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ВСТУПНЕ СЛОВО 
директорки Інституту теплоенергетичних технологій 

НАН України Н. І. Дунаєвської 

Шановні колеги, друзі – учасники конференції «Теплова енергетика: 
шляхи реновації та розвитку»! Вже увісімнадцяте Інститут та співорганізатори 
зібрали теплоенергетичну наукову спільноту на щорічну зустріч. Конференція 
дещо змінила назву відповідно до кола питань, що на ній розглядається, і на 
вимогу сьогодення проходить он-лайн. Але постійним для нашого зібрання є 
обговорення та вирішення найнагальніших проблем української теплової 
енергетики.  

Повністю згодна з тим, що декарбонізація та диджіталізація, які зараз є 
трендом в теплоенергетиці всіх розвинутих країн світу, повинні становити і 
наше майбутне, а також сподіваюся на перетворення України на майданчик для 
симбіозу найкращих технологій, які є сьогодні у світі в галузі енергетики.  

Але сучасність коригує плани та вектори розвитку галузі – це світова 
енергетична війна, тиск і шантаж з боку Росії, яка використовує залежність і 
Європи, і України від викопного російського палива. Це – руйнація українських 
об’єктів енергетичної інфраструктури в результаті ракетних ударів. Це – 
необхідність елементарного виживання в умовах воєнного часу, нагальна 
необхідність відновлення зруйнованих об’єктів генерації електрики та тепла і 
пришвидчене залучення в практику нових, готових до впровадження наукових 
розробок. Проблеми енергоефективності займають чільне місце в сучасному 
житті країни, оскільки саме енергозбереження – найбільш дешевий та 
безальтернативний енергоресурс. Надважливі питання екології та захисту 
довкілля завжди на часі, але наразі потрібне їх переосмислення по термінах 
впровадження існуючих Національних планів. В цих реаліях працює 
енергетична спільнота країни, саме таким питанням і присвячено багато 
доповідей нашої конференції.  

Фахівці з найвідоміших закладів вищої освіти, академічних, інших 
наукових установ та підприємств України знайшли можливість взяти участь у 
нашій конференції та надали матеріали для публікації в рецензованій збірці 
наукових праць, за що ми їм щиро вдячні. Маю надію – всі ми доживемо до 
щасливого енергетичного майбутнього, долучимось своєю творчою працею до 
побудови нової енергетики вільної та незалежної України. 

Бажаємо на цьому шляху плідної роботи Вам та Вашим колективам! 
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УДК 621.383.4 

МЕТОД РОЗРАХУНКУ ДИНАМІКИ ЗМІНИ УСЕРЕДНЕНОЇ 
ТЕМПЕРАТУРИ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАРЯДІВ В ЕЛЕМЕНТАХ 

ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ 
ЕЛЕКТРОЛІТИ 

Кучинський В. П.; Матях С. В., к.т.н.; Рєзцов В. Ф., д.т.н., чл.-кор. НАН 
України; Суржик Т. В., д.т.н. 

Інститут відновлюваної енергетики НАН України 

METHOD OF CALCULATING THE DYNAMICS OF CHANGES  
IN AVERAGE TEMPERATURE AND CHARGE CONCENTRATION  

IN ELEMENTS OF ENERGY DEVICES USING ELECTROLYTES 
Kuchinsky V.; Matyakh S., PhD; Rieztsov V., ScD, Corr. Member of the NASU;  

Surzhyk T. ScD 
Institute of Renewable Energy of the NASU 

The report develops a method for calculating the dynamics of changes in time of 
the volume-averaged values of temperature and charge concentration in media, which 
is based on the use of the divergence theorem for the non-stationary heat conduction 
equation and charge transfer equations. 

 
Вступ. В теперішній час в енергетиці досить широко використовуються 

середовища, які містять електричні заряди протилежних знаків. Прикладом 
пристроїв, в яких використовуються такі середовища, є електрохімічні 
акумулятори. В останні роки перспективи в галузі екологічної енергетики 
пов’язуються з водневою енергетикою, де основним елементом є паливні 
комірки з воднем, для отримання якого використовуються технології 
електролізу у воді. 

Слід відмітити, що у вищезгаданих і інших пристроях, методи локальної 
діагностики електромагнітних полів, температури і концентрації зарядів, а 
також динаміки їх зміни в часі практично неможливо реалізувати 
експериментально. Тому обмежуються визначенням об’ємно усереднених 
параметрів, інтерпретація яких вимагає відповідного теоретичного 
обґрунтування. 

Постановка задачі. По-перше розглянемо наступну вихідну модель 
процесу нестаціонарної теплової провідності 

,p v
Tc T q
t

 
  


                                           (1) 
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де T  − температура; t − час; vq − об’ємна густина тепловиділення внаслідок 
проходження електричного струму;  , pc ,   − відповідно густина середовища, 

питома теплоємність та коефіцієнт теплової провідності.  
Методологія визначення усередненої по об’єму V температури. 

Приводячи оператор Лапласа T  до дивергентної форми   T T    , 

використовуючи закон Ньютона  q T  
 , де q – густина теплового потоку) і 

інтегруючи згідно методології робіт [1, 2] рівняння (1) по об’єму V отримуємо  

                                  .p v
V V V

Tc dV q dV q dV
t

 
   

  
                                 (2) 

Оскільки для рухомого середовища виконується умова 

V V

T ddV TdV
t dt




  , то для середньооб’ємної температури /ср
V

T TdV V   з 

(2) маємо 

                                .ср

p

T Q Q
t c V

 
 




                                                 (3) 

Тут v
V

Q q dV   − інтегральне тепловиділення в об’ємі V , а 
S

Q q ds  
 

  

(інтеграл по замкненій поверхні s , оточуючий об’єм V ) – теплові втрати в  
оточуюче середовище.  

В термінах середньооб’ємних значень ,Q Qq q
V S
 

    вираз (3) приймає 

вигляд 

                                    , / .ср

p

dT q kq k S V
dt c

 
                                               (4) 

Tут k  − коефіцієнт, який визначає характерний розмір середовища та його 
форму і який є змінним. 

Зміст виразу (4) полягає в тому, що будучи експериментально перевіреним 
для конкретних значень параметра k [3–5], він може бути рекомендований і 
для інших значень q , q , S та V. 

Методологія визначення усереднених значень концентрацій зарядів в 
процесі електромасопереносу. Для процесів електромасопереносу зарядів 
різних знаків вихідна математична модель має вигляд [6]. 
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                               (5) 

Тут E


 − напруженість електричного поля; F , F  − локальні густини вкладів в 
концентрації N , N  внаслідок процесів іонізації та рекомбінацііії; D , D та 
 , відповідно коефіцієнти дифузії та подвижності заряджених частинок, які 
пов’язані між собою співвідношеннями Ейнштейна.  

Оскільки    ,N N N N            , то система (5) приводиться до 

дивергентної форми по просторових координатах і застосування теореми про 
дивергенцію [7] дозволяє отримати систему двох звичайних диференційних 
рівнянь по часу t для усереднених по об’єму V концентрацій зарядів ,n n    

/ , / .
V V

n N dV V n N dV V       

У наближенні амбіполярної дифузії [6], яка часто використовується в 
теорії електромасопереносу, при , , , ,N N N D D const         рівняння для 
N має вигляд, аналогічний (1), 

                                   ,a N
N D N F N
t


  


                                      (6) 

де a
D DD  
 

   

 





 − коефіцієнт амбіполярної дифузії. Також видно, що 

структура залежності  /cp
cp

V

dN
N NdV V

dt
   має вигляд, аналогічний (4). 

На завершення відзначимо, що запропонований підхід може бути 
застосований і для визначення в часі просторово неоднорідних малих збурень 
параметрів, усереднених по об’єму, оскільки в цьому випадку оператори по 
просторових координатах також мають дивергентну форму [8]. 
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СПАЛЮВАННЯ МЕТАНУ У ЗАВИХРЕНОМУ ПОТОЦІ  
З РЕЦИРКУЛЯЦІЄЮ ДИМОВИХ ГАЗІВ У ДУТТЬОВЕ ПОВІТРЯ 

1Кобзар С. Г., к.т.н., с.н.с; 1Халатов А. А., д.т.н., академік НАНУ; 
2Гапонич Л. С., к.т.н., с.н.с. 
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THE METHANE COMBUSTION IN THE SWIRL FLOW WITH 
RECIRCULATION OF FLUE GASES INTO COMBUSTION AIR 

1Kobzar S., PhD.; 1Khalatov A., ScD, Acad. of the NASU; 2Haponych L., PhD 
1 – The Institute of Engineering Thermophysics of the NASU 

2 – Thermal Energy Technology Institute of the NASU 

A study of the effect of mixing flue gases into the air path of the burner on the 
operational and environmental characteristics of the process of methane combustion 
in a strongly swirling flow of the combustion air was conducted. It was found that 
with the recirculation of the flue gases (up to 15%) in a highly swirled flow of 
combustion air, a significant (up to 70%) decrease in nitrogen oxides was observed 
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with a moderate increase in hydraulic losses and an increase in chemical unburning. 
The minimum value of nitrogen oxides was observed at 18% of the recirculation. 
 

Індустріалізація людського життя призводить до збільшення забруднення 
атмосфери в основному продуктами згоряння органічного палива. За 
виключенням водяної пари, всі інші складові продуктів згоряння активно 
впливають на навколишнє середовище. Оксиди азоту є найбільш шкідливими з 
усіх продуктів, що забруднюють атмосферу, тому для зменшення негативного 
впливу треба докладати зусиль по зменшенню оксидів азоту в процесі горіння. 
Це досягається удосконаленням процесу згоряння, яке досягається так званими 
«первинними» та «вторинними» методами. Первинні методи направлені на 
зменшення викидів оксидів азоту безпосередньо під час горіння в топці чи 
камері згоряння, а вторинні методи направлені на видалення шкідливих 
речовин з продуктів згоряння після виходу їх з топки чи камери згоряння. 

Економічні витрати та ефективність зменшення викидів оксидів азоту 
різними методами показані на рис. 1 [1]. З рис. 1 видно, що одним з ефективних 
методів зі зниження викидів оксидів азоту при менших економічних витратах є 
метод рециркуляції димових газів. Цей метод полягає в подачі інертного 
середовища (димових газів) в зону горіння при температурі нижчий за 
температуру полум’я. Міра рециркуляції визначається відношенням маси 
димових газів, що йдуть на рециркуляцію до сумарної маси димових газів що 
виходять з топки.  
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Рециркуляційні системи можна поділити на два види: зовнішні та 
внутрішні в залежності від способу організації рециркуляції димових газів. 
Температура димових газів, що подаються на рециркуляцію, впливає на 
ефективність зменшення оксидів азоту. Ефективність зростає зі зменшенням 
температури. Вид палива також є важливим. Найкращі результати по 
зменшенню викидів оксидів азоту можна отримати на газоподібному паливі, 
менше для рідких палив, а для кам’яного та бурого вугілля це зменшення 
досягає 15%  та 10% відповідно. 

Мета роботи полягала у дослідженні впливу підмішування димових газів 
у повітряний тракт пальника на експлуатаційні та екологічні характеристики 
процесу спалювання метану у сильно завихреному потоці дуттьового повітря. 

Для дослідження вибрано інтегрований в циліндричну камеру згоряння 
газомазутний пальник ГМП-16. Пальниками даного типу обладнані водогрійні 
газомазутні котли марки КВГМ, які призначені для опалення і гарячого 
водопостачання виробничих, громадських і житлових будівель. Побудована 
геометрія модельної камери згоряння (діаметр 1,5 м; довжина 6 м) з 
інтегрованою моделлю пальника ГМП-16 показана на рис. 2. Пальник ГМП-16 
має у повітряному тракті аксіально-лопатковий завихрювач з кутом 
встановлення лопаток у 45 градусів, що було враховано при моделюванні 
шляхом завдання відповідною тангенційної складової швидкості. Природний 
газ, у вигляді чистого метану подавався через 16 радіально розташованих 
отворів на боковій поверхні пальника.  

 

Рис. 2. Модельна камера згоряння з пальником ГМП-16 

Для моделювання процесу горіння природного газу використовувався 
тристадійний механізм горіння метану:  

CH4 + ½ O2 = CO + 2H2 
CO + ½ O2 = CO2 

H2+½ O2=H2O 
Швидкість реакції визначалася за допомогою моделі дисипації вихорів 

Магнусена [2]. В моделі дисипації вихорів використовувалися наступні 
значення констант АEDC=4 та ВEDC =0. 
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with a moderate increase in hydraulic losses and an increase in chemical unburning. 
The minimum value of nitrogen oxides was observed at 18% of the recirculation. 
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Всі розрахунки було проведено для теплової потужності пальника 
18,6 МВт. Надлишок повітря для базового варіанту становив α = 1,05; 
температура природного газу та повітря – 20 оС; температура стінок камери 
згоряння – 300 оС. При теплоті згоряння метану 50,1 МДж/кг витрата газу 
становить 0,371 кг/с, витрата повітря при надлишку повітря 1,05 – 6,72 кг/с. 
Після проведення базового розрахунку, був визначений склад димових газів, 
який використовувався для завдання граничних умов на вході у повітряний 
тракт пальника. При розрахунках температури на вході в повітряний тракт було 
прийнято, що температура димових газів до змішування з дуттьовим повітрям 
складає 100 оС.  

На рис. 3. показано вплив рециркуляції димових газів у повітряний тракт 
пальника на температурне поле та концентрацію оксиду азоту на осі камери 
згоряння, а на рис. 4 показано як при цьому змінюються максимальна 
температура полум’я в камері згоряння. Вплив рециркуляції димових газів на 
експлуатаційні та екологічні характеристики процесу спалювання показано на 
рис. 5. 

  

  
а) б) 

Рис. 3. Вплив рециркуляції димових газів на температурне поле (а) та 
концентрацію оксиду азоту(б): верхні рисунки рециркуляція – 0%, нижні – 25% 

Отримані результати показали, що при рециркуляції димових газів (до 
15%) у сильно завихрений потік дуттьового повітря, спостерігається значне (до 
70%) зниження оксидів азоту при помірному збільшенні витрат на нагнітання 
повітря та збільшення хімічного недопалу. Мінімальне значення оксидів азоту 
спостерігається при 18% рециркуляції. Подальше збільшення проценту 
рециркуляції димових газів призводить до збільшення оксидів азоту на виході з 
камери згоряння, це в першу чергу пов’язано зі збільшенням подачі оксидів 
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азоту з димовими газами, що йдуть на рециркуляцію.  
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Рис. 4. Вплив рециркуляції димових газів на максимальну температуру 

полум’я у камері згоряння 
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Рис. 5. Вплив рециркуляції димових газів на експлуатаційні та екологічні 

характеристики процесу спалювання 

Виходячи з отриманих результатів, можна зробити висновок, що для 
камери згоряння, що досліджувалася існує граничне значення проценту 
рециркуляції – 18%, подальше збільшення рециркуляції недоцільно. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СПАЛЮВАННЯ ПАЛИВНИХ 
ПЕЛЕТ В ВОДОГРІЙНОМУ КОТЛІ 

1,2Воробйов М. В., к.т.н.; 1,2Баранюк О. В., к.т.н.  
1 – Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
2 – Інститут теплоенергетичних технологій НАН України 

MATHEMATICAL MODELING OF FUEL PELLETS COMBUSTION  
IN WATER HEATING BOILER 

1,2Vorobyov M. V., PhD; 1,2Baranyuk O. V., PhD 
1 – National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorskyi Kyiv 

Polytechnic Institute" 
2 – Thermal Energy Technology Institute of the NASU 

Using СFD-modeling methods the features of combustion of fuel pellets of 
different origin for the conditions of use in a solid fuel boiler were considered. 
Calculations by means of finite-element CF- models of the boiler unit in the 
environment of the ANSYS-fluent software package have been developed. The 
results of CFD-modeling have been verified on the computer model of the boiler 
"SET-25" according to the passport data. Calculation have been performed for 
combustion of different types of pellets – from rape, from poultry litter, from sewage 
sludge, as well as mixed wood of different species. The character of the development 
and size of the combustion front was determined. Formation of nitrogen oxides 
during combustion of the above fuels have been performed. 

Висока вартість викопних вуглеводнів, зокрема природного газу, 
призводить до необхідності постійного пошуку нових альтернативних джерел 
енергії, в якості яких на сьогоднішній день все ширше використовуються 
відходи деревообробної промисловості і сільського господарства спресовані у 
вигляді гранул – пелет. Для реалізації на ринку України пропонуються так звані 
«білі» пелети, що виготовлені з деревини твердих сортів, а також так звані 
«сірі» пелети, що виготовляються з деревини хвойних порід, рапсу, з 
пташиного посліду, та ін. Згадані пелети відрізняються хімічно-елементним 
складом, теплотворною здатністю і вартістю.  

При переході з одного палива на інше змінюються його характеристики, 
зокрема теплотворна здатність, реакційність, кінетика і температура горіння, 
характеристики фронту полум’я та ін., тому для оцінки характеристик роботи 
котла та забезпечення необхідних параметрів його роботи доцільним є 
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проведення відповідного дослідження шляхом CFD-моделювання. 
В роботі виконано оцінку можливостей використання в якості палива 

поширених видів паливних пелет замість базового палива – пелет з деревини 
твердих сортів та дослідження особливостей горіння цих пелет шляхом аналізу 
характеристик роботи водогрійного котла. При проведенні досліджень 
розглядаються «білі» пелети з деревини твердих сортів, для яких є паспортні 
дані щодо характеристик роботи котла, та «сірі» рапсові пелети, пелети з 
пташиного посліду, пелети з донних мулів, а також мішана деревини різних 
порід. 

Для проведення моделювання роботи водогрійного котла створено 
геометричну модель та на її основі побудовано скінчено-елементну модель з 
граничними умовами і математичним описом розрахункового процесу, який 
реалізовано засобами ANSYS-Fluent. В якості прототипу вибрано автоматичний 
пелетний котел «СЕТ-25» [1]. Конструкцію котла приведено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема водогрійного котла «СЕТ-25»: 1 – топка котла;  

2 – конвективна частина котла; 3 – димар; 4 – дверцята для завантаження 
палива з оглядовим вікном; 5 – дверцята для обслуговування пелетного 
пальника; 6 – бункер для палива (пелет); 7 – вентилятор подачі повітря  

в пальник; 8 – шнековий механізм 
Моделювання спалювання твердого палива виконувалось за допомогою 

скінчено-елементних CFD-моделей котельного агрегату в середовищі 
програмного комплексу ANSYS-Fluent. Слід зазначити, що для проведення 
СFD-моделювання необхідно коректно обрати модель турбулентності, яка 
обов’язково має проходити валідацію. Аналіз роботи [2] показує, що для задачі 
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моделювання твердопаливних котлів малої потужності успішно можна 
використовувати Realizable k- модель турбулентності, яку автори вирішили 
використати і в даній роботі.  

Дослідження роботи котла на перерахованих вище видах твердого палива 
ставить на меті завдання в CFD-моделі значення хімічних компонентів реакції, 
що входять складу до сухої знезоленої маси (dry-ash-free basis) так і для 
«робочої» (ultimate analysis) маси. Елементарний склад, вихід летких та 
теплотворна здатність паливних пелет, які розглядаються у даному дослідженні 
представлений в табл.1. Дані складів палив, які використано в розрахунках 
взяті з літературних джерел. 

Таблиця 1. Робочі характеристики палив 

Параметр 

Пелети з 
твердих 
сортів 

деревини 
[3] 

Мішана 
деревина 

різних порід 
[4] 

Рапсові 
пелети 

[5] 

Пелети з 
пташиного 

посліду 
[6] 

Пелети з 
донних 

мулів [7] 

Cр 47,05 28,43 41,78 39,11 22,86 
Hр 5,48 3,73 4,74 5,03 3,32 
Oр 39,90 38,84 39,14 29,83 32,36 
Nр 0,19 0,07 1,01 3,60 4,12 
Sр 0,01 0,14 1,43 0,59 0,65 
Wр 7,2 28,2 2,31 8,5 5,41 
Aр 0,186 0,574 9,590 13,085 31,27 

Vdaf,% 85,4 67,5 – 69,6 57,22 
Qн

р, Мдж/кг 17,04 8,54 14,86 15,02 7,58 

Для підтвердження достовірності розрахункової моделі виконано 
порівняння результатів моделювання з паспортними даними характеристик 
котла «СЕТ-25» при спалюванні пелет з твердих порід деревини. Згідно 
характеристик котла температура димових газів на вході в димар повинна 
становити 140 °С. В свою чергу визначене засобами CFD-моделювання 
значення температури газів, що відходять становить 143 °С, що на 2% 
відрізняється від паспортної [1]. Після проведеної таким чином верифікації, 
розроблену CFD-модель можна використовувати в подальших розрахунках 
котла на інших типах паливних пелет. В якості прикладу, розподіл 
температурних полів продуктів згоряння в котлі при спалюванні пелет з 
твердих порід деревини показано на рис. 2. На рис. 3. показані осереднені по 
площі перерізу димаря температури газів, що відходять з котла. 
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моделювання твердопаливних котлів малої потужності успішно можна 
використовувати Realizable k- модель турбулентності, яку автори вирішили 
використати і в даній роботі.  
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представлений в табл.1. Дані складів палив, які використано в розрахунках 
взяті з літературних джерел. 
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твердих 
сортів 

деревини 
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Мішана 
деревина 

різних порід 
[4] 

Рапсові 
пелети 

[5] 

Пелети з 
пташиного 

посліду 
[6] 

Пелети з 
донних 

мулів [7] 
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Oр 39,90 38,84 39,14 29,83 32,36 
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Aр 0,186 0,574 9,590 13,085 31,27 
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Рис. 2. Розподіл температур продуктів згоряння в поздовжньому (а) та 

поперечному (б) перерізі котла СЕТ-25 при спалюванні пелет з твердих сортів 
деревини 

 

Рис. 3. Температури відхідних газів у вихідному перерізі котла – на вході в 
димар. 

Для базового палива – пелетів з твердих сортів деревини температура 
відхідних газів з котла становить 143 °С, що відповідає ККД на рівні 85% згідно 
паспортних характеристик. Для інших типів паливних пелетів температура 
відхідних газів є меншою і лежить в діапазоні від 98 °С (пелети з донних мулів) 
до 127 °С (пелети з пташиного посліду та соломи), що підтверджує 
забезпечення ККД котла на рівні паспортних характеристик. Найбільше 
значення температури відхідних газів у 160 °С спостерігається для мішаної 
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деревини різних порід через те, що на відміну від пелетів вказане паливо не є 
спеціально підготовленим і має нерівномірний гранулометричний склад, проте 
вказаний рівень температури є прийнятним для роботи котла оскільки викличе 
зменшення ККД лише на ~ 1...1,5%.  

Проведені розрахунки показали, що для палив, які розглядаються, 
найбільша емісія NOx спостерігається для пелетів з донних мулів – 553,8 ppm, а 
найменша для пелетів з твердих сортів деревини – 181,5 ppm. Для інших палив, 
які розглядаються встановлені наступні значення емісії NOx, для мішаної 
деревини – 191,5 ppm, для рапсових пелетів – 230 ppm, для пелетів з пташиного 
посліду та соломи – 309 ppm. Високий рівень утворення оксидів азоту для 
донних мулів та пташиного посліду пояснюється, зокрема, високими 
паливними оксидами азоту, що є характерним для даних палив. 

