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СТВОРЕННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО РАДІАЦІЙНО-КОНВЕКТИВНОГО 
РЕКУПЕРАТОРА ДЛЯ ПЕЧІ ВТОРИННОЇ ПЛАВКИ АЛЮМІНІЮ 

 
Запропонована високоефективна конструкція радіаційно-конвективного рекуператора із вторинними випромінювачами, в якому за 
рахунок раціонального розташування поверхонь нагріву, а також за рахунок встановлення вторинних випромінювачів в димових 
каналах, забезпечується збільшення теплосприйняття, яке передається вторинному теплоносію – повітрю. На основі проведених 
теоретичних досліджень, інженерних розрахунків та CFD – моделювання визначено характеристики роботи рекуператора для його 
встановлення на печі вторинної плавки алюмінію. Основними перевагами запропонованої конструкції є висока теплогідравлічна 
ефективність, компактність і низька металоємність, зручність розміщення на печі і відсутність необхідності в розміщенні в окремих 
димоходах. 

Ключові слова: вторинна плавка алюмінію, вторинні випромінювачі, підігрів повітря, промислові печі, радіаційно-
конвективний рекуператор, утилізація теплоти. 
 

Н. В. ВОРОБЬЕВ, В. А. ЗГУРСКИЙ, А. С. ПРОКОФЬЕВ, Р. С. ГУБАТЮК 
СОЗДАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО РАДИАЦИОННО-КОНВЕКТИВНОГО 
РЕКУПЕРАТОРА ДЛЯ ПЕЧИ ВТОРИЧНОЙ ПЛАВКИ АЛЮМИНИЯ 

 
Предложена высокоэффективная конструкция радиационно-конвективного рекуператора с вторичными излучателями, в котором за 
счет рационального расположения поверхностей нагрева, а также за счет установки вторичных излучателей в дымовых каналах, 
обеспечивается увеличение тепловосприятие, которое передается вторичном теплоносителю – воздуху. На основе проведенных 
теоретических исследований, инженерных расчетов и CFD – моделирования определены характеристики работы рекуператора для 
его установки на печи вторичной плавки алюминия. Основными преимуществами предложенной конструкции является высокая 
теплогидравлическая эффективность, компактность и низкая металлоемкость, удобство размещения на печи и отсутствие необхо-
димости в размещении в отдельных дымоходах. 

Ключевые слова: вторичная плавка алюминия, вторичные излучатели, подогрев воздуха, промышленные печи, радиацион-
но-конвективный рекуператор, утилизация теплоты. 
 

M. VOROBIOV, V. ZGURSKYI, A. PROKOFIEV, R. GUBATYK 
DEVELOPMENT OF HIGHLY EFFICIENT RADIATION-CONVECTIVE RECUPERATOR 
FOR FURNACE OF SECONDARY ALUMINUM MELTING 

 
The high efficient design of the radiation-convective recuperator with secondary emitters have been proposed, in which due to the rational 
arrangement of heating surfaces, as well as due to the installation of secondary emitters in flues, an increase in heat perception is transmitted 
to the secondary heat carrier – preheating air. High efficiency of air preheating is provided by two-stage heating: 1st stage of heating – the 
internal air ring channel with bilateral heating which is washed by combustion products from the parties of the central cylindrical and periph-
eral ring channels of combustion products; 2nd stage of heating – the external air ring channel in which unilateral heating by products of 
combustion from the peripheral ring channel of products of combustion is organized. Inner and outer annular air ducts (tanks), interconnected 
by bypass pipes. To increase the efficiency of heat transfer in the considered recuperator in the central channel of combustion products is 
placed emitter, which consisting of intersecting radial plates, and in the annular channel of combustion products are placed auxiliary emitters, 
which made in the form of flat radial edges. These emitters provide an increasing in total heat flux to the walls of the channels of the recu-
perator. On the basis of the conducted theoretical researches, engineering calculations and CFD – modelling the characteristics of operation 
of the recuperator for its installation on the furnace of secondary smelting of aluminium are defined. The main advantages of the new design 
of recuperator are high thermo-hydraulic efficiency, compactness and low metal consumption, ease of installation on the furnace and no need 
for placement in separate chimneys. It is established that the recuperator provides air heating ta,ex ~ 400 °C at an acceptable aerodynamic drag 
(pressure drop) on the air track (∆pa ~ 1000 Pa). Appropriate design documentation has been developed for the manufacture of the recupera-
tor, which is installed on a pilot furnace of secondary aluminium smelting by California Die Casting (USA). 

