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Анотація 
Дана робота присвячена інтенсифікації теплообмінних процесів в топці 

енергетичних котлів та зниженню шкідливих викидів в атмосферу. Одним з 

шляхів виконання поставленої задачі є підвищення концентрації кисню в топці 

шляхом збагачення киснем дуттьового повітря. Розглянуто можливий вплив 

кисневого дуття на роботу котла. А також найбільш імовірний сценарій 

отримання кисню. 

Питання енергоефективності і енергозбереження для України має високу 

міру актуальності, стають пріоритетними напрямами енергетичної політики 

нашої держави та дедалі більшої кількості країн, що зумовлено вичерпністю 

паливно-енергетичних ресурсів, посиленням техногенного впливу на 

навколишнє середовище, невідповідністю власних запасів ресурсів та потребою 

в них. 

Енергоефективність та енергозбереження є взаємопов’язаними, оскільки в 

більшості випадків енергозбереження є головним чинником підвищення рівня 

ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів. Поняття 

енергоефективності є дещо ширшим та містить не лише напрями 

безпосереднього енергозбереження, а й непрямі заходи, які призводять до 

зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів. 

Енергозбереження - діяльність (організаційна, наукова, практична,  

інформаційна), яка спрямована на раціональне використання та  економне  

витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних  

ресурсів в національному господарстві і яка реалізується з використанням 

технічних, економічних та правових методів. [1] 

Енергоефективність - ефективне  використання енергетичних ресурсів, 

використання меншої кількості енергії для забезпечення того ж рівня 

енергетичного забезпечення будівель або технологічних процесів на 

виробництві, досягнення економічно виправданої ефективності використання 

паливно-енергетичних ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки і 

технології і дотриманні вимог до охорони довкілля.  
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Вступ 
Одним із провідних напрямків підвищення енергоефективності є 

проведення модернізації парогенераторів, як генераторів теплової енергії. 

Актуальність даного дослідження пояснюється потребою модернізації 

теплоелектростанцій та як одного з елементів систем станції – енергетичних 

котлів. 

Причини низької ефективності роботи котлів різноманітні, домінування 

тієї або іншої з них залежить від виду, технічного стану і режиму роботи 

установки, спалюваного палива. Ці причини можна об'єднати у дві групи: 

1. Викликані зносом устаткування, відхиленнями режимів його роботи від 

проектного або нормативного режиму, завищеною витратою теплоти на власні 

потреби; 

2. Обумовлені застосуванням застарілих технологічних процесів. Підвищення їх 

енергоефективності вимагає технологічного вдосконалення, корінної 

реконструкції або модернізації; 

Аналіз публікацій дозволяє сказати, що нині котельна техніка розвивається 

в основному по трьох напрямах: підвищення енергетичної ефективності за 

рахунок найбільш раціонального використання палива; інтенсифікація 

теплообмінних процесів в різних елементах котлів; зниження шкідливих викидів 

в атмосферу. 

Мета дослідження: підвищення енергетичної ефективності парових 
котлів за допомогою інтенсифікації процесів горіння в топці шляхом збагачення 
дуттьового повітря киснем. 

Енергетична ефективність – співвідношення між обсягом вироблених благ 

(результатів діяльності (функціонування), виробленої продукції (товарів, робіт, 

послуг) та енергії) і обсягом енергії, використаної для виробництва таких благ. 

[2]. 

Основними показниками ефективності енерговикористання є: 

- коефіцієнт корисної дії енергетичної установки; 

- коефіцієнт корисного використання енергії; 
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- коефіцієнт корисного використання енергії по окремих видах і параметрах 

енергоносіїв; 

- питома (фактична) витрата енергоносія; 

- питомі витрати енергоресурсів на одиницю продукції, що випускається, і їх 

складові по енергоносіях (електроенергія, паливо, вода).[3] 

Реалізувати подальший розвиток вказаних напрямків може дозволити 

використання технології збагачення дуттьового повітря котла киснем. 

Збагачення доменного дуття киснем запатентоване в 1876 р. Г. Бессемером 

та використовується з початку ХХ століття. Перші досліди по застосуванню 

дуття, збагаченого киснемо булі проведені на бельгійському заводі в Угрі-Марі 

в 1913 році. Невелика доменна піч цього заводу при роботі на дутті, що містило 

23% кисню дала на 12% більше чавуну і показала економію палива на 2,5-3%. У 

20 - і роки ХХ століття Спеціальна комісія Гірського бюро США встановила, що 

підвищення концентрації кисню в дутті до 31% підвищить продуктивність печі 

на 18% і знизити витрату палива на 6,7%.[4]. 

Широке застосування збагачення доменного дуття киснем при виплавці 

чавуну стало можливим і доцільним при вдуванні в доменні печі паливних 

добавок, в першу чергу природного газу (комбіноване дуття), який уперше 

застосували в 1957 р. на доменній печі № 4 заводу ім. Петровського в 

Дніпропетровську. 

Результати використання кисню, як окисника, що наводилися в 

публікаціях, вражаючі: питомі витрати палива зменшуються, викиди оксидів 

азоту знижуються у декілька разів. [5] 

Організація процесу повного перемішування повітря з паливом викликає 

певні труднощі - період  утворення суміші вугільного пилу з дуттьовим повітрям 

обмежений , недостатній для повного перемішування палива з повітрям,  паливо-

повітряна суміш в робочому об'ємі топок виявляється нерівномірною, в 

результаті чого якість повітря, як окиснювача погіршується, теоретично 

необхідна кількість повітря для згоряння палива виявляється недостатньою.  
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Тому в реальних умовах повітря для горіння палива подається в більшій кількості 

в порівнянні з теоретично необхідним. 

Відповідно надлишкова кількість дуттьового повітря приводить до :  

– зростання об'єму вихідних газів;         

– зростання втрат тепла з вихідними газами;       

– підвищення витрати палива;         

– зниження температури газів в топці, від чого паливо горить менш активно і 

згоряння може стати неповним;         

– зниження коефіцієнту корисної дії;        

– збільшення у димових газах небезпечних сполук.      

Зазначені недоліки можна зменшити за рахунок застосування технології 

збагачення дуттьового повітря киснем, при відповідному зменшенні кількості 

азоту виходячи з передумов:     

– горіння – це хімічна реакція окислення, у якій в якості окиснювача виступає 

кисень;         

– азот, який входить до складу дуттьового повітря є баластом, на підігрів і 

транспортування якого у тепловій енергоустановці витрачається певна кількість 

енергії;     

– азот, що міститься в повітрі, є основним джерелом появи в продуктах 

згоряння палива азотистих сполук. 

