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Таблиця 8. Фрагмент програми розрахунку числа теоретичних тарілок 
№ 

Кроку 
хі; xi* уі уі* Ni=dy/(yi*-yi) 

1 0,3 0,50004 2,3198555 1,112469806 
2 2,324489796 3,546492245 8,002746011 0,454303077 
3 4,348979592 6,59294449 13,41828927 0,296613557 
4 6,373469388 9,639396735 18,57377878 0,226595391 
5 8,397959184 12,68584898 23,47650802 0,187615028 

... …. … … … 
26 50,9122449 76,66134612 80,96298 0,470632754 
27 52,93673469 79,70779837 82,15023754 0,828880333 
28 54,96122449 79,86714204 83,25248519 0,598016126 
29 56,98571429 80,53846286 84,27701644 0,541516859 

... …. … … … 
31 61,03469388 81,88110449 86,12210373 0,477361508 
32 63,05918367 82,55242531 86,95724676 0,459607686 
33 65,08367347 83,64155041 87,74384736 0,493501523 
34 67,10816327 84,5863798 88,48919904 0,51872497 

... …. … … … 
48 95,45102041 97,81399122 98,67734218 2,344921022 
49 97,4755102 98,75882061 99,67917929 2,199674806 
50 99,5 99,70365 100,7564634 1,922933181 

Число теоретичних тарілок сума Ni= 32,55 
Число дійсних тарілок з урахуванням ККД Nд= 93 

Приймаємо число тарілок 100 
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Проведено моделювання процесу спалювання природного газу в топках жаротрубно-
димогарних котлів тепловою потужністю 1,25 МВт за допомогою універсального програмного 
комплексу Fluent. 

Ключові слова: жаротрубно-димогарний котел, тепловий потік, поверхня нагріву 
 

Проведено моделирование процесса сжигания природного газа в топках жаротрубно-
дымогарных котлов тепловой мощностью 1,25 МВт с помощью универсального программного 
комплекса Fluent. 

Ключевые слова: жаротрубно-дымогарный котел, тепловой поток, поверхность нагрева 
 

The process to burn natural gas in the burner chambers of a fire-tube-smoke boilers 1,25 MW heat 
capacity was simulated and performed with a help of Fluent universal software package. 

Keywords: fire-tube-smoke boilers, heat flow, heating surface 
 

ВСТУП 
Технологічні труднощі, що виникають при експериментальному натурному 

відтворенні складного теплообміну у жарових трубах-топках котлів спонукають 
спеціалістів до пошуку альтернативних методів отримання теплофізичних 
характеристик топкового процесу. Існуючі методи розрахунку технологічних 
процесів у топках і поверхнях нагріву котлів дозволяють розраховувати загальне 
теплосприйняття того чи іншого вузла, але не в змозі достатньою мірою 
характеризувати локальні теплотехнічні, теплофізичні та механічні ефекти. Котлові 
технологічні процеси мають складну природу. Тому сучасні підходи до проектування 
топок котлів повинні враховувати взаємозалежні процеси горіння палива і 
теплообміну, розподіл теплових потоків і температур, режими руху палива, повітря та 
продуктів згорання. Актуальність такого підходу має особливе значення при 
проектуванні жаротрубно-димогарних котлів, на поверхнях нагріву яких виникають 
інтенсивні теплові потоки, що часто приводить до швидкого та передчасного виходу з 
ладу елементів поверхонь нагріву [1]. 

Метою даної роботи було вивчення умов роботи поверхонь нагріву жарової 
труби - топки водогрійного котла. Об'єктом для вивчення була топка котла тепловою 
потужністю 1,25 МВт. 

Моделювання процесу. Моделювання теплообміну у жаровій трубі-топці може 
здійснюватися за різними підходами, які впливають на результат. Різною може бути 
структура кінцевоелементної сітки, застосовані математичні моделі, технологічні 
опції моделювання та ін. З метою перевірки відповідності обраних підходів 
застосовують метод верифікації. Верифікація технологічного опису моделювання 
теплообміну у жаровій трубі-топці проводилася шляхом вирішення тестового 
завдання із моделюванням топкового теплообміну на прикладі котла Johnston 125HP 
тепловою потужністю 1,25 МВт, жарова труба-топка якого має транзитний рух газів. 
Ознайомитися із експериментальними, конструктивними та технічними 
характеристиками котла Johnston 125HP можливо у джерелах [24]. Значення 
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температури, отримані для різних варіантів технологічного опису порівнювалися із 
значеннями, отриманими під час експерименту у різних точках топкового об’єму 
котла Johnston 125HP.  