Key words: air preheating, industrial furnaces, heat recovery, radiation-convective recuperator, secondary aluminum melting, second-
ary emitters. 
 

Вступ 
 

Утилізація теплоти відхідних газів – продук-
тів згоряння – обов’язкова умова забезпечення 
енергетичної ефективності паливного обладнання, 
зокрема промислових печей. Цей процес здійсню-
ється в рекуперативних [1] та регенеративних теп-
лообмінних апаратах [2, 3], зазвичай – залежно від 
технологічної температури в пічному агрегаті. Ре-
генеративні теплообмінники в основному викори-
стовуються у високотемпературних печах, однак 
можуть використовуватися і рекуператори – більш 

прості за будовою апарати, при умові вибору від-
повідного типу, конструкції та матеріалу теплооб-
мінних поверхонь. Рекуператори являють собою 
високотемпературні апарати для повернення час-
тини теплоти відхідних продуктів згоряння назад 
до печі за рахунок утилізації теплоти. Створення 
сучасних рекуператорів та поглиблення утилізації 
теплоти досягається за рахунок інтенсифікації те-
плообміну і теплообмінних поверхонь нагріву між 
продуктами згоряння та середовищем, яке нагрі-
вають (повітря горіння, LCV – гази) [4]. Для досяг-
нення найбільшої економії палива необхідно за-
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безпечити максимально високотемпературний пі-
дігрів компонентів горіння, саме тому завдання 
створення ефективних конструкцій рекуператив-
них утилізаторів теплоти є важливим та нагаль-
ним. 
 

Мета роботи 
 

Метою проведення досліджень і розробок є 
створення високоефективної конструкції радіацій-
ного-конвективного рекуператору з вторинними 
випромінювачами, використання якого має скоро-
тити витрати палива в умовах розміщення тепло-
утилізаційної системи на печі вторинної плавки 
алюмінію. Для цього в роботі проведений розра-
хунковий аналіз, математичне CFD – моделювання 
та розробка конструкторської документації для 
виготовлення пілотного зразка. 
 

Об’єкт дослідження 
 

Об’єктом досліджень є процеси утилізації те-
плоти в печі вторинної плавки алюмінію, яка при-
значена для плавлення брухту, алюмінієвих чушок 
і алюмінієвих відходів після лиття та виробляється 
фірмою SECO/WARWICK [5]. Типові операції для 
даного виду печі включають плавлення чушок та 
брухту, призначених зокрема для автомобільної 
промисловості. Після завершення плавлення вива-
нтаження (злив) розплавленого металу проводять 
шляхом нахилення при обертанні печі відносно 
горизонтальної вісі. Брухт, який переробляється в 
печі має відносно високу питому щільність (пито-
му вагу), що полегшує занурення матеріалу у пла-
вильну ванну після завантаження. Загальний ви-
гляд печі показаний на рис. 1. 

В загальному випадку для вказаної печі не 
передбачено використання системи утилізації теп-
лоти для збільшення її енергетичної ефективності і 
економії палива. 
 

