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УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИ-
ТУТ"
(57) Кожухотрубний теплообмінник, що містить
розміщені всередині кожуха колектори входу-

виходу середовища трубного простору, обмежені
трубними дошками, в яких закріплено з зазором
відносно кожуха теплообмінний пучок у вигляді
трубок Фільда та колектори входу-виходу середо-
вища міжтрубного простору, де колектор виходу
середовища міжтрубного простору виконаний у
вигляді зливної вертикальної циліндричної труби,
який відрізняється тим, що кожух виконаний дво-
стінним і обмежений верхньою та нижньою труб-
ними дошками, а в його міжстінковому просторі
розміщені трубки, закріплені в нижній трубній дош-
ці.

Корисна модель відноситься до теплообмінної
апаратури і може бути використана в хімічній, наф-
тохімічній промисловості та теплоенергетиці.

Відомий кожухотрубний теплообмінник, що міс-
тить розміщені всередині кожуху колектори входу-
виходу середовища трубного простору, обмежених
трубними дошками, в яких закріплено з зазором від-
носно кожуху теплообмінний пучок у вигляді трубок
Фільда та колектори входу-виходу середовища між-
трубного простору [1].

Наведена конструкція має той недолік, що холо-
дне високов'язке середовище надходить з колектору
входу і потрапляє в міжтрубний простір, де нагріва-
ється і виводиться через колектор виходу, при цьому
низька температура середовища біля стінки кожуха,
що викликано великими тепловими втратами в на-
вколишнє середовище, спричинює підвищений гід-
родинамічний опір руху високов'язкого середовища
та сповільнення руху середовища.

В основу корисної моделі поставлена задача
зменшити гідродинамічний опір середовища при
стінці кожуха, що виникає в процесі підігріву речо-
вин,  які мають високу в'язкість,  за рахунок додатко-
вого теплопідводу з боку двохстінного кожуха гаря-
чим теплоносієм, яким заповнений міжстінковий
простір. Високов'язке середовище надходить з коле-
ктору входу безпосередньо у міжтрубний простір,
нагрівається за рахунок теплоти, яка передається
через трубки Фільда та кожух від гарячого теплоно-
сія, що сприяє зменшенню його в'язкості та знижен-
ню гідродинамічного опору.

Поставлена задача вирішується тим, що кожухо-
трубний теплообмінник містить всередині двохстін-

кового кожуху колектори входу-виходу середовища
трубного простору, обмежені трубними дошками, в
яких закріплено з зазором відносно кожуху теплооб-
мінний пучок у вигляді трубок Фільда та колектори
входу-виходу середовища міжтрубного простору,
новим є те, що кожух виконаний двохстінним і обме-
жений верхньою та нижньою трубною дошкою,  а в
його міжстінковому просторі розміщені трубки, закрі-
плені в нижній трубній дошці.  Колектори входу та
виходу середовища виконані в нижній частині кожу-
ха, з одного боку розташовані колектори входу сере-
довищ трубного та міжтрубного простору, а з другого
- колектор виходу середовища трубного простору,
колектор виходу середовища міжтрубного простору
виконано у вигляді зливної циліндричної труби,  що
розташована вертикально по осі теплообмінника і
закріплена у нижні трубній дошці паралельно до
трубок Фільда, які закріплені у нижніх та верхній тру-
бній дошках.

Суть корисної моделі пояснюється кресленням.
На Фіг. зображено запропонований кожухотрубний
теплообмінник, поздовжній розріз.

Теплообмінник містить двохстінний кожух, стінки
якого 2  та 6  зовнішня та внутрішня відповідно,  об-
межені трубними дошками 1 та 7, між стінками про-
ходять трубки 5, закріплені в нижній трубній дошці
12, в кожусі розташовано теплообмінний пучок 4 у
вигляді трубок Фільда,  що закріплені в нижніх труб-
них дошках 7, 12 та верхній трубній дошці 1, колек-
тор входу 8 і 11 середовищ трубного та міжтрубного
простору, колектору 10 виходу середовища трубного
простору, зливної колекторної труби 3 виходу сере-
довища міжтрубного простору.
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Корисна модель працює таким чином: гарячий
теплоносій через колектор входу 11 надходить в
теплообмінні трубки Фільда 4 та трубки міжстінково-
го простору кожуха 5 і відводиться через колектор
виходу 10. Холодний теплоносій, що має високу в'я-
зкість, через колектор входу 8 потрапляє в міжтруб-
ний простір, підігрівається за рахунок теплоти, яка
передається через трубки Фільда 4  та кожух від га-
рячого теплоносія і відводиться через зливну колек-
торну трубу виходу 3.

Для розглянутого прототипу теплові втрати че-
рез зовнішню циліндричну поверхню кожуха при ви-
користанні пеку в якості середовища міжтрубного
простору та теплоізоляції товщиною 75мм розрахо-
вуємо по формулі

3

221

2

із11

10

d
1

d
dln

2
1

d
1

HtQ -×
+×+

×D
=

applap

,

де a1 - коефіцієнт тепловіддачі від пеку до стінки

кожуха, a1=30
Км

Вт
2 ;

a2 - коефіцієнт тепловіддачі від поверхні ізоляції

до навколишнього повітря, a2=7
Км

Вт
2 ;

lіз - теплопровідність тепло ізолюючого матеріа-

лу, lіз=0,1
Км

Вт
×

;

Δt - температурний напір між пеком та повітрям,
Δt=200°С;

d1, d2 - діаметри внутрішньої та зовнішньої пове-
рхні кожуха, d1=2м, d2=2,15м;

H - висота поверхні кожуха, H=3м;
Q  -  тепловий потік через стінку кожуха (теплові

втрати), кВт.
Підставляючи дані в формулу отримаємо
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Наявність теплових втрат приводить до нераціо-
нальності використання теплоти та утворення по-
близу внутрішньої поверхні кожуха шару в'язкого

пеку, що переходить в твердий стан. Теплові харак-
теристики більше погіршуються при запуску і зупинці
теплообмінника, в результаті чого на стінках утво-
рюється шар твердого пеку, що погіршує енергетичні
характеристики агрегату (теплові, гідродинамічні).

При використанні запропонованої конструкції
внутрішня поверхня кожуха має температуру 195°С,
що виключає утворення в'язкого та твердого шарів
при внутрішній стінці кожуха і підвищує теплову про-
дуктивність апарату за рахунок додаткової теплопе-
редаючої поверхні.
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де aх - коефіцієнт тепловіддачі від внутрішньої

стінки кожуха до пека, a1=30
Км

Вт
2 ;

Δt' - температурний напір між пеком та стінкою
кожуха, Δt'=35°С;

dвн - діаметр внутрішньої стінки кожуха,
dвн=1,86м;

Н - висота поверхні кожуха, Н=3м;
Q' - тепловий потік через внутрішню стінку кожу-

ха, кВт.
Підставляючи дані в формулу отримаємо тепло-

вий потік додаткового підігріву пеку
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Таким чином, запропонована конструкція за ра-
хунок встановлення двохстінного кожуха, заповню-
ваного гарячим теплоносієм, дозволяє підвищити
температуру холодного теплоносія біля стінки кожу-
ха, зменшити гідродинамічний опір, що виникає у
середовищі в процесі підігріву речовин, які мають
високу в'язкість.
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