Фізичні основи ефективності застосування кисню, як окисника при 

спалюванні вугільного пилу, включають такі параметри: 

– висока температура горіння; 

– висока концентрація теплової потужності в одиниці об'єму факела; 

– менший об'єм продуктів згорання палива в порівнянні з використанням 

незбагаченого повітря, отже, менше винесення теплоти з газами, що йдуть, при 

однаковій температурі; 

– збільшення променевого теплового потоку від факелу в топці внаслідок 

підвищення концентрації в продуктах горіння випромінюючих трьохатомних 

газів.  
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Дана робота пов’язана з розглядом можливості використання технології 

збагачення дуттьового повітря котлового агрегату киснем. 

1. Постановка задачі 

Для досягнення мети було визначено такі завдання дослідження: 

- тепловий розрахунок парового котла з урахуванням застосування технології 

підвищення концентрації  кисню у дуттьовому повітрі; 

- визначення теплофізичних характеристик процесу пиловугільного горіння 

палива у топковій камері котла при зміні режимів дуття; 

- визначення параметрів роботи конвективних поверхонь при зміні режимів 

дуття; 

- розгляд та визначення технології виробництва кисню для застосування у 

процесі збагачення дуттьового повітря;  

- розгляд енергоефективності застосування технології кисневого збагачення 

дуттьового повітря; 

- визначення зміни рівня екологічно небезпечних викидів з димовими газами; 

- розгляд економічної доцільності  застосування технології кисневого збагачення 

дуттьового повітря. 

Основні теоретичні положення роботи та запропоновані висновки можуть 

бути використані:  

- у практичній діяльності підприємств, зацікавлених у підвищенні 

енергоефективності експлуатації котлових агрегатів – при генерації пари для 

приводу парових двигунів (наприклад, турбін електростанцій), теплоти для 

потреб промисловості і сільського господарства, теплоти і гарячої води для 

опалювання і гарячого водопостачання споживачів;  

- у науково-дослідницькій роботі. 

 Найбільш перспективними на сьогоднішній день (для потреб 

теплоенергетики) є два способи отримання кисню:  

1. Досить поширеним некрiогенним методом роздiлення повiтря як газових 

сумiшей є адсорбцiйний метод, в основi якого лежить вибiркове поглинання того 

чи iншого газу адсорбентами.  
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Адсорбційний спосіб отримання азоту та кисню з атмосферного повiтря 

забезпечує порівняно високi якiснi характеристики при низькiй собiвартостi, а 

для комбiнованих парогазових енергетичних установок можливе комплексне 

використання як кисню для iнтенсифiкацiї процесу горiння, так i азоту для 

формування робочого тiла при газовому способi генерацiї електричної енергiї. 

При отриманнi кисню адсорбцiйним способом азот поглинаеться 

алюмосилiкатними молекулярними ситами значно швидше за кисень. Для 

вiдокремлення азоту вiд кисню повiтря спочатку стискають, а потiм пропускають 

через адсорбер, отримуючи на виходi кисень. Абсорбент поглинає газ до стану 

рiвноваги мiж абсорбцiею i десорбцiею. Регенерацiя проводиться шляхом 

підвищення температури, або шляхом зниження тиску. Невелика тривалiсть 

циклiв абсорбцiї i десорбцiї, як правило, в межах кiлькох хвилин i дала назву 

процесу - «короткоциклова адсорбцiя». Чистота кисню як кiнцевого продукту 

може становити до 95%. 

Установки короткоциклової абсорбцiї повнiстю збираються заводом-

виробником, випробовуються та здаються замовнику у повнiй виробничiй 

готовностi, що сприяє швидкому монтажу та наладцi.  

2. У 70-х рр. минулого столiття почалось промислове використання 

технологiї мембранного роздiлення повiтря, що призвело до реальної революцiї 

в рiзних галузях промисловостi. Нинi ця технологiя активно розвивається i сягає 

дедалi бiльшого поширення завдяки простотi реалiзацiї та високiй економiчнiй 

ефективностi.  

Суть роботи мембранної установки полягає в селективнiй проникностi 

матерiалу мембрани рiзними компонентами газової сумiшi. З метою очищення 

повiтря фiльтрується, стискується до необхiдного рiвня, осушується та подається 

на мембранний модуль. Бiльш швидкi молекули кисню та аргону проходять 

через полотно мембрани та збираються в окремому газгольдерi. Сучасна 

газороздiлювальна мембрана як основний елемент установки являє собою вже не 

пласку мембрану чи плiвку, а пустотiлє волокно. Пустотiла волоконна мембрана 

складається iз пористого полiмерного волокна iз нанесеним на його зовнiшню 
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поверхню газороздiлювальним шаром. Чистота отриманих газiв визначається 

кiлькiстю модулiв, через якi проходить повiтря [7]. 

1. Огляд використаної літератури 

При написанні цієї роботи булі використані наукова і навчально-

методична література, статті в періодичних виданнях України та ближнього 

зарубіжжя, нормативно-законодавчі акти України. 

Оцінка економічної ситуації в Україні, зокрема, щодо енергоефективності, 

надана у виданні Американської торгівельної палати в Україні "Україна : огляд 

економіки"[6]. Ця аналітична публікація розроблена з допомогою провідних 

експертів компаній - членів Палати та містить повний та змістовний огляд 

економіки країни у вигляді аналітичних статей, що структуровані за галузями. 

Основні завдання підвищення енергоефективності котлів розкриті в 

Державній цільовій економічній програмі енергоефективності на 2010-2020 

роки. 

Джерелами, що розкривають теоретичні основи збагачення дуттьового 

повітря киснем, стали статті: 

– Карп І.Н., Зайвий А.Н., Марцевой Е.П., П'яних К.Е. (Інститут газу НАН 

України, Київ) «Використання кисню і збагаченого киснем повітря в 

нагрівальних пічах, колодязях, стендах розігрівання сталерозливних ковшів» [5]; 

– Кулик М.П., Кравець Т.Ю., Семерак М.М., (Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу), «Аналіз наявних технологій розділення 

повітря для підвищення ефективності спалювання палива в теплоенергетиці» 

[7]; 

– Sanghyun Park, Jungeun A. Kim, Changkook Ryu, Won Yang, Young Ju Kim, 

Sangil Seo, School of Mechanical Engineering, Sungkyunkwan University, Suwon 

Korea «Effects of gas and particle emissions on wall radiative heat flux in oxy-fuel 

combustion» [8]; 
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– Yukun Hu, KTH Royal Institute of Technology School of Chemical Science and 

Engineering Department of Chemical Engineering and Technology Energy Processes 

Stockholm, Sweden, «CO2 capture from oxy-fuel combustion power plants» [9]; 

– Isabel Guedea, Irene Bolea, Carlos Lupiañez, Luis I. Díez, Luis M. Romeo., (CIRCE, 

Spain), «Oxyfuel combustion of Spanish anthracite in fluidized bed» [10]; 

