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 Nagrinėjamas į kieto biokuro katilo kondensacinį šilumokaitį tiekiamo šilumnešio 
temperatūros automatinis reguliavimas. Toks reguliavimas reikalingas ir naudojamas tiriant 
procesus, vykstančius kondensaciniame šilumokaityje. Sudaromas reguliavimo sistemos 
Simulink modelis. Modeliuojama sistema, kurią sudaro kondensacinis šilumokaitis, 
ketureigis vožtuvas su elektros pavara, kaloriferis vanduo-oras (šilumos vartotojas), 
cirkuliaciniai siurbliai, ketureigio vožtuvo automatinis reguliatorius. Kondensacinis 
šilumokaitis modeliuojamas apibendrintai pirmojo laipsnio inercine grandimi su vėlinimu. 
Kaloriferis vaizduojamas lygiagrečiai sujungtomis beinercine ir pirmojo laipsnio inercine 
grandimis, turinčiomis abiem grandims bendrą uždelsimą. Ketureigis vožtuvas 
modeliuojamas riboto greičio proporcine grandimi. Reguliatorius modeliuojamas jo 
perdavimo funkcija. Pateikiamos matematinės išraiškos modelio rodikliams apskaičiuoti. 
 Modeliavimu nustatyta, kad nedidelės (1–2) kW galios kondensacinio 
šilumokaičio temperatūrai reguliuoti taikytinas proporcinis integralinis reguliatorius, kurio 
proporcingumo koeficientas (0,003–0,006) K-1 ir integravimo pastovioji (10–15) s. 
Reguliuojamos į šilumokaitį tiekiamos šilumnešio temperatūros nuokrypą pereinamojo 
proceso metu be minėtų reguliatoriaus rodiklių turi įtakos kondensacinio šilumokaičio 
galios kitimo greitis, o pereinamojo proceso trukmę lemia uždelsimai sistemoje. 
 Modeliavimas, temperatūros reguliavimas, šilumokaitis. 
 

Įvadas 
 
 Vienas iš būdų realizuoti Lietuvos nacionalinėje energetikos strategijoje 
[1] numatytą uždavinį didinti įmonių, įstaigų ir namų ūkio įrenginių energetinį 
efektyvumą yra mažos galios decentralizuotų šildymo įrenginių, vartojančių 
augalinės biomasės kurą, efektyvumo didinimas. Tuo tikslu Lietuvos žemės ūkio 
universiteto Agroinžinerijos institute tiriamos galimybės įrengti kondensacinius 
šilumokaičius esant  mažai kieto biokuro katilų galiai. Šiems tyrimams Institute 
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įrengta biokuro deginimo laboratorija [2]. Ankstesniuose laboratorijos įrenginių 
automatizavimo tyrimuose buvo nagrinėjamas degimo proceso kieto kuro katile 
reguliavimo kontūras [2]. Šiame darbe analizuojamas kondensacinio šilumokaičio 
temperatūros reguliavimo kontūras. Šio kontūro uždavinys – palaikyti pastovią 
pasirinktą į kondensacinį šilumokaitį tiekiamo šilumnešio temperatūrą 
nepriklausomai nuo kintančios katilo temperatūros ir apkrovos. 
 Praktiškai tiriant ir modeliuojant esamą [2] šilumokaičio temperatūros 
reguliavimo sistemą paaiškėjo, kad tokia sistema yra sunkiai reguliuojama, netiksli 
ir kai kuriuose režimuose nestabili. To priežastis yra ta, kad į šilumokaitį per 
papildomą šilumos vartotoją – kaloriferį Volcano VR1 (firma Euroheat) – 
tiekiamas iš katilo apkrovos galios reguliavimo kontūro grįžtantis šilumnešis. 
Tokioje schemoje katilo galios reguliavimo kontūro reguliuojantis poveikis yra 
trikdis šilumokaičio kontūrui ir atvirkščiai – šilumokaičio temperatūros 
reguliavimas yra trikdis katilo apkrovos galios reguliavimo kontūrui. Mažėja abiejų 
kontūrų reguliavimo tikslumas ir blogėja jų stabilumas. Todėl šiame darbe tiriama 
nepriklausomos šilumnešio cirkuliacijos šilumokaičio temperatūros reguliavimo 
sistema, kurios funkcinė schema parodyta 1 pav. Tokią sistemą siūloma įrengti 
rekonstruojant biokuro deginimo laboratoriją. 
 

