
(72) Петренка Валентні Петрови^ Прядко Микола Олексович Бурлака Всеволод 
Іеамївичт-М^слі^ов Михайло Олександрович, Мельник Biiçop Андрійович, Фор сю к 

(73) Петр &n«b BambOïiif Петрович,Прядка Микола Олвк^йаэич^Бурла^ Всеволод 
[ван<»ич; М щ ^ к » Мір^йґю^ • Эг^в^саи^ ^ і ^ 
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(211 2002021242 (67) ТйґіЩОСіиІІНгіНЙ апарат, СлЛідсіїнн ІЗ ципінд-
(22) І4.й2_2>й02 ричного кс-сгусу • рмгашованик в ньому теппмб-
(24) 15.12 200 & чінция трубок, які іакріплечі її фіксованих трубній 
{46M5.12.2W5-. Ьол № 12,2005 р. решітках \ споліучаються і кщлею"0$іами роячої о 

Петренко Валентин Пеґтровіїч, Пргдт Микала г:йред«ЕНЩ£. один із яни* поділений пгр&гародкмі 
Ола<сійовт, Бурлака Воввопвд Іванович, Маслі- на ацдннй таіикчАний відеіщ г&грубків л^неден-
<0В МнкаЙПО Олександрович, МеЛЬЧИЧ Вгоор АЦД- НЯ п?ри, підведення і відведення роЄрчаго серв-
•ійавич, Оирсйк Ліщріл Заочьоьич дошща, вшбвдінніі нждвнсату І несконденшеа-
(ГЗ) Ги»ТрЗНКР Яллйі (ТИП Пвтрончч. ПрїІ̂ КО Мик'ОЛЛ НИХ газів, ЯКИЙ КІЛріЗЛЯСТЬБЯ гнм. ІДО мас 
Олексійович, Бурлака Всеволод Іванович, маслі- паророзподільну 1 парсрсзбірну камери, утворені 
крв Михапло Олександрович. Мельник Віі:тор Ліід- корпусом І додатковими ПІбобичаикауи, ниі ИПй.пу-
ріййвим, Фйрйвк Ачцрін Васильович чаються через отвори з мімгру&імм проспорся, в 
(£4} Гзнгчрьвн В.А. н др. Крагкий слр&аочміїк пі яканіу роім імена діаметральна к 
гвплінійифимьийлпарнтам. Л. даоиа війнами на кінцях І падля* іііхтруйний лро-

1735231,1993 стір на свкцй плідну і вихідну, а всередині секцій, 
17614292, 1962 між отворами входу та виходу гари у корпусі і діа-

1976 нетральнрч перЕпародкою, встановлені рааподі-
ЕР 027*306,1 люмчі, а пероібіриа чамаре иаі патр^ое. 

Винахід відновиться да теппоойні нннм ппара- цдднсовнні газ» з кшкнаї секції' [З.Г. Велнк и др 
пе і нон«,бути використаний для нагрівання «тій Справочник по техндлотчеоииму иСорудоиаиию 
в цукривічп;шиь(сливості (дофу̂ ійніхи, дефркииа- сахарНьІХ іаьСдин. - КгівЬ.: 'Тбїніка", 1рЙ2, - 30*СД СО 
ного, еатуро&аного та мжу перед випарною уста- етор.і52-І54. ^ 
новкою), а тачот р о^ЄНЄ* ттеппіиУкзціУ ПРОМЧС- Найближчий технічним рішенням р кожухртру, ҐО 
лоаин підгірне и стн '• Частий теллоо&мін ний вгшзат тилу ТН злдно ^ 

На даний час для нагрівання имів ларм а«- ГОСТ 15122 [Є.А Геигс-еьєа н др. Крагкий справа 
їм риставукгться коя̂ хотрубчаСТі багатоходові по чник по твллООбмв нним апланатам. - М-Л.: "ГО- ~ 
сояу Гія̂ грівинін тмгу Гіде та ПСС поварянн нагрі- СЗНЕРГОИЗДАТ", 1962г.] сгар. 92, игий -
ву, яки! (июнлна і} трубси. Підігріви яки нлать ний ІЗ р̂ З т̂ ШйвЗнгіК в ийрлусі труоик лиарсткл 
е&пику масу і при ««сппувії̂ ш швшко іан&слгьоя ^к І̂ппених е дв№ фіксованих труСннх решітках 
в дрелдденнні»-' не поверхні нвфівіу, 6п працкіісіть Уіагтруйьий простір нас полеречні езегменгн: пере- > 
при аіднсюно ниаькил швидкостях соку |В.Г. Вепікі городос Трубний простір баотсходоДО ^ 
н др. Спрцвсчнмс по "гвшологгічвснрму оЬоругю- Од̂ ан цей твгігйпбмінннй аплрітг мля ряд гут- ^ 
еанін сахврньи змодла. - КИЗВ. ІвЛНіМ". 1902. • тееи> Н̂ оолкие. Основний ке-дии ИК. - при ЙКСПЛу̂ ' № 
304Н] СТОд. 133-14В. таці! на парі і відносно зкз-іНіім ємісгам га?'в, що — 

