 

грань, яка одночасно являється виходом димових газів у підоб’єм V2. Проектування 

граней виконане за схемою Cooper. Прилеглий шар, розташований на фронтальній 

стінці топки, розбитий по товщині на десять рядів із рівномірними кроками. 

Кількість вічок у підоб’ємі V1 – 708484 шт. Підоб’єм V2 сформований із трикутних 

пірамідальних об’ємних елементів (Tet/Hybrid)  з застосуванням схеми TGrid. 

Прилеглий шар, розташований на задній стінці топки, розбитий по товщині на 

десять кроків рівномірно. Кількість вічок у підоб’ємі V2 складає 757372 шт. 

Підоб’єми V3…V6 сформовані з прямих призматичних об’ємних елементів, які 

мають в основі чотирьохкутники неправильної (Pave) форми. Сітки підоб’ємів  

V3…V6 отримані за рахунок простого послідовного проектування топкової 

фронтальної грані кожного з підоб’ємів на його задню грань за схемою Cooper. 

Прилеглі шари, розташовані на фронтальній та задній стінках топки у підоб’ємах V3 

та V6, розбиті по товщині на десять кроків рівномірно. Кількість вічок у підоб’ємах 

V3…V6: V3 – 2211818 шт., V4 - 1202075 шт., V5 – 480830 шт., V6 – 2884980 шт. 

Підоб’єм V7 включає прямі призматичні об’ємні елементи, які мають у основі 
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Рис. 9 Зовнішній вигляд кінцевоелементих сіток: 

а – топка з аксіальним виходом; б – топка з боковим виходом; в – топка 

водотрубно-димогарного котла 

 

V1 

V2 

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 
V6 

V7 

V8 
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чотирьохкутники неправильної (Pave) форми. Сітка підоб’єму V7 отримана за 

рахунок простого проектування топкової фронтальної грані на його задню грань за 

схемою Cooper. Задня грань підоб’єму V7 одночасно являється передньою гранню 

підоб’єму V8. Прилеглий шар розташований на фронтальній та боковій стінках 

топки, розбитий по товщині на десять рядів рівномірно.  

Кількість вічок у підоб’ємі V7 складає 633015 шт. Підоб’єм V8 побудований з 

пірамідальних об’ємних елементів (Tet/Hybrid)  та з  застосуванням схеми TGrid. 

Прилеглий шар, розташований на задній та боковій стінках топки, розбитий по 

товщині на десять рядів рівномірно. Кількість вічок у підоб’ємі V8 складає 1900753 

шт. Загальна кількість вічок у сітці топки водотрубно-димогарного котла склала 

10779327 шт. 

 

 

Ідентифікація та опис функцій поверхонь (граней) кінцевоелементних сіток 

розрахункових об’ємів  

 

Топка котла Johnston125HP: 

– inletair1.1…inletair1.14 – поверхня (грань), через яку подається первинне 

дуттьове повітря у простір пальника; 

– inletair2.1…inletair2.12 – поверхня (грань), через яку подається вторинне 

дуттьове повітря у простір пальника; 

– inletgb1… inletgb14  – поверхні (отвори діаметром 13 мм), через які подається 

паливо (природний газ) у простір пальника; 

– inletgs1… inletgs32 – поверхні (отвори діаметром 5,8 мм), через які подається 

паливо (природний газ) у простір пальника; 

– wall1 – поверхня (грань), яку формує амбразура пальника; 

– wall2 – поверхня (грань), яку формують поверхні нагріву топки;  

– outlet – поверхня (грань), через яку димові гази залишають топковий об’єм;  

Поверхням (граням), на базі рекомендацій [126], надані наступні граничні умови 

типів (Type): 

– подача повітря і палива (поверхні inletair1.1…inletair1.14, 

inletair2.1…inletair2.12, inletgb1… inletgb14, inletgs1… inletgs32) – Velocity inlet; 
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–  вихід димових газів із топкового об’єму (поверхня outlet)  –    Pressure outlet. 