– Monika Kosowska-Golachowska, Adam Luckos, Konrad Klos, Tomasz Musial, 

(Czestochowa University of Technology Institute of Thermal Machinery Armii 

Krajowej Czestochowa, Poland), «Oxy-combustion of different coals in a circulating 

fluidized bed» [11]; 

– Toni Pikkarainen, Jaakko Saastamoinen, Heidi Saastamoinen, Timo Leino and 

Antti Tourunen, (Technical Research Centre of Finland), «Development of 2nd 

generation oxyfuel CFB technology – smallscale combustion experiments and model 

development under high oxygen concentrations» [12]; 

– Штегман А.В., (ВТІ), «Аспекти використання кисню при спалюванні низько-

реакційного вугілля в котлах з рідким шлаковидаленням» [13]; 

– Ратніков П. Е., Менделев Д. В.(Білоруський національний технічний 

університет, Мінськ ) «Оптимизация топливно-кислородных режимов сжигания 

газообразного топлива в теплогенерирующих установках» [14]; 

 – Кабішов С. М., Трусова І. А., Ратніков П. Е., Менделев, Д. В., Румянцева, Г. А 

(БНТУ) «Экономические аспекты обогащения воздушного дутья кислородом в 

нагревательных и термических печах» [15]; 

– Ратніков П. Е., Менделев Д. В., Трусова, І. А., Кабішов, С. М. (БНТУ)« 

Технико-экономическая эффективность использования дутья, обогащенного 

кислородом, в отопительных котлах малой мощности» [16]; 

– Кабішов, С. М.; Трусова, І. А.; Ратніков, П. Е.; Менделев, Д. В. (БНТУ) 

«Интенсификация тепловых процессов в высокотемпературных установках на 

примере нагревательных печей ОАО «БМЗ» путем обогащения воздушной смеси 

кислородом» [17]; 
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– Тімошпольский В. І., Кабішов С. М., Трусова І. А., Герман, М. Л., Ратніков, П. 

Э. (БНТУ) «Методика оценки энергоэффективности обогащения воздуха 

кислородом при сжигании газообразного топлива» [18]; 

– Тімошпольский, В. І.; Кабішов, С. М.; Трусова, І. А.; Менделев, Д. В.; 

Румянцева, Г. А. (БНТУ) «Эффективность применения кислорода при сжигании 

различных видов топлива» [19]; 

– Кабішов С. М., Трусова И. А., Ратніков П. Э., Менделев, Д. В. (БНТУ)«Анализ 

эффективности технологических методов снижения выбросов NOх при сжигании 

углеводородного топлива в теплоэнергетических установках» [20]; 

– Міщенко М. В., Маслов В. А., Дзюбенко О. Л.(Військовий авіаційний 

інженерний університет м. Вороніж) «Повышение экономической 

эффективности процессов топливных теплоэнергетических установок  путем 

обогащения технологического воздуха кислородом» [21]. 

У цих джерелах розглянутий процес збагачення дуттьового повітря киснем 

в теплогенеруючих установках, можливість застосування кисню в 

енергозберігаючих технологіях, запропонована методика оцінки 

енергоефективності і техніко-економічного аналізу використання дуття, 

проведений аналіз зниження викидів NOх. Проте дослідження, проведені 

авторами стосуються в основному нагрівальних печей і використані в роботі як 

приклади для розрахунку характеристик і параметрів процесів, що відбуваються 

при збагаченні дуттьового повітря киснем. 

Науковець Yukun Hu в своєму дослідженні [9] розглядає можливість 

спалювання палива в штучному середовищі кисню та вуглекислого газу 

(отриманого в процесі горіння). Метою роботи Yukun Hu є зниження емісії СО2 

до нуля, а також акумуляція чистого вуглецю для подальшого використання у 

виробництві. 

Sanghyun Park в статті [8] вказують на залежність променевого 

теплообміну від концентрацію кисню в дуттьовому повітрі при різних видах 

палива. Можна відмітити значний позитивний ефект саме при спалюванні 

вугільного пилу.  
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Тепловий розрахунок котла ТП-100, за умови збагачення дуттьового 

повітря киснем проведений на основі методів і підходів, викладених в 

нормативному документі «Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный 

метод» 1973 року [22], під редакцією Кузнєцова Н.В., Мітор В. В., Дубовського 

І.Е., Карасіной Е.С. Новіша редакція Нормативного методу була  розроблена  в 

1998 році колективом співробітників АТВТ ВТІ та АТВТ НВО ЦКТІ ім. 

Ползунова Абрютіним А.А., Карасіним Е.С., Петросяном Р. А., Фоміной В. Н., 

Блох А.Г., Мочан С. І.,. Назаренко В. С, Е.К. Чавчанидзе в книзі «Тепловой 

расчет котлов. Нормативный метод»[23]. При його підготовці не виникала 

необхідність в принциповій переробці методів і структури теплового розрахунку 

котла. Проте були враховані: 

- нові експериментальні матеріали; 

- особливості спалювання вугілля нових родовищ; 

- сучасний рівень паливної техніки пиловугільних котлів і котлів з новою  

технологією спалювання; 

- розширення діапазону конструктивних параметрів  існуючих котельних 

поверхонь нагріву, впровадження нових, перспективніших і ефективніших їх 

конструкцій. 

Фактично в даному дослідженні нові матеріали, викладені в [22] не 

використовувались. До того нормативний метод в рецензії 1998 року в Україні 

офіційно не прийнятий для користування. 

Термодинамічні характеристики повітря, азоту, кисню, водяної пари, 

двоокису вуглецю і інших газів (зокрема, при високих температурах), які 

використані при проведенні розрахунків, приведені в довідниках: 

- Ривкін С. Л. «Термодинамические свойства газов» [24]; 

- Сичьов В. В., Вассерман А. А., Козлов А. Д., Спірідонов Г. А., Цимарний В. А. 

«Термодинамические свойства азота»[25]; 

- Александров А. А., Григорьєв Б. А. «Таблицы теплофизических свойств воды 

и водяного пара. Справочник» [26]; 
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3. Розрахунок об’ємів та ентальпій продуктів згорання, дуттьового повітря. 
Попередній розрахунок теплового балансу котла та витрати палива при 

застосуванні технології збагачення дуттьового повітря киснем. 

Послідовність проведення теплового розрахунку котла за - Делягін Г. Н., 

Лебедев В. І., Перм'яков Б.А. «Теплогенерирующие установки: учебник. для 

вузов» [27], виглядає наступним чином: 

1. Формування вихідних даних; 

2. Складання розрахункової схема котла; 

3. Складання матеріального балансу котла; 

4. Складання теплового балансу котла; 

5. Розрахунок теплообміну в топці; 

6. Розрахунок теплообміну в конвективних поверхнях нагріву котла; 

7. Розрахунок хвостових поверхонь теплообміну котла; 

8. Перевірка теплового балансу котла по температурам димових газів.  

