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РОЗРАХУНОК ВЗАЄМОЗВ’ЯЗАНИХ ТЕПЛООБМІННИХ СИСТЕМ З 

УРАЗУВАННЯМ ЗАБРУДЕННЯ ПОВЕРХНІ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 

Розглянуто задачу розрахунку взаємозв‘язаних за технологічними умовами 

пластинчатих теплообмінників з урахуванням забруднення поверхні теплопередачі 

протягом часу експлуатації. Розглядаються системи послідовно і паралельно встановлених 

апаратів, що схильні до забруднення у якості появи кристалізаційних відкладень. Для 

прогнозування величини кристалізаційних відкладень для пластинчатих теплообмінників 

використовується співвідношення з роботи [1]. Розроблено математичну модель щодо 

розрахунку відкладень при взаємозв‘язаній роботі системи підігрівачів. Заявлена 

математична модель враховує час появи забруднення, характеристики потоку теплоносіїв 

та геометричні параметри пластин теплообмінників.  

У більшості практичних застосувань забруднення поверхні теплопередачі є наслідком 

прояви діючих одночасно декількох механізмів відкладень. Найбільш поширене 

забруднення за рахунок реакції кристалізації, механічне осадження, корозія і хімічна 

реакція. Серед цих механізмів найбільш небезпечним з точки зору економічного збитку є 

кристалізація та осадження з розчинів, що діють одночасно. 

Численні моделі розглядають появу і зростання відкладень як функцію концентрації 

солей, помножену на функцію Аррениуса температурної залежності. Метою цієї роботи є 

побудова кількісної моделі розвитку забруднень при спільній дії осадження і кристалізації 

не тільки для одного теплообмінного апарату, але і для системи апаратів, що встановлені 

послідовно і, також, перевірка співвідношень шляхом порівняння з наявними в літературі 

експериментальними даними і натурними вимірюваннями.  

Створення такої моделі дозволяє враховувати можливе забруднення поверхні 

теплообміну на стадії проектування теплообмінного апарату. Для цього були проведені 

розрахунки що до передбачення забруднення поверхні теплопередачі системи 

пластинчатих підігрівачів цукрового соку перед випаровуванням [2]. На підставі 

запропонованої моделі було проведено аналіз і математична обробка результатів натурних 

експериментів роботи системи пластинчатих підігрівачів цукрового соку.  

Сформульована теоретична модель асимптотичного забруднення, що  передбачає 

зростання відкладень на поверхні теплопередачі пластинчатих теплообмінників. На основі 

одержаних результатів детально розглянуто функціонування системи і одного апарату, 

який найбільш забруднюється. Одержані результати, що порівняні з попередніми і 

натурними, показали добру збіжність, що доказує коректність запропонованої моделі 

передбачення забруднень і можливість її практичного використання. 
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