В якості загального висновку можна стверджувати, що комп’ютерне 
моделювання дозволяє проводити попередню, досить точну оцінку 
характеристик роботи котла при спалюванні твердих палив різного складу. 
Отримані дані CFD-моделювання можуть бути використані при проектуванні 
енергетичного обладнання та для оцінки заміщення палив. 
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РОЗРАХУНКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАЙБІЛЬШ ЕКОНОМІЧНИХ 
РЕЖИМІВ РОБОТИ ТЕЦ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

Мірошниченко Є. С.; Чернявський М. В., д.т.н., с.н.с.  
Інститут теплоенергетичних технологій НАН України 

CALCULATION JUSTIFICATION OF THE MOST ECONOMIC MODES  
OF THE CHPP OPERATION UNDER THE MILITARY STATE 

Miroshnichenko Ye. S.; Chernyavskyi M. V., Dr. Tech. Sc., Senior Researcher  
Thermal Energy Technology Institute of the NASU 

Under the military state, the role of CHPP in providing the population with heat 
and electricity significantly increased. At the same time, their work became 
extremely difficult due to the damage of some of the equipment and the rapid 
increase in the price of fuel, especially natural gas. The paper proposes method and 
gives the results of calculation estimates of the most economical modes of operation 
of the CHPP in the minimum composition of equipment for guaranteed heat supply. 

 
В умовах воєнного стану підвищилась роль ТЕЦ у забезпеченні населення 

теплом та електроенергією. Водночас їх робота вкрай ускладнилась внаслідок 
пошкодження частини обладнання. Наприклад, на Чернігівській ТЕЦ внаслідок 
обстрілів пошкоджено один з турбогенераторів, а також похилу галерею з 
конвеєрами подачі палива і прилеглу залізничну інфраструктуру, що 
унеможливлює постачання вугілля; крім того, припинився імпорт проектного 
палива – антрациту. Це змушує ТЕЦ працювати на природному газі, вартість 
якого значно зросла, а поставки зменшились. Для гарантованого 
теплозабезпечення в опалювальний сезон слід знайти найбільш економічні 
режими роботи ТЕЦ в мінімальному складі обладнання. 

На цей час працездатне обладнання Чернігівської ТЕЦ має у складі: 
1 черга – 4 пиловугільні котла типу БКЗ-210-140ПТ паропродуктивністю по 
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210 т/год. та 2 турбіни типу ПТ-50/60-130/7 з промисловим і 
теплофікаційним регульованими відборами (одна пошкоджена); 

2 черга – газомазутний котел типу ТГМ-84Б паропродуктивністю 420 т/год. та 
турбіна типу Т-100/120-130/3 з теплофікаційними відборами і вбудованими 
підігрівниками мережної води. 
До 1-ї черги відносяться два бойлери тепловою потужністю по 60 Гкал/год. 

і 2 пікові бойлери тепловою потужністю по 57 Гкал/год. Паропроводи 1 та 2 
черги з’єднані трансфером пропускною здатністю 370 т/год. 

В опалювальний період середня потреба міста в тепловому постачанні 
складає 134 Гкал/год., в перший та останній місяці опалювального сезону – 
близько 80% від цього обсягу (107 Гкал/год.). З урахуванням ККД бойлерів 
87%, для цього потрібен відбір тепла з турбіни 1 черги 154 і 123 Гкал/год., 
відповідно, або відбір тепла з вбудованих підігрівників мережної води турбіни 
2 черги 134 і 107 Гкал/год., відповідно.   

В роботі [1] було обґрунтовано, що для оцінки економічності ТЕЦ, крім 
паливної складової собівартості теплової та електричної енергії, суттєве 
значення мають інші витрати, витрати на виробничі послуги, сировину та 
допоміжні матеріали, величина яких пропорційна до вироблення продукції, та 
заробітну плату персоналу, адміністративні та амортизаційні витрати, величина 
яких не залежить від вироблення продукції. Станом на 2020 рік частка цих 
витрат в собівартості тепла та електроенергії на ТЕЦ перевищувала 40%. Проте 
зараз, із значним подорожчанням газу, собівартість виробленої енергії 
визначається головним чином паливною складовою. За чинною практикою, 
витрати палива на відпуск електроенергії та тепла розподіляються пропорційно 
до витрати виробленої котлом теплоти; в цьому випадку питома витрата палива 
на відпуск тепла визначається лише ККД котла та бойлерної установки (або 
вбудованого підігрівника) і не залежить від ступеню когенерації. Отже, найбільш 
економічним буде режим роботи ТЕЦ з найменшою питомою витратою 
умовного палива на відпуск електроенергії (ПВУП), яка визначається питомою 
витратою теплоти на вироблення електроенергії турбіною (ПВТЕ) і суттєво 
залежить від її режиму роботи, тобто, від навантаження та співвідношення між 
виробленою електроенергією та відпущеним теплом. 

Енергетичні характеристики турбін, які являють собою залежність витрати 
тепла у свіжій парі (теплової потужності котла) Q, Гкал/год., від електричної 
потужності турбоагрегату та теплового навантаження регульованих відборів, є 
складними функціями багатьох параметрів [2, 3]. В [4] запропоновано спрощені 
наближені залежності, точність яких достатня для попередніх оцінок. Зокрема, 
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для турбіни ПТ-50/60-130: 

Q = 9 + 1,99N – 1,12Nт + (Qп + Qт), Nт = 0,349Qп + 0,614Qт – 8,7,                 (1) 

для турбіни Т-100/120-130: 

Q = 14 + 1,89N – 1,02Nт + Qвідп, Nт = 0,663(Qвідп – 28,5),                               (2) 

де N – електрична потужність генератора, МВт; Qп, Qт – відбір тепла з 
промислового і теплофікаційного відборів, Гкал/год.; Qвідп – відпуск тепла з 
підігрівників мережної води, Гкал/год., Nт – проміжний параметр. Перший 
вираз орієнтується на відбори пари, другий – на кінцевий відпуск тепла [5].  

Для турбіни ПТ-50/60-130 ПВУП суттєво залежить від співвідношення між 
видачею з промислового і теплофікаційного відборів. Так, при електричній 
потужності 50 МВт і тепловій 95 Гкал/год. у випадку теплофікаційного відбору 
20 і промислового 75 Гкал/год. ПВТЕ становить 1504 ккал/(кВтгод.), а у 
випадку теплофікаційного відбору 75 і промислового 20 Гкал/год. – 
1177 ккал/(кВтгод.). При збільшенні частки теплофікаційного відбору ПВТЕ 
зменшується за рахунок того, що пара, яку відбирають, до цього встигла 
передати турбіні більше механічної енергії, ніж пара промислового відбору. 

Прості перетворення приводять формулу (1) до вигляду: 

Qт = (18,7 + 1,99N + 0,609(Qп + Qт) – Q)/0,297,                                             (3) 

який дозволяє розрахувати величини теплофікаційного та промислового 
відбору за заданими значеннями електричної потужності, теплової потужності 
котла і сумарної теплової потужності відборів. Але останні дві величини не 
можна задавати довільно. Справа в тому, що, крім регульованих, турбіна має і 
нерегульовані відбори тепла, які повинні забезпечувати належний нагрів 
живильної води Qжв. Аналіз енергетичних характеристик турбін [2, 3] свідчить, 
що різниця між Qт і сумарною тепловою потужністю відборів повинна 
перевищувати величину Qжв: для турбіни ПТ-50/60-130 – не менше ніж на 5–
7 Гкал/год., для турбіни Т-100/120-130, з урахуванням теплової схеми з 
вбудованими підігрівниками мережної води – не менше ніж на 24–26 Гкал/год. 

В табл. 1 наведені результати розрахунку режимів роботи турбоагрегатів 
ПТ-50/60-130 і Т-100/120-130 для заданого відпуску тепла в мережу 134 і 
114 Гкал/год. Видно, що турбіна ПТ-50/60-130 забезпечує заданий відпуск 
тепла 134 Гкал/год. на верхній межі електричної потужності з двома котлами 
БКЗ-210-140ПТ, турбіна Т-100/120-130 – на потужності 75% з одним котлом 
ТГМ-84Б. Необхідний рівень витрати свіжої пари з урахуванням пропускної 
здатності трансферу допускає також роботу двох котлів БКЗ-210-140ПТ на 
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турбіну Т-100/120-130 або котла ТГМ-84Б – на турбіну ПТ-50/60-130. 
Найбільш неоднозначний результат одержаний по рівню ПВТЕ, який 

визначається за різницею між витратою тепла на турбіну зі свіжою парою і 
відібраною (відпущеною) теплотою. Для відпуску в мережу 134 Гкал/год. 
значення ПВТЕ, формально розраховане за потужністю відборів тепла, є майже 
однаковим для обох турбін (1100–1125 ккал/(кВтгод.)) і внаслідок високого 
ступеню когенерації значно меншим, ніж на ТЕС з конденсаційними турбінами. 
Для відпуску в мережу 107 Гкал/год. ПВТЕ турбіни Т-100/120-130 збільшується 
від 1125 до 1239 ккал/(кВтгод.), турбіни ПТ-50/60-130 – зменшується від 1100 
до 900 ккал/(кВтгод.). Зменшення ПВТЕ турбіни ПТ-50/60-130 добре 
пояснюється збільшенням частки теплофікаційного відбору при сталому 
електричному та зменшенні теплового навантаження турбіни. Але абсолютні 
рівні ПВТЕ для турбіни ПТ-50/60-130 настільки низькі, що їх не можна визнати 
реалістичними, на відміну від розрахованих для турбіни Т-100/120-130.  

На наш погляд, для одноманітності оцінок обох турбін значення ПВТЕ для 
турбіни ПТ-50/60-130 слід розраховувати не за теплотою відборів, а за 
величиною тепла, відпущеного в мережу, як і для турбіни Т-100/120-130: 

ПВТЕ = N/(Q – Qвідп),                                                                                    (4) 

при чому Qвідп = (Qп + Qт)/б, де б = 0,87 – середній ККД бойлерної установки. 
Такі оцінки також наведені в табл. 1. За цим підходом, ПВТЕ турбіни ПТ-

50/60-130 зі зменшенням відпуску тепла з 134 до 107 Гкал/год. також 
зменшується, але абсолютні рівні ПВТЕ є значно більшими – 1434 і 
1166 ккал/(кВтгод.). Реалістичність цих оцінок підтверджується тим, що 
різниця (Q – Qвідп) є подібною для обох турбін і корелює з величиною витрати 
свіжої пари. 

На підставі виконаних розрахункових оцінок можна констатувати, що 
середньозимовий відпуск в мережу 134 Гкал/год. можуть забезпечити обидві 
турбіни (при цьому допустима робота двох котлів першої черги на турбіну 
другої черги або котла другої черги на турбіну першої черги), але економічні 
показники турбіни Т-100/120-130 з електричним навантаженням 75 МВт є 
значно кращими за рахунок більш низького значення ПВТЕ. Про більшу 
економічність турбіни Т-100/120-130 в цьому режимі свідчить також те, що при 
однаковому відпуску тепла в мережу і меншій витраті свіжої пари її електричне 
навантаження є більшим, ніж турбіни ПТ-50/60-130. Для більш холодної погоди, 
коли потрібний більший відпуск тепла в мережу, його може забезпечити лише 
турбіна Т-100/120-130. Для більш теплих періодів з меншим відпуском тепла в 
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мережу перевагу має турбіна ПТ-50/60-130, яка забезпечує менший рівень 
ПВТЕ, те ж електричне навантаження при меншій витраті свіжої пари і, 
відповідно, менший рівень питомої витрати палива на вироблення 
електроенергії. 

Таблиця 1. Режими роботи турбоагрегатів Чернігівської ТЕЦ для відпуску 
тепла в мережу 134 і 114 Гкал/год. 

Турбоагрегат ПТ-50/60-130 Т-100/120-130 
Електрична потужність N, МВт 60 60 75 60 
Відпуск тепла в мережу Qвідп, Гкал/год. 134 107 134 107 
Витрата свіжої пари, т/год. 382,0 307,3 379,2 314,8 
Витрата теплоти на турбіну зі свіжою 
парою Q, Гкал/год. 220,0 177,0 218,4 181,3 

Сумарний відбір тепла (Qп + Qт), Гкал/год.  154* 123* 134** 107** 

в тому числі теплофікаційний Qт, Гкал/год. 40,0 121,2 – – 
в тому числі промисловий Qп, Гкал/год. 114,0 1,8 – – 

Різниця Q – (Qп + Qт), Гкал/год. 66,0 54,0 – – 
Різниця Q – Qвідп, Гкал/год. 86,0 70,0 84,4 74,3 
Нагрів живильної води Qжв, Гкал/год. 60,8 48,9 60,4 50,1 
Питома витрата теплоти на вироблення 
електроенергії турбіною (ПВТЕ) за відбором 
тепла, ккал/(кВтгод.) 

1100 900,0 1125 1239 

Те ж, за відпуском тепла в мережу, 
ккал/(кВтгод.) 1434 1166 1125 1239 
* З урахуванням ККД бойлерів 87,7%. 
** З урахуванням вбудованих підігрівників мережної води. 

Запропонований метод розрахункової оцінки найбільш економічних 
режимів роботи на основі спрощених енергетичних характеристик виду (1), (2) 
з розрахунком ПВТЕ як відношення різниці між витратою теплоти на турбіну зі 
свіжою парою та величиною тепла, відпущеного в мережу, до електричної 
потужності турбіни можна рекомендувати і для інших ТЕЦ зі зменшеним 
складом обладнання та з різними типами турбін.  
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In recent years, at enterprises specialized in the production of extruded products, 
the problem of insufficient working life of the pressing tool has become more acute. 
It manifests itself in its premature wear. An effective way to increase the stability of 
instrument working in conditions of abrasive wear is surfacing with self-shielding 
flux-cored wire ) [1]. However, due to the need to press stronger alloys, it became 
necessary to further increase the resistance of the deposited metal. One of the ways to 
improve the quality of the deposited metal is the use of self-shielded flux-cored wire 
with a sheath made of thermally treated carbon tape [2]. The most effective in terms 
of the property/price ratio are surfacing materials of the Fe – C – Cr system with 
additional alloying by carbide-forming components. 

Based on the results of many years of scientific and practical activity, it was 
proposed to use surfacing steel 50H6V2GSMFA for the reparing and strengthening of 
working tools for hot processing of non-ferrous metals. It was possible due to 
development and manufacture of a self-shielded flux-cored wire in a shell made of 
steel 65G without graphite in the core [3]. The method of deposition is mechanized 
surfacing with using of self-shielded flux-cored wire. The choice of the basic 
composition of the material for further modification was carried out based on an 
analysis of the literature and data and experience in the operation of deposited parts 
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in the conditions of LLC "ZTsM" (Bakhmut). 
Surfacing of parts to determine the stability in the conditions of the current 

production was carried out according to the scheme "along the helix". Determination 
of the hardness of experimental steels in laboratory conditions was carried out 
according to the Rockwell method (HRC) on a TK-2m hardness tester. In workshop 
conditions, a portable hardness tester TKM-459m was used for this. Hot hardness 
was measured according to the procedure [4]. The microstructure of the test metal 
and the content of non-metallic inclusions were studied by optical metallography 
using a ZEISS microscope at x100…x1000 magnifications. 

An analysis of the reasons for the failure of the press tool of ZTsM LLC 
(Bakhmut) showed that the main reasons for removing the tool from operation are 
deviation from the maximum allowable dimensions of the shaping profile due to wear 
by the mechanism of microcutting of the working surface by the material being 
extruded. In addition, catastrophic failure may occur due to adhesion of the material 
to be extruded. From this point of view, for the manufacture of self-shielding flux-
cored wire of the PP-50H6V2GSMFA type, a strip of 65G steel in the annealed state 
was used. Alloying of the deposited metal with carbon was carried out through a shell 
of a flux-cored wire made of steel 65G. The shell mass coefficient was 0.7, which 
ensures the transfer of carbon into the deposited metal from the shell within 0.45%. 
Additional alloying with carbon up to the level of 0.52% is carried out through 
ferroalloys, in which, in this case, carbon is a useful impurity. The above measures 
make it possible not to use the most refractory component of the charge - graphite, 
which significantly reduces the melting rate of the core of the flux-cored wire and 
leads to shedding of its unmelted part into the weld pool. In addition to increasing the 
level of non-metallic inclusions, this process worsens the homogeneity of the 
deposited metal, and also reduces the resistance to cracking, so the exclusion of 
graphite, as the main carbon forming component of the flux-cored wire, is a very 
important direction in the development of surfacing materials. 

Self-shielded flux-cored wire with a diameter of 2.0 mm. before surfacing, it is 
heat treated at a temperature of 200 ... 220 ° C for 1.5 ... 2 hours to dehydrate and 
neutralize the drawing oil. This process takes place in a preheating muffle electric 
furnace together with the welded parts, which significantly saves electrical energy. 

Surfacing of the die for pressing from alloy 50H6V2GSMFA was carried out in 
three layers all around. As the basis of the product, a worn matrix of 3H3M3F steel 
was used, which passed ultrasonic testing and was preliminarily prepared for 
surfacing. Before surfacing, preheating was carried out to a temperature of 
230...250°C, and after process of deposition the product was placed in an electric 
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muffle furnace to relieve internal stresses and subsequent homogenizing annealing at 
650...680°C. 

Industrial tests of the deposited medium-chromium high-quality steel 
50H6V2GSMFA were carried out at PJSC "ZKM" (Bakhmut). Deposited sphero-
conical dies 160x60 mm in size were tested on a horizontal hydraulic press with a 
force of 3150 tons for pressing a round billet made of MNZh-5-1 alloy. Compared 
with the new dies made of 3H3M3F steel, the dies restored by surfacing showed 
stability 2.4 ... 2.5 times higher than working life of a new dies from 3H3M3F steel. 
The total cost of repair of the matrices by surfacing is 1.5...2 times lower than the 
cost of a new die made of 3H3M3F steel, thus, the cost of one punch has decreased 
more than three times. 

CONCLUSIONS 
1. The features of the repair of a worn press tool made of 3H3M3F steel using 

mechanized deposition with a self-shielding flux-cored wire are considered in the 
paper. The mechanisms of hardening of the deposited material with tungsten carbides, 
chromium, vanadium nitride in the case of using steel 50H6V2GSMFA are 
considered. Further improvement of surfacing materials for working tools for hot 
processing of copper alloys made it possible to adjust the composition of the PP-
50H6V2GSMFA flux-cored wire. 

2. The use of a shell of flux-cored wire made of steel 65G and concomitant 
alloying with carbon from ferroalloys makes it possible not to use graphite as the 
main carbon source for the forming of necessary composition of the charge. 

3. It is shown that when surfacing with this self-shielding flux-cored wire, it is 
possible to achieve increased rigidity of the instrument at pressing temperatures and 
increase tool life. Tests in industrial production conditions at ZKM LLC (Bakhmut) 
showed an increase in stability by 2.5 times, a decrease in die residual deformation by 
3 times in comparison with new non-welded dies. This gives an economic effect, 
since buying a new die costs twice as much as surfacing a used one and repaired 
instrument demonstrated increasing working life. 
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One of the main conditions for narrow gap submerged arc welding of rotation 
elements is the easy slag crust detachability. In application to joining of modern 
9…12% Сr steels it is shown, that the Marathon 543 flux, used for welding of high 
chromium steels, made realization of this process impossible because of firm slug 
adhesion to the metal surface in the gap.   
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main carbon source for the forming of necessary composition of the charge. 

3. It is shown that when surfacing with this self-shielding flux-cored wire, it is 
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increase tool life. Tests in industrial production conditions at ZKM LLC (Bakhmut) 
showed an increase in stability by 2.5 times, a decrease in die residual deformation by 
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Flux Marathon 431, elaborated for welding of high-alloyed steels, provided 
good detachability but its use led to the weld metal cracking. Excellent results 
regarding easy slag removal and cracks absence have been reached with SFT6 flux 
(E. O. Paton Institute’s product).   

 
Вступ. Мета. Виготовлення роторних конструкцій вважається найбільш 

складною і відповідальною технологічною операцією у виробництві турбінного 
устаткування. На сучасному етапі, замість виготовлення суцільнокованих 
великогабаритних роторних валів для циліндрів низького тиску потужних 
турбін знаходить застосування прогресивний напрям – збирання-зварювання 
роторів з окремих кованих елементів (дисків, хвостовиків) [1]. В залежності від 
конструкції роторів висота швів при з’єднанні таких елементів може 
коливатись від 80 до 150 мм (у разі інших типів виробів обертання – наприклад, 
труб гострої пари, корпусів гідропресів, ін. – товщина швів може бути у кілька 
разів більшою (до 450 мм)). Використання у цьому процесі автоматичного 
зварюванні під флюсом у вузький зазор замість ручного зварювання значно 
зменшує матеріаломісткість, тривалість виробничого циклу (у 4–5 разів), 
полегшує умови праці і виключає негативний вплив людського фактору на 
якість з’єднань. Крім того, важливими перевагами такої технології є спрощення 
металургійного виготовлення складових елементів роторів при забезпеченні їх 
належної якості, однорідності структури і властивостей по перерізу, зменшення 
маси готової конструкції і можливість сполучення у одному великому виробі 
різних за легуванням сталей відповідно до різних робочих термічних умов [2]. 
Для роторів парових турбін, працюючих при температурі до 450…550 С, 
застосовують низьколеговані сталі системи С-Сr-Ni-Mo-V (наприклад 
20ХН2МФА, 25Х2НМФА, 20Х3ВМФА). Технологія зварювання роторів з 
таких сталей (яка включає вибір зварювальних матеріалів, параметрів 
зварювання, умови теплових режимів зварювання і відпуску) добре 
відпрацьована і опанована на АТ «Укренергомашини» (в минулому – АТ 
«Турбоатом») [1]. У останні роки (з 2005 р.), в рамках удосконалення роторних 
конструкцій циліндрів середнього тиску, знаходить використання нова 
технологія виготовлення комбінованих роторів, в яких частини, що працюють 
при більш і менш високих температурах (при великому градієнті температур), 
виготовляють зі сталей двох марок – 20Х3ВМФА (для температури до 550 С) і 
25Х2НМФА (для температури до 450 С).  

В світовій практиці, де на сучасних теплових станціях вже кілька десятиріч 
досягнутим рівнем параметрів теплоносія є температура 600…620 С і тиск 
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31 МПа, знаходять використання мартенситні сталі з 9% Cr – як для 
високотемпературних компонентів котлоагрегатів, так і для частин роторів. В 
енергоблоках нового покоління з температурою до 650  і 700 С  передбачено 
застосування високолегованих сталей – мартенситних з 11–12% Cr і 
аустенітних – і сплавів на нікелевій основі [3, 4].  

Враховуючи перспективність створення нового типу котло- і 
турбоагрегатів з використанням високохромистих сталей, ІЕЗ ім. Є. О. Патона 
виконано дослідження з відпрацювання технології автоматичного зварювання 
під флюсом елементів обертання з такої сталі у вузький зазор. Мета 
представленої роботи – опис основних отриманих результатів.  