Топки котлів типових конструкцій та топка водотрубно-димогарного котла: 

– inlet1 – поверхня (грань), через яку подається дуттьове повітря у топковий 

об’єм; 

– inlet21… inlet25,  – поверхні (грані), через які подається паливо (природний газ) 

у топковий об’єм; 

– outlet – поверхня (грань), через яку димові гази залишають топковий об’єм;  

– symmetryx – поверхня (грань), яка нормальні до осі Z та виконує функцію 

граничних умов симетрії топкового об’єму. 

Поверхням (граням), на базі рекомендацій [126], надані наступні граничні умови 

типів (Type): 

– подача повітря і палива (поверхні inlet1, inlet21… inlet25) – Velocity inlet; 

– вихід димових газів із топкового об’єму (поверхня outlet)  –    Pressure outlet; 

– поверхні симетрії (поверхні з іменем symmetryx)  –  Symmetry. 

Всім іншім поверхням (граням), по замовченню, препроцесор Gambit присвоює 

тип (Type) стінка (Wall). 

 

Таблиця 5.  

Перелік даних, введених для розрахунку теплофізичних характеристик моделей. 

№№  

п/п 

Путь → панель Список  → група → 

параметр 

Введене 

значення або 

опція 

 Топка котла Johnston125HP 

 

Вирішення за дискретно-ординатною моделлю променистого теплообміну із 

стандартною дискретизацією розрахункових кутів 

1. Define → Models → Solver Space → 3D + 

2.  Defne → Models → Radiation  

→ Model 

Radiation Model → DO + 

 

 

3. 

 

 

4. 

5. 

6. 

Define → Models → Species  

→ Transport & Reaction   

Chemistry → Rich 

Flammability Limit→Fuel 

Stream 

 

Boundary → 

ch4 

n2 

c2h6 

 

 

0,0667 

 

 

0,90 

           0,075 

0,005 
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7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

Boundary → Species 

Unit→Mass Fraction 

Boundary → Temperature 

→  Fuel (k) 

 

Boundary → Temperature 

→  Oxid (k) 

 

Table → Table Parameters 

→Minimum Temperature 

      

+ 

 

276 

 

 

293 

 

 

273 

 

11 

12. 

13.. 

Define → Materials Materials → Name 

Material Type 

Fluent Solid Materials 

 

solid 

steel 

dolomite 

 

 

 

 

 

14.  

15. 

 

16. 

17. 

18. 

 

 

 

 

19. 

20. 

21. 

 

22. 

 

 

23. 

 

24. 

25. 

 

26. 

27. 

28. 

Define → Boundary  

Conditions 

Zone Name→ inletair1.1 

 

Velocity inlet → 

Momentum → Velocity 

Specication Method 

Reference Frame 

 

Coordinate System 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Velocity inlet → 

Turbulence → 

Specification Method 

 

Turbulent Intensity (%) 

Hydraulic Diameter (mm) 

 

Thermal  → Temperature 

(k) 

 

Radiation → External 

Black Body Temperature 

Method 

 

Black Body Temperature 

(k) 

Internal Emissivity 

 

 

 

 

 

Components 

Relative to 

Adjacent Cell 

Zone 

Cartesian (X,Y,Z) 

0,0 

-4,9 

3,9 

 

Intensity and 

Hydraulic 

Diameter 

1 

33.8 

 

275 

 

 

Specified 

External 

Temperature 

Method 

293 

0,80 
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29. 

 

30. 

31. 

32. 

33. 

 

34. 

35. 

36. 

37. 

 

38. 

39. 

40. 

41. 

 

42. 

43. 

44. 

45. 

 

46. 

47. 

48. 

49. 

 

51. 

52. 

53. 

54. 

 

55. 

56. 

57. 

58. 

 

59. 

60. 

61. 

62. 

 

63. 

64. 

65. 

