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Используя методы анализа размерностей сводим эту зависимость к без-
размерной форме и получаем ряд безразмерных критериев, выражающих ка-
чественную связь между коэффициентом теплоотдачи и вышеперечисленны-
ми параметрами.
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МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ РЕЖИМІВ РЕГЕНЕРАТОРІВ
ДОМЕННОЇ ПЕЧІ З СУЧАСНИМИ ТИПАМИ НАСАДОК

Високотемпературні теплотехнологічні установки (ВТУ) широко вико-
ристовуються в промисловості при виробництві чорних і кольорових металів,
скла, флюсів, хімічної продукції, тощо. Паливні ВТУ є найбільшими в про-
мисловості споживачами природного газу, при цьому вони мають низьку
ефективність використання палива. Наприклад, ККД плавильних печей скла-
дає менше 30% із-за значних втрат теплової енергії з продуктами горіння, що
мають високий температурний потенціал.

На сьогоднішній час актуальною для доменного виробництва України є
проблема енергозбереження внаслідок постійного підвищення світових цін
на енергоносії. Для повітронагрівачів доменної печі такими заходами еконо-
мії енергоресурсів є досягнення оптимальних режимів його роботи або вико-
ристання сучасних типів насадок. Це є дуже важливо, тому що на доменне
виробництво припадає близько 70% енергоспоживання повного металургій-
ного комплексу [1]. Було розраховано, що заміна насадки з діаметром каналу
25мм підвищує температуру гарячого дуття, а також дозволяє зменшити її
розміри, як наслідок – значне зменшення витрат на енергоресурси, а також
зменшення вартості самої насадки.

Насадка сучасних  повітронагрівачів досягає висоти 40 – 44 м і працює в
тяжких температурних умовах. Вогнетриви в ній піддаються впливу високих
температур (до 1400 – 1500°С) і великих тисків від власної маси, що викли-
кає деформацію повзучості.

Явищам крипу піддаються в основному насадки з алюмосилікатних вог-
нетривів при невідповідності їхніх властивостей умовам служби (надмірно
високі температури купола й диму, великі тривалості періодів тощо.). Крип
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спостерігається переважно не у верхніх, а в більше глибоких (7 – 10 м від
верху) рядах насадки, де при ще високих температурах спостерігаються до-
сить високі вагові навантаження. Руйнування насадки під дією крипу на всіх
повітронагрівачах носить приблизно однаковий характер. Тому зменшення
розмірів, а як наслідок, і ваги насадки значно зменшує тиск, який діє від її
власної ваги, що дозволяє подовжити роботу насадки.

Для повітронагрівача №2 доменної печі №1 ВАТ «Донецький металур-
гійний завод» з використанням створеної математичної моделі було виконано
теплотехнічні розрахунки для розробки робочих креслень реконструкції.

Склад газу, який використовується на повітронагрівачі, що розрахову-
ється представлений у таблиці:

В результаті розрахунку була визначена частка коксового газу у коксо-
доменній суміші, яка складає 14,47 %. В обсяг реконструкції входить повна
заміна ізоляції, насадки повітронагрівача при збереженні розмірів корпусу.
Заміна насадки типу БНІ – 12 – 2 з діаметром каналу 40мм на насадку з діа-
метром каналів 25мм призвело до зростання поверхні нагріву насадки приб-
лизно у 2 рази та до підвищення температури доменного дуття.
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ИССЛЕДОВАНИЕ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CFD, ПРОФИЛЕЙ
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РАБОТЫ В СТУПЕНЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ

В настоящее время, в связи с наличием методов вычислительной гидро-
динамики (computational fluid dynamics — CFD), представляется возможность
существенно уменьшить количество экспериментальных исследований, за-
менив их современными методами расчета.

С экономической точки зрения такая замена, является очень выгодной,
поскольку требует намного меньше вложений, чем проведение эксперимен-
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Доменний газ 21 23 3 53 – – – 50

Коксовий газ 2,6 7,1 58,4 3,2 24,8 2,9 1 50