Матеріали. Методи досліджень. У якості основного металу застосовували 
високохромисту мартенситну сталь з 9% Cr марки P91 (X10CrMoVNb91) 
виробництва «Vallourec-Mannesmann» і дослідну сталь з 12% Cr з загальною 
системою легування С-12%Cr-CoNiWBTaN, використану для зварювання 
модельного роторного з’єднання. Остання сталь, що призначена для роботи при 
температурі до 650 С, створена дослідниками Датського Технічного 
університету і металургійним підприємством «Saarschmiede» у рамках 
міжнародного Європейського проекту «Z-Ultra» [5]. Відпрацювання режимів 
зварювання проводили з використанням товстостінного трубного елементу зі 
сталі 12ГС. Для зварювання використовували високохромисті дроти з типом 
наплавленого металу 0,1C-9Сr-MoVNbNi (Thermanit MTS3), 0,1C-9Сr-
MoWVNbNi (Thermanit MTS616) і зварювальні флюси Marathon 543 i 
Marathon 431 виробництва «Böhler Thyssen Schweisstechnik», а також флюс 
СФТ6, розроблений у ІЕЗ ім. Є. О. Патона. Металографічні дослідження 
проводили з використанням світлового мікроскопу Neophot 32 (Karl Zeiss, 
Німеччина) і растрового мікроскопу JAMP-9500А (Jeol, Японія). Виявлення 
мікроструктри проводили хімічним травленням у розчині Вілелла (Vilella), 
макроструктури – у розчині хлорного заліза. 

Результати і їх аналіз. При відпрацюванні технології зварювання 
враховували підтверджені практикою рекомендації щодо одержання з’єднань 
циліндричних товстостінних елементів з низьколегованих сталей, в т. ч. 
роторних конструкцій [6]. Процес зварювання здійснюється неперервно 
впродовж поступового заповнення електродним металом усього перерізу шва. 
Положення мундштука постачання дроту і дозатора флюсу у розробці (відносно 
стінок основного металу і переміщення по висоті після наплавлення кожного 
шару) регулюється автоматично. Рекомендована ширина зазору між 
зварюваними елементами може бути від 18 до 36 мм. Для запобігання 
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Flux Marathon 431, elaborated for welding of high-alloyed steels, provided 
good detachability but its use led to the weld metal cracking. Excellent results 
regarding easy slag removal and cracks absence have been reached with SFT6 flux 
(E. O. Paton Institute’s product).   
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утворенню холодних тріщин з’єднання піддають попередньому нагріву (до 
300…350 °С), який підтримується до завершення зварювання. Як приклад – для 
зварювання дротом діаметром 2 мм оптимальні параметри становлять: струм 
I = 300…350 А, напруга на дузі U= 34…36 В,  швидкість V = 19…20  м/год.  

Головною умовою процесу безперервного автоматичного зварювання є 
самочинне відділення шлакової кірки, яка утворюється при розплавленні флюсу, 
з зазору при обертанні виробу. При перевірці процесу зварювання стикових 
з’єднань сталі Р91 товщиною 25 мм хромистими дротами (за вказаними вище 
параметрами режиму) встановлено, що флюс Marathon 543, спеціально 
розроблений для зварювання хромистих мартенситних сталей, 
характеризується ускладненою віддільністю шлаку у глибокій розробці – має 
схильність до зчеплення з поверхнею шва. Це веде до заклинювання кірки, 
погіршення формування шва і обумовлює необхідність зупинок і механічної 
зачистки металу між проходами.   

Враховуючи незадовільні зварювально-технологічні властивості флюсу 
Marathon 543, перевірено флюс Marathon 431 (близький до флюсу Marathon 543 
за ступенем основності), який рекомендовано для зварювання високолегованих 
сталей, до групи яких можна віднести високохромисті сталі. Зварюванням 
стикових проб встановлено, що флюс Marathon 431 характеризується гарною 
віддільністю шлаку. У подальшому проведено відпрацювання параметрів 
зварювання товстостінного елемента обертання шляхом заповнення канавки 
глибиною 30 мм і розкриттям шириною 26 мм, виготовленої у трубному зразку 
перлітної сталі 12ГС діаметром 350 мм і товщиною 40 мм. Застосування флюсу 
Marathon 431 у сполученні з дротом Thermanit MTS616 діаметром 3,2 мм 
дозволило одержати дослідне з’єднання у безперервному режимі 
автоматичного зварювання. Шлакова кірка легко випадала з вузької розробки, 
шов мав чисту поверхню.  

Однак, при обстеженні макро– і мікроструктури у металі шва дослідного 
з’єднання спостерігали утворення мікротріщин. Переважним місцем їх 
розташування були ділянки всередині шва, де метал від повторного 
зварювального нагріву зазнавав часткового відпуску. Також у макрошліфі 
виявлено мікротріщину у поверхневому завершальному шарі шва.  

Силовий фактор при утворенні тріщин залежить від ступеня локального 
розігріву металу у зоні зварювання і об’єму наплавленого металу. Термічне 
розширення на стадії нагріву і усадка при охолодженні металу цих зон 
приводить до деформацій і формування певного рівня напружень. Термо-
деформаційний цикл також обумовлює розвиток дифузійних процесів і 
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формування певного виду сегрегацій і виділень у металі. Разом ці фактори – 
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зварювальної ванни. В результаті проходження окисно-відновних реакцій у шві 
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СФТ6 – далі в тексті).   

Таблиця 1. Хімічний склад зварювального дроту Thermanit  MTS3 і метала, 
наплавленого під флюсами Marathon 431 і Marathon 543 

C Si Mn S P Cr Ni V Mo Nb W 
Дріт Thermanit MTS3 (Сертифікат виробника) 

0,112 0,30 0,57 0,007 0,002 9,00 0,68 0,23 0,93 0,057 – 
Флюс Marathon 431 

0,061 0,47 0,37 0,005 0,016 8,50 0,60 0,19 0,90 0,048 – 
Флюс Marathon 543 

0,089 0,24 0,67 0,003 0,014 8,90 0,59 0,23 0,87 0,053 – 

Таблиця 2. Хімічний склад зварювального дроту Thermanit MTS616 
 і метала, наплавленого під флюсами Marathon 431 і СФТ6 

C Si Mn S P Cr Ni V Mo Nb W 
Дріт Thermanit MTS616 (Сертифікат виробника) 

0,11 0,18 0,53 0,003 0,006 8,70 0,50 0,19 0,42 0,07 1,71 
Флюс Marathon 431 

0,048 0,34 0,27 0,003 0,014 8,70 0,54 0,25 0,48 0,065 1,95 
Флюс СФТ6 

0,13 0,15 0,60 0,006 0,016 7,90 0,37 0,15 0,45 0,045 1,52 

Як відомо, зростання вмісту шкідливих домішок (As, Sb, P, Sn, S, Сu) і 
окремих елементів в певних межах (Mo, Cr, V, Si, Al, B ) спричиняє утворення 
т.з. тріщин повторного нагріву (або відпускних тріщин) у теплостійких сталях і 
швах [7, 8], що, наприклад, відображає коефіцієнт Ватанабе (Watanabe J-factor) 
[9] : 

J = (Mn + Si) x (P + Sn) x104. 

Для запобігання виникненню тріщин рекомендовано знижувати кількість 
шкідливих елементів. При обмеженому вмісті марганця, фосфору, олова 
підвищений вміст кремнію може стати причиною зниження стійкості проти 
тріщин відпуску. Цей вид дефектів утворюється уздовж границь зерен в металі 
з температурою відпускного інтервалу. Саме такі тріщини уздовж границь з 
виділеннями вторинних фаз, утвореними під впливом температур відпуску, 
спостерігали у багатопрохідних швах при зварюванні під флюсом Marathon 431.  

У той же час, високі тимчасові деформації при термічному скороченні 
широких швів, характерних для зварювання під флюсом, могли також привести 
до появи таких тріщин у твердому металі при високій температурі, коли, 
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внаслідок підвищеного відводу тепла, вторинні виділення не встигали досягти 
розмірів, достатніх для мікроскопічного спостереження. Це характерно для 
випадків утворення мікронадривів у завершальному шарі шва.  

Також встановлено, що при зростанні жорсткості зварного з’єднання у 
швах можуть утворюватись кристалізаційні тріщини, які спостерігали на 
поверхні швів 3…4-го шарів наплавленого металу. Дендритний рельєф, 
характерний для тріщин такого типу, зафіксовано у зламах швів, зварених 
дротом Thermanit MTS616 під обома типами флюсів. Причинами появи таких 
дефектів можуть бути несприятлива орієнтація елементів кристалізації відносно 
дії усадкової сили, а також, як відомо, сегрегації таких елементів, як S, P, O, Nb, 
Mo, Cr [8]. Наприклад, вплив окремих елементів у складі швів на утворення 
гарячих тріщин відображає залежність HCS:   

HCS = C(S+P + Si/25 + Ni/100)х103/(3Mn+Cr+Mo+V). 

Елементи у чисельнику відносяться до шкідливих, які можуть сприяти 
тріщиноутворенню. 

Таким чином, дослідження показали, що при автоматичному зварюванні 
високохромистих сталей під флюсом Marathon 431 можливо утворення кількох 
типів тріщин – кристалізаційних і тріщин повторного нагріву. Логічно 
припустити, що кристалізаційні тріщини, як мікроконцентратори напружень, 
можуть ініціювати формування тріщин у підсолідусному інтервалі, до яких 
належать тріщини відпуску. Крім того, у жорсткому з’єднанні, виконаному під 
флюсом Marathon 543, також зафіксовано формування мікронадриву і 
кристалізаційної тріщини у жорсткому дослідному з’єднанні. Виникнення 
тріщини у шві у стані після відпуску, одержаному при застосуванні сполучення 
флюс Marathon 543/дріт Thermanit MTS616, також проілюстровано у роботі 
[10]. Тобто при зварювані під флюсом Marathon 543 при певних умовах можуть 
виникати тріщини розглянутих типів.   

Вирішення проблем з віддільністю шлаку і тріщинами у швах було 
досягнуто при використанні флюсу СФТ6, розробленого у ІЕЗ ім. Є. О. Патона. 
Флюс відноситься до нейтрального (високоосновного) типу – тобто не впливає 
на хімічний склад наплавленого металу (табл. 2). З використанням цього флюсу 
і дроту Thermanit MTS616 було успішно зварено модельне роторне з’єднання 
діаметром 300 мм з нової сталі з 12% Cr у вузьку розробку з висотою шва 
50 мм. Дефектів у шві після зварювання і після відпуску не виявлено. 

Висновки.  
1. Показано, що автоматичне зварювання під флюсом Marathon 543 
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СФТ6 – далі в тексті).   
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товстостінних з’єднань нових сталей з 9..12% Сr характеризується ускладненим 
видаленням шлаку з розробки крайок, що унеможливлює реалізацію 
безперервного зварювання елементів обертання у вузький зазор.  

2. Флюс Marathon 431, розроблений для зварювання високолегованих 
сталей, забезпечує легке самочинне видалення шлаку, проте його використання 
призвело до утворення тріщин у швах. Причиною може бути збільшення вмісту 
кремнію у наплавленому металі, який сприяє утворенню кристалізаційних і 
відпускних тріщин.  

3. Використання флюсу СФТ6, виготовленого у ІЕЗ ім. Є О. Патона, 
дозволило уникнути проблем з відділенням шлаку і утворенням тріщин.  
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Нарощування встановленої потужності електрогенеруючих установок, що 
використовують відновлювані джерела енергії (ВДЕ) загострило проблему 
забезпечення гнучкості ОЕС для стійкого балансування між попитом та 
пропозицією електричної енергії. Така тенденція розвитку ВДЕ в Україні також 
сформувала значні виклики традиційній експлуатаційній практиці існуючих 
електростанцій, зокрема теплоелектроцентралям (ТЕЦ) на природному газі. 
Переважна більшість існуючих ТЕЦ України функціонують впродовж 45–55 
років і більше, повністю вичерпали свій проектний термін експлуатації та 
перевищили період економічно доцільного циклу, встановленого для основного 
обладнання такого типу. Експлуатація таких ТЕЦ в режимі забезпечення 
насамперед теплових навантажень (за тепловим графіком споживача теплової 
енергії) обумовлює неможливість їх використання для балансування ОЕС. 
Одним з пріоритетних напрямів вирішення цієї проблеми є впровадження 
високоманеврених потужностей із застосуванням інноваційних 
енергоефективних та екологічно безпечних технологій генерації енергії, які 
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використовують природний газ, а в перспективі синтез-гази, зокрема, водень. 
Існуючі ТЕЦ з їх сталою інфраструктурою, досвідченим висококваліфікованим 
персоналом і визначеними споживачами можуть стати базовими осередками 
технологічної та структурної трансформації внаслідок можливості 
впроваджувати сучасні різноманітні технологічні новації у виробництві 
електричної та теплової енергії, її акумулювання, зберігання та постачання у 
відповідності до сучасних та перспективних вимог.  

Концептуальна ідея розв’язання проблеми залучення ТЕЦ до забезпечення 
гнучкості ОЕС полягає в інноваційній технологічній трансформації існуючих 
ТЕЦ у високоманеврові когенераційні комплекси (ВМК), які здатні забезпечити 
не лише потреби систем централізованого теплозабезпечення в тепловій енергії, 
але бути задіяними в ОЕС України для підвищення рівня її збалансованості. 
Одним з перспективних технологічних рішень є впровадження сучасних 
технологій когенераційного виробництва електричної та теплової енергії із 
застосуванням газотурбінних та парогазових установок, електричних 
теплогенераторів (електричних котлів та теплових насосів), теплових 
акумуляторів та водневих електролізерів. Такий підхід здатен забезпечити 
експлуатацію ВМК з максимальним використанням можливостей 
інфраструктури існуючих ТЕЦ, що по суті є модернізацією технологічної схеми 
традиційної ТЕЦ, у режимах виробника-постачальника електроенергії в умовах 
дефіциту потужності в ОЕС та/або споживача-регулятора електроенергії при 
профіциті потужності в ОЕС, що технологічно дозволяє забезпечити широкий 
високоманевровий діапазон їх регулювання для участі у балансуванні ОЕС: в 
автоматизованому регулюванні частоти та потужності та для ущільнення 
добових графіків електричних навантажень (ДГЕН) ОЕС. 

Одним з важливих аспектів досліджень в цьому напрямі є обґрунтування 
технологічної структури ВМК в складі ТЕЦ та оцінка можливості та 
визначення умов щодо використання ВМК як споживачів-регуляторів зокрема, 
ущільнення добових графіків електричних навантажень (ДГЕН) 
електроенергетичних систем ОЕС України; розроблення рекомендацій щодо 
розміщення ВМК в регіонах України. 

Актуальність досліджень в цьому напрямі визначається стратегічним 
завданням чинної Енергетичної Стратегії України щодо підготовки 
національної енергетичної системи до масштабного оновлення потужностей 
після 2025 року «з підвищенням енергоефективності в секторі виробництва і 
трансформації енергії, насамперед у теплоелектроенергетиці та 
централізованому теплопостачанні шляхом оптимізації використання 
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потужностей, технічної та технологічної модернізації», зокрема оптимізації 
використання когенерації на ТЕЦ для виробництва тепла та електроенергії. 

Важливість отриманих результатів данних досліджень визначається новою 
роллю ТЕЦ у структурі виробництва електричної та теплової енергії в 
розподілених енергетичних системах майбутнього, оскільки вони стануть 
одним з важливих технологічних інструментів забезпечення гнучкості ОЕС 
України. 

Застосування когенераційних технологій на ТЕЦ для одночасного 
отримання електричної та теплової енергії досить відоме і широко 
розповсюджене [1–3]. В умовах традиційної технологічної структури ТЕЦ, які 
використовують зазвичай паротурбінну технологію, виробництво електричної 
енергії жорстко обумовлене (взаємопов’язане) виробництвом теплової енергії 
за потребами споживачів теплоти та має недостатній діапазон маневрування 
для участі у регулюванні електричної потужності в ОЕС. Зі збільшенням 
електрифікації та збільшенням поставок електроенергії з ВДЕ можливості для 
підвищення гнучкості та надійності електричних систем стають більш 
актуальними та вагомими, що обумовлює необхідність їх дослідження та 
впровадження в експлуатацію. 

Використання ТЕЦ для надання системних послуг первинного та 
вторинного регулювання, зокрема, для ущільнення ДГЕН та для забезпечення 
автоматизованого регулювання частоти та потужності, цілком можливе. 
Впровадження інноваційного комплексу прогресивних технологій 
високоманевреної когенерації електричної і теплової енергії, електричних 
теплогенераторів, електролізерів та накопичення теплоти здатне забезпечити 
гнучкість ТЕЦ, як в регулюванні електричної потужності для потреб загальної 
електричної системи, так і у постачанні теплової енергії. Окремі проектні 
рішення щодо розробки технологічної структури та режимів використання 
ВМК для надання системних послуг на ринку електроенергії виконують 
провідні світові компанії-виробники відповідного когенераційного обладнання, 
зокрема, WARTSILA [4]. Відомі приклади практичного застосування 
електрокотлів на ТЕЦ як ефективний спосіб отримання маневреної електричної 
потужності в енергосистемі [5]. 

Використання у технологічній структурі ВМК газової турбіни з котлом-
утилізатором або парогазової установки, електричного теплогенератора, 
акумулятора теплоти та електролізера водню (як опція) забезпечить суттєве 
розширення маневрового діапазону такого комплексу. При цьому частка 
діапазону регулювання щодо виробництва електроенергії та її постачання до 
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електромережі обумовлена діапазоном максимальної та мінімальної (до 
призупинення) електричної потужності роботи електрогенеруючого обладнання 
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енергоефективності (очікуване зменшення витрати палива на обсяг спрямованої 
на енергоринок електроенергії, виробленої на ТЕЦ, становитиме до 
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спалювальних установок до рівня сучасних міжнародних вимог та 
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ЄС/2009/75, яка імплементована в законодавство України. 

Використання ВМК загальною електричною потужністю до 1 ГВт та 
тепловою потужністю до 1,5–2,0 ГВт дозволить: забезпечити надійне 
регулювання графіків електричних навантажень енергосистем України; 
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призупинити неефективне використання вугільних енергоблоків ТЕС у 
неекономічних режимах, що зменшить витрати на їх експлуатацію і ремонт 
обладнання та зменшить споживання  палива на 157,4 тис. т у. п.; зменшити 
щорічне споживання природного газу при виробництві теплової енергії на 548 –
 678 млн м3 (630–780 тис. т у. п.); створити в Україні новий 
високотехнологічний сектор енергетики та нові робочі місця для 
висококваліфікованого персоналу енергетики і машинобудування. 

Наукові дослідження щодо підвищення маневрової здатності ТЕЦ України 
шляхом їх технологічної трансформації в високоманеврені когенераційні 
комплекси, які застосовуватимуть для своєї роботи широкий спектр 
інноваційних технологій ефективної генерації електричної та теплової енергії, її 
перетворення та акумулювання є актуальними і мають велике науково-
практичне, економічне та соціальне значення.  
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ГАЗУ 
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CFD-MODELING OF ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS  
OF BOILER DKVR-10-13 OPERATION WITH HYDROGEN ADDITION  

TO NATURAL GAS 
1,2Vorobyov M. V., PhD; 1,2Baranyuk O. V., PhD; 1Ryabtsun R. S. 
1 – National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorskyi Kyiv 

Polytechnic Institute" 
2 – Thermal Energy Technology Institute of the NASU 

The paper is focused on the prediction of the formation of nitrogen oxides 
(NOx) during the combustion of natural gas with the addition of hydrogen in a hot 
water boiler type DKVR-10-13. The study was performed using CFD-modeling 
methods by using the Ansys-Fluent application package. The modeling used a 
standard method of predicting the formation of NOx by means of this software 
package. The processes of hydrodynamics and heat exchange were simulated when 
replacing natural gas with hydrogen in the boiler in the range of [Н2] = 0 – 50% 
(vol.). It was found that the replacement of natural gas with hydrogen can reduce NOx 
emissions. 

 
Проблема зменшення використання викопних вуглеводнів, зокрема 

природного газу, для України є надзвичайно актуальною, особливо враховуючи 
військову агресію РФ. Крім того для енергетики, промисловості та транспорту 
сьогодення важливими є питання захисту навколишнього середовища, 
декорбанізації атмосфери та зменшення шкідливих викидів оксидів азоту. 

На сучасному етапі розвитку енергетики все більшого розповсюдження 
отримують водневі технології, так зокрема, водень вже достатньо широко 
використовують як автомобільне паливо [1], ведуться роботи по його 
використанню в енергетиці та комунально-побутовому секторі при заміщенні 
природного газу шляхом домішування водню в газові мережі [2, 3]. 

Відомо, що для водню, як палива, характерна більш низька теплотворна 
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здатність (Qнр = 10,79 МДж/м3) та густина ( = 0,09 кг/м3) порівняно з 
природним газом (Qнр = 35,9 МДж/м3,  = 0,72 кг/м3), то при заміщенні 
останнього воднем знижується теплота згорання сумішевого палива (віднесена 
до м3 суміші при нормальних умовах) порівняно з природним газом. Таким 
чином, для умови підтримки введеної в топку котла кількості теплоти 
збільшується витрата палива і змінюються режими роботи пальників. 

Враховуючі описані особливості щодо заміщення палив до пальників 
висуваються підвищені вимоги стосовно розширення меж регулювання їх 
потужності за рахунок зміни пускових тисків палива, ефективності та 
стабільності роботи при дотриманні нормативних показників по емісійним 
характеристикам утворення шкідливих речовин. Відомо, що для забезпечення 
необхідних рівнів викидів NOх і CO, необхідно використовувати такі пальники, 
які забезпечують ступеневе спалювання, причому кожна зона горіння 
оптимізується на певний режим роботи для забезпечення зниження NOх [4]. 

Відомо, що використання водню як моторного палива для автотранспорту, 
забезпечує суттєве (на порядок) зниження емісії оксидів азоту у порівнянні 
класичними вуглеводнеми моторними паливами [5, 6].  

Останні експериментальні дослідження стосовно використання водню при 
заміщенні природного газу в комунально-побутовому секторі [7] показують 
зниження утворення оксидів азоту (ΝΟx) для побутового двоконтурного котла 
«MICRA DUO CS 24» фірми «RÖDA», причому максимальна концентрація 
водню в суміші з природним газом складала 50% (об.). 

Таким чином, при заміщенні основного палива-природного газу воднем 
актуальною і важливою є задача моделювання характеристик роботи паливного 
(котельного) обладнання шляхом використання сучасних програмних 
комплексів з визначення енергетичних та екологічних характеристик роботи 
обладнання. Використання відповідних розрахункових процедур є набагато 
простішим та дешевшим заходом порівняно з прямими фізичними 
експериментами та вимірюваннями. 

В роботі виконано CFD-моделювання процесів спалювання газоподібного 
палива в топці парового водотрубного котла ДКВР 10-13 за допомогою 
математичної моделі з використанням пакета прикладних програм Ansys-Fluent. 
Модель побудована згідно відомих креслеників котла. При моделюванні 
використовувалась стандартна методика прогнозування утворення NOx 
засобами цього програмного комплексу. Розрахункова область топкової камери 
котла та конвективних газоходів представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Загальний вигляд розрахункової області: а – ізометрія; б – вид в плані 

(стрілками показано напрям руху димових газів). 

В якості пальника використовувався стандартний осьовий двоступеневий 
пальник ГМГ-5 з газорозподілом палива круглими струменями, що подаються у 
потік окислювача перпендикулярною системою струменів. 