 
1 pav. Šilumokaičio temperatūros reguliavimo funkcinė schema. KS – 
kondensacinis šilumokaitis; OK – kaloriferis (šilumos vartotojas); S – 
cirkuliaciniai siurbliai; V1, M – ketureigis vožtuvas su pavara; RG – reguliatorius; 
Q – šilumnešio debitai; Θ – šilumnešio temperatūros; P – šilumokaičiui suteikiama 
šiluminė galia. 
Fig. 1. Functional scheme of heat exchanger temperature control. KS – condensing 
heat exchanger; OK – unit heater (heat user); S – circulating  pumps; V1, M – 
four way valve with actuator; RG – controller; Q – heat carrier  flow rates; 
Θ – heat carrier temperatures; P – power supplied to the heat exchanger. 

 
 Šioje sistemoje kondensacinis šilumokaitis KS yra šilumos šaltinis, o 
kaloriferis vanduo-oras OK – šilumos vartotojas. Šilumos vartotojams tiekiamos 
šilumnešio temperatūros (Θ3 1 pav.) reguliavimas panaudojant automatizuotą 
ketureigį vožtuvą yra žinomas ir plačiai taikomas šildymo ir vėdinimo technikoje 
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[3, 4]. Tačiau mūsų uždavinys kitoks – reguliuoti (stabilizuoti) į kondensacinį 
šilumokaitį grįžtančio šilumnešio temperatūrą Θ2. Toks reguliavimas reikalingas 
tiriant procesus kondensaciniame šilumokaityje ir jų įtaką katilo energiniams ir 
aplinkosauginiams rodikliams. 
 Tiriant šiluminius procesus ir jų automatinį reguliavimą šildymo sistemose 
plačiai taikomas šių procesų modeliavimas [5, 6]. Labiausiai neapibrėžti ir turintys 
didžiausią rodiklių įvairovę nagrinėjamos sistemos (1 pav.) elementai yra 
kondensacinis šilumokaitis KS ir kaloriferis OK. Kaloriferio modeliavimui, jo 
perdavimo funkcijos sudarymui paskirtas ankstesnis darbas [7]. Modeliuojant 
šilumokaičius oras-skystis be kondensacijos [8] ir su kondensacija [9] dažniausiai 
sudaromi detalūs, sudėtingi modeliai, kuriuose stengiamasi įvertinti šiluminius 
procesus, vykstančius šilumokaičių viduje, tarp atskirų segmentų, į kuriuos 
sudalinamas modeliuojamas šilumokaitis. Toks detalus modeliavimas, sprendžiant 
automatinio reguliavimo uždavinius, daugeliu atvejų nėra reikalingas. Yra siūlymų 
skysčio šilimą modeliuoti supaprastintai, apibendrintai, tačiau toks būdas 
dažniausiai taikomas modeliuojant gerai maišomų skysčių šilimą [10]. Mūsų atveju 
šilumnešio maišymo prielaida nepriimtina, kadangi šilumokaičio viduje 
(vamzdeliuose, kuriais teka šilumnešis) yra tolygus temperatūros kitimas nuo 
įtekančio šilumnešio temperatūros iki ištekančio šilumnešio temperatūros. 
 Darbo tikslas – sudaryti į kondensacinį šilumokaitį tiekiamo šilumnešio 
temperatūros reguliavimo sistemos modelį ir modeliavimu ištirti šios sistemos 
veikimą. 
 Nors nagrinėjamasis šilumokaičio temperatūros reguliavimas naudojamas 
kaip pagalbinė priemonė tiriant procesus kondensaciniame šilumokaityje, tačiau šio 
darbo rezultatai bei metodikos principai gali būti pritaikyti modeliuojant ir tiriant 
kitas reguliavimo sistemas su šilumokaičiais oras-vanduo ir vanduo-oras. 
 