Конструкція рекуператора 
 

Фахівцями Інституту газу НАН України та 
КПІ ім. Ігоря Сікорського запропоновано оригіна-
льну конструкцію високоефективного радіаційно-
го двоходового рекуператора (РРВ) [6], в якому за 
рахунок раціонального розміщення поверхонь на-
гріву, а також встановлення вторинних випромі-
нювачів в димовому каналі забезпечується підви-
щення температури підігріву повітря горіння та 
переданого повітряному теплоносію теплового 
потоку. Конструктивна схема рекуператора 
(рис. 2) відповідає принципам функціонування 
теплообмінних апаратів радіаційного типу за рів-
нем технологічних температур, а також у зв’язку з 
використанням вставок – вторинних випроміню-
вачів [4]. 

Разом з тим, в запропонованому рекуператорі 
РРВ присутні риси конвективного теплообмінни-
ка, а саме розвинена поверхня теплообміну за ра-
хунок раціонального компонування теплообмін-
ника. 

З урахуванням всіх зазначених обставин ре-
куператор РРВ вважається радіаційно-
конвективним. У рекуператорі РРВ висока ефек-
тивність нагріву повітря забезпечується двоступе-
невим підігрівом: 1-а ступінь нагріву – внутрішній 
повітряний кільцевий канал з двостороннім обігрі-
вом, який омивається продуктами згоряння зі сто-
рін центрального циліндричного і периферійного 
кільцевого каналів продуктів згоряння; 2-а ступінь 
нагріву – зовнішній повітряний кільцевий канал, в 
якому організовано односторонній обігрів продук-
тами згоряння з боку периферійного кільцевого 
каналу продуктів згоряння. Внутрішній і зовніш-
ній кільцеві повітряні канали (ємності), з’єднані 
між собою перепускними трубами. 

Для збільшення ефективності теплообміну в 
розглянутому рекуператорі РРВ в центральному 
каналі продуктів згоряння розміщено випроміню-
вач, який складається з радіальних пластин, що 
перетинаються, а в кільцевому каналі продуктів 
згоряння розміщені допоміжні випромінювачі ви-
конані у вигляді плоских радіальних ребер. Назва-
ні випромінювачі забезпечують збільшення сума-
рного теплового потоку до стінок каналів рекупе-
ратора. 
 

Розрахунковий аналіз теплотехнічних 
характеристик рекуператора РРВ 

 
Завдання підвищення характеристик рекупе-

ратора (температури підігріву повітря горіння Ta,ex 
та переданого повітряному теплоносію теплового 
потоку Q) є незмінно актуальним і вирішується 
воно, як правило, інтенсифікацією теплообміну та 
збільшенням теплообмінної поверхні. При цьому, 
спосіб останній прийом має великий кількісний 
вплив на результуючий ефект. 

На рис. 3 представлено вплив збільшення те-
плообмінної поверхні (відносної її площі F̃) на 
зміну температури підігріву повітря Ta,ex в рекупе-
раторі ковпакової печі за даними роботи [7] – 
(крива 1). У згаданій роботі конструкція рекупера-
тора не наводиться. Сучасні ковпакові відпалюва-
льні печі обладнані високоефективними індивіду-
альними рекуператорами для кожного з пальників 
або централізованим рекуператором. Процес, що 
розглядається, відноситься до числа низько – і се-
редньотемпературних технологій термообробки 
(840 К–880 K), хоча при різноманітності процесів 
відпалу сталі (темного, світлого, сфероїдального) 
та ін. процесів термообробки слід говорити про 
рівень робочих температур до 1400 K. Максималь-
на температура підігріву повітря 730 K, середня 

 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичні 
6 та теплотехнічні процеси й устаткування, № 2(6)’2021 



ISSN 2078-774X (print), ISSN 2707-7543 (on-line) 
 

 
Рис. 1 – Нахильна циліндрична піч вторинної 

плавки алюмінію SECO/WARWICK 
 

 
Рис. 2 – Радіаційно-конвективний 

двоступінчастий рекуператор типу РРВ 
 
температура повітря в процесі відпалу 630 K або 
трохи нижче. В цих умовах втрати енергії з газами, 
що за рекуператором, складають ~ 28 % [7]. 