Математична модель процесу, що досліджується містить системи 
диференціальних рівнянь руху, нерозривності і переносу i-го компонента 
суміші та вирішується чисельними методами в середовищі Ansys-Fluent. 
Засобами ANSYS-Fluent, розраховане утворення як теплових, так і швидких 
NOx. Модель враховує турбулентному-хімічну взаємодію дозволяє 
обчислювати освіту NOx з урахуванням впливу турбулентних пульсацій на 
осереднені за часом швидкості реакції. Для прогнозування концентрації 
радикала О, необхідної для прогнозування теплового NOx використовується 
модель часткової рівноваги. В роботі прийнято, що процентне співвідношення 
вмісту водню до об’єму паливо-повітряної суміші становить [H2] = 10, 20, 30, 
40, 50 % (об.). 

В якості алгоритму рішення обраний неявний алгоритм встановлення 
(Pressure Based Implicit). Розрахунок зроблений в стаціонарній постановці 
(Steady). Це припущення зроблено для скорочення ресурсів і часу, що 
витрачається на розрахунок. 

Відомо, що для розглянутого класу задач, високої обчислювальної 
ефективністю володіє Realisable k- модель турбулентності. Цю модель автори 
використовували в якості розрахункової. 

В якості граничних умов на непроникних стінках задавалося умова 
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рівності нулю всіх компонентів вектора швидкості. При формуванні граничних 
умов, врахована незмінність кількості теплоти, що вноситься в топку сумішшю. 

Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що розподіл температур 
димових газів в середині котельного агрегату і траєкторії руху потоку в області 
розташування пальника для всіх досліджених випадків процентного 
співвідношення вмісту водню до об’єму паливо-повітряної суміші є схожим. 
Приклад отриманих при розрахунках полів температур та швидкостей в 
топковій камері котла для випадку заміщення [Н2] = 10% (об.) представлено на 
рис. 2. 

Випадок спалювання метану
СН4 + 2О2 →СО2 + 2Н2О

 
Рис. 2. Розподіл температур і швидкостей потоків продуктів згоряння в 

топковій камері котла ДКВР-10-13 

Приклад результатів моделювання утворення NOx в топці котельного 
агрегату представлено в вигляді кількості частин на мільйон (проміле) – NOx 
[ppm] для випадку заміщення [Н2] = 10% (об.) представлено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Розподіл утворення оксидів азоту в топковій камері котла ДКВР 10-13. 
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З метою порівняння результатів моделювання з відомими даними викидів 
окислів азоту була проведена відповідна валідація CFD-моделі з даними 
режимної карти котла типу ДКВР 10-13. За даними режимної карти котла 
ДКВР 10-13 при роботі на номінальній потужності рівень утворення NOx 
складає ~190…200 мг/м3 (дані надано співробітником Інституту газу НАН 
України Горбуновим О. В.), що відповідає ~95…100 ppm. Даний рівень оксидів 
азоту добре співвідноситься з результатами CFD-моделювання, який для 
чистого метану склав 105 ppm. 

Результати CFD-моделювання емісії NOx при різному процентному вмісту 
водню в паливній суміші з метаном [Н2] = 0…50% (об.) представлено на рис. 4. 

 
Рис. 4. Емісія оксидів азоту (NOx, ppm) на виході з топкової камери 

водогрійного котла типу ДКВР-10-13 в залежності від процентного вмісту 
водню в паливній суміші з метаном. 

Аналіз отриманих за допомогою CFD-моделювання даних свідчить, що зі 
збільшенням процентного співвідношення вмісту водню в паливо-повітряній 
суміші емісія викиду окислів азоту зменшується. Отриманий характер 
зменшення емісії оксидів азоту при заміщенні воднем метану у паливі 
відповідає характеру результатів експериментальних досліджень [7]. 

Таким чином, комп’ютерне моделювання дозволяє проводити попередню, 
досить точну оцінку емісійних характеристик спалювання газоподібних палив 
різного складу. Отримані дані численних розрахунків можуть бути використані 
при проектуванні та оцінці роботи енергетичного обладнання. 
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produced by HPPs for the period 2025–2050 are given. 
 

Гідроенергетичні ресурси поряд із вітро- та сонячними ресурсами 
належать до відновлюваних джерел енергії, їх використання в Україні 
становить близько 11 млрд кВтгод. Найбільше значення для гідроенергетики 
має кліматообумовлена зміна стоку рік. Зниження припливу води у 
водосховище ГЕС призводить до скорочення виробництва гідроелектроенергії, 
а зростання притоку збільшує вироблення енергії. При цьому при зміні 
кліматичних умов гідроенергетичний потенціал експлуатації ГЕС може 
змінитися та призвести до зміни об'єму стоку. Зміни інтенсивності та частоти 
екстремальних погодних явищ (повінь та посух) можуть призвести до 
зменшення виробництва електроенергії [1]. 

У теплу пору року збільшується підвищення температури повітря, що у 
поєднанні з можливим дефіцитом опадів може призвести до зменшення водних 
ресурсів, доступних для охолодження ТЕЦ та АЕС. Збільшення кількості днів із 
температурою повітря +25 °С негативно позначиться на передачі 
електроенергії, оскільки з підвищенням температури повітря потужність ЛЕП 
знижується, а втрати потужності збільшуються [2]. Температура на всій 
території України зросла порівняно з багаторічними нормами на +2,5…+3,0°C. 
Стійке підвищення температури повітря спостерігається у всі сезони. Значення 
середньомісячних температур у січні, березні та жовтні зазвичай перевищують 
норму на 4–7 °C [3, 4]. 

В роботі проведено аналіз модельних даних для визначення загальних 
тенденцій зміни клімату за усередненими кліматичними характеристиками на 
всій території України [5]. Для цього отримано середні значення прогнозованих 
рядів даних, які мали усереднення, внаслідок чого отримано набори даних, і за 
місячними даними розраховано температури повітря та кількість опадів, 
середні за сезони, рік та десятиріччя XXI ст. Протягом періоду, що 
досліджується (2025–2050 рр.), спрогнозовано стійке підвищення температури 
повітря. 

Усереднене значення підвищення температури повітря в 2010–2020 роках 
по відношенню до періоду дослідження 2001–2010 рр. становить 0,3–0,1 ºС та 
0,2ºС [5]. У 2030 р. та 2040 р. прогнозується підвищення середньорічної 
температури повітря на 1,8ºС. До середини ХХІ ст. (2050 р.) прогнозується 
підвищення температури до періоду дослідження 2001–2010 рр. від 0,2 до 2,1ºС. 
Отже, до кінця ХХІ ст. прогнозують підвищення температури усереднене на 
всій території України щодо 2001–2010 років від 0,7 до 3,0 ºС.  
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На рис. 1 наведено графіки залежності обсягу виробництва електроенергії 
ГЕС від середньорічних значень температури і кількості опадів за 1996–
2020 рр. Для розрахунку використано статистичні дані середньорічних 
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produced by HPPs for the period 2025–2050 are given. 
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[7], очікується, що станом на кінець ХХ сторіччя середньорічні температури 
повітря можуть зрости на 1,2–3 °C до середини і на 1,6–3,5 °C до кінця ХХІ 
століття, а за сценарієм високої концентрації парникових газів RCP8.5 [7] на 
кінець ХХ сторіччя можливе зростання середньорічних температур на 1,7–
4,1 °C до середини та на 3,4–6,2 °C до кінця ХХІ сторіччя.  

При цьому річна кількість опадів варіюється по всій Україні: дуже вологі й 
дуже посушливі роки. Очікується, що ця мінливість збережеться і в 
майбутньому. Очікується, що прогнозоване підвищення температури, нестача 
води й екстремальні погодні явища збільшать попит на електроенергію та 
поставлять під загрозу її постачання через навантаження на інфраструктуру. 

На рис. 2 наведено графіки середньорічних температур згідно 
статистичним даним за 2000–2020 роки та зміни середньорічних температур, 
що прогнозуються, у 2025–2050 роках.  

Обсяги виробництва електроенергії gHPPi, що прогнозуються, для i-го року 
згідно отриманого середньорічного значення температури tfc розраховуються за 
формулою gHPPi = a tfc+b, де a і b – коефіцієнти рівняння (див. рис. 1, а), 
a = 2002,2 і b = 28566. 

 
Рис. 2. Зміни середньорічних температур повітря за сценаріями  

RCP4.5 і RCP8.5 
В таблиці наведено розрахунки очікуваних середньорічних температур і 

обсягів виробництва електроенергії гідроелектростанціями України до 2050 р. 
за сценаріями помірної концентрації парникових газів RCP4.5 і високої 
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концентрації парникових газів RCP8.5 з очікуваними максимальним і середнім 
приростом температур відповідно Δt=3ºC і Δt=2,1ºC та Δt=4,1ºC і Δt=2,9ºC 
(температури 2000–2020 років – статистичні дані [5]). 

Таблиця 1. Середньорічні температури та обсяги виробництва електроенергії 
ГЕС України у 2000–2050 р. 

Рік RCP4.5 RCP8.5 
Δt=3ºC Δt=2,1ºC Δt=4,1ºC Δt=2,9ºC 

t пр gHPP t пр  t пр  t пр  
2000 8,2 12148 8,2 12148 8,2 12148 8,2 12148 
2005 8,5 11547 8,5 11547 8,5 11547 8,5 11547 
2010 8,4 11748 8,4 11748 8,4 11748 8,4 11748 
2015 9,3 9946 9,3 9946 9,3 9946 9,3 9946 
2020 9,9 8744 9,9 8744 9,9 8744 9,9 8744 
2025 10,1 8277 9,3 9907 11,0 6522 9,9 8673 
2030 10,7 6996 9,9 8729 11,3 6006 10,2 8207 
2035 10,5 7636 9,6 9318 10,9 6694 9,9 8828 
2040 10,7 7209 9,8 8925 11,9 4800 10,7 7119 
2045 11,0 6568 10,1 8336 12,0 4456 10,9 6808 
2050 11,2 6141 10,3 7943 12,3 3939 11,1 6342 

Проведений аналіз дозволяє оцінити вплив кліматичних змінних (таких як 
опади та температура) на виробництво електроенергії гідроелектростанціями в 
умовах зміни клімату. У разі потепління клімату підвищується вразливість 
ГЕС. Причиною цього є зменшення основних джерел живлення гірських річок 
внаслідок зменшення кількості атмосферних опадів у вигляді снігу та 
інтенсивного танення сезонного снігового покриву [6]. 
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УДК 662.6 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СУПРОВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ 
ТРИПІЛЬСЬКОЇ ТЕС З ВИКОРИСТАННЯМ НЕПРОЕКТНИХ ПАЛИВ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
Чернявський М. В., д.т.н., с.н.с.; Провалов О. Ю., к.т.н.;  

Косячков О. В., к.т.н.  
Інститут теплоенергетичних технологій (ІТЕТ) НАН України 

SCIENTIFIC AND TECHNICAL SUPPORT FOR ENSURING THE WORK 
OF THE TRIPIL’SKA TPP WITH THE USE OF NON-PROJECT FUELS 

UNDER THE MILITARY STATE 
Chernyavskyi M. V., Dr. Tech. Sc., Senior Researcher;  

Provalov O. Yu., Cand. Tech. Sc.; Kosyachkov O. V., Cand. Tech. Sc. 
Thermal Energy Technology Institute of the NASU 

The work is devoted to the elimination of thermal breaks in the screen pipes of 
TPP-210A boilers of the Trypil’ska TPP, which were previously converted to 
bituminous coal burning, in the winter season of 2021–2022. It has been found that 
the cause of the damages was a combination of factors related to changes in boiler 
operation mode, to the features of furnace, thermohydraulic processes, and properties 
of imported fuel, which was supplied during this period. The damage stopped after 
the implementation of recommendations on operation modes and optimization of the 
fuel and air distribution on the burners. 

 
Переведені на газове вугілля за технічними рішеннями ІТЕТ НАН України 

антрацитові котлоагрегати ТПП-210А блоків 300 МВт Трипільської ТЕС [1] у 
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2018–2020 роках працювали безаварійно. У 2021 році в умовах суттєвих змін в 
режимах експлуатації та в паливній базі в цих котлах почались термічні 
розриви стінових екранних труб, здебільшого в зоні висотою кілька метрів над 
перетиском топки (рис. 1). Кожний такий розрив – це аварійний зупин блоку на 
кілька днів, значні витрати на ремонт і витрати газу на розпал іншого блоку. В 
грудні-лютому розриви почастішали до 5 на місяць, траплялись вони і при 
роботі на газі. В перші 20 днів березня міжаварійний проміжок зменшився до 2 
діб, що зробило проблему нестерпною. З початком війни станція залишилась 
без можливості залучення спеціалізованих пуско-налагоджувальних організацій, 
лише з науковим супроводом ІТЕТ НАН України.   

 
Рис. 1. Корпус котла ТПП-210А продуктивністю 950 т/год. на надкритичні 

параметри пари (обведено зону 90% термічних розривів екранних труб) 

Відомо [2], в тому числі з наших власних досліджень [3], що топка цього 
котла з перетиском, призначеним для інтенсифікації горіння антрациту, має 
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таку особливість, як збільшений тепловий потік на стінки над перетиском (рис. 
2, 3). При спалюванні антрациту коефіцієнт тепловіддачі від стінки до 
середовища при надкритичному тиску в основному врівноважує цей тепловий 
потік, та і в перші роки після переведення на газове вугілля проблем з екранами 
не було. 

 
Рис. 2. Зміна по висоті топки відносної температури газів (а) і величини 

теплового потоку на екрани (б) для напіввідкритої топки котла ТПП-210А  
при спалюванні антрациту [2] 

 
Рис. 3. Поля температур і густина теплового потоку на стінки топки котла  

ТПП-210А при спалюванні антрациту – розрахунок в програмі Ansys Fluent [3] 
51 

 

Виконаний в стислі терміни аналіз показав, що причиною пошкоджень 
екранних труб є не само по собі переведення котлів на спалювання газового 
вугілля, а сукупність чинників, пов’язаних зі змінами режиму роботи котлів, з 
особливостями топкових, теплогідравлічних процесів та властивостей 
непроектного імпортного палива, яке постачалось на ТЕС починаючи з другої 
половини 2021 року (рис. 4). Ці чинники доцільно розділити на дві великі групи, 
перша з яких визначає додаткове збільшення теплового потоку в зоні 
пошкоджень, друга – зменшення коефіцієнту тепловіддачі від стінки до 
пароводяного середовища у всіх або в окремих трубах. Вочевидь, обидві 
названі причини призводять до перегріву екранних труб і, як наслідок, до їх 
розриву. 

 
Рис. 4. Основні чинники термічних розривів екранних труб  

на котлах ТПП-210А 

Група чинників збільшення теплового потоку в зоні пошкоджень: 
 особливість конструкції котла з напіввідкритою топкою, що від початку має 
стрибкоподібне збільшення теплового потоку в зоні над перетиском; 
 відхилення геометрії факелу від розрахункової внаслідок неоптимального 
розподілу пилу та повітря по пальниках, понаднормативних присмоктів у 
топку, зменшення коефіцієнту витрати окисника в топці, тощо, призводять до 
його затягування та догоряння над перетиском, що додатково збільшує 
падаючий тепловий потік, причому, на відміну від спалювання антрациту, 
вторинний факел високореакційного газового вугілля над перетиском є 
коротким, що обумовлює високу щільність теплового потоку в цій зоні; 
 при спалюванні вугілля з тугоплавкою золою або природного газу гарнісажна 
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плівка застиглого шлаку на верхніх скатах перетиску поступово сплавляється і 
не відновлюється, що додатково збільшує сприйнятий тепловий потік. 

Переважну роль чиннику геометрії факелу підтверджено результатами 
замірів температури факелу австралійського та колумбійського вугілля 
двоспектральним пірометром ДПР-1 “Сова” в лютому 2022 року (рис. 5). 

  
а б  

Рис. 5. Температури факелу по висоті топки котла ТПП-210А при тепловому 
навантаженні корпусу 80%: а – за даними позонного теплового розрахунку,  

б – усереднені дані та діапазон варіації під час вимірювань  
на котлах ст. №№ 1, 3, 4  

Група чинників зменшення коефіцієнту тепловіддачі в трубах (з 
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урахуванням зменшення середнього навантаження на 1 корпус від 110–
115 МВт у 2017–2020 рр. до 100–105 МВт у 2021–2022 рр.): 
 при роботі на понижених навантаженнях зменшується середня масова 

швидкість середовища в екранних трубах, що зменшує тепловідведення від 
стінки в потік середовища та збільшує ризик виникнення випадкових 
розвірок (цей ефект посилюється у випадку розтягування факелу за перетиск 
внаслідок збільшення температури топкових газів, відповідного збільшення 
впорсків та додаткового зменшення витрати води в екранних панелях) [2]; 

 при роботі на докритичному тиску внаслідок виникнення зони кипіння 
виникає ризик “запирання” потоку парою в окремих трубах та/або 
нерівномірного розподілу середовища в колекторах, що значно збільшує 
вірогідність перегріву металу труб з найменшим потоком середовища [4]; 

 прискорення утворення внутрішніх відкладень при роботі на часткових 
навантаженнях (внаслідок уповільнення швидкості руху середовища в 
трубах), на ковзному тиску (внаслідок зменшення розчинності домішок), при 
частих пусках-зупинах котла (внаслідок розтріскування та відшарування 
захисної оксидної плівки) та при збільшенні теплового потоку на екран [5]. 

За даними Трипільської ТЕС, кількість внутрішніх відкладень в зонах 
пошкоджень є меншою за допустиму за нормативами [6], що визначає їх 
некритичну роль в пошкодженнях екранів. Натомість, визначну роль чинника 
“запирання” потоку парою при роботі на докритичному тиску підтверджено 
тим, що після прийняття рекомендації ІТЕТ про дотримання параметрів 
надкритичного тиску в усьому робочому діапазоні навантажень котлів аж до 
здійснення режимно-налагоджувальних випробувань з оптимізацію розподілу 
факелу, з 23 березня по кінець травня відбулось лише 4 пошкодження екранів, 
тобто, середній міжаварійний проміжок збільшився від 2 діб до понад 2 тижнів. 

У травні 2022 на котлах ст. №№ 1, 4 відбулись випробування з елементами 
оптимізації режимів пилоприготування і спалювання австралійського (з 
тугоплавкою золою) та колумбійського (з підвищеною вологістю) вугілля. На 
корпусі 1Б за рахунок збільшення температури аеросуміші до 90оС, вмісту 
кисню в сушильному агенті до 15,3%, збільшення витрати пилу на середні 
пальники та витрати повітря в центральні канали пальників вдалося суттєво 
покращити умови займання факелу, про що свідчило збільшення світимості у 
видимому перерізі каналів пальників, зменшення температури факелу перед 
ширмами та температури топкових газів в поворотній камері. На корпусі 4Б 
було виявлено меншу витрату повітря на фронтові пальники (за рахунок різної 
протяжності повітропроводів та часткове заклинення шиберів) та меншу 
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витрату пилу на тилові пальники (за рахунок більшої протяжності 
пилопроводів та зношення сопел парових ежекторів системи ПВКр). Внаслідок 
цього в районі перетиску тилова частина факелу з надлишком окисника 
зустрічається з фронтовою частиною факелу з продуктами неповного горіння, в 
результаті над перетиском формується “вторинний факел” з додатковим 
локальним збільшенням температури. Посилює негативний ефект неповного 
згоряння в частині пальників недостатній надлишок повітря в топці, 
викликаний сполученням недостатньої продуктивності димосмоку, 
понаднормативних присмоктів та перетоків гарячого повітря в димові гази в 
РВП. Після часткового усунення нерівномірності розподілу пилу та повітря по 
пальниках умови займання та розподіл температур факелу по висоті 
покращились, а термічні розриви екранів припинились навіть після повернення 
на режим ковзного тиску на мінімальних навантаженнях.  

Таким чином, встановлення чинників збільшення теплового потоку і 
зменшення тепловіддачі в трубах в зоні пошкоджень та впровадження заходів 
щодо їх усунення дозволило припинити термічні розриви екранів котлів блоків 
300 МВт Трипільської ТЕС, що є вкрай важливим для забезпечення 
безперебійної роботи ТЕС в умовах воєнного стану. До початку опалювального 
сезону планується вирішити проблему понаднормативних присмоктів та 
перетоків, що має як оптимізувати топкові процеси за рахунок збільшення 
надлишку повітря в топці, так і зменшити обмеження котлів по тепловому 
навантаженню. 
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Provalov O. Yu., Cand. Tech. Sc.  
Thermal Energy Technology Institute of the NASU 

The work contains the concept, selection and calculation justification of 
technical solutions for the reconstruction of boilers TP-15, TP-47 of the LLC 
"EURO-RECONSTRUCTION" CHPP in Kyiv, designed for burning anthracite, with 
their conversion to bituminous coal with maximum use of available equipment. 

 
З розгортанням повномасштабної військової агресії РФ проти України 

постачання проектного палива – донецького антрациту, а також антрациту і 
пісного вугілля походженням з країни-агресора, для потреб ТЕЦ ТОВ «ЄВРО-
РЕКОНСТРУКЦІЯ» (раніше – Дарницька ТЕЦ м. Києва) стало неможливим, 
імпорт цих марок – вкрай ускладненим. Враховуючи дорожнечу та очікуваний 
дефіцит природного газу, постала задача переведення котлів ТП-15, ТП-47 на 
спалювання кам’яного вугілля газової групи. Мета роботи – розробка концепції, 
вибір та розрахункове обґрунтування технічних рішень для реконструкції 
основного і допоміжного обладнання котлів до початку опалювального сезону і 
з максимальним використанням наявного обладнання для її здешевлення. 

Виготовлені у 1957–1958 рр. котли типів ТП-15, ТП-47 – однобарабанні 
без промперегріву пари, П-подібного компонування, паропродуктивністю 
220 т/год., Р = 110 кгс/см2, Т = 540 оС, топкова камера відкрита, з рідким 
шлаковидаленням (рис. 1). Водяний економайзер (ВЕ) складається з двох 
ступенів, що встановлені у розсічку з трубчастим повітропідігрівником, перший 
ступінь якого за ходом повітря має два яруси та розташований під першим 
ступенем ВЕ. Другий ступінь має один ярус і розташований між першим та 
другим ступенями ВЕ.   

Котли мають однакові розміри, відрізняються лише геометрією поду (у 



5555 
 

УДК 662.6 

ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ З МАЛОВИТРАТНОГО ПЕРЕВЕДЕННЯ 
АНТРАЦИТОВИХ КОТЛОАГРЕГАТІВ ТП-15, ТП-47 ТЕЦ ТОВ “ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЦІЯ” НА СПАЛЮВАННЯ ГАЗОВОГО ВУГІЛЛЯ 
Чернявський М. В., д.т.н., с.н.с.; Мірошниченко Є.С.; Провалов О.Ю., к.т.н.  

Інститут теплоенергетичних технологій НАН України 

TECHNICAL SOLUTIONS FOR THE LOW-COST CONVERSION  
OF ANTHRACITE BOILER UNITS TP-15, TP-47 OF THE LLC "EURO-

RECONSTRUCTION" CHPP TO BITUMINOUS COAL BURNING 
Chernyavskyi M. V., Dr. Tech. Sc., Senior Researcher; Miroshnichenko Ye. S.; 

Provalov O. Yu., Cand. Tech. Sc.  
Thermal Energy Technology Institute of the NASU 

The work contains the concept, selection and calculation justification of 
technical solutions for the reconstruction of boilers TP-15, TP-47 of the LLC 
"EURO-RECONSTRUCTION" CHPP in Kyiv, designed for burning anthracite, with 
their conversion to bituminous coal with maximum use of available equipment. 