Дпп нргрівЗинн цукраноги їк'ра^лнцгва на кондені̂ сітьзя, мілггру-̂ ниіі', лртетір нврівнриір-
пара» никориставуюгісг. тзколі відші нецніні но обмивається парена, а ца прмзврдить до утао-
пі̂ грівнмкц тчгу Л£ - ППС, Підігрівник склвдвннй і реннп ееличих зон конценгмцій ццк газів, цо лн&-
багатьох «ЯЦІЙ І МНЕ грешіздкмй ннгпнд, Д)НЖ1Є не ЧНО зі-іижус тчгиіаперс̂ дачу від п&ри др 
іручний і Нвнйдіїший в внеплуйтйції. Си̂ ці'і ьівЮть ч;чг[)іна̂ мого ЩрЗДивища і як ьзс̂ іЦюк зн,і:*:еннп 

фіиюе&ані Труйиі решгтхи в якиїг мчріплені гріючі твплопоодуктибміжт! та економічності в рс&оті 

В такій кшструкщТ необхідно вщаздити неско- вході пари в міжфубнии лростір та виводу" з Цього, 



J 74343 4 

щон«даєможливості ефективно використовувати направленого руху мари а гіі>лрубнйму npe>ti;-iijai 
теплоту пари, бо уінорюсться Аіачьіа гідравлічна сприяв більш кращомуО&мльзкию т̂ уТ)ного пучкэ 
температурна депресія, що призводить до зни- парою, що ібільлус коефіцієнт 'тепловіддач - рі 
ЖЄННЯ ТЙ П 3 &ЗКу КОНДеНГНЦІЇ. ШЗННЙ ЮЬЙ. 

НеДКТаТНЙ ВЄНТІдЛЯЦІЯ МІХТрубНОГО ПРОСТОРУ ВЛ*1Д лари і ЕИХДНСЇ Секції М-АГТрубнОГО npos-
при нагріванні технологічною r-арою і сисокгвд тчру « пареиЗірну камеру це рішенин мине, така 
концентрацию raais, що не конденсуються, при- конйтруюіія АЭС моміпибість. эниаитп еилід>іий on р і 
ЗвйДИТЬ ДО зниження ТЄПЛОГЧРЗДУ<ТИВКІСТІ. TAF4M чином зменшили гідравлічну температурну 

В основу винаходу поставлена залэча оео- депресій і збільшити коришу різнице температур 
реннй е-фектиенопо теплообмінного апарату шля- міч параш і ндгріваЕ-мокі рідпнокі і як наслідок, 
ши Trva, ще встановлені паророзподільна і паро- Збільшення теплопродуктивності аяарвту. 
ЗЬірнй камери, ПКІ ЧОЗОї ;тпсрл в люрпуеі Таким чином відсій' ознаки б спилучені з. і-.ц-
сгіопучаюїься із міжтрубним простором, що міс- єимт дозволяють досягнути пози-плвнагс нфлиту 
тигр., діаметральну перегородку .з двомз вікнами на піднкщеьнн таппопродуктикносгі та економічності 
кінцях, і ділить миарубиий простір н& секціі ; в>вд- Є рс^ті теплообмінного апарату на проточній. пзрі 
ну г вихгдну. в » середкні в ідн^ і їкхднс'і секцій з поліпшенням умов лОГЗ експлуатації при bUlhOC-
м.жтрубього простору між отворами пари на по високій інтенсивності теойспередячі, з тайга« 
корпусі і діаметральною пирЫОрцдкйЮ йстановге- компактності ионструки.ї. 
ні розподілювачі руху пари. Не Фіг.1 схематично зоЗраженлй тЄлпоо6мін-

Всв це дас мало іимсги щдилщитч тел попрояу- или апа par і н s Фіг Z переди з апа рата no А-А 
нтианість та економічність апарата в роботі. ВІН складається з вхідної 1 та вихідної 2 кац.ер 