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 обладнана вбудованим двохпоточним вихровим пальником, схема якого 
представлена на рис. 1. Робота пальника відбувається наступним чином. Первинне 
дуттьове повітря подається у пальник радіально і тангенціально під кутом обертання 
40° через вихідні отвори крильчатки первинного повітря (крильчатки первинного та 
вторинного дуттьового повітря на рис. 1 для спрощення не показані). Кількість 
каналів у крильчатці первинного повітря складає 14 шт. Кількість первинного повітря 
дорівнює 15%. Газове паливо 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. На 
рис. 2 представлено конструкцію топки котла Johnston 125HP. Складовою, яка 
визначає теплотехнічну характеристику процесу і 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 [2,3]: 

– нижча теплота згорання: 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. 
Для дуттьового повітря приймаються дані: 
– температура дуттьового повітря 293 К;  
– коефіцієнт надлишку повітря у топці котла Johnston 125HP – 1,15 [2]; 
– витрата дуттьового повітря у котлі Johnston 125HP складає 1499,7 нм3/год. 
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 [5]:  

– створення розрахункової геометричної моделі; 
– розпланування геометричної моделі на кінцеві елементи; 
– визначення меж геометричної моделі. 
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Рис. 1. Будова пальника котла Johnston 125HP 

 

 
Рис. 2. Конструктивні розміри топки котла Johnston 125HP 

 
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 є:  

– 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.  
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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, 
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.3).  
 

 
Рис. 3. Зовнішній вигляд кінцевоелементної сітки топки котла Johnston 125HP 

 
Колобіжний рух продуктів горіння у топці котла Johnston 125HP 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 [68]. З метою економії обчислювальних 
ресурсів комп’ютера застосовані 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. 

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 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 [1, 
912]. Розташування зон із високою нерівномірністю швидкості та температури у 
центральному перетині жарової труби-топки при дифузійному горінні газу, отримане 
за даними [1, 912], проілюстровано на рис. 4. 
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Рис. 4. Очікуване розташування зон із високою нерівномірністю швидкості та 

температури у поперечному перетині 
 

Стисла характеристика розрахункової сітки котла Johnston 125HP включає 
наступне. 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 Johnston 
125HP проілюстрована на рис.3. 

Сітка для топки котла Johnston 125HP 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 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 комірок 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 комірок 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 
комірок 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 
являються виходом димових газів із топки. Будова граней виконана за схемою 
Cooper. Кількість комірок у підоб’ємі V4 складає 1059920 шт., у підоб’ємі V5 – 
1062600 шт. Загальна кількість комірок у сітці 3129884 шт. 

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 [13], створення комп’ютерної 
моделі топкових камер у програмному комплексі ANSYS FLUENT починається з 
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визначення типу горіння. Моделювання процесу горіння та теплообміну у жарових 
трубах-топках проводиться із використанням опції горіння без попереднього 
змішування (Non-Premixed Combustion) [14]. Розрахунок моделей топок виконувався 
згідно з рекомендаціями Using the Non-Premixed Combustion Model [13]. Паралельно 
вводилися поправки, 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). 
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). 

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; 

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, дискретно-
ординатний метод з успіхом застосовується у оптично негустих та тонких 
середовищах [14], що являється важливим при розрахунку горіння довгого та 
вузького факелу, який створюється спеціалізованим пальником при горінні 
природного газу у жаровій трубі. 

Граничні умови моделювання визначалися даними, які входять у теплові 
розрахунки топки. 

Основні спрощення, прийняті при будові моделі: 
– температура топкових поверхонь нагріву прийнята постійною, що 

припустимо для водогрійного котла; 
– турбулізація потоку в пальнику завдавалася ступенем турбулентності. 
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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. 5. 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). 
 

 
 

Рис. 5. Значення температури середовища 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 

 
ВИСНОВКИ 
1. 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°. 

2. 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 
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стандартною пристінною функцією при першому рішенні. Розбіжність між 
експериментальними даними та даними моделювання на виході із топки в такому 
випадку не перевищує 1,5%.  

3. Тому для створення моделей складного теплообміну у жаровій трубі-топці 
при дифузійному спалюванні природного газу у програмному комплексі ANSYS 
FLUENT рекомендується застосовувати дискретно-ординатну модель променистого 
теплообміну – DO. 
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