 
З розгортанням повномасштабної військової агресії РФ проти України 

постачання проектного палива – донецького антрациту, а також антрациту і 
пісного вугілля походженням з країни-агресора, для потреб ТЕЦ ТОВ «ЄВРО-
РЕКОНСТРУКЦІЯ» (раніше – Дарницька ТЕЦ м. Києва) стало неможливим, 
імпорт цих марок – вкрай ускладненим. Враховуючи дорожнечу та очікуваний 
дефіцит природного газу, постала задача переведення котлів ТП-15, ТП-47 на 
спалювання кам’яного вугілля газової групи. Мета роботи – розробка концепції, 
вибір та розрахункове обґрунтування технічних рішень для реконструкції 
основного і допоміжного обладнання котлів до початку опалювального сезону і 
з максимальним використанням наявного обладнання для її здешевлення. 

Виготовлені у 1957–1958 рр. котли типів ТП-15, ТП-47 – однобарабанні 
без промперегріву пари, П-подібного компонування, паропродуктивністю 
220 т/год., Р = 110 кгс/см2, Т = 540 оС, топкова камера відкрита, з рідким 
шлаковидаленням (рис. 1). Водяний економайзер (ВЕ) складається з двох 
ступенів, що встановлені у розсічку з трубчастим повітропідігрівником, перший 
ступінь якого за ходом повітря має два яруси та розташований під першим 
ступенем ВЕ. Другий ступінь має один ярус і розташований між першим та 
другим ступенями ВЕ.   

Котли мають однакові розміри, відрізняються лише геометрією поду (у 
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котла ТП-15 – крутоскатний, ТП-47 – похилий) та пальників. Обидва котла 
обладнані двома ярусами тангенціальних кутових прямоточних пальників. У 
котла ТП-15 вони об’єднані в єдиний блок з чергуванням по висоті (починаючи 
зверху): вторинне повітря, аеросуміш, вторинне повітря, аеросуміш, скидне 
повітря з пилосистеми (рис. 2, а). В котлі ТП-47 розташовано два яруси 
однакових пальників, в яких вторинне повітря подається через центральний, 
аеросуміш – через два крайні канали (рис. 2, б); скидні пальники також 
розташовані під пальниками нижнього ярусу. 
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Рис. 1. Поперечний розріз котлів ТП-15 (а) і ТП-47 (б) 
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Рис. 2. Кутові прямоточні пальники котлів ТП-15 (а, двоярусний блок 

пальників) і ТП-47 (б, пальник одного з ярусів) 
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Кожен з котлів від початку оснащений двома індивідуальними 
замкнутими пилосистемами з КБМ і проміжними бункерами пилу, з сушильним 
агентом – повітрям і транспортом пилу до пальників гарячим повітрям (рис. 3). 
Малий перепад висот між пиложивильниками і пальниками – менше 2,4 м – 
обумовлює неможливість застосування при реконструкції системи транспорту 
пилу високої концентрації під розрідженням, апробованої при реконструкції 
котлів ТПП-210А Трипільської ТЕС. Стиснена компоновка котельного корпусу 
зробила неможливою також застосування газової сушки із встановленням 
громіздких димосмоків рециркуляції газів з системами газоочищення. 
 

 
Рис. 3. Схема пилосистем котлів ТП-15 і ТП-47 

З урахуванням аналізу варіантів реконструкції та стислого терміну її 
реалізації, в якості основного технічного рішення для переведення котлів ТП-15, 
ТП-47 на газове вугілля з дотриманням норм безпечної експлуатації 
пилосистем та з максимальним використанням існуючого обладнання обрано 
переведення існуючих пилосистем з сушки гарячим повітрям на сушку 
сумішшю гарячого (ГП) та холодного повітря (ХП) зі зниженням температури 
аеросуміші за млином до 70 оС, а з транспорту пилу до пальників гарячим 
повітрям – на транспорт слабопідігрітим повітрям (СПП) зі зниженням 
температури аеросуміші перед пальником до не більше 160 оС (рис. 4). 
Технологія пиловидного спалювання з рідким шлаковидаленням, котли та 
пальникові пристрої при цьому залишаються без суттєвих змін. В майбутньому 
передбачено встановлення димосмоків інертних газів з їх відбором за 
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електрофільтрами для забезпечення розширення допустимого діапазону 
температур в режимах пуску та вихолощування млинів. 

 
Рис. 4. Принципова схема пилосистем котлів ТП-15, ТП-47 після реконструкції 

з переведенням на газове вугілля 

Для реалізації цього технічного рішення необхідно забезпечити: 
 місце відбору слабопідігрітого повітря необхідної температури; 
 належну сушильну продуктивність пилосистем, належний запас температури 

аеросуміші по точці роси; 
 швидкість аеросуміші в пилопроводах не менше 25 м/с згідно з нормами; 
 швидкості та надлишки повітря в каналах основних пальників та в амбразурі 

скидного сушильного агенту (СА) згідно з нормами для газового вугілля. 
Обґрунтування обраних технічних рішень виконувалось за допомогою 

повірочних теплових розрахунків котлів, позонних розрахунків топкових 
камер, витратно-теплових розрахунків пилосистем і витратно-швидкісних 
розрахунків пилопроводів та пальників. Було, зокрема, встановлено: 
 в діапазоні навантаження 70–100% температура газів в районі льотки для 

обох котлів перевищує 1600 оС, що забезпечує рідке шлаковидалення без 
підсвічування, а на виході з топки не перевищує 1100 оС, що свідчить про 
відсутність ризику шлакування ширм; 
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 температура повітря на виході з першого ступеню повітропідігрівника 
становить близько 170 оС, що забезпечує безпечну температуру на вході до 
пальників як при заповнених пилопроводах, так і в режимах пуску та зупину; 
 для забезпечення належної швидкості в пилопроводах, швидкостей та 

надлишків повітря  в каналах пальників слід зменшити продуктивність 
млинових вентиляторів (МВ) з 45–50 до 40 тис. м3/год., а пилопроводи 
замінити з діаметру 426х10 мм на 377х12 мм; 
 збільшення витрати холодного повітря на млини потребує його подачі на вхід 

млинів від дуттьових вентиляторів по трубопроводах з шиберами для 
регулювання температури сушильного агенту (табл.1). 

Таблиця 1. Основні показники пилосистем та пальників до і після реконструкції 
Котел ТП-15 ТП-47 

До/після реконструкції До Після До Після 
Марка вугілля А Г А Г 

Витрата вугілля на 1 млин, т/год. 14,70 14,59 14,70 14,59 
Продуктивність МВ, тис. м3/год. 45,0 40,0 45,0 40,0 

Витрата ГП, тис. м3/год. 39,1 26,5 39,1 26,5 
Присадка ХП, тис. м3/год. 6,5 12,5 6,5 12,5 
Присмокт ХП, тис. м3/год. 8,0 8,0 8,0 8,0 
Температура за млином, оС 110 70 110 70 
Вміст вологи в СА, % об. 7,5 7,3 7,5 7,3 

Точка роси, оС 41,6 41,1 41,6 41,1 
Швидкість в скидному пилопроводі, м/с 48,3 42,9 48,3 42,9 

Температура аеросуміші, оС 254,7 143,3 254,7 143,3 
Швидкість аеросуміші в пилопроводі, м/с 18,6 25,4 18,6 25,4 

Швидкість в каналах первинної аеросуміші, м/с 16,5 17,4 21,6 22,7 
Швидкість в каналах вторинного повітря, м/с 32,4 29,1 39,9 35,9 

Швидкість в каналі скидного СА, м/с 62,4 55,5 43,9 39,0 
 в каналах первинної аеросуміші 0,20 0,28 0,20 0,28 
 в каналах вторинного повітря 0,53 0,50 0,53 0,50 

 в каналі скидного СА 0,34 0,34 0,34 0,34 
 

Результати розрахунку пилосистем та пальників, наведені в табл. 1, 
свідчать про виконання нормативних вимог безпечної експлуатації пилосистем 
та норм проектування прямоточних пальників на газовому вугіллі. 
Реконструкцію двох котлів ТП-15 і одного ТП-47 планується завершити до 
кінця жовтня 2022 року. 
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ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ NOХ ПРИ РОЗПОДІЛЕННІ ТЕПЛОВОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ ПО ВИСОТІ ТОПКИ КОТЛА 
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Національний технічний університет України  
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REDUCTION OF EMISSIONS IN BOILERS NOx BY EQUAL 
DISTRIBUTION OF THE HEAT LOAD OVER THE HEIGHT OF FIREBOX 

Lohvyniuk M., Novakivkiy Y., PhD, Assoc. Prof. 
National Technical University of Ukraine  

«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» 
The purpose of this article is to analyze the mathematical model of the system of 

the stepped scheme of fuel combustion, the calculation of the formation of nitrogen 
oxides along the height of the boiler furnace, with different distributions of heat loads 
along the height of the combustion chamber. The presented results allow determining 
the total amount of nitrogen oxides formed in the boiler, which makes it possible to 
ensure the environmental performance of the boiler when regulating the air 
concentration by burner tiers. From the analysis of the calculations carried out, the 
following conclusions can be drawn; the operation of the boiler with environmental 
indicators that meet the regulatory values of the European Directive 2010/75 / EU is 
possible only at a load below 40%. After the reconstruction of the burner system and 
adjustment of the air supply system, subject to the above-mentioned environmental 
standards, the boiler output can be increased up to 80%. 

 
Заміни стандартних пальників запропоновано на прикладі котлоагрегату  

Е-58-18-280, що розташовані в два яруси (для газомазутного палива) або 
одноярусне для твердого, на пристрої меншої потужності, але зі збільшенням їх 
кількість та розташувати по кутах топки в чотири яруси. Таке рішення дозволяє 
розтягнути зону активного горіння по висоті топки, що в свою чергу призведе 
до рівномірного розподілення теплового навантаження на екранні труби по 
висоті топки, зокрема в зоні активного горіння. На рис. 1 представлено 
розбиття топки на зони горіння. Розподіл на чотири зони горіння топки та зону 
активного горіння виконано по рекомендаціям літератури [1].  

При будь-якій компоновці пальникових пристроїв вони розташовуються в 
зоні активного горіння (зона АГ). Але при одноярусному розташуванні зона 
активного горіння має висоту 3,2 м, при двоярусному розташуванні зона 
активного горіння має висоту 3,66 м, а при чотириярусному – 4,4 м. 
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при двоярусному 560 кВт/м2, та при чотириярусному 510 кВт/м2.  

 

Рис. 2. Питоме теплове навантаження при одно-, дво- та чотириярусному 
розташуванні пальників [2] 



6160 
 

УДК 621.184.24:621.182.23 
ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ NOХ ПРИ РОЗПОДІЛЕННІ ТЕПЛОВОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ ПО ВИСОТІ ТОПКИ КОТЛА 
Логвинюк М. О.; Новаківський Є. В., к.т.н., доц. 

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

REDUCTION OF EMISSIONS IN BOILERS NOx BY EQUAL 
DISTRIBUTION OF THE HEAT LOAD OVER THE HEIGHT OF FIREBOX 

Lohvyniuk M., Novakivkiy Y., PhD, Assoc. Prof. 
National Technical University of Ukraine  

«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» 
The purpose of this article is to analyze the mathematical model of the system of 

the stepped scheme of fuel combustion, the calculation of the formation of nitrogen 
oxides along the height of the boiler furnace, with different distributions of heat loads 
along the height of the combustion chamber. The presented results allow determining 
the total amount of nitrogen oxides formed in the boiler, which makes it possible to 
ensure the environmental performance of the boiler when regulating the air 
concentration by burner tiers. From the analysis of the calculations carried out, the 
following conclusions can be drawn; the operation of the boiler with environmental 
indicators that meet the regulatory values of the European Directive 2010/75 / EU is 
possible only at a load below 40%. After the reconstruction of the burner system and 
adjustment of the air supply system, subject to the above-mentioned environmental 
standards, the boiler output can be increased up to 80%. 

 
Заміни стандартних пальників запропоновано на прикладі котлоагрегату  

Е-58-18-280, що розташовані в два яруси (для газомазутного палива) або 
одноярусне для твердого, на пристрої меншої потужності, але зі збільшенням їх 
кількість та розташувати по кутах топки в чотири яруси. Таке рішення дозволяє 
розтягнути зону активного горіння по висоті топки, що в свою чергу призведе 
до рівномірного розподілення теплового навантаження на екранні труби по 
висоті топки, зокрема в зоні активного горіння. На рис. 1 представлено 
розбиття топки на зони горіння. Розподіл на чотири зони горіння топки та зону 
активного горіння виконано по рекомендаціям літератури [1].  

При будь-якій компоновці пальникових пристроїв вони розташовуються в 
зоні активного горіння (зона АГ). Але при одноярусному розташуванні зона 
активного горіння має висоту 3,2 м, при двоярусному розташуванні зона 
активного горіння має висоту 3,66 м, а при чотириярусному – 4,4 м. 

61 
 

 

Рис. 1. Розбиття топки на зони горіння [2] 

На рисунку 2 зображено питоме теплове навантаження при одно-, дво- та 
чотириярусному розташуванні пальників. З графіку теплового навантаження на 
екранні труби топкової камери (рис. 2) видно, що зі зменшенням одиничної 
потужності пальників та зі збільшенням кількості ярусів призводить до 
зменшення питомого теплового навантаження. Так при одноярусному 
розташуванні максимальне питоме теплове навантаження складає 590 кВт/м2, 
при двоярусному 560 кВт/м2, та при чотириярусному 510 кВт/м2.  

 

Рис. 2. Питоме теплове навантаження при одно-, дво- та чотириярусному 
розташуванні пальників [2] 



62 62 
 

На основі проведених досліджень пропонується при багатоярусному 
розташуванні пальників застосувати ступеневе спалювання при рівномірній 
подачі палива по ярусам пальників з перерозподілом повітря при постійному 
сумарному об’ємі повітря при коефіцієнті надлишку повітря 1,06. 

Результати розрахунків NOx, для кожного з експериментів представлено в 
графічному вигляді на рисунку 3, де утворення NOx відповідає кожному 
пальнику, місцю введення кисню. 

а) б) 

в) г) 

д) ж) 

Рис. 3. Зміна концентрації NOx: а) експеримент 1; б) експеримент 2;  
в) експеримент 3; г) експеримент 4; д) експеримент 5; ж) експеримент 6 [3] 

З представлених даних та проведених розрахунків оптимальними 
варіантами є експерименти 3 та 6, в яких сумарна кількість утворення NOx є 
мінімальним. Найгіршим варіантом є експеримент №2. Такі результати можуть 
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бути пояснені тим, що на зону 3 пальників (питома висота), приходиться 
максимальна температура активного горіння. Зменшуючи коефіцієнт надлишку 
повітря α=0,7–0,8 при максимальних температурах зменшується здатність до 
утворення NOx. В експерименті №4 відбулося навпаки, на зону максимальних 
температур прийшлось максимальне надлишок повітря, що призвело до 
максимального утворення NOx при потужності від 40 до 100%. Такі висновки 
підтверджуються графіками що представлені на рисунку 4. На рисунку 4 
представлено розподіл температури в зоні активного горіння по висоті топки 
для відповідних експериментів [3]. 

а) б) 

 
в) 

Рис. 4. Зміна температури в ЗАГ:  
а) експеримент 2; б) експеримент 3; в) експеримент 4 [3] 

При перерозподілі повітря на пальниках зокрема при зменшенні 
коефіцієнта надлишку повітря в зоні максимальних температур експерименти 
3-6, збільшується сумарний хімічний недопал в зоні активного горіння, при 
цьому q3 зростає на 40–60% при зниженні NOx на 20–35% [3].  

Після проведених розрахунків на базі отриманих експериментальних даних 
було встановлено оптимальний розподіл повітря при якому будуть забезпечені 
екологічні показники котла при збережені його навантаження, даний розподіл 
відповідає експерименту №6 [2, 4].  

Дані математичної моделі ступеневого спалювання палива та визначення 
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екологічних характеристик котла, було експериментально встановлено при 
яких потужностях можна експлуатувати котел, щоб відповідати екологічним 
нормативним значення директиви [5, 6]. В таблиці 1 наведено порівняння 
сумарної кількості NOx та потужність котла при яких котел експлуатується 
забезпечуючи екологічні норми. 

Таблиця 1. Порівняння сумарної кількості NOx та потужність котла, при яких 
котел експлуатується забезпечуючи екологічні норми [3] 

№ Стандартне розташування пальників (двоярусне) 
Bp, % 40 60 80 100 
NOx сумарне, г/м3 0,286 0,398 0,505 0,61 
№ Експеримент 3 (чотириярусне, ступеневе спалювання) 
Bp, % 40 60 80 100 
NOx сумарне, г/м3 0,21 0,23 0,26 0,3 
№ Експеримент 6 (чотириярусне, ступеневе спалювання) 
Bp, % 40 60 80 100 
NOx сумарне, г/м3 0,19 0,217 0,249 0,284 

З аналізу проведених розрахунків можна зробити наступні висновки. Що 
при експлуатації котла до реконструкції ми маємо можливість його роботи 
лише при 40% навантаженні, при зберіганні екологічних показників, але після 
реконструкції потужність можна збільшити до 80% за рахунок реконструкції 
топочної камери та зміни повітропроводів подачі повітря до пальників. 
Похибка розрахунку та експериментальних даних склала 8–12%. При 
збільшенні сумарного q3 на 40-60% ці втрати компенсуються зменшенням 
абсолютного q5 за рахунок підвищення потужності котла. 
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The E.O. Paton Electric Welding Institute (EWI) of the National Academy of 
Sciences of Ukraine, together with the Gas Institute of the National Academy of 
Sciences of Ukraine, a welding technology for the manufacture of promising samples 
of heat engineering equipment has been developed for the introduction. The samples 
of equipment – Radiative Recuperator with Secondary Emitters (RRSE) was 
deweloped at the Center for Energy Efficient Technologies (CEET) of the National 
Academy of Sciences, Ukraine.  

In the E.O. Paton EWI of the NAS of Ukraine are developed of technology for 
weldingbrazing units of knots T-like connections of thin tubes and connections of 
flanges to tubes, and connections of tube-boards to tubes. This technology is used for 
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ЗВАРЮВАННЯ-ПАЯННЯ ПІД ТИСКОМ Т-ПОДІБНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
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WELDING BRAZE UNINS OF KNOTS T-LIKE CONNEKTIONS OF THIN-
WALLED TUBES AND CONNEKTIONS OF FLANGES TO TUBES, AND 

CONNEKTIONS OF TUBE-BOARDS TO TUBES 
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2Soroka B. S., ScD (Eng.), Prof.; 3Senchyshyn V. S., PhD 
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The E.O. Paton Electric Welding Institute (EWI) of the National Academy of 
Sciences of Ukraine, together with the Gas Institute of the National Academy of 
Sciences of Ukraine, a welding technology for the manufacture of promising samples 
of heat engineering equipment has been developed for the introduction. The samples 
of equipment – Radiative Recuperator with Secondary Emitters (RRSE) was 
deweloped at the Center for Energy Efficient Technologies (CEET) of the National 
Academy of Sciences, Ukraine.  

In the E.O. Paton EWI of the NAS of Ukraine are developed of technology for 
weldingbrazing units of knots T-like connections of thin tubes and connections of 
flanges to tubes, and connections of tube-boards to tubes. This technology is used for 
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the production of promising samples of thermal power equipment, which are made of 
alloyed heat-resistant and corrosion-resistant steels. In the manufacture of heat 
engineering equipment, it is necessary to perform complex spatial seams as well as 
circumferential seams, both rotary and non-rotary, of different diameter ranges. 

 
При виготовленні теплотехнічного устаткування необхідно виконання 

складних просторових швів, а також кільцевих швів, як на поворотних, так і на 
неповоротних стиках на різних діапазонах діаметрів, що іноді викликає певні 
труднощі (Рис. 1–4). 

  
Рис. 1. Внутрішня секція 

теплообмінного рекуператора 
Рис. 2. Фланцеве з’єднання 

на внутрішній секції теплообмінного 
рекуператора 

  
Рис. 3. Загальний вигляд 

теплообмінного рекуператора 
Рис. 4. Фланцеві з’єднання 

теплообмінного рекуператора 
Виготовлення теплотехнічного устаткування включає також виконання 

зварювання із метою отримання зварних з’єднань труб із фланцями, із 
трубними дошками та Т-подібних з’єднань труб, у тому числі і різних діаметрів. 

Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України спільно із 
Інститутом газу НАН України розроблено для впровадження технологію 
зварювання на перспективних зразках теплотехнічного устаткування, які 
виготовляються із легованих, жаростійких і корозійностійких сталей. 

Наведений на рис. 1–4 зразок теплотехнічного устаткування – 
теплообмінний рекуператор є прикладом впровадження технології зварювання 
при виконанні складних просторових швів, а також кільцевих швів, як на 
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поворотних, так і на неповоротних стиках на різних діапазонах діаметрів [1].  
В Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона, розроблено технологію 

індукційного зварювання-паяння під тиском Т-подібних конструкцій та труб із 
фланцями і трубними дошками, яка здійснюється без розплавлення основного 
металу труби і фланця, при виконанні мінімального обсягу підготовчих 
операцій і без виконання операцій із забезпечення капілярних зазорів поміж 
з’єднувальними кромками [2–4] (Рис. 5, 6). 

  
Рис. 5. Зразок фланцевого з’єднання 

труби діаметром 70  6 мм із фланцем 
з зовнішнім діаметром 120 та 

товщиною стінки 6 мм 

Рис. 6. Мікрошлиф отриманого шву, 
збільшення у 800 разів. Товщина шву 

не більше 18 мкм 

Процес виконання методом індукційного зварювання-паяння під тиском 
з’єднань труб із фланцями і трубними дошками розроблено для тонкостінних 
труб малого діаметру – 114 мм и менше. Можливе поширення технології на 
з’єднання труб із фланцями в широкому діапазоні діаметрів труб. 

Переваги способу зварювання-паяння виробів під тиском: 
 формування з’єднання без розплавлення основного металу кромок виробів; 
 відсутність необхідності у забезпеченні капілярних зазорів між кромками 

виробів; 
 висока виробнича потужність процесу; 
 можливість автоматизації процесу зварювання-паяння під тиском. 

З’єднання труб із фланцями формується безпосередньо у процесі 
індукційного зварювання-паяння під тиском, при осадженні нагрітих крайок 
з’єднувальних деталей із утворенням розвинутої поверхні шву та його 
кристалізації під тиском. 

При цьому більш ніж 25% зони шву візуально не виявлено. Метал цієї зони 
шву складається із спільних зерен, які утворюються з металу заготівок. 
Залишки частини шву, яка спостерігається, не знижує характеристики міцності 
отриманого шву і являє собою сплав, основу якого складає метал з’єднувальних 
деталей, товщина шву є не більше 18 мкм, у порівнянні співпадає з глибиною 



6767 
 

поворотних, так і на неповоротних стиках на різних діапазонах діаметрів [1].  
В Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона, розроблено технологію 

індукційного зварювання-паяння під тиском Т-подібних конструкцій та труб із 
фланцями і трубними дошками, яка здійснюється без розплавлення основного 
металу труби і фланця, при виконанні мінімального обсягу підготовчих 
операцій і без виконання операцій із забезпечення капілярних зазорів поміж 
з’єднувальними кромками [2–4] (Рис. 5, 6). 