3.1 Технічні характеристики котла. Шляхи підвищення 
енергоефективності котла. 

Паровий котел типу ТП-100 виготовлено на Таганрозькому котельному 

заводі і призначено для отримання пари високого тиску при спалюванні у вигляді 

факелу вугільного пилу, мазуту або природного газу та розрахований на тривалу, 

надійну і економічну роботу.   

Парогенератор - однобарабанний з природною циркуляцією, рідким 

шлаковидаленням виготовлений по Т-подібний компоновці, основною 

особливістю якої є двосторонній відвід газів із топки і розміщення конвективних 

поверхонь нагріву в двох роздільних газоходах. Топкова камера розміщена в 

середині котла, в вертикальному газоході, хвостові поверхні нагріву і регулююча 

ступінь вторинного пароперегрівача (проміжного) в чотирьох опускних шахтах 

зліва і справа від топки. В кожній із опускних шахт послідовно по ходу 

розміщення: регулююча ступінь вторинного пароперегрівника, водяний 

економайзер і повітропідігрівник, що крутиться.  
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На бокових стінках топкової камери котла, розділеної двосвітнім екраном 

встановлені два яруси комбінованих пилогазових пальників таких типів: 

- прямоточні пальники з периферійним підведенням газу. 

Котел має 16 прямоточних (скидних) пальників, які розміщені у 2 яруси. 

Пилосистема замкнута.  

В якості другої ступені вловлювання пилу після основного циклону 

встановлені батарейні циклонні пиловловлювачі (БЦП). Пил з БЦП подається в 

скидний пальник за допомогою парового ежектора. Сушіння палива і вентиляція 

пилосистем проводяться димовими газами з температурою 460 - 500С 

млиновими вентиляторами типу ВМ-100/1200, ВМ-18 (МВ-1А, 5А). 

Подача пилу в топку проводиться високої концентрації під розрідженням, 

швидкості на виході з пальника складають: 

- вторинного повітря - 25-30 м/сек.; 

- аеросуміші при транспорті пилу МВ-25-28 м/сек.; 

- аеросуміші при транспорті пилу ПВК-18-20 м/сек.  

В підводах вторинного повітря встановлені мазутні форсунки механічного 

розпилювання, які легко знімаються та складаються: із ствола підводу мазуту, 

камери охолодження і розпилювача. 

Для обмурівки котлоагрегатів широко використані жаростійкі бетони, 

совелітові плити і ущільнюючі обмазки. 

Основні технічні характеристики котла наведені у таблиці 3.1.1. 

Таблиця 3.1.1. Технічні характеристики котла 

Найменування показника ТП-100 

Паропродуктивність, т/год 640 

Вид палива 
Вугільний пил, 

газ/мазут 

Тиск пари на виході, МПа 13,8 

Температура перегрітої пари,  оС 570 

Температура живильної води,  оС 230 
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ККД котла брутто, %, вугільний пил, газ 87/92 

Геометричні та теплофізичні характеристики водогрійного котла ТП-100, 

обчислення та розрахунок яких проведенні при заводських випробуваннях, 

наведені у Додатку №1. 

3.2 Склад та характеристики вугільного палива. Основні вимоги до палива. 
Основне паливо ТЕС – вугілля газової групи вітчизняних вугільних 

басейнів, допоміжне паливо – природний газ та мазут.  

Для подавання сирого вугілля в бункери вугілля (БСВ) використовуються 

два незалежні паливні господарства з двома вводами паливоподачі до головного 

корпусу.  

При роботі на низькоякісному вугіллі або недостатній продуктивності 

пилосистем дозволяється: а) спільне спалювання пилу і газу в пальниках 

нижнього ярусу з витратою газу на пальники до 2000 нм 3 /год; б) організація 

спалювання пилу і мазуту - тільки в окремих пальниках. Мазут спалюється в 

пальниках нижнього ярусу; в) для забезпечення технічного мінімуму 

навантаження, дозволяється робота на навантаженні 60 МВт на газі ( до 5 годин). 

Розрахунки проведені при використанні палива з такими 

характеристиками: 

 Вугілля марки ГЖП. ЦЗФ "Селидівська"; 

Таблиця 3.2.1 Нижча теплота згорання, та елементарний склад на робочий стан палива. 

Ср,% Нр,% Np,% Op,% Sp
k,% Sp

op,% Ap,% Wp,% Σ,% 
Qp

н, 
ккал/кг 

57,64 4,58 0,72 6,87 1,25 0,77 18,07 10,1 100 5324 

3.3. Початкові умови і допущення при проведенні теплового розрахунку. 

Для проведення даного теплового розрахунку котла приймаємо наступні 

початкові умови і допущення: 

1. Так як сумарна кількість домішок в повітрі не перевищує 1% і вони не роблять 

істотного впливу на кількісні показники і фізико-хімічні процеси горіння палива, 

будемо вважати, що повітря складається тільки з азоту (79%) і кисню (21%). 

Характеристики вугілля відповідають даним дослідження 
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2. Коефіцієнт надлишку повітря приймаємо α=1. В процесі проходження по 

газовому тракту котла  коефіцієнт надлишку повітря не змінюється; 

3. Кількість кисню, кількість повітря яка необхідна для спалювання 1 кг 

вугільного пилу відповідає теоретично необхідному, об'єми продуктів згорання 

також рівні теоретично необхідним. 

4. Дуттьове повітря з різною концентрацією кисню, відповідно до дослідження, 

що проводиться, попередньо не підігрівається, має температуру tп =20оС. 

5. Втрати теплоти від хімічної і механічної неповноти згорання (q3, q4) та втрати 

теплоти від зовнішнього охолодження (q5) визначаємо за довідковими даними 

(Додаток А):  

q3= 0 %, q4=4% [21]; q5 = 0,26 % [Рис.5-1[21]]. 

3.4 Теоретично необхідна кількість повітря для згорання вугілля. 

Розрахунок теоретично необхідної кількості повітря для згорання 

вугільного пилу виконано згідно [Додаток Б]. 

Кількість теоретично необхідного повітря для горіння палива, складе: 

- при концентрації кисню в дуттьовому повітрі-21%: 

Vп = 6,1765 м3/кг 

- при концентрації кисню в дуттьовому повітрі-50% 

Vп = 2,594 м3/кг 

3.5. Кількість продуктів згорання 

Розрахунок кількості продуктів згорання виконано згідно [Додаток В]. 