Metodika 
 

 Į šilumokaitį tiekiamo šilumnešio temperatūros reguliavimas tiriamas jį 
modeliuojant Matlab/Simulink kompiuterine programa. Modeliuojama 1 pav. 
parodyta reguliavimo sistema. 
 Sistemą sudaro du šilumokaičio cirkuliaciniai kontūrai: šilumos šaltinio – 
kondensacinio šilumokaičio KS – kontūras, kuriame šilumnešio debitą Q1 sukuria 
siurblys S1, ir šilumos vartotojo – kaloriferio OK – kontūras, kuriame šilumnešio 
debitą Q2 sukuria siurblys S2. Reguliatoriaus RG išėjimo signalas Y tiesiogiai 
apsprendžia vožtuvo V1 padėtį. Kai Y = 0, srautai Q1 ir Q2 atskirti, tarpusavyje 
nesimaišo. Debitas Q1 nustatomas ventiliu V2. Siekiant sudaryti apčiuopiamą iš 
šilumokaičio ištekančio ir į šilumokaitį tiekiamo šilumnešio temperatūrų skirtumą, 
nedidelės galios šilumokaičiams nustatomas nedidelis debitas Q1. Pavyzdžiui, kai 
šilumokaičio galia apie 1 kW, pasirenkamas debitas apie 0,1 m3h-1. 
 Debitą Q2 lemia pasirinktas siurblio S2 greitis bei kaloriferio ir vamzdyno 
hidraulinis pasipriešinimas. Nustatomas naudojamam kaloriferiui 
rekomenduojamas debitas: kaloriferiui Volcano VR1 rekomenduojamas  
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(0,5 – 1) m3h-1 vandens debitas. Debitai Q1 ir Q2 laikomi pastoviais, 
nepriklausančiais nuo vožtuvo V1 padėties. Tokia prielaida priimtina, kai 
reguliatoriaus RG išėjimo signalas Y ≤ Q1/Q2. Kai Y = Q1/Q2, visas kondensacinio 
šilumokaičio kontūro šilumnešio srautas Q1 per vožtuvą V1 prateka į kaloriferio 
kontūrą ir iš jo grįžta į šilumokaitį. 
 Kondensacinis šilumokaitis KS modeliuojamas kaip „juoda dėžė“, 
nedetalizuojant jo vidinės sandaros (2 pav.). Toks pasirinkimas padidina modelio 
universalumą ir supaprastina jo sudarymą. 
 

Θ2 Θ1 

P

 
 

2 pav. Kondensacinio šilumokaičio modelio schema. Θ1, Θ2 – atitinkamai iš 
šilumokaičio ištekančio ir į šilumokaitį tiekiamo šilumnešio temperatūros, ˚C; P 
– šilumokaičiui suteikiama galia, W. 
Fig.2. Scheme of the condensing heat exchanger model. Θ1, Θ2 – heat carrier 
temperatures respectively in outlet and inlet of the heat exchanger, ˚C; P – power 
supplied to the heat exchanger, W. 

 
 Temperatūros kitimą šilumokaityje nuo įtekančio šilumnešio temperatūros 
Θ2 iki ištekančio šilumnešio temperatūros Θ1 laikant tiesiniu (šis kitimas nėra 
tiksliai tiesinis, tačiau artimas tokiam [11]) ir laikant, kad šilumnešio ir 
šilumokaičio vidinių vamzdelių ir ant jų užpresuotų plokštelių temperatūros 
pokyčiai, pasikeitus šilumokaičiui suteikiamai galiai P, yra vienodi, šilumokaičio 
galios balansas gali būti aprašomas lygtimi: 
 

 1
1 2( ) 0.5( )V V V V S S

d
P m c M c M c

dt
Θ

− Θ −Θ = +  ,    (1) 

 
čia: mV – šilumnešio (vandens) debitas, kgs-1; 
 cV – šilumnešio specifinė šiluma, Jkg-1K-1; 
 MV – šilumnešio kiekis šilumokaityje, kg; 
 MS – šilumokaičio metalo (vamzdelių ir užpresuotų plokštelių) masė, kg; 
 cS – šilumokaičio metalo specifinė šiluma, Jkg-1K-1; 
 t – laikas, s. 
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 Išsprendus (1) lygtį, kai Θ2 = const, gaunama temperatūros Θ1 pereinamojo 
proceso lygtis nuo galios P pokyčio: 
 

 
2

1 (1 )
V V

V V S S

m c t
M c M c

V V

P e
m c

−
+Θ = −  .     (2) 

 Išsprendus (1) lygtį, kai P = const, gaunama temperatūros Θ1 pereinamojo 
proceso lygtis nuo temperatūros Θ2 pokyčio (neįvertinant vėlavimo): 

 
2

1 2 (1 )
V V

V V S S

m c t
M c M ce

−
+Θ = Θ −  .     (3) 