Подальше збільшення температури підігріву 
повітря до 900 K для розглянутої технології забез-
печує додаткове скорочення витрат природного 
газу на 11 %, однак вимагає істотного збільшення 
теплообмінної поверхні рекуператора [7]. 

Результати роботи [7] порівняні з нашими да-
ними, отриманими шляхом CFD – моделювання. 
На відповідну криву (рис. 3) нанесені результати 
наших розрахунків впливу відносної поверхні F̃ на 
Та,ex при варіюванні характерних розмірів рекупе-
ратора РРВ. Зміна F̃ = π(D2 + D3 + D4)H/F0, де F0 – 
теплообмінна поверхня базової конструкції, забез-
печувалася в одному випадку – зміною висоти H, в 

 
 
Рис. 3 – Залежність температури підігріву повітря, 

Ta,ex, K, від відносної величини теплообмінної 
поверхні рекуператора F̃, %: 1 – крива за даними 
роботи [7]; 2, ▲ – точки за нашими розрахунками 

для рекуператора РРВ при збільшенні поверхні 
через зміну висоти рекуператора H; 3, ● – за на-

шими розрахунками для радіаційного рекуперато-
ра РРВ (рис. 2) при впливі на поверхню шляхом 
зміни діаметрів теплообмінних поверхонь; 4, ■ – 

за нашими розрахунками для радіаційного рекупе-
ратора з одностороннім обігрівом при впливі на 
поверхню шляхом зміни висоти рекуператора H 

 

 
 

Рис. 4 – Розрахункова схема рекуператора 
 

 
 
Рис. 5 – Розподіл температур для потоків повітря і 
продуктів згоряння, у перерізі розташування осей 
перепускних труб теплообмінника, що з’єднують 
2-й і 3-й повітряні канали, конструкція з вторин-

ними випромінювачам, tfl = 900 °C 
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б 

Рис. 6 – Виготовлений в США рекуператор РРВ: 
а –зовнішній вигляд рекуператора перед монтажем 

на печі; б – рекуператор, встановлений на печі 
вторинного плавлення алюмінію 

 
іншому випадку – величиною діаметрів теплооб-
мінних поверхонь з фіксованими співвідношення-
ми D4 / D3 = const, D4 / D2 = const. Аналіз представ-
лених залежностей показує, що для радіаційного 
рекуператора збільшення теплообмінної поверхні 
шляхом зміни висоти є більш ефективним, ніж 
збільшення діаметрів теплообмінних поверхонь 
рекуператора. 

На рис. 3 нанесено розрахункові точки для 
радіаційного рекуператора з одностороннім обігрі-
вом типу традиційного радіаціаційного щілинного 
рекуператора (крива 4) з прямоточним рухом про-
дуктів згоряння та повітряного потоку, який нагрі-
вається. Як видно з рис. 3, запропонований нами 
високоефективний рекуператор РРВ дає можли-
вість збільшення температури підігріву повітря 
приблизно в два рази в порівнянні з класичною 
конструкцією радіаційного рекуператора з однос-
тороннім обігрівом. Такі можливості забезпечу-
ються одночасно з підйомом рівня температур пі-
дігріву повітря. 

Математичне CFD – моделювання 
 

Математичне моделювання (Згурський В. О.) 
проводилось в середовищі ANSYS при залученні 
для виконання розрахунків партнера проекту – 
Інституту газових технології (GTI), Чикаго Дес-
Плейнс, Іллінойс, США з відповідним ліцензійним 
програмним забезпеченням. 