Загальний об'єм димових газів при концентрації кисню в дуттьовому повітрі-

21%:                                             Vг = 6,6787 м3/кг 

Загальний об'єм димових газів при концентрації кисню в дуттьовому повітрі-

50%:                                             Vг = 3,028 м3/кг 

Об'ємні долі вихідних газів, рівні парціальним тискам газів при загальному тиску 

101300 Па (концентрація кисню в дуттьовому повітрі-21%):  

                                  rRO2 =VRO2/Vг = 0,158                       

                                           rH2O=V0
H2O/Vг = 0,1098          

                                  rN2=V0
N2/Vг = 0,7322           
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За результатами розрахунків складено таблицю 3.5.1 та побудовано графіки: 

Таблиця 3.5.1 Розрахунок об’ємів повітря та димових газів   

Склад дуттьового повітря Склад димових газів 

О2 
VП

О2, 
м3/кг 

VП, 
м3/кг 

VN2, 
м3/кг 

V0
N2, 

м3/кг 
VRO2, 
м3/кг 

V0
H2O, 

м3/кг 
rΝ2 rRO2 rH2O 

VГ, 
м3/кг 

0,21 1,2971 6,1765 4,8794 4,8901 1,0555 0,7331 0,7322 0,1580 0,1098 6,6787 
0,22 1,2971 5,8957 4,5987 4,5987 1,0555 0,7285 0,7205 0,1654 0,1141 6,3827 
0,23 1,2971 5,6394 4,3423 4,3423 1,0555 0,7244 0,7093 0,1724 0,1183 6,1222 
0,24 1,2971 5,4044 4,1074 4,1074 1,0555 0,7206 0,6981 0,1794 0,1225 5,8835 
0,25 1,2971 5,1882 3,8912 3,8912 1,0555 0,7172 0,6870 0,1864 0,1266 5,6638 
0,26 1,2971 4,9887 3,6916 3,6916 1,0555 0,7139 0,6760 0,1933 0,1307 5,4611 
0,27 1,2971 4,8039 3,5069 3,5069 1,0555 0,7110 0,6650 0,2002 0,1348 5,2733 
0,28 1,2971 4,6324 3,3353 3,3353 1,0555 0,7082 0,6541 0,2070 0,1389 5,0990 
0,29 1,2971 4,4726 3,1756 3,1756 1,0555 0,7056 0,6433 0,2138 0,1429 4,9367 
0,30 1,2971 4,3235 3,0265 3,0265 1,0555 0,7032 0,6325 0,2206 0,1470 4,7852 
0,31 1,2971 4,1841 2,8870 2,8870 1,0555 0,7010 0,6217 0,2273 0,1510 4,6435 
0,32 1,2971 4,0533 2,7562 2,7562 1,0555 0,6989 0,6111 0,2340 0,1549 4,5106 
0,33 1,2971 3,9305 2,6334 2,6334 1,0555 0,6969 0,6004 0,2407 0,1589 4,3858 
0,34 1,2971 3,8149 2,5178 2,5178 1,0555 0,6950 0,5899 0,2473 0,1628 4,2684 
0,35 1,2971 3,7059 2,4088 2,4088 1,0555 0,6933 0,5794 0,2539 0,1668 4,1576 
0,36 1,2971 3,6029 2,3059 2,3059 1,0555 0,6916 0,5689 0,2604 0,1706 4,0530 
0,37 1,2971 3,5056 2,2085 2,2085 1,0555 0,6901 0,5585 0,2669 0,1745 3,9541 
0,38 1,2971 3,4133 2,1163 2,1163 1,0555 0,6886 0,5482 0,2734 0,1784 3,8603 
0,39 1,2971 3,3258 2,0287 2,0287 1,0555 0,6872 0,5379 0,2799 0,1822 3,7714 
0,40 1,2971 3,2426 1,9456 1,9456 1,0555 0,6858 0,5277 0,2863 0,1860 3,6869 
0,41 1,2971 3,1636 1,8665 1,8665 1,0555 0,6846 0,5175 0,2927 0,1898 3,6066 
0,42 1,2971 3,0882 1,7912 1,7912 1,0555 0,6833 0,5074 0,2990 0,1936 3,5300 
0,43 1,2971 3,0164 1,7194 1,7194 1,0555 0,6822 0,4973 0,3053 0,1973 3,4570 
0,44 1,2971 2,9479 1,6508 1,6508 1,0555 0,6811 0,4873 0,3116 0,2011 3,3874 
0,45 1,2971 2,8824 1,5853 1,5853 1,0555 0,6800 0,4774 0,3178 0,2048 3,3208 
0,46 1,2971 2,8197 1,5226 1,5226 1,0555 0,6790 0,4675 0,3241 0,2085 3,2572 
0,47 1,2971 2,7597 1,4626 1,4626 1,0555 0,6781 0,4576 0,3302 0,2121 3,1962 
0,48 1,2971 2,7022 1,4051 1,4051 1,0555 0,6771 0,4478 0,3364 0,2158 3,1378 
0,49 1,2971 2,6471 1,3500 1,3500 1,0555 0,6762 0,4381 0,3425 0,2194 3,0817 
0,50 1,2971 2,5941 1,2971 1,2971 1,0555 0,6754 0,4284 0,3486 0,2231 3,0279 
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 Рис. 3.5.1. Залежність об'ємів необхідного кисню, повітря та  продуктів згорання вугільного пилу  
від концентрації кисню у дуттьовому повітрі. 

 
Рис. 3.5.2. Залежність об'ємних часток продуктів згорання вугільного пилу  

від концентрації кисню у дуттьовому повітрі. 
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3.6. Визначення ентальпій продуктів згорання. 

 Розрахунок ентальпій продуктів згорання виконано згідно [Додаток Г]. 

 За розрахованими даними складено таблицю 3.6.1 та побудовано графіки: 