 
 Temperatūros Θ1 kitimas temperatūros Θ2 pokyčio atžvilgiu vėluoja laiku 
τKS, s (laikoma, kad šilumnešis šilumokaityje nesimaišo): 
 

 V
KS

V

M
m

τ =  .       (4) 

 
 Iš (2) lygties gaunama šilumokaičio reguliavimo kanalo Θ1 = f(P) 
perdavimo funkcija Θ1P(s): 
 

 1
1( ) ; ;

1 2
KS V

P KS KS
KS V V V V

V S SK M c M c
s K T

T s m c m c
+

Θ = = =
+

 ,  (5) 

 
čia: KKS – kondensacinio šilumokaičio reguliavimo kanalo „tiekiama galia – 
 ištekančio šilumnešio temperatūra“ perdavimo koeficientas, KW-1; 
 TKS – šilumokaičio laiko pastovioji, s; 
 s – Laplaso operatorius. 
 
 Iš (3) ir (4) lygčių gaunama šilumokaičio reguliavimo kanalo Θ1 = f(Θ2) 
perdavimo funkcija Θ1Θ(s): 
 

 1
1( )

1
KS s

KS
s e

T s
τ−

ΘΘ =
+

 .     (6) 

 
 Perdavimo funkcijomis (5) ir (6) modeliuojamas kondensacinis 
šilumokaitis atitinkamai reguliavimo kanalu „galia P – ištekančio šilumnešio 
temperatūra Θ1“ ir reguliavimo kanalu „įtekančio šilumnešio temperatūra Θ2 – 
ištekančio šilumnešio temperatūra Θ1“. Konkrečiam modeliavimui pasirinktas 
šilumokaitis, kurį sudaro vienos vijos 1,5 m ilgio, 10 mm vidinio skersmens ir 1 
mm sienelės storio varinis vamzdelis su užpresuotomis aliuminio plokštelėmis, 
kurių bendras plotas 0,6 m2 (paviršiaus plotas 1,2 m2). Tokio šilumokaičio vario 
masė mCu = 0,46 kg, vario specifinė šiluma cCu =390 Jkg-1K-1 [11], aliuminio masė 
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mAl = 0,32 kg, aliuminio specifinė šiluma cAl =880 Jkg-1K-1 [11], šilumokaityje 
esančio vandens masė MV = 0,12 kg, 40 ˚C vandens specifinė šiluma  
cV = 4175 Jkg-1K-1 [11]. Šilumokaičio laiko pastovioji pagal (5) lygtį, kai vandens 
debitas  
Q1 = 0,1 m3h-1, TKS = 4,2 s, perdavimo koeficientas KKS = 0,0088 KW-1 ir 
uždelsimas τKS = 4,4 s. Programoje Simulink šilumokaitis modeliuojamas 
atitinkamais perdavimo funkcijų ir transportinio uždelsimo blokais. 
 Kaloriferis OK šilumokaičio temperatūros automatinio reguliavimo 
sistemoje (ARS) modeliuojamas lygiagrečiai sujungtomis beinercine ir pirmojo 
laipsnio inercine grandimis, turinčiomis abiem grandims bendrą uždelsimą (3pav.) 
[7]. 
 

 
  OK se τ−     prK

1
OK pr

OK

K K
T s
−

+

+
+

Θ3 Θ4 

 
 

 3 pav. Kaloriferio modelio schema šilumokaičio temperatūros ARS.  Θ3, Θ4 –  
 šilumnešio temperatūra atitinkamai kaloriferio įėjime ir išėjime, ˚C; τOK – 
šilumnešio uždelsimas kaloriferyje, s; Kpr – kaloriferio perdavimo 
 koeficientas, nusakantis pradinį ištekančio šilumnešio temperatūros šuolį;
 KOK – perdavimo  koeficientas, nusakantis nusistovėjusią ištekančio šilumnešio 
 temperatūrą; TOK – kaloriferio laiko pastovioji, s; s – Laplaso operatorius. 

 Fig. 3. Scheme of the unit heater model in heat exchanger temperature ACS. 
 Θ3, Θ4 – heat carrier temperatures respectively in inlet and outlet of the unit heater, 
 ˚C; τOK – heat carrier deadtime in the unit heater, s; Kpr – unit heater transfer 
 coefficient which determines initial temperature jump of outlet heat carrier; 
 KOK – unit heater transfer coefficient which determines steady temperature of 
 outlet heat carrier; TOK – time constant of the unit heater, s; s – Laplace  operator. 
 