Поставлене завдання вирішується тим, що те- утвореними діідатїОЕИмн ойичагіками 4 і ципіцч-
ппообчінний апарат, елладоний із циліндричного римним корпус™ 5 із отворами 6. б яюсиу розні-
іОрлусу t рО-Зта ІіЮаании в ньому теплообмінних щнчі ГріїОЧі Трубйі 7, ЩО Закр.пгекі в Ф-іКОО&0НЛХ 
трубок, Звкріапеннк У фікСОВвн Их тру̂ НИИ решітках трубник решітази & і слешучаютьї я з ксл єктораіи И 
і виходять » колектори робочого середовища ОДЛН ро(іпч(їгд середовища один із яких поділений пе-
із яких поділений перегородкою на вхідний та ви- рвюродкаю9 на вхідний Юта вхідний 11, відсіки 
ЧІДННЙ ВІДСІКИ, патрубків підведення ПйрИ, 0 миггруйноыу просторі КПМОНИНО дізметроль. 
дєнна і відведення робочого середовища, &ідвіе- ну перегородку 12 з верхній 13 і нижнім 14 аікна-
дсичп кюі^незту і ир к̂пі̂ енпсаан х̂ газів̂  п<ии ми, нка поділяє цой простір ча t/Lnhy і о их дну 
відрізняється тмм. що иає гарярплпод пьну і паро- 1Ё ̂ икин У ііпдній і Вгіхійній ієкЦ-ду встаноьлен< 
розоіриу камери. Створені коргіуШИ і додатковими рОЗПСДІЛЮЄ8НІ W ру*у пнри. Тєг.па^інінннй лпіз-
наяі&о6ячдйка*лм, яиі сполучаються через оіворн з рат м.чс патрубки вийду іа та них-оду 19 грлйчої 
міжіруСіїим Простором, в якому розміщена яіаме- пари, підведення та чідвєдвчня pndma;o 
тральна імрвгора.дка и двома йікчамл ча кінцях і середавиї̂ а. відведення 22 кондиисаіу, аиддлен-
noqinHC міжтруйннй прехтпр на секціі №ЗДну і вид- НЯ 21 Н&ЗКй^НйОвЭИкХ ГдЗі£-
дну, a S середині секцій. МІЖ отворами входу та Теплообмінний апарат Гірацйt такимЧНН&К. 
щипцу ппри у корпусі- і дізшетр̂ льнош перегород- РоС-йче серадойївув; Ир нагріеаетьсн чорі-j 
іСКП. в̂ тлнонл̂ ні ргизполіповйч; а парспЬ пна ка- патрубок і кл п̂нН відїік 10 нЩХОДнЛЪ а Гріючі 
мера wa* петрушок. тру&іи 7, де нгагрівасться, прОкццячп м£игімн пй 

Виконання паро роз подільної і паршбірниї ка- групам і виходить ч^роз вихідний підсік 1і і пат 
мер ка вході і виході з міжтруїшоги простору зни- рубе* 21. При ілгзму гріюча пара ^рез патру&ск 
жус і викідний спір і ствнрісє Stnbui р ви і;- іб, гзрсроаподільну камеру 1 і створи S надходить 
Мірний РОЗПОДІЛ пари ПО Мйструвноцу простору. у ямдчу секцію 15 «іжтрубного лрсстору, де кон 
jjjo г:і:иінодить до рівномірного теплового наяан- де^ісусться. иідцаюил овою теплоту через стінку 
тнженни гріючих тру&ск і стайігіьної роботи апара- трубок до робочгж) оередшиїиа і розподіляється 
та - p'-enHf нове- на лва поташ одлн ̂  ямх через верхне бікно 13. а 

Відома анкюркетання логзд^зинія перагоро- другий чнреї ннхнв иікнО 14 шццлчушь у сипдну 
док. ала використання діаиетрапьної повздовж- секцію 16 міжтрубнОГО Простору, де та̂Ож КОНДЙН-
ньої перкгародхн з двома вікнами нв іінцях длр сусться. виизаючп Спот тЄІ№Гу та у 
СТВОРЕННЯ ДМЙ ГОПМІв прочнної пари В міжгруб- ларозбірну КВМЄр/2 І еикодитп ча-реэ патрубок: З9. 
ийиу просторій рішешін нове. Конденсатеідводіїться через патруЕми 22. е не 

Це дат. иожп иеїіг.ть пгрпіпілити вентиляцію між- скондчншьані і азл *чер«і ПьїТруСіж 23. 
ТруСнФГФ Простору ВІД ГЙ4ІВ-, що не конденсуються, ТбПТИИбМІННИЙ ал&ра?, ЩО пропоиусттд теч-
I таким чином ааї«аг:счнгл вщносмо аисоклй кое- ногьйгІ̂ ьіиЛ у виготовленні, має високу ІНтенсив-
•фщібнт твплопзредачі, а це а свою чаргу .збільшує ність теплообміну при ййгрівайМІ проточною г,арол 
теплоп̂ рдуктнвнІЕГґь та Емюнйм/ннісіь б роботі. і гіздінннй е експлуатації. 

Застосування рсвподілювачів для створень« 

І 
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