 Таблиця 3.6.1 Розрахунок ентальпій продуктів згорання, кДж/м3 

О2 100°С 200°С 300°С 400°С 500°С 600°С 700°С 800°С 900°С 1000°С 1100°С 

0,21 926 1879 2854 3859 4896 5947 7032 8146 9284 10436 11598 

0,22 887 1801 2737 3703 4698 5707 6750 7820 8914 10021 11137 

0,23 853 1733 2635 3565 4524 5497 6502 7534 8588 9655 10732 

0,24 822 1671 2541 3438 4364 5304 6275 7271 8289 9320 10360 

0,25 794 1613 2454 3322 4218 5126 6066 7030 8014 9012 10019 

0,26 767 1560 2374 3214 4082 4962 5872 6807 7761 8728 9703 

0,27 743 1511 2300 3115 3957 4810 5694 6600 7526 8464 9411 

0,28 720 1465 2232 3023 3840 4669 5528 6408 7308 8220 9140 

0,29 699 1423 2168 2937 3732 4538 5373 6230 7104 7992 8887 

0,30 679 1383 2108 2857 3631 4416 5229 6063 6915 7779 8651 

0,31 661 1346 2052 2782 3536 4301 5094 5907 6738 7580 8431 

0,32 643 1311 2000 2711 3447 4193 4967 5761 6571 7394 8224 

0,33 627 1279 1950 2645 3364 4093 4849 5624 6415 7219 8030 

0,34 612 1248 1904 2583 3285 3998 4737 5495 6268 7054 7847 

0,35 597 1219 1860 2524 3211 3908 4631 5373 6129 6899 7675 

0,36 584 1192 1819 2469 3141 3823 4532 5258 5999 6752 7512 

0,37 571 1166 1780 2416 3075 3743 4438 5149 5875 6613 7358 

0,38 559 1141 1743 2367 3013 3668 4348 5046 5757 6481 7212 

0,39 547 1118 1708 2320 2953 3596 4264 4948 5646 6357 7074 

0,40 536 1096 1675 2275 2897 3527 4183 4855 5540 6238 6942 

0,41 525 1075 1643 2232 2843 3462 4107 4767 5440 6125 6817 

0,42 515 1055 1613 2192 2792 3401 4034 4683 5344 6018 6698 

0,43 506 1036 1584 2153 2743 3342 3964 4602 5253 5915 6585 

0,44 497 1018 1557 2116 2697 3285 3898 4526 5166 5818 6476 

0,45 488 1000 1531 2081 2652 3231 3835 4453 5082 5724 6373 

0,46 480 983 1506 2047 2610 3180 3774 4383 5003 5635 6274 

0,47 472 967 1482 2015 2569 3131 3716 4316 4926 5549 6179 

0,48 464 952 1459 1984 2530 3083 3660 4251 4853 5467 6088 

0,49 457 938 1436 1954 2493 3038 3607 4190 4783 5389 6001 

0,50 450 923 1415 1926 2457 2995 3556 4130 4716 5313 5917 
 продовження таблиці 3.6.1 

О2 1200°С 1300°С 1400°С 1500°С 1600°С 1700°С 1800°С 1900°С 2000°С 2100°С 2200°С 

0,21 12763 13952 15391 16371 17596 18824 20547 21314 22555 23818 25083 

0,22 12257 13400 14779 15726 16903 18083 19730 20477 21670 22885 24101 

0,23 11812 12915 14240 15158 16293 17432 19011 19740 20892 22063 23237 

0,24 11405 12470 13746 14637 15734 16834 18352 19065 20178 21310 22444 
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0,25 11029 12060 13291 14158 15219 16285 17745 18444 19522 20618 21715 

0,26 10683 11683 12872 13716 14745 15778 17185 17870 18916 19978 21042 

0,27 10363 11333 12483 13306 14305 15308 16667 17339 18355 19386 20419 

0,28 10065 11008 12123 12926 13897 14872 16185 16846 17834 18836 19841 

0,29 9788 10705 11787 12572 13517 14466 15737 16387 17349 18325 19302 

0,30 9529 10423 11473 12242 13162 14087 15319 15959 16896 17847 18799 

0,31 9287 10159 11180 11933 12830 13732 14928 15558 16473 17400 18329 

0,32 9060 9911 10905 11643 12519 13400 14561 15182 16076 16981 17888 

0,33 8847 9678 10647 11371 12227 13088 14216 14830 15703 16587 17474 

0,34 8646 9460 10404 11115 11952 12794 13892 14497 15352 16217 17084 

0,35 8457 9253 10175 10873 11692 12517 13586 14184 15021 15868 16717 

0,36 8278 9058 9959 10645 11447 12255 13297 13888 14708 15538 16370 

0,37 8109 8874 9754 10429 11216 12007 13024 13609 14413 15226 16041 

0,38 7949 8699 9560 10225 10996 11773 12765 13343 14133 14930 15730 

0,39 7797 8533 9376 10031 10788 11550 12519 13092 13867 14650 15435 

0,40 7653 8376 9201 9847 10590 11339 12286 12853 13614 14383 15155 

0,41 7516 8226 9035 9671 10402 11138 12064 12626 13374 14130 14888 

0,42 7385 8083 8877 9505 10223 10946 11853 12409 13146 13889 14634 

0,43 7260 7947 8726 9345 10052 10764 11651 12203 12927 13659 14392 

0,44 7141 7818 8581 9194 9889 10590 11459 12006 12719 13439 14161 

0,45 7028 7693 8444 9048 9733 10423 11275 11818 12520 13229 13940 

0,46 6919 7575 8312 8910 9584 10264 11099 11638 12330 13028 13728 

0,47 6815 7461 8186 8777 9441 10111 10931 11465 12148 12836 13526 

0,48 6715 7352 8065 8649 9304 9965 10770 11300 11973 12652 13332 

0,49 6619 7248 7949 8527 9173 9825 10615 11142 11806 12475 13146 

0,50 6528 7148 7838 8410 9047 9690 10466 10989 11645 12305 12968 
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  Рис. 3.6.1 Залежність частки β ентальпії азоту в димових газах від концентрації кисню в дуттьовому повітрі, 

при різних температурах 

 3.7. Попередній розрахунок теплового балансу котла. 

 Розрахунок теплового балансу [Додаток Д]. 

Рис 3.7.1 Залежність витрат теплоти з димовими газами від концентрації кисню в дуттьовому повітрі 

 Рис. 3.7.2 Залежність КПД котла від концентрації кисню в дуттьовому повітрі. % 
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3.8. Попередній розрахунок витрати палива. 

Розрахунок витрати пального [Додаток Ж]. 

Рис. 3.8.1 Залежність витрати палива від концентрації кисню в дуттьовому повітрі. 

4. Опис результатів розрахунків 

 3.3-3.5 Із збільшенням концентрації кисню у дуттьовому повітрі 

відбувається:  

- зменшення об'єму азоту у дуттьовому повітрі;  

– зменшення об'єму дуттьового повітря; 

– зменшення об'єму та об'ємної долі азоту у димових газах;    

– зменшення об'єму та збільшення об'ємної долі водяних парів у вихідних газах;

  

– збільшення  об'ємної долі при постійному об'ємі трьохатомних газів  у вихідних 

газах;          

– зменшення загального об'єму димових газів; 

 Експоненціальне зменшення об'єму азоту обумовлено нерівномірністю 

ряду значень відношення відсотку азоту до відсотку кисню у дуттьовому повітрі 

N2(%)і/О2(%), що в свою чергу викликає експоненціальне зменшення об'єму 

дуттьового повітря та вихідних газів.             
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 Незначне зменшення об'єму водяної пари у вихідних газах пояснюється 

зменшенням об'єму дуттьового повітря , відповідно і водяної пари 

Vп
H2O=0,0161Vп, що міститься у ньому, за умови, що вологовміст газоподібного 

палива приймаємо  dг=0, а водяна пара з'являється у вихідних газах внаслідок 

реакції горіння вуглеводнів.  