 Atstojamoji kaloriferio perdavimo funkcija ΘOK(s) [7]: 
 

 ( )
1

OKpr OK OK s
OK

OK

K T s K
s

T s
τ−+

Θ =
+

e  .    (7) 

 
 Perdavimo funkcijos rodikliai apskaičiuojami pagal [7] metodiką. 
Modeliuojamo kaloriferio Volcano VR1 perdavimo funkcija, kai šilumnešio 
(vandens) debitas Q2 = 0,5 m3h-1 ir vardinis kaloriferio ventiliatoriaus sukimosi 
greitis: 
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s
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+
e  .     (8) 

 
 Ketureigis vožtuvas V1 su pavara M modeliuojami kaip riboto greičio 
proporcinė grandis, kurios įėjimas yra reguliatoriaus RG išėjimo signalas Y. 
Kadangi modeliavimo prototipu pasirinktoje sistemoje sumontuotos vožtuvo 
pavaros SM4 (firma WITA) visos eigos trukmė 150 s, modelyje įvedamas vožtuvo 
padėties kitimo greičio ribojimas 1/150 s-1. Siekiant išlaikyti anksčiau minėtą 
debitų Q1 ir Q2 pastovumą modelyje numatomas reguliatoriaus RG išėjimo signalo 
ribojimas Y ≤ Q1/Q2.  
 Vožtuvo V1 padėties koeficientas kV1 modeliuojamas lygtimis: 
 

 1 1

1

/

/ 1 /15
V

V

k Y Q Q

dk dt

= ≤⎧⎪
⎨ ≤⎪⎩

2

0
 .      (9) 

 
 Šilumnešio temperatūros Θ2 ir Θ3 priklauso nuo vožtuvo V1 padėties 
koeficiento kV1: 
 

 1 1 2 1 1 2 4
2

1

( )V VQ k Q k Q
Q

− Θ + Θ
Θ =  ,     (10) 

 
  .     (11) 3 1 1 1(1 )V Vk kΘ = Θ + − Θ4
 
 Temperatūrų Θ2 ir Θ3 signalai modelyje per uždelsimo grandis siunčiami 
atitinkamai į kondensacinio šilumokaičio ir kaloriferio perdavimo funkcijų blokų 
įėjimus. Uždelsimo laikus apsprendžia šilumnešio debitai ir atitinkamų vamzdynų 
ilgiai. 
 Temperatūros Θ1 ir Θ4 modelyje gaunamos kaip atitinkamų perdavimo 
funkcijų blokų išėjimo signalai. 
 Temperatūros Θ2 jutiklis modeliuojamas kaip pirmojo laipsnio inercinė 
grandis su vėlinimu. Modeliavimo prototipo sistemoje naudojamo jutiklio EGT311 
(firma Sauter) [12] perdavimo funkcija Θ2J(s): 
 

 2
1( )

9 1
s

J s e
s

−Θ =
+

 .      (12) 

 
 Reguliatorius RG modeliuojamas kaip proporcinis-integralinis (PI) 
reguliatorius. Tokio reguliatoriaus perdavimo funkcija WRG(s): 
 

 1( ) (1 )RG RG
RG

W s K
T s

= +  ,     (13) 
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čia: KRG – reguliatoriaus proporcingumo koeficientas, K-1; 
 TRG – reguliatoriaus integravimo laiko pastovioji, s. 
 
 Modeliavimo metu parenkant reguliatoriaus rodiklius KRG ir TRG siekiama 
sudaryti stabilų ir maksimaliai kokybišką sistemos veikimą. Reguliavimo kokybei 
vertinti taikomi „klasikiniai“ automatinio reguliavimo kokybės rodikliai: 
reguliavimo stabilumas, perreguliavimas, pereinamojo proceso trukmė. 
 

Modeliavimo rezultatai ir jų aptarimas 
 
 Į kondensacinį šilumokaitį tiekiamo šilumnešio temperatūros reguliavimo 
sistemos Simulink modelio schema parodyta 4 pav. 
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 4 pav. Kondensacinio šilumokaičio temperatūros reguliavimo sistemos Simulink 
 modelio schema. 
 Fig. 4. Simulink model scheme of condensing heat exchanger temperature control 
 system. 
 