На першому етапі проектування в якості ба-
зових розмірів рекуператора для реконструкції 
печі вторинної плавки алюмінію обрано рекупера-
тор з габаритними розмірами – діаметр – 910 мм, 
довжина – 2400 мм. Ця конструкція була оптимі-
зована шляхом CFD – моделювання. Відмінною 
рисою рекуператора обрано подальший розвиток 
основної ідеї удосконалення – використання три-
ходового підігріву повітря (рис. 4), та відповідно 
використання в якості третього ходу труби з діа-
метром D3. 

Очікувані теплогідравлічні показники роботи 
рекуператора за результатами розрахунків в умо-
вах варіювання конструктивних і режимних харак-
теристик рекуператора надано в табл. 1. 
 

Таблиця 1 – Теплогідравлічні характеристики 
рекуператора 

D3, діа-
метр 

третього 
ходу, 
мм 

Вторинні 
випромінювачі 

tfl, 
°C 

V̇fl, 
м3/г 

V̇a, 
м3/г 

ta,ex, 
°C 

Δpa, 
Па 

360 

відсутні 1000 1416 1274 449 1118 
встановлені 1000 1416 1274 460 1125 

відсутні 900 1416 1274 394 1128 
встановлені 900 1416 1274 402 1183 

250 
встановлені 900 1416 1274 404 1113 

відсутні 900 1416 1274 398 1075 
відсутні 1000 1416 1274 456 1140 

t – температура; V̇– витрати потоків при нормальних умовах; 
Δp – гідравлічні втрати. Індекси: “fl” – димові гази (flue gases); 
“a”– повітря (combustion air); “ex”– вихід. 
 

Візуалізація розрахункової процедури в сере-
довищі ANSYS представлено на рис. 5. 

Аналіз даних табл. 1 показує, що використан-
ня вторинних випромінювачів забезпечує нагрів 
повітря в рекуператорі ta,ex ~ 400 °C при прийнят-
ному аеродинамічному опорі (перепаді тиску) на 
повітряній доріжці (∆pa ~ 1000 Па). 
 

Впровадження рекуператора РРВ 
 

На основі проведених теоретичних дослі-
джень та CFD – моделювання фахівцями Інституту 
газу НАН України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ін-
ституту електрозварювання НАН України ім. 
Є. О. Патона та участі Інституту газових техноло-
гії (GTI, США) було підготовлено конструкторсь-
ку документацію на рекуператор типу РРВ для 
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встановлення на печі вторинного плавлення алю-
мінію (рис. 6) на підприємстві California Die Cast-
ing (США). Протягом 2020–2021 рр. рекуператор 
знаходиться в стадії дослідної експлуатації. 
 

Висновки 
 

Проведені дослідження показали працездат-
ність та високу ефективність запропонованої конс-
трукції рекуператора РРВ: Встановлено, що реку-
ператор забезпечує підігрів повітря ta,ex ~ 400 °C 
при прийнятному аеродинамічному опорі (втратах 
тиску) по повітряному траку (∆pa ~ 1000 Па). 

Радіаційно-конвективні рекуператори РРВ за 
своїми характеристиками та можливостями ком-
понування вдало поєднуються з нагрівальними 
печами ковальсько-штампувального виробництва 
(машинобудування), термічними печами металур-
гії та машинобудування, а також високотемпера-
турними печами скловарного та інших вироб-
ництв. Пілотний зразок рекуператора типу РРВ 
встановлений на печі вторинного плавлення алю-
мінію на підприємстві California Die Casting 
(США). 

Проведені дослідження показали, що основ-
ними перевагами рекуператорів РРВ є: 

– висока ефективність теплопередачі навіть в 
умовах низькотемпературних печей, можливість 
роботи при мінімальних температурних напорах; 

– прийнятні втрати тиску тракту теплоносія; 
– висока теплогідравлічна ефективність; 
– компактність і низька металоємність, зруч-

ність розміщення на печі і відсутність необхіднос-
ті в розміщенні в окремих димоходах; 

– можливість використання для підігріву ко-
жного з компонентів горіння: повітря-окислювача 
і низькокалорійного газу. 
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