  
Рис. 5. Зразок фланцевого з’єднання 

труби діаметром 70  6 мм із фланцем 
з зовнішнім діаметром 120 та 

товщиною стінки 6 мм 

Рис. 6. Мікрошлиф отриманого шву, 
збільшення у 800 разів. Товщина шву 

не більше 18 мкм 

Процес виконання методом індукційного зварювання-паяння під тиском 
з’єднань труб із фланцями і трубними дошками розроблено для тонкостінних 
труб малого діаметру – 114 мм и менше. Можливе поширення технології на 
з’єднання труб із фланцями в широкому діапазоні діаметрів труб. 

Переваги способу зварювання-паяння виробів під тиском: 
 формування з’єднання без розплавлення основного металу кромок виробів; 
 відсутність необхідності у забезпеченні капілярних зазорів між кромками 

виробів; 
 висока виробнича потужність процесу; 
 можливість автоматизації процесу зварювання-паяння під тиском. 

З’єднання труб із фланцями формується безпосередньо у процесі 
індукційного зварювання-паяння під тиском, при осадженні нагрітих крайок 
з’єднувальних деталей із утворенням розвинутої поверхні шву та його 
кристалізації під тиском. 

При цьому більш ніж 25% зони шву візуально не виявлено. Метал цієї зони 
шву складається із спільних зерен, які утворюються з металу заготівок. 
Залишки частини шву, яка спостерігається, не знижує характеристики міцності 
отриманого шву і являє собою сплав, основу якого складає метал з’єднувальних 
деталей, товщина шву є не більше 18 мкм, у порівнянні співпадає з глибиною 



68 68 
 

штрихуватості поверхні кромок заготівок. 
Також розроблений спосіб індукційного зварювання-паяння під тиском, 

дозволяє зварювати труби із скляним і емалевим внутрішнім покриттям в 
трубопроводи у цехових, монтажних і польових умовах. 
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free operation of boiler and turbine equipment of thermal and nuclear power plants. 

69 
 

Violation of operating mode parameters contributes to an increase in the humidity of 
saturated steam due to the process of secondary removal of liquid drops from the 
louvered separators. 

To ensure the effective operation of separation devices, it is necessary to 
determine the features of the interaction of the liquid film that has formed on the 
surface of the shutter and steam, as well as the range of operating parameters, within 
which a stable flow regime of the liquid film is realized and there is no secondary 
drift. 

 
Досягти збільшення діапазону стабільної роботи сепараційного пристрою 

можливо шляхом екранування поверхні жалюзі шаром капілярно-пористого 
матеріалу (сіткове покриття) в структурі якого буде рухатись плівка. В 
залежності від кількості вловленої рідини змінюється і гідродинаміка плівкової 
течії: від безхвильового, при малих числах плівкового числа Рейнольдса Re, до 
дво- і тривимірної турбулентної хвильової течії. При взаємодії плівки з потоком 
пари ймовірні наступні граничні режими: розрив плівки з утворюванням сухих 
плям і вторинний крапельний винос з гребенів хвиль. 

Складність фізичної моделі контакту гравітаційно стікаючої плівки з 
потоком газу, вплив конструктивних особливостей поверхонь, теплофізичних 
властивостей і режимних параметрів контактуючих фаз приводять до 
необхідності свідомо спрощувати аналітичні моделі. 

Дія потоку газу на вільну поверхню плівки визначається на підставі 
допущення про пропорційність дотичної напруги на цій поверхні величині 
відхилення поперечної координати хвилевої поверхні щодо середнього 
значення товщини плівки рідини.  

Гідродинамічна криза захлинання двофазної системи досліджувалася в 
роботах [1, 3] на основі нелінійної теорії руху хвилевої плівки спільно з газовим 
потоком, яка розроблена у [5]. При цьому, складний характер взаємодії 
контактуючих фаз був істотно спрощений, в результаті область застосування 
даної моделі значно скоротилася. В цей же час, отримане значення критерію 
стійкості Кw = 3,3 задовільно узгоджується з верхньою границею процесу 
захлинання, визначеною в [1, 2]. Розглянемо гравітаційний рух плівки рідини 
середньої товщини 0 у каналі, по якому рухається вгору потік пари або газу. 

В результаті для опису гідродинаміки даного процесу маємо систему, що 
складається з диференціальних рівнянь руху і нерозривності для рідкої і газової 
фаз. Задаючи рівняння поверхні розділу у вигляді хвилевої функції, яка 
задовольняє даній системі диференціальних рівнянь і граничним умовам, 
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To ensure the effective operation of separation devices, it is necessary to 
determine the features of the interaction of the liquid film that has formed on the 
surface of the shutter and steam, as well as the range of operating parameters, within 
which a stable flow regime of the liquid film is realized and there is no secondary 
drift. 

 
Досягти збільшення діапазону стабільної роботи сепараційного пристрою 

можливо шляхом екранування поверхні жалюзі шаром капілярно-пористого 
матеріалу (сіткове покриття) в структурі якого буде рухатись плівка. В 
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течії: від безхвильового, при малих числах плівкового числа Рейнольдса Re, до 
дво- і тривимірної турбулентної хвильової течії. При взаємодії плівки з потоком 
пари ймовірні наступні граничні режими: розрив плівки з утворюванням сухих 
плям і вторинний крапельний винос з гребенів хвиль. 

Складність фізичної моделі контакту гравітаційно стікаючої плівки з 
потоком газу, вплив конструктивних особливостей поверхонь, теплофізичних 
властивостей і режимних параметрів контактуючих фаз приводять до 
необхідності свідомо спрощувати аналітичні моделі. 

Дія потоку газу на вільну поверхню плівки визначається на підставі 
допущення про пропорційність дотичної напруги на цій поверхні величині 
відхилення поперечної координати хвилевої поверхні щодо середнього 
значення товщини плівки рідини.  

Гідродинамічна криза захлинання двофазної системи досліджувалася в 
роботах [1, 3] на основі нелінійної теорії руху хвилевої плівки спільно з газовим 
потоком, яка розроблена у [5]. При цьому, складний характер взаємодії 
контактуючих фаз був істотно спрощений, в результаті область застосування 
даної моделі значно скоротилася. В цей же час, отримане значення критерію 
стійкості Кw = 3,3 задовільно узгоджується з верхньою границею процесу 
захлинання, визначеною в [1, 2]. Розглянемо гравітаційний рух плівки рідини 
середньої товщини 0 у каналі, по якому рухається вгору потік пари або газу. 

В результаті для опису гідродинаміки даного процесу маємо систему, що 
складається з диференціальних рівнянь руху і нерозривності для рідкої і газової 
фаз. Задаючи рівняння поверхні розділу у вигляді хвилевої функції, яка 
задовольняє даній системі диференціальних рівнянь і граничним умовам, 
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необхідно визначити частоту хвиль. Допускається також, що дотична і 
нормальна складові напруги з боку газу на поверхні плівки рідини можуть бути 
виражені залежністю через відхилення поверхні розділу фаз від площини = 0, 

що відповідає поверхні незбуреної хвилями плівки рідини. При таких 
допущеннях завдання зводиться до розгляду руху плівки рідини за заданих 
граничних умов на стінці каналу і на вільній поверхні. Оцінюючи 
експериментальні дослідження [1–4] з визначення характеристик хвильового 
руху гравітаційно стікаючих плівок рідини і враховуючи незначну товщину 
плівки, можливо нехтувати інерційними членами, За прийнятих допущень для 
опису руху плівки рідини маємо систему рівнянь 
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Система диференціальних рівнянь (1)–(3) з граничними умовами (4)–(6) 
допускає аналітичний розвязок для одновимірного руху плівки і періодичних 
відхилень швидкостей і тиску внаслідок її хвилевого руху.  

В режимах, в яких відбувається порушення стійкості течії двофазного 
потоку при заданій (визначеній) товщині плівки рідини і при збільшенні 
швидкості газового потоку, є режим, який характеризується початком виносу 
крапель. При цьому, критичне значення довжини хвилі визначається як 
граничне значення при зменшенні безрозмірної товщини плівки рідини.  

У випадку зростання амплітуди хвиль відбувається порушення стійкості 
течії і відрив крапель рідини з гребенів хвиль. Цей режим відповідає нижній 
границі процесу захлинання. Фіксація початку цього режиму можлива за різким 
збільшенням опору, що підтверджується роботами [1, 3, 4].  

В результаті узагальнення експериментальних даних [1–3] було 
встановлено, що для верхньої границі процесу захлинання інверсія плівки не 
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залежить від витрати рідини і числа Во, при цьому критерій стійкості приймає 
постійне значення  

Кw = 3,2.                                                                                                              (7) 

Співвідношення балансу масових витрат плівки рідини і газового потоку, 
яке визначає нижню границю процесу захлинання, залежну від густини 
зрошування, геометричних характеристик каналу,  розміру сіткового капілярно-
пористого шару і фізичних властивостей рідини і газу узагальнюється 
залежністю з похибкою 7% 

кр

0,14 0,5
wK 2,09 Fr Bo                                                                                     (8) 

Таким чином, на підставі аналізу і узагальнення раніше одержаних 
експериментальних даних отримана залежність, яка характеризує кризові 
явища при контакті газового потоку і гравітаційно стікаючої плівки рідини. 

Висновки 
Гідродинамічна криза гравітаційно стікаючої плівки і потоку газу, яка 

відповідає початку процесу захлинання, залежить від густини зрошування, 
геометричних характеристик каналу, фізичних властивостей рідини і газу. 
Визначалася гідродинамічна криза по мінімальному значенню коефіцієнта 
опору оп . 

Експериментальні дані з визначення нижньої границі процесу захлинання, 
які узагальнені залежністю (2), показали, що границя сталої течії плівки по 
стінках вертикального каналу з сітковим капілярно-пористим шаром значно 
розширена в порівнянні з каналами, що мають гладкі стінки. 
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Separate provisions of the Concept of Decommissioning of NPPs of Ukraine 
were considered. A comparative content of some works at the first stages of process 
implementation has been performed. Considered the issue of forecasting the amount 
of high- and medium-activity radioactive waste that may arise during 
decommissioning. The necessity of revising the Concepts of decommissioning of 
NPPs of Ukraine and the concepts of decommissioning of individual NPPs based on 
the change in regulatory requirements in terms of determining the number of stages 
of the delayed dismantling option, the content and direction of activities at each stage 
has been identified. The need for a significant clarification of the data on the amount 
of radioactive waste of high and medium level of activity given in the Concepts of 
decommissioning of individual nuclear power plants is determined. 
 

Нині на АЕС України знаходяться в експлуатації 15 енергоблоків, 12 з них 
були введені в експлуатацію в період 1980–1990 рр. З урахуванням подовження 
проєктного терміну експлуатації, строк напрацювання цих блоків починаючи з 
2030 року буде становити 50 років. Відповідно, зняття їх з експлуатації (ЗЕ) з 
великою імовірністю почнеться в десятиріччя з 2030 року. 

Всебічна розробка питання здійснення ЗЕ енергоблоків АЕС України 
міститься в розробленому експлуатуючою організацією галузевому 
нормативному документі «Концепція зняття з експлуатації АЕС України» [1]. 
На основі цього документу були розроблені концепції зняття з експлуатації для 
кожної АЕС. Порівняльний аналіз цих документів наведено в [2]. 

Основна мета зняття з експлуатації енергоблоку АЕС – досягнення 
повного або обмеженого звільнення майданчика ядерних установок (ЯУ) від 
регулюючого контролю, а загальною метою безпеки під час зняття з 
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експлуатації ЯУ є захист персоналу, населення та майбутніх поколінь людей і 
довкілля від можливих негативних впливів діяльності зі ЗЕ ЯУ. 

Діюча редакція концепції зняття з експлуатації АЕС України, так і 
концепції ЗЕ окремих АЕС визначають в якості базового варіант з відкладеним 
демонтажем і етапом витримки протягом від 20 до 30 років. Реалізація цього 
варіанту повинна здійснюватися шляхом послідовного виконання робіт на 
чотирьох стадіях: остаточного закриття, консервації, витримки та демонтажу.  

Загальною метою двох перших стадій є підготовка енергоблоку АЕС до 
здійснення витримки ізольованих радіоактивних компонентів впродовж 
визначеного часу з забезпеченням відсутності контакту цих компонентів з 
навколишнім середовище та населенням при наявності контрольованого 
контакту з персоналом. Мета стадії витримки є забезпечення рівня радіаційного 
опромінювання компонентів, що зберігаються, за рахунок природного розпаду 
радіонуклідів. На останній стадії здійснюється демонтаж забруднених 
компонентів та будівельних конструкцій, переробка та поховання 
радіоактивних відходів, що виникли при демонтажі, зняття радіаційного 
контролю з майданчика. 

Концепції зняття з експлуатації енергоблоків АЕС визначали 
спрямованість і склад робіт для кожної зазначеної стадії. В той самий час більш 
детальний аналіз і порівняння цих робіт для двох перших стацій дозволили 
виявити суміщення окремих робіт та можливість їх поєднання. Так, стадія 
остаточного закриття визначає в якості першочергових роботи по демонтажу 
зовнішніх щодо реактора систем і елементів енергоблоку з низьким і середнім 
рівнем радіоактивного забруднення, що не впливають на безпеку і не будуть 
використовуватись на наступних стадіях. Для стадії консервації першочерговим 
є демонтаж зовнішніх щодо реактора систем і елементів енергоблоку з середнім 
і високим рівнем радіоактивного забруднення, що не впливають на безпеку і не 
будуть використовуватись на наступних стадіях. 

Проектні особливості діючих енергоблоків АЕС складаються в тому, що 
практично весь обсяг радіоактивних компонентів з середнім і високим рівнем 
забруднення знаходиться в межах герметичної оболонки в вигляді металевих 
компонентів реактора, обладнання і трубопроводів першого контуру і 
допоміжних систем та елементів будівельних конструкцій. На майданчику 
знаходяться тільки «забруднені» естакади (елементи з низьким рівнем 
активності), сховища радіоактивних відходів (далі по тексту РАВ), що виникли 
під час промислової експлуатації, та обладнання по їх переробці. Герметична 
оболонка є останнім фізичним бар’єром, який забезпечує відсутність контакту 
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експлуатації ЯУ є захист персоналу, населення та майбутніх поколінь людей і 
довкілля від можливих негативних впливів діяльності зі ЗЕ ЯУ. 
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концепції ЗЕ окремих АЕС визначають в якості базового варіант з відкладеним 
демонтажем і етапом витримки протягом від 20 до 30 років. Реалізація цього 
варіанту повинна здійснюватися шляхом послідовного виконання робіт на 
чотирьох стадіях: остаточного закриття, консервації, витримки та демонтажу.  

Загальною метою двох перших стадій є підготовка енергоблоку АЕС до 
здійснення витримки ізольованих радіоактивних компонентів впродовж 
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забруднених середньо і високоактивних компонентів з навколишнім 
середовищем. Відповідно демонтаж цих компонентів повинен виконуватись 
вже на останньому етапі, а демонтажні роботи на перших стадіях зняття з 
експлуатації можливо поєднати. Як зазначено в [3], головне значення для 
досягання остаточної мети двох перших етапів набуває виконання комплексу 
заходів, спрямованих на життєзабезпечення систем і елементів енергоблоку, 
функціонування яких передбачається на стадії витримки. При цьому більшість 
робіт, що повинні виконуватись на цих стадіях можуть бути поєднанні. 

В минулому році набув чинності новий нормативний документ, який 
регламентує забезпечення безпеки під час зняття з експлуатації ядерних 
установок [4]. Відповідно до цього документу перші дві стадії зняття з 
експлуатації повинні бути поєднані в одну – стадію консервації. Це призводить 
до необхідності коригування концепцій зняття з експлуатації АЕС в частині 
змісту та обсягів заходів та робіт а стадії, а також в частині складу та кількості 
супроводжувальної проєктної та технічної документації, яка повинна бути 
розроблена по закінченню робіт на цій стадії. При виконанні такого 
корегування повинні бути прийняті до уваги особливості проєкту енергоблоків 
АЕС з реакторами ВВЕР, а при необхідності ще й проведені додаткові 
проєктно-вишукувальні дослідження. 

Дуже важливим питанням, що потребує додаткового вивчення і, при 
необхідності, уточнення, є питання кількості РАВ різного рівня, які можуть 
виникнути при здійснені робіт при знятті з експлуатації. Так у [2] наведено 
щорічний обсяг перероблених РАВ для базового варіанту зняття з експлуатації 
енергоблоків Запоріжської АЕС, при якому демонтаж всіх енергоблоків 
проводиться після стадії витримки протягом 30 років. Загальна кількість 
високоактивних і середньо активних РАВ в період з 2035 по 2060 роки, що 
відповідає періоду, впродовж якого буде здійснюватися стадія консервації, для 
всіх шести енергоблоків складає приблизно 1000 т (170 т на один енергоблок) і 
8700 т (1450 т на один енергоблок) відповідно. Така кількість РАВ може бути 
отримана тільки при здійсненні демонтажу частин реакторної установки і 
систем першого контуру.   

Загальна кількість високоактивних РАВ в період з 2078 по 2098 роки, що 
відповідає періоду здійснення стадії демонтажу для всіх шести енергоблоків, 
складає приблизно 6300 т (1050 т на один енергоблок). В той самий час до 
високоактивних твердих РАВ підчас зняття з експлуатації реакторів ВВЕР 
можуть бути віднесені саме елементи реакторної установки, що були 
активовані нейтронним потоком. При цьому необхідно зазначити, що рівень 
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активності зазначених елементів знизиться за 30 років в 14–16 разів [1].  
Приймаючи до уваги те, що забруднені елементи з високим й середнім 

рівнем активності відсутні на майданчику АЕС за межами герметичної 
оболонки, а вага безпосередньо реактору (корпус реактора, верхній блок, 
внутрішньокорпусні пристрої) складає 550 т, можна зробити висновок, що 
загальна кількість високоактивних РАВ значно завищена. Аналогічне 
завищення кількості РАВ має місце і в наведених в [2] даних для інших АЕС 
України. В той самий час ця інформація є важливою, тому що на її підставі 
повинні прийматися рішення щодо інфраструктури для поводження з таким 
типом РАВ, виходячи зі специфіки їх переробки, переміщення та поховання.  

Висновки 
1. Концепція зняття з експлуатації АЕС України і відповідно концепції зняття з 
експлуатації окремих АЕС потребують переробки у відповідності до зміни 
нормативних вимог в частині визначення кількості стадій варіанту відкладеного 
демонтажу, змісту та спрямованості діяльності на кожній стадії, періоду часу, 
необхідного для повного виконання запланованих робіт, складу 
супроводжувальної проектної і технічної документації та вимог до неї. 
2. Дані щодо кількісті РАВ високого і середнього рівня активності, визначені і 
наведені в Концепціях ЗЕ окремих АЕС підлягають суттєвому уточненню. 
3. Вирішення зазначених в п. 1, 2 висновків питань може бути виконано на  
необхідному рівні в разі проведення необхідних спеціальних проектно-
технічних вишукувань та розробок . 
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The main reason for the inconsistency of the calculated value of the 
temperature of the pipe wall of the heating surfaces with the results of testing the 
equipment in industrial conditions is the influence of coupled radiative-convective 
heat exchange and significant values of thermal and hydraulic clearances both in the 
middle and outside of the heating surfaces. Recommendations are proposed that will 
increase the accuracy of thermal calculation of screen superheaters by abandoning 
the integral approach and performing zone calculations in which local process 
parameters are determined.  

 
Методологія теплового і гідравлічного розрахунку сучасних парових 

котлів базується на використані нормативних документів [1, 2], в яких 
використовуються результати теоретичних і практичних досліджень. Слід 
зазначити, що температура стінки труб поверхонь нагріву, яка є визначальним 
фактором при надійності їх роботи, не завжди відповідає результатам 
випробування обладнання в промислових умовах. Основною причиною такої 
невідповідності є вплив спряженого радіаційно-конвективного теплообміну і 
значні величини теплових і гідравлічних розвірок як у середині, так і зовні 
поверхонь нагріву.   

Конструктивно ширми виконуються у вигляді U ‒ подібного пучка труб з 
горизонтальним або вертикальним розташуванням у верхній частині топкової 
камери. 

При використанні твердого палива і факельного методу спалювання в 
котлі особливу увагу необхідно звернути на його шлакуючі властивості. 
Одним з найважливіших параметрів, дотримання якого забезпечує відсутність 
шлакування напіврадіаційних і конвективних пароперегрівних поверхонь 
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нагріву, є температура газів на виході з топкової камери. 
Вихідними параметрами для вибору допустимої температури газів перед 

поверхнями нагріву є [3]: 
 температура початку утворювання вторинних відкладень tшл, яка залежить 
від складу золи палива; 
 нерівномірність поля температур на виході з топкової камери; 
 тип поверхні нагріву: пароперегрівник з вертикальним або горизонтальним 
розташуванням труб, поперечний крок, гладко трубні або суцільнозварні 
ширми; 
 характер первинного шару відкладень; 
 спосіб і засоби очищення поверхонь нагріву. 

Допустима температура газів може бути збільшена в порівнянні з tшл, але 
це перевищення залежить від конструкції поверхні нагріву і властивостей 
первинного шару золових відкладень. Температура газів перед 
суцільнозварними ширмами може прийматися більшою, ніж перед 
гладкотрубними, але утворювання міцного первинного шару нівелює цю 
перевагу суцільнозварних ширм. 

Властивості первинного шару золових відкладень суттєво впливають на 
процес саморозшлакування поверхні нагріву. При утворюванні міцного шару 
допустима температура газів перед поверхнями нагріву повинна бути нижчою, 
ніж при утворюванні нещільного шару. Характер первинного шару залежить 
від властивостей мінеральної частини палива і організації топкового процесу. 

Для перевірки температурного режиму стінки металу труб радіаційних і 
ширмових поверхонь нагріву рекомендується користуватися результатами 
позонного розрахунку або визначати теплосприйняття за допомогою середніх 
значень, які знаходяться з теплового розрахунку, і системою коефіцієнтів [2]. 

Нормативний метод [1] рекомендує визначати інтенсивність променевого 
теплообміну від димових газів: 
 для запилених потоків з урахуванням випромінювання золових частинок 
коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням продуктів згоряння, Вт/(м2К): 
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де аз ‒ степінь чорноти забруднених стінок променесприймаючих 
поверхонь нагріву; 



7776 
 

УДК 621.181.6(07) 

УТОЧНЕННЯ МЕТОДИКИ ТЕПЛОВОГО РОЗРАХУНКУ ШИРМОВОГО 
ПАРОПЕРЕГРІВАЧА 

Туз В. О., д.т.н., проф.; Лебедь Н. Л., к.т.н., доц.; Дудченко А. О. 

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

SPECIFICATION OF THE HEAT CALCULATION METHODOLOGY  
OF A SHIELD STEAM HEATER 

Tuz V. O., ScD, Prof.; Lebed N. L., PhD, Assoc. Prof.; Dudchenko A. O. 
National Technical University of Ukraine  

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” 

The main reason for the inconsistency of the calculated value of the 
temperature of the pipe wall of the heating surfaces with the results of testing the 
equipment in industrial conditions is the influence of coupled radiative-convective 
heat exchange and significant values of thermal and hydraulic clearances both in the 
middle and outside of the heating surfaces. Recommendations are proposed that will 
increase the accuracy of thermal calculation of screen superheaters by abandoning 
the integral approach and performing zone calculations in which local process 
parameters are determined.  