 Sistemos pereinamieji procesai modeliuojami sudarant kondensaciniam 
šilumokaičiui suteikiamos galios P pokytį. 5 pav. parodyti modeliavimo rezultatai, 
kai sudaromas šuolinis galios P pokytis nuo 1000 W iki 1500 W, pasirinkta 
temperatūros Θ2 reikšmė Θ20 = 20 ˚C, reguliatoriaus rodikliai KRG = 0,004 K-1 ir  
TRG = 12 s. 
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5 pav. Modeliavimo rezultatai, esant šuoliniam šilumokaičio galios pokyčiui. 1 
– temperatūra Θ1, ˚C; 2 – reguliuojama temperatūra Θ2, ˚C; 3 – šilumokaičio galia 
P, 100 W; 4 – vožtuvo V1 atidarymo laipsnis, proc. 
Fig. 5. Modeling results in the step change of heat exchanger power.   
1 – temperature Θ1, ˚C; 2 – controlled  temperature Θ2, ˚C; 3 – heat exchanger 
power P, 100 W; 4 – valve V1 opening degree, %. 

 
 Kaip matyti iš 5 pav., reguliuojančio poveikio (4 kreivė) kitimas vėluoja 
galios šuolio atžvilgiu ir susidaro iki 2,5 ˚C reguliuojamos į šilumokaitį tiekiamos 
temperatūros Θ2 nuokrypa. Temperatūros Θ2 pereinamojo proceso trukmė apie  
50 s. Perreguliavimo, kai reguliatoriaus proporcingumo koeficientas KRG = 0,004 
K-1 beveik nėra. Didinant proporcingumo koeficientą tik nežymiai sumažėja 
pereinamojo proceso trukmė, tačiau atsiranda perreguliavimas ir blogėja sistemos 
stabilumas. 
 Realioje sistemoje galimas didesnis reguliatoriaus proporcingumo 
koeficientas, kadangi šilumokaičio galia realiai šuoliu nekinta. Modelyje apribojus 
galios kitimo greitį žymiai mažėja reguliuojamos temperatūros nuokrypa 
pereinamojo proceso metu ir didėja sistemos stabilumas. Tą iliustruoja 6 pav., 
kuriame parodytos pereinamųjų procesų kreivės, kai galios P kitimo greitis 
apribotas 10 Ws-1 (pasirinktasis galios kitimo greitis yra gana didelis ir mažai 
tikėtinas realiame kieto biokuro katile). 
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 6 pav. Modeliavimo rezultatai, esant 10 Ws-1 šilumokaičio galios kitimui 
 (žymėjimai tokie pat, kaip 5 pav.). 
 Fig. 6. Modeling results in the heat exchanger power change rate 10 Ws-1 
 (notations same as in Fig. 5). 
 
 Palyginus 5 ir 6 pav. matyti, kad apribojus galios kitimo greitį, sumažėja 
reguliuojamos temperatūros nuokrypa ir pagerėja sistemos stabilumas. Nuokrypą 
dar labiau sumažinti galima padidinus reguliatoriaus proporcingumo koeficientą. 
Sistema išlieka stabili proporcingumo koeficientą padidinus iki KRG = 0,006 K-1. 
Reguliuojamos temperatūros pereinamojo proceso trukmė mažai priklauso nuo 
galios P kitimo pobūdžio ir reguliatoriaus proporcingumo koeficiento. Pereinamojo 
proceso trukmę lemia uždelsimai sistemoje. 
 Pažymėtina, kad anksčiau minėtas ir modelyje pritaikytas reguliatoriaus 
išėjimo signalo ribojimas Y ≤ Q1/Q2 realioje sistemoje nėra būtinas: esant 
pasirinktiems šilumnešio debitams reguliatoriaus išėjimo signalas nepasiekia 
ribojimo, kai šilumokaičio galia iki 5 kW. Jei reikia reguliuoti didesnės galios 
šilumokaičio temperatūrą, galima ir rekomenduotina didinti pirminio kontūro 
šilumnešio debitą Q1. 
 

