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Проведено моделювання процесу спалювання природного газу в топках жаротрубно-
димогарних котлів тепловою потужністю 630 кВт за допомогою універсального 
програмного комплексу Fluent. 
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Проведено моделирование процесса сжигания природного газа в топках жаротрубно-
дымогарных котлов тепловой мощностью 630 кВт 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 630 kW 
heat capacity was simulated and performed with a help of Fluent universal software package. 

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

Питання про комплексний підхід до проектування топок і пальників котельних 
агрегатів піднімався у вітчизняній і зарубіжній літературі протягом тривалого часу. 
Однак вивчення умов роботи поверхонь нагріву, так само як і формування 
температурних зон в топковому просторі жаротрубно-димогарних котлах, що 
обладнані блоковими вентиляторними пальниками, приділяється недостатньо уваги. 

Метою даної роботи було вивчення умов роботи поверхонь нагріву жарової 
труби - топки водогрійного котла. Об'єктом для вивчення була топка котла тепловою 
потужністю 630 кВт, оскільки водогрійні опалювальні котли такої одиничної 
потужності широко використовуються підприємствами комунальної теплоенергетики. 
Жарові труби – топки жаротрубно-димогарних котлів – мають циліндричну форму, і 
при транзитному (інверсійному) русі димових газів обладнуються аксіальним або 
бічним виходом продуктів згоряння. 

Дослідження проводилися за таким планом: 
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− аналіз наявних експериментальних даних про роботу циліндричних камер 
згоряння, що спалюють газ при дифузному горінні; 

− тепловий розрахунок жарової труби - топки з аксіальним виходом продуктів 
згоряння за методикою, розробленою професором А. М. Гурвич [1]; 

− аналіз показників, отриманих в тепловому розрахунку і при комп'ютерному 
моделюванні, шляхом порівняння їх з наявними експериментальними даними. 

Експериментальні та розрахункові дані, отримані під час роботи топкових 
пристроїв, обладнаних газовими дифузійними пальниковими пристроями, 
представлені в роботах [2]. За наведеними даними можна сказати, що сучасні топкові 
пристрої жаротрубно-димогарних котлів працюють при значеннях коефіцієнта 
загальної віддачі тепла μ в межах 0,40…0,51. Дані, отримані для камери згоряння 
«Harwell furnace» (Великобританія), свідчать про те, що даний пристрій за своїми 
характеристиками є камерою згоряння форсованого типу і працює в умовах, 
відмінних від умов роботи жарової труби-топки, обладнаної блоковим вентиляторним 
пальником. Для камери згоряння «Harwell furnace» характерні високі значення числа 
Рейнольдса, коефіцієнта загальної віддачі тепла і теплової напруженості топкового 
обсягу. 

Значення температур продуктів згоряння, отримані при моделюванні топкових 
пристроїв за допомогою універсального програмного комплексу Fluent, представлені 
в табл. 1. Моделювання виконувалось з використанням фізичної моделі DO при 
вирішенні задач в програмному комплексі Fluent по 1-му (First Order Upwind) і 2-му 
(Second Order Upwind) способу [3]. Моделювання показало хорошу збіжність 
результатів при використанні обох способів вирішення (різниця температур не 
перевищила 28 °С). 
 

Таблиця 1. Температура димових газів на виході з жарових труб-топок котла 
тепловою потужністю 630 кВт (дані моделювання) 

Найменування 
моделі та рішення 

Конструкція топки 
Топка з аксіальним 

направленням виходу 
продуктів згоряння 

Топка з боковим 
направленням виходу 

продуктів згоряння 
Модель ЕО:   

- 1-е рішення 1199 °С 1193 °С 
- 2-е рішення 1214 °С 1221 °С 

 

Значення температур димових газів на виході з топки з аксіальним виходом 
продуктів згоряння, отримані при моделюванні, відмінні від даних, отриманих в ході 
теплового розрахунку не більше ніж на 48 °С при однакових вихідних теплотехнічних 
показниках роботи топкового пристрою. Така збіжність є задовільною для теплових 
розрахунків топкових пристроїв [1]. 

Сумарна величина теплових потоків на поверхнях нагріву в топках обох типів 
представлена на рис. 1. 

У випадку з топкою з аксіальним виходом продуктів згоряння (рис. 1а), зони 
максимальних теплових потоків займають помітну площа і зміщені в тильну частину 
топки. Різниця між максимальною і мінімальною величинами теплових потоків 
досягає п'ятикратних значень (1,5…105 Вт/м2 проти 3…104 Вт/м2). 
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У випадку з топкою з боковим виходом продуктів згоряння (рис. 1б) зони 
максимальних теплових потоків більш локалізовані, але також розташовуються в 
області, прилеглій до тилу топки. 
 

 
Рис. 1. Сумарний тепловий потік на поверхнях нагріву топок з аксіальним (а) та 

боковим (б) розташуванням виходу продуктів згоряння (Вт/м2) 
 

ВИСНОВКИ 
Здійснено моделювання процесу спалювання природного газу в топках 

жаротрубно-димогарних котлів тепловою потужністю 630 кВт за допомогою 
універсального програмного комплексу Fluent. Перевірено достовірність результатів, 
отриманих при розрахунку жарової труби-топки з аксіальним виходом продуктів 
згоряння котла тепловою потужністю 630 кВт за методикою теплового розрахунку, 
запропонованої А. М. Гурвич. Розрахунки показали задовільну збіжність з 
результатами моделювання (розбіжність температур на виході з топки не більше 100 
°С). При цьому теплотехнічні характеристики досліджуваної топки відповідають 
аналогічним експериментальним показниками для пристроїв такого типу. 

Моделювання процесу горіння і теплообміну в топках жаро-трубно-
димогарних котлів виявило наступні особливості їх роботи: нерівномірний розподіл 
теплових навантажень, локалізація зон з високими значеннями (до 160…103 Вт/м2) 
теплових потоків в тильній частині топки (при середніх значеннях теплових потоків 
70-90…103 Вт/м2) в топках з аксіальним виходом продуктів згоряння; більш 
рівномірний розподіл зон теплових потоків на поверхнях нагріву топки з боковим 
відводом продуктів згоряння. 

Отримані дані можуть використовуватися для вдосконалення техніко-
економічних показників і підвищення надійності роботи жаротрубно-димогарних 
котлів, які використовують газове паливо. 
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