 Збільшення об'ємних долей, а відповідно і парціального тиску 

трьохатомних газів та водяної пари у вихідних газах пояснюється зменшенням 

парціального тиску азоту при постійному тиску вихідних газів (закон Дальтона).

   

 3.6 З підвищенням концентрації кисню у дуттьовому повітрі ентальпія 

вихідних газів зменшується експоненціально через експоненціальне зменшення 

об'єму азоту.  

 При постійній концентрації кисню, відповідно постійному об'ємі 

дуттьового повітря та зміні температури вихідних газів ентальпія зростає по 

лінійному закону за рахунок прийнятого при розрахунку лінійного зростання 

температури вихідних газів.          

 Для визначення характеру цієї зміни можна провести оцінку зменшення 

частки β ентальпії азоту ІN2 (рис 3.6.1) у ентальпії димових газів.    

 Різке зменшення частки ентальпії азоту відбувається при збільшенні 

концентрації кисню при постійній температурі вихідних газів.  

 Зростання температури вихідних газів при постійній концентрації кисню 

приводить до незначного зменшення частки азоту. 

 В 3 рази зменшується ентальпія вихідних газів, через зменшення об'єму 

азоту у дуттьовому повітрі при застосуванні збагачення дуттьового повітря 

киснем.  

 3.7 Тепловий баланс котла - рівність кількості наявної теплоти палива, що 

надходить в котел, сумі корисно використовуваної в ньому теплоти і теплових 

втрат, яка випливає з закону збереження енергії. Зведення такого балансу 

дозволяє оцінити ККД котла і перевірити теплові розрахунки.   
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 Проведений розрахунок теплового балансу газового парового котла при 

підвищенні концентрації кисню до 50% у дуттьовому повітрі показує:   

– зменшується втрата теплоти з вихідними газами (q2): при tух= 110оС на 1,87%, 

при tух= 120оС на 2,08%,  при tух= 130оС на 2,29%;     

– збільшується коефіцієнт корисної дії теплогенератора: при tух= 110оС на 1,87%,  

при tух= 120оС на 2,08%,  при tух= 130оС на 2,29%;     

 Разом з тим зростання концентрації кисню у дуттьовому повітрі 

(експоненціальне зменшення об'єму азоту при постійному об'ємі кисню) 

викликає нерівномірність зростання ККД котла. 

  Найбільш ефективне зростання ККД, що можна побачити з графіка 

залежності (рис.3.7.2), відбувається в діапазоні 21-30% концентрації кисню у 

дуттьовому повітрі, в подальшому приріст ККД значно зменшується :                                                                    

 При зростанні температури вихідних газів ККД зменшується, що 

пояснюється зростанням ентальпії вихідного повітря, відповідно втрат теплоти з 

димовими газами.          

 3.8 Витрата палива, що спалюється, повинна забезпечувати отримання 

необхідної кількості корисної теплоти, а також поповнення теплових втрат, що 

супроводжують роботу котельної установки.      

5. Аналіз результатів 

Проведене дослідження можливості застосування кисневого збагачення 

дуттьового повітря показало: 

1. Для виробництва кисню доцільно застосовувати мембранну технологію, 

оскільки використання мембранного способу дозволяє отримати задовільну 

чистоту кисню - до 45 відсотків. 

2.Збільшення об'ємних долей, а відповідно і парціального тиску трьохатомних 

газів та водяної пари у вихідних газах пояснюється зменшенням парціального 

тиску азоту при постійному тиску вихідних газів (закон Дальтона). 
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3. Значну частку (β) ентальпії димових газів складає ентальпія азоту (рис.3.6.1). 

Через зменшення об'єму азоту у дуттьовому повітрі відбувається зменшення 

ентальпії вихідних газів та відповідно втрата теплоти з вихідними газами (q2). 

4. Із зменшенням втрат теплоти q2 зростає ККД котла. Позитивний ефект 

спостерігається у всьому діапазоні підвищенні концентрації О2, але 

експоненціальне зменшення об'єму азоту при постійному об'ємі кисню  викликає 

нерівномірність зростання ККД котла. Так при збільшенні змісту кисню до 22%, 

ККД зростає на 0,019 %, 22 - 23% - на 0,017% з подальшим зростанням за 

експонентою.  

5. Зменшуються витрати палива на 800 кг/год: 

- при О2~21%  Вр = 45700 кг/год; 

- при О2~50% Вр = 44900 кг/год.  

Так як витрата палива повинна забезпечувати отримання необхідної кількості 

корисної теплоти, а також поповнення теплових втрат, що супроводжують 

роботу парогенератора, зменшення витрати палива відбувається через 

зменшення  теплових втрат з вихідними газами, тобто при збільшенні ККД котла.

  

6. Зі зменшенням середньої сумарної теплоємність топкових газів зменшується 

корисне тепловиділення в топці та зростає адіабатична температура горіння.  

7. Зменшується коефіцієнт теплопередачі (К, Вт/(м2∙К)) в газоході, що 

визначається, як сума коефіцієнту тепловіддачі конвекцією та коефіцієнту 

тепловіддачі випромінюванням, з урахуванням коефіцієнту теплової 

ефективності. 

8. Зменшується температура димових газів на виході з конвективної частини 

(зумовлено зменшенням частки азоту у дуттьовому повітрі, відповідно і у 

вихідних газах), що впливає на передачу теплоти у конвективних поверхнях 

нагріву. 
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6. Висновки 
 Результати проведених досліджень дозволили зробити наступні висновки. 

1. Збагачення киснем дуттьового повітря змінює перебіг тепломасообмінних 

процесів в топці парових котлів в бік їх інтенсифікації. Інтенсифікація 

загального теплообміну здійснюється в основному за рахунок об’ємної 

долі трьохатомних газів в потоковому просторі, зокрема в зоні горіння 

(факелі). 

2. Інтенсифікація тепломасообмінних процесів призводить до збільшення 

поглинання теплоти в топці і через це до зниження температури на виході 

з топки. 

3. Збагачення киснем дуттьового повітря призводить до підвищення теплової 

напруги топкового простору. 

4. Зменшується кількість продуктів згорання. 

5. З’являється можливість зменшення зайвина повітря. 

6. У зв’язку зі зменшенням температури продуктів згорання на виході з 

топки та їх кількості взагалі зменшується температура на виході з котла, 

що призводить до зростання ККД котла. 

7. Взагалі через зменшення температури на виході з котла і кількості та 

складу димових газів істотно змінюється характеристика процесів 

теплообміну в конвективній частині котла. Через ці обставини необхідно 

провести додаткове поглиблене дослідження зміни теплообміну в 

конвективній частині під вимоги збагачення киснем дуттьового повітря. 

