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Проведена
оцінка
ефективності
теплообмінного
елемента
оребрення
запатентованої конструкції за допомогою експериментальних досліджень та
комп’ютерного моделювання теплообміну в середовищі ANSYS використовуючи k-epsilon
модель турбулентності. Встановлено, що запропонована конструкція є більш ефективною у
порівнянні із типовими. Отримані дані можуть бути використані при проектуванні
теплообмінного обладнання для високоефективного нагрівання рідких та газоподібних
теплоносіїв.
Ключові слова: підвищення тепловіддачі, k-epsilon модель турбулентності, вимушена
конвекція, ANSYS, СFX
Проведена оценка эффективности теплообменного элемента оребрения
запатентованной конструкции, при помощи экспериментальных исследований и
компьютерного моделирования теплообмена в среде ANSYS используя k-epsilon модель
турбулентности. Определено, что запатентованная конструкция более эффективна в
сравнении с типовыми. Полученные знания могут быть использованы при проектировании
теплообменного оборудования для высокоэффективного нагревания жидких и газообразных
теплоносителей.
Ключевые слова: повышение теплоотдачи, k-epsilon модель турбулентности,
вынужденная конвекция, ANSYS, СFX
An estimation of the efficiency of the patented finned construction of heat-exchange element
was carried out by means of experimental experiments and computer simulation in the ANSYS
environment. It was found, that the proposed design is more effective compared to typical ones. The
obtained data can be used in the designing of heat-exchange equipment for highly efficient heating
of liquid and gaseous heat-carriers.
Keywords: increasing of heat transfer, k-epsilon turbulence model, forced convection,
ANSYS, СFX
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В Україні, за останні 10 років, фармацевтична, біотехнологічна та харчова
промисловість досить стрімко розвивається. Це зумовлено іноземними інвестиціями
та створенням дрібних підприємств приватного сектору з широким профілем
виробничої продукції. Нові енергоефективні технології і спеціальне обладнання
відповідає сучасним стандартам та нормативам, при цьому забезпечується висока
продуктивність та економічні показники. Розвиток фармацевтичного галузі потребує
вдосконалення обладнання, втому числі і теплообмінного, для забезпечення
відповідності параметрам і умовам протікання технологічного процесу виготовлення
певного цільового продукту.
Калорифери та кожухотрубні теплообмінники є досить розповсюдженими
теплообмінними апаратами у фармацевтичних, біотехногологічних та харчових
виробництвах. Вони володіють достатньо високою ефективністю та простотою
конструкції. Апарати даного типу постійно вдосконалюються за рахунок зміни
геометрії конструкції, схеми подачі теплоносіїв, матеріалів з яких виготовляються
складові частини, що призводить до постійного підвищення техніко-економічних
показників обладнання [1–3].
Метою дослідження було встановлення ефективності теплообміну оребреної
поверхні теплообмінного елемента запатентованої конструкції в умовах вимушеної
конвекції і порівняння її із типовою класичною конструкцією оребрення.

Рис. 1. Комп’ютерна модель тепловіддачі оребренної поверхнікласичної конструкції
Запропонована комп’ютерна модель, яка дає можливість адекватно оцінювати
ефективність використання різноманітних конструкцій елементів оребрення
теплообмінного обладнання. Аналіз результатів дає можливість стверджувати, що
комп’ютерна модель адекватно описує гідродинаміку і теплообмін, що
підтверджується співставленням з експериментальними даними (розбіжність між
результатами експерименту та комп’ютерного моделювання не перевищує 5 %). Цей
факт дав змогу використати дану модель для дослідження геометрії запатентованої
конструкції оребрення.
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.
Рис. 2. Комп’ютерна модель тепловіддачі оребренної поверхнізапатентованої
конструкції
Встановлено, що запатентована конструкція оребрення володіє високим ККД
(збільшення температури повітря на виході з теплообмінника на 44 ºС в порівнянні зі
стандартним оребренням). Це дає підставу рекомендувати її у якості розвиненої
поверхні для теплообмінних трубок (Рис.1., Рис.2.).
Було розглянуто вплив конструкції оребрення на тепловіддачу теплообмінних
елементів.Встановлення розвинутих поверхонь теплообміну на теплообмінні
елементи, суттєво впливає на параметри тепловіддачі і питому площу поверхні
теплообміну, що в свою чергу підвищує ККД теплообмінного обладнання. Проведені
експериментальні і теоретичні дослідження дали змогу встановити ефективність
запатентованої конструкції оребрення, а запропонована методика його оцінки,
можуть бути використані при проектуванні різноманітного тепломасообмінного
обладнання. Це означає, що отриманий науковий результат у вигляді нової
конструкції теплообмінного елемента є цікавим з теоретичної та практичної точки
зору, що складає передумови для трансферу отриманих технологічних рішень в
промисловість, а отримані результати моделювання та експерименту можливо
використовувати під час масштабування промислового теплообмінного обладнання.
Запатентовану конструкцію оребрення планується застосовувати на теплообмінних
трубках в перехресному кожухотрубному теплообміннику, при вивченні
закономірностей переносу теплоти, яким будуть присвячені майбутні дослідження.
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