 

Zone Name → inletair1.2 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → inletair1.3 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → inletair1.4 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → inletair1.5 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → inletair1.6 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → inletair1.7 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → inletair1.8 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → inletair1.9 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → 

inletair1.10 

X-velocity 

Y-velocity 

 

 

0,0 

-6.1 

1,3 

 

 

0,0 

-6,1 

-1,5 

 

 

0,0 

-4,9 

-4,0 

 

 

0,0 

-2,7 

-5,7 

 

 

0,0 

0,1 

              -6,3 

 

 

0,0 

2,8 

-5,6 

 

 

0,0 

4,9 

              -3,9 

 

 

0,0 

6,1 

            -1,3 

 

 

 

0,0 

6,1 
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66. 

 

67. 

68. 

69 

70. 

 

71. 

72. 

73. 

74. 

 

75. 

76. 

77. 

78. 

 

 

79. 

 

80. 

 

 

 

 

81. 

82. 

83. 

84. 

 

85. 

 

 

86. 

 

 

 

87. 

88. 

89. 

90. 

 

91. 

92. 

93. 

Z- velocity 

 

Zone Name → 

inletair1.11 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → 

inletair1.12 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → 

inletair1.13 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → 

inletair1.14 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

 

Zone Name→ inletair2.1 

 

Velocity inlet → 

Momentum → Velocity 

Specication Method 

Reference Frame 

 

Coordinate System 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Turbulence→Specification 

Method 

 

Hydraulic Diameter (mm) 

 

 

               1,4 

 

 

 

0,0 

4,9 

            3,9 

 

 

 

0,0 

2,7 

 5,7 

 

 

 

0,0 

0,0 

 6,3 

 

 

 

0,0 

              -2,8 

 5,6 

 

 

 

 

 

Components 

Relative to 

Adjacent Cell 

Zone 

Cartesian (X,Y,Z) 

10,6 

-4,7 

17,7 

 

 

Hydraulic 

Diameter 

54,5 
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94 

 

95. 

96. 

97. 

98. 

 

99. 

100. 

101. 

102. 

 

103. 

104. 

105. 

106. 

 

107. 

108. 

109. 

110 

 

111. 

112. 

113. 

114. 

 

115. 

116. 

117. 

118. 

 

119. 

120. 

121. 

122. 

 

123. 

124. 

125. 

126. 

 

127. 

128. 

129. 

 

Zone Name → inletair2.2 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → inletair2.3 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → inletair2.4 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → inletair2.5 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → inletair2.6 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → inletair2.7 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → inletair2.8 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → inletair2.9 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → 

inletair2.10 

X-velocity 

Y-velocity 

 

 

10,6 

-12,9 

 12,9 

 

 

10,6 

-17,7 

 4,7 

 

 

10,6 

-17,7 

-4,7 

 

 

10,6 

-12,9 

-12,9 

 

 

10,6 

-4,8 

-17,7 

 

 

10,6 

 4,7 

-17,7 

 

 

10,6 

 12,9 

-13,0 

 

 

10,6 

 17,7 

-4,8 

 

 

 

10,6 

 17,7 
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130. 

 

 

131. 

132. 

 

 

133. 

134. 

 

135. 

 

136. 

 

 

 

 

137. 

138. 

 

 

 

139. 

140. 

 

141. 

 

142. 

143. 

 

144. 

 

145. 

 

 

146. 

147. 

 

148. 

149. 

 

 

150. 

 

151. 

Z- velocity 

 

Zone Name → 

inletair2.11 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → 

inletair2.12 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

 

Zone Name → outlet 

Pressure outlet  → 

Momentum → Turbulence 

 

Backflow Turbulent 

Intensity, % 

Backflow Hydraulic 

Diameter (mm) 

 

Thermal → Backflow 

Total Temperature (k) 

 

 

 

Zone → inletgb1…14 

Velocity inlet → 

Momentum → Velocity 

Specification Method 

 

Reference Frame 

Velocity Magnitude, m/s 

Velocity inlet → 

Turbulence → 

Specification Method 

 

Turbulent Intensity (%) 

Hydraulic Diameter (mm) 

 

Thermal  → Temperature 

(k) 

 4,8 

 

 

 

10,6 

 13,0 

 12,9 

 

 

 

10,6 

 4,8 

 17,7 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

750 

 

 

1639 

 

 

 

 

 

 

Magnitude, 

Normal to 

Boundary 

Absolute 

14,30 

Intensity and 

Hydraulic 

Diameter 

1 

13 

 

275 
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152. 