 
Методологія теплового і гідравлічного розрахунку сучасних парових 

котлів базується на використані нормативних документів [1, 2], в яких 
використовуються результати теоретичних і практичних досліджень. Слід 
зазначити, що температура стінки труб поверхонь нагріву, яка є визначальним 
фактором при надійності їх роботи, не завжди відповідає результатам 
випробування обладнання в промислових умовах. Основною причиною такої 
невідповідності є вплив спряженого радіаційно-конвективного теплообміну і 
значні величини теплових і гідравлічних розвірок як у середині, так і зовні 
поверхонь нагріву.   

Конструктивно ширми виконуються у вигляді U ‒ подібного пучка труб з 
горизонтальним або вертикальним розташуванням у верхній частині топкової 
камери. 

При використанні твердого палива і факельного методу спалювання в 
котлі особливу увагу необхідно звернути на його шлакуючі властивості. 
Одним з найважливіших параметрів, дотримання якого забезпечує відсутність 
шлакування напіврадіаційних і конвективних пароперегрівних поверхонь 

77 
 

нагріву, є температура газів на виході з топкової камери. 
Вихідними параметрами для вибору допустимої температури газів перед 

поверхнями нагріву є [3]: 
 температура початку утворювання вторинних відкладень tшл, яка залежить 
від складу золи палива; 
 нерівномірність поля температур на виході з топкової камери; 
 тип поверхні нагріву: пароперегрівник з вертикальним або горизонтальним 
розташуванням труб, поперечний крок, гладко трубні або суцільнозварні 
ширми; 
 характер первинного шару відкладень; 
 спосіб і засоби очищення поверхонь нагріву. 

Допустима температура газів може бути збільшена в порівнянні з tшл, але 
це перевищення залежить від конструкції поверхні нагріву і властивостей 
первинного шару золових відкладень. Температура газів перед 
суцільнозварними ширмами може прийматися більшою, ніж перед 
гладкотрубними, але утворювання міцного первинного шару нівелює цю 
перевагу суцільнозварних ширм. 

Властивості первинного шару золових відкладень суттєво впливають на 
процес саморозшлакування поверхні нагріву. При утворюванні міцного шару 
допустима температура газів перед поверхнями нагріву повинна бути нижчою, 
ніж при утворюванні нещільного шару. Характер первинного шару залежить 
від властивостей мінеральної частини палива і організації топкового процесу. 

Для перевірки температурного режиму стінки металу труб радіаційних і 
ширмових поверхонь нагріву рекомендується користуватися результатами 
позонного розрахунку або визначати теплосприйняття за допомогою середніх 
значень, які знаходяться з теплового розрахунку, і системою коефіцієнтів [2]. 

Нормативний метод [1] рекомендує визначати інтенсивність променевого 
теплообміну від димових газів: 
 для запилених потоків з урахуванням випромінювання золових частинок 
коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням продуктів згоряння, Вт/(м2К): 

4

8 3
1

15 67 10
2 1



          


з

з
пром

з

T
a T. a T T

T

 ; (1) 

де аз ‒ степінь чорноти забруднених стінок променесприймаючих 
поверхонь нагріву; 



78 78 
 

а ‒ степінь чорноти потоку димових газів при температурі Т; 
Тз ‒ температура забрудненої стінки, К.  
В залежності (1) для всіх видів палив у [1, 4] степінь чорноти забруднених 

стінок променесприймаючих поверхонь для розрахунку тепловіддачі 
випромінюванням до котельних поверхонь аз = 0,8, а для шлаковловлюючих 
пучків аз = 0,68. 

Негативні наслідки, які пов’язані з ресурсом труб ШПП, в значній мірі 
визначаються температурним режимом і напруженнями, спричиненими 
умовами експлуатації. Швидкість високотемпературної корозії і розвиток 
процесів повзучості або втомлюваності залежить від температури металу. У 
значній мірі ресурс металу залежить від температури стінки. Тому зниження 
абсолютного рівня температури металу є одним з основних напрямків 
підвищення надійності роботи ШПП. 

Другим важливим аспектом, від якого залежить загальна тепловіддача, є 
визначення коефіцієнта тепловіддачі випромінюванням пр. В рекомендується 
[1] для розрахунку коефіцієнта тепловіддачі випромінювання пр 
використовувати залежність (1), в якій крім температурних факторів і степеня 
чорноти димових газів враховується степінь чорноти забруднених стінок з. 
Для поверхонь нагріву ширмових пароперегрівачів, яких ефективність 
тепловіддачі оцінюється коефіцієнтом забруднень , при визначенні 
коефіцієнта тепловіддачі випромінюванням пр температура стінки труб 
приймається рівною температурі шару золових відкладень. 

Температура забруднень Тз, К, визначається: 
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Незважаючи на вид палива, селективні властивості вторинних відкладень і 
температури забрудненої стінки в [1] рекомендується приймати з = 0,8. Такий 
підхід дещо спрощує методику теплового розрахунку, але зменшує точність 
отриманих значень коефіцієнта тепловіддачі випромінюванням пр. 
Випромінююча спроможність шлаків в значній мірі залежить від температури 
[3]. Результати визначення впливу температури на степінь чорноти забруднень 
з представлені узагальнюючою залежністю 

8 2 48 176 10 1 911 10 0 599       зa . T . T . . (3) 

Таким чином, коефіцієнт забруднення ширм  при спалюванні твердих 
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палив необхідно приймати в залежності від забруднюючих властивостей 
палива, температури газів перед ширмами при номінальному навантаженні 
котла. 

Висновки 
Проведений аналіз методики теплового розрахунку і результатів 

випробувань ширмових пароперегрівачів енергетичних котлів з метою 
визначення температури стінки труб поверхонь нагріву, яка є визначальним 
фактором при проведенні оцінки надійності, дає підстави для наступних 
висновків і пропозицій: 
 температурний режим металу труб в значній мірі залежить від 
конструктивних особливостей пароперегрівача, схеми підключення окремих 
елементів та режимних параметрів димових газів і перегрітої пари; 
 на теперішній час нормативні матеріали для теплового розрахунку котлів [1] 
не дають можливість отримати результати визначення інтенсивності 
спряженого променистого і конвективного теплообміну з необхідної точністю; 
 збільшити точність теплового розрахунку ширмових пароперегрівачів 
можливо шляхом відмови від інтегрального підходу, при якому розглядається 
одночасно вся ступінь.  
 при визначені інтенсивності променевого теплообміну рекомендується 
визначати степінь чорноти забруднення за залежністю (3).  
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Незважаючи на вид палива, селективні властивості вторинних відкладень і 
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8 2 48 176 10 1 911 10 0 599       зa . T . T . . (3) 

Таким чином, коефіцієнт забруднення ширм  при спалюванні твердих 
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палив необхідно приймати в залежності від забруднюючих властивостей 
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In this paper, the methods of increasing the efficiency of heat utilization plants 
due to the installation of a turbine operating on the organic Rankine cycle and the 
calculated amount of electrical energy that can be obtained during the utilization of 
the heat of flue gases at different load modes of the boiler unit are considered. 

 
В даній роботі розглянуто методи підвищення ефективності 

теплоутилізаційних установок за рахунок встановлення турбіни, яка працює на 
органічному циклі Ренкіна та розрахований обсяг електричної енергії, яку 
можливо отримати при утилізації теплоти димових газів на різних режимах 
навантаження котельного агрегату. 

Зазвичай низькопотенційна теплота, отримана в результаті утилізації 
димових газів використовується для нагріву сирої води при підготовці 
живильної і підживлювальної води для котлів і теплових мереж, води для 
технологічних потреб промислових підприємств, мережевої води систем 
опалення та гарячого водопостачання, для підігріву повітря в опалювально-
вентиляційних системах [1]. Для нагріву мережевої води котлів, систем 
опалення та гарячого водопостачання необхідно, щоб температура теплоносія у 
зворотній лінії була значно менша, ніж температура теплоносія на виході з 
теплоутилізатора, чого не завжди можна досягти [2].  

Альтернативним варіантом є підвищення ККД парового котла до 10% 
шляхом підігріву саме органічно робочого тіла і вироблення більш цінного 
енергоресурсу – електричної енергії на турбіні з органічним теплоносієм [2] . 

В даній роботі розглянута Київська ТЕЦ-5, яка складається з двох блоків 
100 МВт і двох блоків 250 МВт [3]. Авторами розглядається встановлення 
конденсаційного теплообмінника (КТ) та турбіни, яка працює на органічному 
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циклі (Organic Rankine cycle, далі – ORC) на блоці 100 МВт. Дане рішення може 
бути реалізоване на всіх ТЕЦ та ТЕС, які використовують газоподібне паливо 
не залежно від їх потужності. Параметри димових газів були отримані в 
результаті теплового розрахунку парового котла [4] та підтверджені 
режимними картами котла. 

Конденсаційний теплообмінник розташовується за регенеративними 
повітря-підігрівачами (рис. 1) та перед димососом. Він призначений для 
підігріву робочого тіла до температури насичення. Всередині змійовика 
конденсаційного економайзеру теплоносієм є аміак, ззовні трубки омиваються 
димовими газами, охолоджуються до температури нижче температури 
насичення з відведенням конденсату. В якості матеріалу труб для КТ був 
обраний біметал. Через високу корозійну активність конденсату поверхня 
труби виконана із матеріалу сталь 20. Задля збільшення коефіцієнту 
теплопровідності поверхня труби оребрена, а зі сторони робочого тіла поверхня 
виконана із алюмінію. 

 
Рис. 1. Використання конденсаційного теплообмінника з турбіною на 

органічному циклі: 1 – котел, 2 – регенеративний повітряпідігрівач, 3 –
конденсаційний економайзер, 4 – димосос, 5 – димова труба, 6 – паровий 

теплообмінник, 7 – турбіна, 8 – генератор, 9 – конденсатор, 10 – живильний 
насос, 11 – теплогенератор, 12 – вентилятор 

В якості робочого тіла було обрано аміак, який має високу теплотворну 
здатність, нульовий потенціал глобального потепління, а також дешевий у 
порівнянні з іншими робочими тілами [5]. Цикл роботи робочого тіла було 
побудовано у програмному середовищі CoolPack [6] та зображено на рисунку 2.  
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Рис. 2. Цикл роботи аміаку на ТС діаграмі: 1-2 підвищення тиску насосом;  
2-3 нагрівання в конденсаційному економайзері; 3-4 кипіння робочого тіла;  

4-5 перегрівання робочого тіла; 5-6 розширення пари в турбіні; 6-1 конденсація 
робочого тіла. 

Параметри в ключових точках представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1. Параметри робочого тіла 
Точка, 

№ 
Температура, 

0С 
Тиск,  
бар 

Ентальпія, 
кДж/кг 

Теплота пароутворення, 
кДж/кг 

1 20 8,5 292 – 
2 30 50 312 – 
3 90 50 656 823 
4 90 50 1426 – 
5 130 50 1616 – 
6 20 8,5 1479 1178 

Для унеможливлення конденсації всередині газового тракту за 
конденсаційним теплообмінником, а також на димовій трубі, димові гази на 
вході підмішуються до димових газів на виході. Після розрахунку було 
встановлено, що температура димових газів після конденсаційного 
теплообмінника становить 30 °С, а після підмішування склала 70 °С [8]. 

Підвищення тиску до 5 МПа відбувається за допомогою живильного 
насоса 10 (процес 1-2). Робоче тіло поступає в конденсаційний теплообмінник, 
де нагрівається до температури насичення 90 °С (процес 2-3). Пари аміаку 
поступають до проміжного парового теплообмінника, де перегріваються до 

83 
 

температури 130 °С (процес 4-5) парою з ІІІ відбору парової турбіни [7]. 
Перегріта пара поступає до турбіни, розширюється і приводить в дію ротор 
турбіни (процес 5-6). Після розширення в турбіні пара потрапляє в конденсатор, 
де конденсується до температури 20 °С і подається на живильний насос (процес 
6-1). 

Дана установка дозволяє збільшити тепловий та електричний ККД блоку в 
залежності від навантаження котла (паропродуктивність котла 240–480 т/г) 
відповідно до 7% та до 5% при потужності ORC турбіни від 1774 до 3982 кВт. 
Теплова потужність КТ становить від 14 МВт до 32 МВт. Теплова потужність 
пароперегрівника становить від 2,5 МВт до 5,5 МВт, конденсатора від 15,3 МВт 
до 34,5 МВт [8].  

Основним обмеженням глибокого охолодження димових газів є 
конденсація водяної пари, яка міститься у продуктах згорання на газоходах, 
димососах та димовій трубі, тому температура на виході з КТ завищена. Також 
в розрахунках враховано підмішування відхідних газів котла до відхідних газів 
КТ.  

За рахунок встановлення системи конденсаційний теплообмінник – ORC 
турбіна ТЕЦ має можливість запустити блок з будь-якого теплового стану 
незалежно від наявності зовнішнього живлення та підвищити надійність 
роботи. В результаті впровадження даної системи на ТЕЦ підвищується 
надійність роботи на випадок аварій в електричній мережі. В порівнянні з 
пасивно працюючими резервними джерелами (такі як ПРК або дизельні 
генератори), які необхідно постійно обслуговувати незалежно від потреби в 
активації, дана активна система дозволяє забезпечувати додаткове вироблення 
електричної енергії. Вироблення електричної енергії за рахунок відхідних газів 
являє собою інноваційний підхід в національному енергетичному секторі, який 
дозволяє збільшити економічність роботи станції. Слід зазначити, що система є 
універсальною для кожного енергоблоку, який працює на газоподібному 
паливі, так як система дозволяє перетворити низкопотенційну теплоту в 
електричну енергію.  

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Баскаков А. П. Реальные возможности повышения энергетической 

эффективности газовых отопительных котельных / А. П. Баскаков, В. А. 
Мунц, Н. Ф. Филипповский, Е. В. Черепанова // Промышленная энергетика. – 
2005. – № 9. – С. 22 – 26. 

2. Heaphy, J. P., Carbonara, J., Litzke, W., Butcher, T. A. (1993). Condensing 
economizers for thermal efficiency improvements and emissions control. 



8382 
 

 
Рис. 2. Цикл роботи аміаку на ТС діаграмі: 1-2 підвищення тиску насосом;  
2-3 нагрівання в конденсаційному економайзері; 3-4 кипіння робочого тіла;  

4-5 перегрівання робочого тіла; 5-6 розширення пари в турбіні; 6-1 конденсація 
робочого тіла. 

Параметри в ключових точках представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1. Параметри робочого тіла 
Точка, 

№ 
Температура, 

0С 
Тиск,  
бар 

Ентальпія, 
кДж/кг 

Теплота пароутворення, 
кДж/кг 

1 20 8,5 292 – 
2 30 50 312 – 
3 90 50 656 823 
4 90 50 1426 – 
5 130 50 1616 – 
6 20 8,5 1479 1178 

Для унеможливлення конденсації всередині газового тракту за 
конденсаційним теплообмінником, а також на димовій трубі, димові гази на 
вході підмішуються до димових газів на виході. Після розрахунку було 
встановлено, що температура димових газів після конденсаційного 
теплообмінника становить 30 °С, а після підмішування склала 70 °С [8]. 

Підвищення тиску до 5 МПа відбувається за допомогою живильного 
насоса 10 (процес 1-2). Робоче тіло поступає в конденсаційний теплообмінник, 
де нагрівається до температури насичення 90 °С (процес 2-3). Пари аміаку 
поступають до проміжного парового теплообмінника, де перегріваються до 
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температури 130 °С (процес 4-5) парою з ІІІ відбору парової турбіни [7]. 
Перегріта пара поступає до турбіни, розширюється і приводить в дію ротор 
турбіни (процес 5-6). Після розширення в турбіні пара потрапляє в конденсатор, 
де конденсується до температури 20 °С і подається на живильний насос (процес 
6-1). 

Дана установка дозволяє збільшити тепловий та електричний ККД блоку в 
залежності від навантаження котла (паропродуктивність котла 240–480 т/г) 
відповідно до 7% та до 5% при потужності ORC турбіни від 1774 до 3982 кВт. 
Теплова потужність КТ становить від 14 МВт до 32 МВт. Теплова потужність 
пароперегрівника становить від 2,5 МВт до 5,5 МВт, конденсатора від 15,3 МВт 
до 34,5 МВт [8].  

Основним обмеженням глибокого охолодження димових газів є 
конденсація водяної пари, яка міститься у продуктах згорання на газоходах, 
димососах та димовій трубі, тому температура на виході з КТ завищена. Також 
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За рахунок встановлення системи конденсаційний теплообмінник – ORC 
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пасивно працюючими резервними джерелами (такі як ПРК або дизельні 
генератори), які необхідно постійно обслуговувати незалежно від потреби в 
активації, дана активна система дозволяє забезпечувати додаткове вироблення 
електричної енергії. Вироблення електричної енергії за рахунок відхідних газів 
являє собою інноваційний підхід в національному енергетичному секторі, який 
дозволяє збільшити економічність роботи станції. Слід зазначити, що система є 
універсальною для кожного енергоблоку, який працює на газоподібному 
паливі, так як система дозволяє перетворити низкопотенційну теплоту в 
електричну енергію.  
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The possibility of co-combustion of RDF with coal in the TPP 312 boiler was 
studied. It was found that when using RDF, the replacing 10% of coal with RDF 
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leads to a decrease in the heat source of the boiler and a decrease in the formation of 
nitrogen oxides. Feeding RDF to the burners together with coal provides the 
necessary time for the combustion products of solid waste components to stay in the 
zone with the temperature necessary for the neutralization of harmful substances. 

 
Мета дослідження полягає у визначенні впливу сумісного спалювання 

вугілля та RDF в топці котла ТПП-312 на екологічні та технологічні параметри 
котла.  

Об’єкт дослідження – котел ТПП-312. Котлоагрегат ТПП-312 
виробництва Таганрозького котельного заводу має П-подібну компоновку, 
топка котла відкритого типу. Детальний опис котла наведено в [1, 2]. 
Побудована комп’ютерна модель стандартного котла ТПП-312 представлена на 
рис. 1. 

Характеристики палива. Осереднені характеристики суміші вугілля 
марок Г та ДГ, яке спалюється, наведено в табл. 1.  

Таблиця 1. Фізико-хімічні характеристики суміші вугілля марок Г та ДГ 
Технічний аналіз Елементний склад  

Wr, 
% 

Wг, 
% 

Ad, 
% 

Sd, 
% 

Vdaf, 
% 

Qi
r, 

МДж/кг 
Sdaf, 
% 

Cdaf, 
% 

Hdaf, 
% 

Ndaf, 
% 

Odaf, 
% 

Qi
daf, 

МДж/кг 
13,2 2,2 23,6 1,8 42,0 20,9 1,21 82,31 5,51 2,0 8,97 33,94 

 
Рис. 1. Комп’ютерна модель стандартного котла ТПП-312 
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Для помелу вугілля використовуються кульові барабанні млини (КБМ). 
Зернова характеристика вугільного пилу, що спалюється в котлі ТПП-312 
задовольняє наступному розподілу Розіна-Раммлера: 

.
4,77

exp
23,1



















dRx  

В табл. 2 наведено масові частки складових ТПВ, які використовувалися 
для створення RDF [3]. Отримане паливо по теплоті згорання відповідає 1–2 
класу SRF згідно з EN 15359:2011. Приймалося, що тверде паливо має 
наступний розподіл діаметрів частинок по фракціям: 50; 100; 150; 200 мкм, а 
кожна фракція частинок містить 25% маси. 

Таблиця 2. Фізико-хімічні характеристики складових ТПВ та отриманого RDF 

Складова 
Масова 
частка,

% 

Технічний аналіз на робочу 
масу (r), % 

Елементний склад на суху 
беззольну масу (daf), % 

Wr Ar Vг Qr
i, 

МДж/кг Cdaf Hdaf Ndaf Odaf 

Поліетилен 22,0 1,05 1,04 97,91 37,73 78,93 12,03 0,07 8,98 
Пластмаса 24,0 0,95 5,09 93,96 37,80 80,42 12,86 0,22 6,50 
Папір та 
картон 19,0 25,68 10,68 53,19 10,78 45,72 6,74 0,24 47,30 

Текстиль 8,0 6,26 10,99 73,18 20,61 64,96 7,47 1,39 26,18 
Дрібні 

волокна 
поліетилену 
та пластмаси 

27,0 28,48 17,51 42,55 10,22 60,48 8,30 1,47 29,75 

RDF 100,0 13,53 9,09 71,54 23,83 66,88 9,85 0,62 22,65 

Математична модель. Осереднені за числом Рейнольдса рівняння Нав’є-
Стокса вирішувалися для в’язкого теплопровідного газу в стаціонарній 
постановці з використанням в якості моделі теплообміну повного рівняння 
збереження енергії. Для замкнення рівняння руху використовувалася RNG k- 
модель турбулентності. Густина суміші газів розраховувалася за допомогою 
закону ідеального газу для суміші газів. 

Вплив гравітації враховувався шляхом завдання сили земного тяжіння в 
напрямку протилежному направленню осі Z. Радіаційний теплообмін 
моделювався за допомогою моделі Дискретного Переносу (Discrete Transfer). 

Дослідження було виконана за допомогою пакета прикладних програм 
Ansys CFX.  

Модель горіння твердого палива. В дослідженні використовувалася 
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вбудована в пакет прикладних програм модель горіння вугілля. Для 
моделювання горіння частинок твердого палива використовувалася вбудована в 
пакет CFX стандартна модель. Згідно цієї моделі транспорт частинок 
моделювався шляхом розв’язання рівняння руху частинки в постановці 
Лагранжа. Зміну розміру діаметру частинки твердого палива прийнято 
пропорційною зміні її зовнішньої поверхні чи масі (у разі, коли частинка 
вважається непроникною для газів реагентів). Для врахування особливостей 
кожної складової твердого палива, а саме вугілля та RDF, були створені дві 
тверді речовини: Coal та RDF.  

Згідно моделі горіння твердого палива, при потраплянні частинки твердого 
палива в котел з нею відбуваються наступні процеси: сушка; термічна 
деструкція; горіння вуглецю.  

Термічна деструкція вугілля. Процес термічної деструкції базоваго 
вугілля марки Г та ДГ починається після досягнення температури виходу 
летких Tdevol = 700 K. Передбачалося, що вугілля під час термічної деструкції 
розкладається на коксовий залишок (CHAR) та леткі (Fuel Gas): 

COAL  CHAR + Fuel Gas.                                         (1)  

Зміна маси частинки залежить від залишку летких у матеріалі та 
задовольняє закону Ареніуса з властивими конкретному матеріалу значеннями 
температури активації Тvol та передекспонентним фактором k0: 

𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑣𝑣𝑐𝑐𝑙𝑙 = 𝑘𝑘0 exp �
𝑇𝑇𝑣𝑣𝑐𝑐𝑙𝑙
𝑇𝑇𝑝𝑝

� 

 
(2) 

Кінетичні параметри у виразі (2) були взяті відповідно до рекомендацій 
роботи [4, 5], для газового вугілля пропонувалися наступні значення 
температури активації Tvol = 8852 K та k0 = 1,34×105 1/с. 