Išvados 
 
 1. Kieto biokuro katilo kondensacinio šilumokaičio temperatūrai reguliuoti 
taikytina dviejų šilumnešio cirkuliacijos kontūrų sistema su automatiniu 
reguliatoriumi valdomu ketureigiu vožtuvu. Reguliatoriaus rodikliams nustatyti 
taikytinas sistemos Simulink modeliavimas. 
 2. Kondensacinis šilumokaitis jo temperatūros reguliavimo sistemos 
modelyje vaizduojamas kaip pirmojo laipsnio inercinė grandis su vėlavimu; 
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kaloriferis šioje sistemoje modeliuojamas lygiagrečiai sujungtomis beinercine ir 
pirmojo laipsnio inercine grandimis, turinčiomis abiem grandims bendrą 
uždelsimą. 
 3. Nedidelės (1-2) kW galios kondensacinio šilumokaičio temperatūrai 
reguliuoti taikytinas PI reguliatorius, kurio proporcingumo koeficientas (0,003–
0,006) K-1 ir integravimo laiko pastovioji (10–15) s. Kuo lėtesnis kondensacinio 
šilumokaičio galios kitimas, tuo stabilesnė reguliavimo sistema ir didesnis gali būti 
reguliatoriaus proporcingumo koeficientas. 
 4. Reguliuojamos į kondensacinį šilumokaitį tiekiamo šilumnešio 
temperatūros nuokrypa pereinamojo proceso metu tuo didesnė, kuo greitesnis 
šilumokaičio galios kitimas ir mažesnis reguliatoriaus proporcingumo koeficientas. 
Didžiausią įtaką pereinamojo proceso trukmei turi uždelsimai sistemoje, kurie 
priklauso nuo šilumnešio tekėjimo greičio ir vamzdynų ilgio. 
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Liudas Brazdeikis 
 

MODELING OF CONDENSING HEAT EXCHANGER TEMPERATURE 
CONTROL 

 
Abstract 

 
 Temperature control of heat carrier, supplied to condensing heat exchanger 
of solid biofuel boiler, is investigated in this paper. Such control is required and is 
used when investigating processes in condensing heat exchanger. The Simulink 
model of control system is developed and tested. Modeling system consists of 
condensing heat exchanger, motorized four way valve, unit heater (heat user), 
circulating pumps, automatic controller of four way valve. Condensing heat 
exchanger is modeled in overall manner as first order lag block with deadtime. Unit 
heater is modeled as parallel connection of proportional and first order lag blocks 
with common to both chains deadtime. Four way valve is represented as finite 
speed proportional term. Controller is modeled its transfer function. The 
mathematical expressions for calculation of model parameters are presented. 
 Simulation revealed that proportional integral controller is applicable for 
temperature control of small (1-2) kW condensing heat exchanger. Proportional 
gain of this controller may be of (0,003-0,006) K-1 and integration time may be of 
(10-15) s. Transient deviation of controlled temperature in addition to the above 
mentioned parameters is influenced by change rate of power, supplied to heat 
exchanger. Duration of transient process is also highly influenced by deadtimes, 
existing in the system. 
 Modeling, temperature control, heat exchanger. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
КОНДЕНСАЦИОННОГО ТЕПЛООБМЕННИКА 

 
Резюме 

 
Исследуется автоматическое регулирование температуры 

теплоносителя, подаваемого в конденсационный теплообменник котла 
твердого биотоплива. Такое регулирование требуется и используется при 
исследовании процессов, проходящих в конденсационном теплообменнике. 
Составляют и исследуют Simulink модель системы регулирования. 
Моделируют систему, которая содержит конденсационный теплообменник, 
моторизованный четырехходовой вентиль, калорифер (в качестве 
потребителя тепла), циркуляционные насосы, автоматический регулятор 
четырехходового вентиля. Конденсационный теплообменник моделируют 
обобщено в качестве инерционного звена первого порядка с запаздыванием. 
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Калорифер моделируют параллельным соединением безинерционного звена и 
инерционного звена первого порядка с общим для обоих звеньев 
запаздыванием. Четырехходовой вентиль моделируют в качестве 
пропорционального звена с ограниченной скоростью хода. Регулятор 
моделируют его передаточной функцией. Приводятся математические 
выражения для расчета параметров модели. 

Моделированием установлено, что для регулирования температуры 
теплоносителя конденсационного теплообменника небольшой (1-2) кВт 
мощности пригоден пропорционально интегральный регулятор с 
коэффициентом пропорциональности (0,003-0,006) К-1 и постоянной 
интегрирования (10-15) с. На отклонение регулируемой температуры во 
время переходного процесса кроме указанных параметров также влияет 
скорость изменения мощности, подводимой к конденсационному 
теплообменнику, а на продолжительность переходного процесса 
существенное влияние имеет наличие в системе запаздываний. 

Моделирование, регулирование температуры, теплообменник. 
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