153. 

154. 

 

155. 

 

156. 

 

157. 

158. 

159. 

160. 

 

Radiation → External 

Black Body Temperature 

Method 

 

Black Body Temperature 

(k) 

Internal Emissivity 

 

Zone → inletgs1…32 

Hydraulic Diameter (mm) 

 

 

Zone Name → wall1 

Thermal Conditions→ 

Heat Flux 

 

Heat Flux (w/m2) 

Wall Thickness (mm) 

Material Name 

 

Zone Name → wall 

Thermal Conditions→ 

Temperature 

 

Temperature (k) 

Internal Emissivity 

Wall Thickness (mm) 

Material Name 

 

Specified 

External 

Temperature 

Method 

293 

0,80 

 

 

5,8 

 

 

 

 

+ 

 

0 

155 

 dolomit  

 

 

 

+ 

 

 

768 

0,887 

8 

steel 

160. 

161. 

162. 

163 

164. 

165.. 

Solve → Initialize → Initialize Solution Initialization → 

Compute From 

X velocity 

Y velocity 

Z velocity 

Temperature (К) 

 

inletair1.1 

0 

0 

0 

293 

Вирішення за дискретно-ординатною моделлю променистого теплообміну із 

підвищеною дискретизацією розрахункових кутів 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Defne → Models → Radiation Model→ 

Discrete Ordinates (DO) 

 

Angular Discretisation 

Theta Divisions 

Phi Divisions 

Theta Pixels 

Phi Pixels 

 

+ 

 

 

3 

3 

2 

2 
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Вирішення за радіаційною моделлю променистого теплообміну 

1. Defne → Models → Radiation  

→ Model 

Radiation Model → Р-1 + 

Жарова труба-топка із транзитним (інверсійним) рухом продуктів згорання 

та аксіальним виходом 

1. Defne → Models → Radiation  

→ Model 

Radiation Model → DO + 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

15. 

 

 

16. 

 

 

17. 

18. 

Define → Models → Species  

→ Transport & Reaction   

Chemistry → Rich 

Flammability Limit→Fuel 

Stream 

 

Boundary → 

ch4 

h2 

n2 

o2 

co2 

c2h6 

c3h8 

 

Boundary → Species 

Unit→Mass Fraction 

Boundary → Temperature 

→  Fuel (k) 

 

Boundary → Temperature 

→  Oxid (k) 

 

Table → Table Parameters 

→Minimum Temperature 

 

 

0,063 

 

 

0,971 

0 

0,017 

0 

0,005 

0,004 

0,003 

 

      

+ 

 

276 

 

 

293 

 

 

273 

19. 

20. 

21. 

Define → Materials Materials → Name 

Material Type 

Fluent Solid Materials 

steel 

solid 

steel 

22. 

 

 

23. 

 

24. 

25. 

26. 

 

27. 

28. 

29. 

Define → Boundary  

Conditions 

Zone → inlet1 

Velocity inlet → 

Momentum → Velocity 

Specification Method 

 

Reference Frame 

Velocity Magnitude, m/s 

Velocity inlet → 

Turbulence → 

Specification Method 

 

Turbulent Intensity (%) 

 

 

 

Magnitude, 

Normal to 

Boundary 

Absolute 

8,02 

Intensity and 

Hydraulic 

Diameter 

13 
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30. 

 

31. 

32. 

 

33. 

34. 

 

 

35. 

 

36. 

 

37. 

38. 

 

39. 

40. 

41. 

42. 

 

43. 

 

 

44. 

45. 

 

46. 

 

 

47. 

48. 

49. 

50. 

 

51. 

52. 

53. 

54. 

 

55. 

56. 

57. 