8. Існує деяка оптимальна концентрація кисню, перевищення якої не 

призводить до суттєвих позитивних змін в характеристиках котлів, що 

знаходиться в експлуатації, без радикальної реконструкції поверхонь 

нагріву. 

9. Найбільш перспективним методом збагачення киснем дуттьового повітря 

котлів, що експлуатуються необхідно признати мембранний. Ступінь 

чистоти отриманого кисню на виході 45%, характерний для цього метода, 

є цілком задовільним для збагачення киснем дуттьового повітря котлів, що 

експлуатуються.  
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8. Додатки 
Додаток Б 

Розрахунок теоретичної необхідної кількості повітря для згорання вугільного 

пилу. 

Об'єми і ентальпії повітря і продуктів згорання розраховуються на 1 кг 

вугілля за нормальних умов (0 °С і 101,3 кПа). 

При спалюванні вугільного пилу кількість теоретично необхідного кисню 

знаходять з стехіометрических рівнянь реакцій всіх компонентів палива.  

Теоретичний об єм кисню Vо2, необхідного для повного згорання горючих 

компонентів, поміщених в 1 кг палива (згідно таблиці. 2.1[Делягин]), можна 

визначити таким чином: 

У 1 м3 повітря знаходиться 21 % О2, тому теоретичний об'єм повітря V0: 

Проведемо розрахунок теоретичного об'єму кисню, необхідного для 

повного згорання 1 кг вугілля: 

V0
O2 = 1,297 м3/кг 

Кількість теоретично необхідного повітря для горіння палива, складе: 

- при концентрації кисню в повітрі-21%: 

V0 = 6,176 м3/кг 

- при концентрації кисню в повітрі-100% 

Vп = 1,297 м3/кг 
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Додаток В 

Розрахунок кількості продуктів згорання 

Теоретичний об'єм азоту: 

V0
N2=0,79V0+0,8Nр/100 = 4,879 м3/кг 

Теоретичний об’єм трьохатомних газів СО2 та SО2 :   

Теоретичний об'єм водяної пари :      

Загальний об'єм димових газів:        

Vг = VR02 + V0
N2 + V0

H2O + (α -1)Vп , м3/кг 

                                                     Vг =6,679 м3/кг 

Об'ємні долі вихідних газів, рівні парціальним тискам газів при загальному 

тиску 1 кгс/см2.  

rRO2 =VRO2/Vг= 0,158 

rH2O=V0
H2O/Vг = 0,110 

rN2=V0
N2/Vг = 0,732                     
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Додаток Г 

Кількість теплоти, що міститься в повітрі або продуктах згорання, називають 

теплозмістом або ентальпією.        

 Ентальпію трьохатомних газів IRO2, азоту I0
N2, водяної пари I0

H2O 

обчислюємо по формулах:    

                                              ІRO2= VRO2∙(cϑ)RO2                                         (1) 

                                              ІN2= V0
N2∙(cϑ)N2                                                  (2) 

                                              ІH2O=V0
H2O∙(cϑ)H2O                                                                                 (3) 

Де: VRO2 - теоретичний об'єм трьохатомних газів,м3/м3;    

V0
N2  - теоретичний об'єм азоту,  м3/м3;        

V0
H2O - теоретичний об'єм водяної пари, м3/м3;  

(сϑ)RO2  – ентальпія 1 м3 трьохатомних газів, кДж/м3, [табл.ХІV, 20];   

(cϑ)N2  – ентальпія 1 м3 азоту, кДж/м3, [табл.ХІV, 20];    

(cϑ)H2O  – ентальпія 1 м3 водяної пари, кДж/м3, [табл.ХІV, 20];     

(cϑ)п - ентальпія 1 м3 повітря, кДж/м3, [табл.ХІV, 20]. 

 Загальну ентальпію продуктів згорання Iг при відповідній температурі і 

коефіцієнті надлишку повітря обчислюють підсумовуванням :  

                               Iг = IRO2 + I0
N2 + I0

H2O + ∆Iп                                                 (4) 

 Проводимо розрахунок ентальпій димових газів при збільшенні 

концентрації кисню у дуттьовому повітрі. За розрахованими даними складемо 

таблицю 3.6.1 та  будуємо графіки:  

Зміну частки ентальпії азоту ІN2 в ентальпії димових газів визначаємо за 

формулою:            

                                   β =(ІN2/Iг)∙100%                                            

(5) 

Результати розрахунку при зміні концентрації кисню у дуттьовому повітрі 

зводимо в таблицю 3.6.1.   
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Додаток Д 

Попередній розрахунок теплового балансу котла. 

1)  Кількість введеної в топку теплоти називається наявною теплотою. При 

використанні в якості палива газу наявна теплота дорівнює нижчий теплоті 

згорання: 

    Qн =Qн
р =22342 кДж/кг                                   (Додаток Б) 

2) Визначаються втрати теплоти від механічної неповноти згорання.  

При спалюванні газоподібного палива q4 = 0 %. 

3) Вибір температури газів, що йдуть.        

Проводимо розрахунки при ϑух = 100,110,120,130,150 оС    

  

4) Визначаємо втрати теплоти з димовими газами :      

  За таблицею 2.2   інтерполяцією визначаємо Iух при ϑух = 110,120,130,150 оС.

  

  Визначаємо ентальпію холодного повітря при tхп=20оС:    

              Іхп = Vп ∙ 25,97∙tхп  кДж/м3                                  (1) 

                                        q2 =(Іух-Iхп∙αух)∙(100-q4)/Qн    (2) 

5) Визначаємо втрати теплоти від хімічної та механічної неповноти згорання. За 

довідковими даними (Додаток А):          

q3 = 0% та q4 = 4% 

6) Втрати теплоти від зовнішнього охолодження визначаються за довідковими 

даними (Додаток А):            

q5 =  0,26 % 

7) Втрати теплоти з фізичною теплотою шлаків q6 = 0 %.  

8) Методом зворотного балансу визначаємо ККД брутто :     

                             (3)
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Додаток Ж 

Попередній розрахунок витрати палива 

Для парового котла витрата палива розраховується за формулою:  

                                                 Вр=100∙Qк/( Qн ∙η)                                           (1) 

Де: В- витрата палива (кг/с); 

Qк - розрахункова корисна потужність котла (кДж/с); 

Qн – наявна теплота (кДж/кг); 

η – ККД котла (%). 

100 – коефіцієнт переводу ККД котла з відсоткової у чисельну форму. 

Для розрахунку витрати палива за годину необхідно Вр помножити на 3600. 

Проводимо розрахунки для різної концентрації кисню у дуттьовому повітрі. 

Результати розрахунків заносимо у таблицю. За результатами розрахунків 

будуємо графік залежності витрати палива від концентрації кисню у дуттьовому 

повітрі. 

 

 


