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Проведено моделювання процесу утворення оксидів азоту при спалюванні природного газу в 
топках жаротрубно-димогарних котлів тепловою потужністю 0,63 МВт за допомогою 
універсального програмного комплексу Fluent. 

Ключові слова: жаротрубно-димогарний котел, тепловий потік, оксиди азоту 
 

Проведено моделирование процесса образования оксидов азота при сжигании природного 
газа в топках жаротрубно-дымогарных котлов тепловой мощностью 0,63 МВт с помощью 
универсального программного комплекса Fluent. 

Ключевые слова: жаротрубно-дымогарный котел, тепловой поток, оксиды азота 
 

There has been simulated a nitrogen oxide formation process during natural gas combustion in a 
0.63 MW fire-tube and flue boiler with the help of Fluent universal software. 

Keywords: heat-tube and smoke-heating boilers, heat flow, nitrogen oxides 

 
Конструкція котла з циліндричною жаровою трубою-топкою і димогарними 

трубами відома давно. Котли такої конструкції широко застосовуються як на 
підприємствах комунальної енергетики, так і в локальних теплових мережах. З 
міркувань надійності автоматизації, безпеки і мінімізації утворення шкідливих 
викидів такі котли, як правило, комплектуються облаштуваннями пальників 
дифузійного типу. Підготовка паливної суміші та її горіння протікають паралельно і 
проходять в межах топкового простору. 

Типові конструкції жаротрубно-димогарних котлів із жаровими трубами-
топками, обладнаними блоковими пальниками вентиляторів, зображені на рис.1. 
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Рис. 1. Типові конструкції газових водогрійних жаротрубно-димогарних котлів, 
обладнаних топками з транзитним рухом продуктів згоряння: 

а – з аксіальним виходом; б – з боковим виходом 
 

Горловина блочного вентиляторного пальника, який застосовується для 
оснащення жарових труб-топок котлів типових конструкцій має будову, зображену на 
рис. 2.  
 

 
 

Рис. 2. Будова горловини блочного вентиляторного пальника:  
1 – горловина; 2 – газовий колектор; 3 – диск 

 
Робота пальника та підготовка паливної суміші відбувається наступним чином. 

Дуттьове повітря нагнітається вентилятором 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 
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зображений стрілками жовтого кольору. Диск виконує функції стабілізатора полум’я, 
збільшує турбулізацію потоку і сприяє перемішуванню повітря та газу. Конструктивні 
розміри топок жаротрубно-димогарних котлів типових конструкцій тепловою 
потужністю 630 КВт, наведені на рис. 3.  
 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Конструктивні розміри топок котлів типових конструкцій: 
а – з аксіальним виходом; б – з боковим виходом 

 
Моделювання теплообміну у топках проводилося за допомогою комп’ютерного 

програмного комплексу ANSYS FLUENT [1]. Практично, числове комп’ютерне 
моделювання включає в себе будову кінцевоелементної сітки та розрахунок 
теплотехнічних параметрів у просторі такої сітки. 
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Горіння дифузійного факелу у топці жаротрубно-димогарного котла 
супроводжується утворенням, головним чином, «термічних» оксидів азоту. Хімічні 
реакції, при яких проходить утворення «теплових» оксидів азоту, проходять при 
температурах, які перевищують 1800°К. Тому оцінку наявності сприятливих умов для 
формування «теплових» оксидів азоту у жарових трубах-топках доцільно провести 
шляхом визначення частини топкового простору, де температура димових газів 
перевищує 1800°К. Границі таких зон показані на рис. 4. Розподіл концентрацій 
оксиду NO у топковому просторі наведений на рис. 5. 
 

 
а 

 
б 

 
Рис. 4. Зони утворення оксидів азоту: 

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

Подача палива у струменях під нахилом до дуттьового повітря призводить до 
створення суцільної кільцевої зони високої температури із інтенсивним горінням, яка 
розташована у середній частині топкового об’єму. Зона високої температури займає 
незначний об’єм та локалізована. 

Засобами моделювання проведений розрахунок середніх концентрацій оксидів 
азоту на виході із топкового простору при надлишку О2 3%. Дані розрахунку наведені 
у таблиці 1. Усереднення концентрацій виконане по масі (Mass-Weight Average). 
 

Таблиця 1. Концентрації оксиду азоту у димових газах на виході із топкового 
простору 

Тип пристрою Концентрації NO, ppm 

1. Топка із транзитним (інверсійним) рухом  35 
2. Топка із транзитним (інверсійним) рухом продуктів 
згорання та боковим виходом 

32 
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Рис. 4. Розподіл концентрацій оксиду NO:  
а– топка з аксіальним виходом; б – топка з боковим виходом 

 
ВИСНОВКИ 
1. Формування зон із сприятливими умовами формування оксидів азоту при 

дифузійному спалюванні природного газу у жаровій трубі-топці визначається 
аеродинамічними особливостями палива та дуттьового повітря. Робота пальника із 
круглою горловиною та діаметром, який значно менше внутрішнього діаметра 
жарової труби, призводить до формування нерівномірного, локалізованого горіння. 
Топковий простір при такій організації горіння використовується нераціонально. 

2. Зміна напрямку руху середи у топці із боковим виходом не спричиняє 
суттєвого впливу на утворення оксидів азоту у порівнянні з топкою з аксіальним 
виходом. 

3. Перспективним є подальше зниження утворення оксидів азоту у жарових 
трубах-топках, оснащених пальниками із дифузійним горінням, шляхом подачі 
горизонтальних струменів палива при рівномірному розподіленні подачі палива та 
повітря по фронту топки. При цьому також необхідно рівномірно розподілити горіння 
по довжині. 
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