58 

Hydraulic Diameter (mm) 

 

Thermal  → Temperature 

 

Radiation → External 

Black Body Temperature 

Method 

 

Black Body Temperature 

(k) 

Internal Emissivity 

 

 

Zone Name→ inlet21 

 

Velocity inlet → 

Momentum → Velocity 

Specication Method 

Reference Frame 

 

Coordinate System 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Turbulence→Specification 

Method 

 

Turbulent Intensity, % 

Hydraulic Diameter (mm) 

 

Thermal →Temperature 

 

 

Zone Name → inlet22 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → inlet23 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → inlet24 

124 

 

293 

 

 

Specified 

External 

Temperature 

Method 

768 

0,887 

 

 

 

 

 

Components 

Relative to 

Adjacent Cell 

Zone 

Cartesian (X,Y,Z) 

5,8 

46,53 

17,88 

 

Intensity and 

Hydraulic 

Diameter 

1 

7 

 

276 

 

 

 

15,2 

46,53 

11,05 

 

 

18,8 

46,53 

0 
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59. 

60. 

61. 

62. 

 

63. 

64. 

 

 

65. 

66. 

 

67. 

 

68. 

 

 

 

69. 

 

70. 

 

 

71. 

72. 

73. 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → inlet25 

X-velocity 

Y-velocity 

Z- velocity 

 

Zone Name → outlet 

Pressure outlet  → 

Momentum → Turbulence 

 

Backflow Turbulent 

Intensity, % 

Backflow Hydraulic 

Diameter (mm) 

 

Thermal → Backflow 

Total Temperature (k) 

 

 

Zone Name → wall 

Thermal Conditions→ 

Temperature 

 

Temperature (k) 

Internal Emissivity 

Wall Thickness (mm) 

Material Name 

 

15,2 

46,53 

-11,05 

 

 

5,8 

46,53 

-17,88 

 

 

 

 

 

 

2 

 

616 

 

 

1020 

 

 

 

 

+ 

 

768 

0,887 

8 

   steel  

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

Solve → Initialize → Initialize Solution Initialization → 

Compute From 

X velocity 

Y velocity 

Z velocity 

Temperature (k) 

 

inlet1 

0 

0 

0 

800 

Жарова труба-топка із транзитним (інверсійним) рухом продуктів згорання 

та боковим виходом 

1. 

 

 

 

 

2. 

Define → Boundary  

Conditions 

Zone Name → outlet 

Pressure outlet  → 

Momentum → Turbulence 

 

Backflow Hydraulic 

Diameter (mm) 
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230 

Топка водотрубно-димогарного котла 

3. 

 

4.. 

 

 

 

5. 

Defne → Models → Viscous Enhanced Wall Treatment 

→ 

 

Pressure Gradient Effects 

Thermal Effects 

 

Options  

Viscous Heating 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

Defne → Models → Radiation Model→ 

Discrete Ordinates (DO) 

 

Angular Discretisation 

Theta Divisions 

Phi Divisions 

Theta Pixels 

Phi Pixels 

 

+ 

 

 

3 

3 

2 

2 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

Define → Boundary  

Conditions 

Zone Name → outlet 

Pressure outlet  → 

Momentum → Turbulence 

 

Backflow Hydraulic 

Diameter (mm) 

 

Zone Name → wall 

Thermal Conditions→ 

Temperature 

Temperature (k) 

 

 

 

 

 

220 
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Таблиця 6 

Перелік даних, введених для розрахунку утворення NOx. 

№№  

п/п 

Путь → панель Список  → група → 

параметр 

Введене значення 

або вибрана опція 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

Define → Models → 

Species →  NOx 

Models → Formation → 

Pathways →  

Thermal NO 

Fuel NO 

 

Turbulence Interaction 

→ PDE Mode 

 

Formation Mode 

Parameters →  Thermal  

→  

 

 

 

+ 

+ 

 

 

mixture fraction 
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5. 

 

6. 

[O] Model 

[OH] Model 

 

Fuel → Fuel Type → 

Gas  

partial-equilibrium 

partial-equilibrium 

 

+ 
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