Термічна деструкція RDF. В дослідженні було прийнято, що процес 
термічної деструкції твердого палива починається після досягнення 
температури виходу летких Tdevol = 550 K. Передбачалося, що RDF під час 
термічної деструкції розкладається на коксовий залишок (CHAR) та леткі у 
вигляді метану: 

RDF  CHAR + CH4.                                                 (3) 

Зміна маси частинки залежить від матеріалу твердого палива, залишку 
летких у матеріалі та задовольняє закону Ареніуса з властивими конкретному 
матеріалу значеннями енергії активації Evol та передекспонентним фактором 
kvol0: 
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Для помелу вугілля використовуються кульові барабанні млини (КБМ). 
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В табл. 2 наведено масові частки складових ТПВ, які використовувалися 
для створення RDF [3]. Отримане паливо по теплоті згорання відповідає 1–2 
класу SRF згідно з EN 15359:2011. Приймалося, що тверде паливо має 
наступний розподіл діаметрів частинок по фракціям: 50; 100; 150; 200 мкм, а 
кожна фракція частинок містить 25% маси. 
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27,0 28,48 17,51 42,55 10,22 60,48 8,30 1,47 29,75 

RDF 100,0 13,53 9,09 71,54 23,83 66,88 9,85 0,62 22,65 

Математична модель. Осереднені за числом Рейнольдса рівняння Нав’є-
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вбудована в пакет прикладних програм модель горіння вугілля. Для 
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𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑣𝑣𝑐𝑐𝑙𝑙 = 𝑘𝑘0 exp �
𝑇𝑇𝑣𝑣𝑐𝑐𝑙𝑙
𝑇𝑇𝑝𝑝

� 

 
(2) 

Кінетичні параметри у виразі (2) були взяті відповідно до рекомендацій 
роботи [4, 5], для газового вугілля пропонувалися наступні значення 
температури активації Tvol = 8852 K та k0 = 1,34×105 1/с. 

Термічна деструкція RDF. В дослідженні було прийнято, що процес 
термічної деструкції твердого палива починається після досягнення 
температури виходу летких Tdevol = 550 K. Передбачалося, що RDF під час 
термічної деструкції розкладається на коксовий залишок (CHAR) та леткі у 
вигляді метану: 

RDF  CHAR + CH4.                                                 (3) 

Зміна маси частинки залежить від матеріалу твердого палива, залишку 
летких у матеріалі та задовольняє закону Ареніуса з властивими конкретному 
матеріалу значеннями енергії активації Evol та передекспонентним фактором 
kvol0: 
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Кінетичні параметри у виразі (4) були взяті відповідно до рекомендацій 
роботи [4], де для RDF відповідного складу (див. табл. 2) були запропоновані 
наступні значення Evol = 88,9 кДж/моль та kvol0 = 2,99×106 1/с. 

Горіння коксового залишку. Зважаючи на те, що при горінні RDF 
утворюється незначна кількість коксового залишку, для зменшення витрат 
машинного часу, коксовий вуглець від RDF окремо не виділявся. Утворена маса 
коксового залишку від RDF добавлялася до маси коксового залишку, що 
утворився при термічній деструкції вугілля. Для моделювання гетерогенного 
горіння коксового залишку використовувалася стандартна дифузійно-кінетична 
модель горіння вуглецю. Прийнято, що горіння відбувається на зовнішній 
поверхні за сумарною (брутто) реакцією: 

С + О2 = СО2.                                                           (5) 
Горіння летких. Після виходу летких їх горіння відбувається у 

гомогенному середовищі. Приймається, що леткі від вугілля мають властивості 
метану. Горіння відбувається за одностадійним механізмом: 

Fuel Gas + O2 → CO2 + H2O,                                                                         (6) 
CH4  + O2 → CO2 + H2O.                                                                                 (7) 

Середня швидкість хімічної реакції компоненти визначалася як мінімальне 
значення швидкості реакції визначене за моделлю дисипації вихорів (REDC) [6]:  
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s
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s
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k
AR


  ,                              (8) 

де Y fuel, Y ox – масова концентрація палива та окислювача; s – стехіометричне 
відношення реакції паливо/окислювач; АEDC и ВEDC константи моделі.  

В моделі дисипації вихорів використовувалися стандартні значення 
констант АEDC =4 и ВEDC =0,5. 

Модель утворення оксидів азоту. Для розрахунку емісії оксидів азоту в 
атмосферу при спалюванні вугілля використовувалися термічний, prompt та 
паливний механізми утворення оксидів азоту. 

Результати розрахунків. Вплив сумісного спалювання вугілля та RDF в 
топці котла ТПП-312 на технологічні та екологічні характеристики вивчався 
шляхом заміни 10% по тепловому балансу вугілля на аналогічну кількість RDF. 
При цьому витрата повітря коригувалася таким чином, щоб надлишок повітря у 
обох випадках становив 1,15. На рис. 2. показано температурні поля та 
траєкторії руху частинок RDF. 
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Рис. 2. Вплив сумісного спалювання вугілля та RDF в топці котла ТПП-312 
на температурне поле та час перебування частинок RDF в топці:  

а) температурне поле при спалюванні вугілля;  
б) температурне поле при сумісному спалюванні 90% вугілля та 10% RDF; 
в) час перебування част0,инок RDF в топці при сумісному спалюванні 90% 

вугілля та 10% RDF  

Аналіз температурного поля показав, що заміна 10% в тепловому балансі 
котла вугілля на RDF призводить до підвищення значення максимальної 
температури в топці котла, що в першу чергу пов’язано з вищою реакційною 
здатність RDF порівняно з вугіллям. Аналіз теплового балансу розрахункової 
області виявив, що в результаті сумісного спалювання зменшується сумарне 
виділення теплоти в топці котла. Результати розрахунку концентрації оксиду 
азоту показали зменшення емісії оксидів азоту. Цей результат частково можна 
пояснити тим, що внаслідок заміни частини вугілля на RDF зменшується 
утворення оксидів азоту за паливним механізмом. На нашу думку, основний 
вплив на зменшення утворення оксидів азоту вносить зона з відновлювальним 
середовищем, утворена внаслідок спалювання високореакційного палива, яка 
знаходиться в області з високою температурою. Наявність зони з 
відновлювальним середовищем потребує проведення додаткових досліджень по 
визначенню ймовірності виникнення високотемпературної газової корозії.   

У разі залучення RDF як палива, для знешкодження шкідливих речовин 
(діоксинів та фуранів), що утворюються при спалюванні компонентів ТПВ, 
необхідно забезпечити перебування продуктів згоряння в зоні з температурою 
не нижче 850 оС (1123 К) як мінімум 2 секунди [7, 8]. Результати розрахунку 
температурного поля (рис. 2, б) та данні з динаміки руху частинок RDF (рис. 
2, в) дозволяють визначити середню тривалість знаходження в 
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обох випадках становив 1,15. На рис. 2. показано температурні поля та 
траєкторії руху частинок RDF. 

89 
 

  
а) б) в) 

Рис. 2. Вплив сумісного спалювання вугілля та RDF в топці котла ТПП-312 
на температурне поле та час перебування частинок RDF в топці:  

а) температурне поле при спалюванні вугілля;  
б) температурне поле при сумісному спалюванні 90% вугілля та 10% RDF; 
в) час перебування част0,инок RDF в топці при сумісному спалюванні 90% 

вугілля та 10% RDF  

Аналіз температурного поля показав, що заміна 10% в тепловому балансі 
котла вугілля на RDF призводить до підвищення значення максимальної 
температури в топці котла, що в першу чергу пов’язано з вищою реакційною 
здатність RDF порівняно з вугіллям. Аналіз теплового балансу розрахункової 
області виявив, що в результаті сумісного спалювання зменшується сумарне 
виділення теплоти в топці котла. Результати розрахунку концентрації оксиду 
азоту показали зменшення емісії оксидів азоту. Цей результат частково можна 
пояснити тим, що внаслідок заміни частини вугілля на RDF зменшується 
утворення оксидів азоту за паливним механізмом. На нашу думку, основний 
вплив на зменшення утворення оксидів азоту вносить зона з відновлювальним 
середовищем, утворена внаслідок спалювання високореакційного палива, яка 
знаходиться в області з високою температурою. Наявність зони з 
відновлювальним середовищем потребує проведення додаткових досліджень по 
визначенню ймовірності виникнення високотемпературної газової корозії.   

У разі залучення RDF як палива, для знешкодження шкідливих речовин 
(діоксинів та фуранів), що утворюються при спалюванні компонентів ТПВ, 
необхідно забезпечити перебування продуктів згоряння в зоні з температурою 
не нижче 850 оС (1123 К) як мінімум 2 секунди [7, 8]. Результати розрахунку 
температурного поля (рис. 2, б) та данні з динаміки руху частинок RDF (рис. 
2, в) дозволяють визначити середню тривалість знаходження в 



90 90 
 

високотемпературній зоні частинок та продуктів згоряння RDF; вона становить 
5–6 с. Така тривалість є прийнятною для знешкодження цих шкідливих речовин. 

Висновки 
Доведено можливість сумісного спалювання RDF (10% по теплу) з 

вугіллям в котлі ТПП-312. Подача RDF у пальники разом з вугіллям забезпечує 
необхідну тривалість перебування продуктів згоряння складових ТПВ в зоні з 
температурою, необхідною для знешкодження шкідливих речовин (діоксинів та 
фуранів). 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ФАНКОЙЛА В РІЗНИХ РЕЖИМАХ 
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EFFICIENCY OF FAN COIL OPERATION IN DIFFERENT HEAT 
EXCHANGE MODES 

Zurian O., PhD; OliinichenkoV. 
Institute of Renewable Energy of the NASU 

The analysis of efficiency of work of the compression heat pump with fan coil 
for heat supply of buildings is given. The method of conducting research is described. 
The characteristics of the measuring equipment installed on the experimental setup, 
which was used to obtain data in the process of research, are given. It has been 
experimentally confirmed and theoretically substantiated that the fan coil is an 
effective space heating device when working in conjunction with a heat pump. 
Experimentally obtained data on the efficiency of the fan coil in different modes of 
operation of the fan for forced blowing  radiator are provided. 

 
Надано аналіз ефективності роботи компресійного теплового насоса з 

фанкойлом для теплопостачання будівель. Описана методика проведення 
досліджень. Наведено характеристики вимірювального обладнання 
встановленого на експериментальній установці, яке використовувалося для 
отримання даних в процесі проведення досліджень. Експериментально 
підтверджено та теоретично обгрунтовано, що фанкойл є ефективним 
пристроєм обігріву приміщень при роботі в зв’язці з тепловим насосом. Надано 
експериментально отримані дані щодо ефективності роботи фанкойлу в різних 
режимах роботи вентилятора примусового обдуву радіатора.  

Аналіз ситуації в економіці України та в її житлово-комунальному 
господарстві демонструє наявність колосальних невикористаних потенційних 
можливостей збереження коштовного органічного палива і зниження 
забруднення навколишнього середовища продуктами згоряння, а також 
покращення соціальних умов проживання населення, при впровадженні 
теплонасосної технології в сферах, де воно доцільно. Це, перш за все, системи 
опалення і гарячого водопостачання житлових, адміністративних та соціальних 
об’єктів, деякі технологічні процеси в промисловості та сільському 
господарстві [1]. 
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Використання теплових насосів є однією з найбільш доступних та 
популярних енергозберігаючих технологій, яка дозволяє значною мірою 
підвищити ефективність теплопостачання за рахунок того, що енергія, 
отримана від традиційного джерела, підсумовується в тепловому насосі з 
тепловою енергією навколишнього середовища, в результаті чого споживач 
отримує в кілька разів більше теплової енергії, ніж може бути вироблено 
традиційним джерелом енергії [2]. 

Разом з тим ефективність роботи теплонасосної системи суттєво залежить, 
як від температури на вході до теплового насосу, яка визначається як 
параметрами первинного джерела низькопотенційної теплової енергії, так і 
температурою на виході з теплового насосу, яка в свою чергу, визначається 
конструктивними особливостями системи опалення будівлі [3].  

Це обумовлює проведення широкого спектру досліджень, щодо 
визначення оптимального поєднання в одній теплонасосній системі трьох 
основних компонентів: відновлюваного джерела первинної 
низькопотенціальної енергії з системою відбору теплоти та переносу її до 
теплового насосу, самого теплового насосу та системи опалення будівлі, яка 
складається з опалювальних пристроїв різноманітної конструкції, що 
забезпечують передачу теплоти від теплоносія до приміщень будівлі. 

Метою роботи є визначення оптимальних умов та режимів роботи 
пристроїв, що забезпечують передачу теплоти від теплоносія нагрітого 
тепловим насосом та накопиченим в акумуляторі теплової енергії до 
приміщення будівлі та визначення їх конструктивних особливостей. 

У роботі проведено аналіз ефективності роботи компресійного теплового 
насоса (ТН) для теплопозабезпечення на прикладі опалення двох 
адміністративних приміщень загальною площею 50 м2, розташованих у 
триповерховій будівлі ІВЕ НАН України.   

На рис. 1 показана функціональна схема комплекту лабораторного 
обладнання, що використовувалася для проведення досліджень. 

Відповідно до поставленого завдання дослідження для вимірювань 
температури у контрольних точках системи були встановлені датчики 
температури (термоперетворювачі опору) ТСП-204, внесені до Державного 
реєстру засобів вимірювальної техніки України за номером У246-07. Робочий 
діапазон вимірюваних температур: від – 40 до + 270 °С, показник теплової 
інерції не більше 6–8 с. [4]. 

Датчики температури встановлені: на вході та виході з конденсатора 
теплового насосу (при роботі в режимі обігріву приміщення), на вході і виході з 
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акумулятора теплової енергії та на магістралях подачі та возврату теплоносія з 
фанкойлів. Також було встановлено датчики температури для вимірювання 
температури повітря у приміщенні та на вулиці (Рис. 2.). 

 
Рис. 1. Схема експериментальної установки дослідження енергоефективності 
теплонасосного теплохолодопостачання Інституту відновлюваної енергетики 

НАН України: 1 – тепловий насос P(S)AXRW020; 1а – компресор ТН; 1b – 
конденсатор  ТН; 1с – терморегулюючий вентиль ТН; 1d – випарник ТН; 2 – 

циркуляційний насос акумулятора тепла; AQUARIO AC254-180; 3 – 
циркуляційний насос системи опалення AQUARIO AC254-180;4 – тепловий 
лічильник AQUATHEM; 5 – фанкойли SP200L/RM; 6 – клапани безпеки, 7 – 

акумулятор тепла, 8 – мембранний бак розширювач 

 
Рис. 2. Місця встановлення вимірювальних пристроїв  

на експериментальній установці дослідження енергоефективності 
теплонасосного  теплохолодопостачання ІВЕ НАНУ: a – зовнішній вигляд 

датчика температури ТСП-204; b –датчики температури встановлені на вході та 
виході теплового насосу; c – метод монтажу датчика температури з 

теплоізоляцією на виході з акумулятор тепла; d – метод монтажу датчиков 
температури на магістралях подачі та возврату теплоносія з фанкойлів 
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На рис 3. наведено результати експериментального дослідження 
ефективності обігрівального приладу в різних режимах його експлуатації. 

 
Рис. 3. Графік коливань температури в приміщенні з нанесеним на нього 

маркерами оцінки потужності в залежності від режиму роботи фанкойлу: 1 –
маркер оцінки потужності роботи фінкойлу без обдуву; 2 – маркер оцінки 

потужності роботи фанкойлу з примусовим обдувом вентилятором – 110 м3/год; 
3 – маркер оцінки потужності роботи фанкойлу з примусовим обдувом 

вентилятором – 225 м3/год; 4 – маркер оцінки потужності роботи фанкойлу з 
примусовим обдувом вентилятором – 359 м3/год; 5 – температура повітря у 

приміщенні; І – режим роботи фанкойла без примусового обдуву; II, III, IV – 
режим роботи фанкойлу з примусовим обдувом різної інтенсивності (IV˃III˃ II) 

Якщо за 100% ефективності роботи обігрівального приладу взяти маркер, 
що визначає найбільшу площу трикутника, то ефективність роботи фанкойла в 
інших режимах роботи може бути визначено співвідношенням площин інших 
трикутників до площі найбільшого трикутника та визначається формулою: 

Kn = Sn / Smax∙100%,                                                      (1) 
де: Kn – коефіцієнт ефективності (коефіцієнт, що визначає відсоток на який 
змінюється ефективність роботи обігрівального приладу); Smax – найбільша 
площа трикутника (найбільша площа прямокутного трикутника, який 
утворюються найбільшим кутом підйому кривої, що відображає зміну 
температури в приміщенні в одному з режимів роботи фанкойлу); Sn – площа 
трикутника (інші крім найбільшої площі прямокутного трикутника, які 
утворюються кутом підйому кривої, що відображає зміну температури в 
приміщенні). 

Із врахуванням, що Smax=S2 та даних, отриманих з графіка на рис. 3, 
можна зробити розрахунок коефіцієнта ефективності для кожного з режимів 
роботи фанкойла по формулі (1): 

K1 = S1/S2∙100% = (a∙4b)/2/(a∙10b) /2∙100% = 4/10 = 40%      
K2 = S2/S2∙00% = 100%;   
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K3 = S3/S2∙100% = (a∙7b)/2/(a∙10b)/2∙100% = 7/10 = 70%  
K3 = S4/S2∙100% = (a∙1b)/2/(a∙10b)/2∙100% = 1/10 = 10%    
Експериментально встановлено, що ефективність системи тепловий насос-

фанкойл при температурі навколишнього середовища –1 °С, зростає більше чим 
в два рази при використанні примусового обдуву радіатора фанкойла при малих 
обертах вентилятора та тепловому потоці 110 м3/год. При подальшому 
нарощуванні обертів радіатора, та збільшенні теплового потоку до 225 м3/год 
ефективність фанкойла починає знижуватися, залишаючись при цьому на 30% 
більшою в порівнянні з опалювальним приладом без примусового обдуву. 
Найнижчі показники ефективності були отримані на самих більших обертах 
вентилятора та тепловому потоку повітря 350 м3/год. Це свідчить, що 
температура подачі теплоносія на фанкойл недостатня для роботи в цьому 
режимі і ми отримуємо від’ємний ефект [5].  

З експериментально отриманих даних можна зробити висновок, що, при 
заміні традиційних систем опалення на низькотемпературні ефективність 
теплових насосів різко зростає. Разом з тим при використання примусового 
обдуву для фанкойлів необхідно враховувати площу приміщення, потужність 
опалювального приладу та температуру навколишнього середовища, що 
можливо за рахунок застосування відповідних науково-обгрунтованих методик 
та розробки відповідних алгоритмів роботи системи управління з урахуванням 
особливостей місця розташування та структури системи опалення.  
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The paper presents the results of an analytical review of the conceptual 
framework for the implementation of mechanisms and models of a circular economy 
aimed at using fewer materials and resources, extending their service life and 
reducing environmental impact, while extracting material benefits for both producers 
and consumers. This is achieved through continuous improvement, service and 
recovery and recycling of materials and products throughout their life cycle. It is 
noted that, despite the high practical significance of the circular economy 
methodology for both business and end consumers, today there are no models for 
calculating the numerical values of its functioning indicators, which certainly hinders 
the mutually agreed development and restructuring of the economy and energy. 

 
Забруднення довкілля відходами промислового виробництва, зокрема 

викидами від спалювання викопних видів паливно-енергетичних ресурсів 
(ПЕР) в енергетиці та побуті, значною мірою зумовили кардинальні зміни у 
поведінці глобальної екосистеми, які посилюється нераціональним 
використанням ПЕР та виробленої продукції і матеріалів, і призвело до 
порушення енергетичних та екологічних балансів екосистеми і послабили її 
здатність до самовідновлення.  

З точки зору загально системного підходу ситуація, що склалася в 
економіці та енергетиці, обумовлюється застосуванням лінійного механізму 
функціонування ринків товарів і послуг, який базується на парадигмі 
безмежності природних ресурсів і безмежної здатності екосистеми поглинати 
відходи. Тому, в якості альтернативи лінійного механізму останнім часом 
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широкого розповсюдження набула модель замкненого циклу розвитку 
економіки (модель циркулярної економіки, англ. closed-loop economy, circular 
economy), яка спрямована на максимально досяжне корисне використання 
відходів виробництва через покращене проектування, виробництво та 
експлуатацію (споживання) товарної продукції. Зрозуміло, що модель 
циркулярної економіки набагато складніша за лінійну і принципово 
відрізняється від неї тим, що виробництво і споживання тут мають відбуватися 
за замкненим циклом. Внаслідок цього ресурси будуть використовуватися 
більш ефективно, послабиться негативний вплив на екологію, а відходи не 
будуть накопичуватися (вони мають стати новими ресурсами). 

Тобто, застосування циркулярної моделі розвитку дозволяє використання 
меншої кількості матеріалів і ресурсів для виробництва тієї ж самої кількості 
продуктів та/або послуг, продовження терміну їх служби за рахунок постійного 
удосконалення, сервісного обслуговування та відновлення і переробки 
наприкінці життєвого циклу, знижуючи вплив на навколишнє середовище і 
отримуючи при цьому матеріальну вигоду як для виробників, так і споживачів 
[1].  

Потокова діаграма циркулярної моделі розвитку економіки представлена 
на рис. 1. Вона складається з зовнішнього циклу, що охоплює блоки (етапи) 
оперування з первинними ресурсами, виробництва товарів, кінцевого 
споживання та утилізації (відновлення і переробки), та внутрішніх замкнених 
циклів, що супроводжують кожен з блоків (етапів) зовнішнього циклу. При 
цьому усі компоненти продукції мають бути спроектовані, виготовлені та 
використанні таким чином, щоб їх можна було відновити або переробити з 
мінімальним впливом на екологію [2, 3].  

 
Рис. 1. Модель економіки замкнутого циклу 
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Методологічну базу циркулярної економіки визначають наступні 
концептуальні положення, які слугують інструментами досягнення цілей: 

1. Екодизайн – як технологія розробки продукту, що забезпечує зменшення 
впливу продукту на навколишнє середовище протягом його життєвого циклу та 
гармонійне існування людини з навколишнім середовищем; 

2. Сервітизація [4] – функціональна економіка (Service economy), 
спрямована на оптимізацію способів і засобів використання ресурсів та послуг, 
яка дозволяє максимізувати прибуток та знизити залежність від зростання 
виробництва. 

3. Промисловий симбіоз [5] – економічно доцільна співпраця підприємств 
з метою створення конкурентних переваг, оптимізації виробничих витрат 
шляхом використання побічних продуктів та відходів одних підприємств як 
сировини іншими, а також спільного використання інформаційних, 
енергетичних, водних та інших ресурсів. 

4. «Зелена» економіка, спрямована на збереження благополуччя 
суспільства шляхом ефективного використання природних ресурсів, в першу 
чергу за рахунок економного споживання викопних та раціонального 
використання відновлювальних ресурсів. 

Лідерами впровадження циркулярної економіки виступають розвинені 
країни схильні до впливу глобального потепління, демографічної кризи, 
екологічних катастроф і т.п. Це країни ЄС, Китай, США.  

В Україні складнощі переходу до циркулярної економіки обумовлюються 
домінуванням ресурсоємних багатовідхідних технологій, застарілою 
технологічною базою та відсутністю протягом тривалого часу адекватного 
реагування на ці виклики. Перехід планується здійснювати шляхом реалізації 
адекватних механізмів управління відходами, що використовують передовий 
досвід розвинених країн [6, 7]. 

На сьогодні вже сформовано елементи законодавчого базису розвитку 
циркулярної економіки в Україні, що охоплюють заходи із запобігання 
(зменшення обсягів) утворення відходів та напрями їх повторного 
використання, рециклінгу і відновлення. При цьому передбачається 
запровадження механізмів економічного стимулювання пріоритетного 
впровадження екологічно чистих технологій та розширення можливостей 
перероблення (рециклінгу) [8–10]. Деталізовані планові показники та пропорції 
розвитку секторів енергетичного комплексу України за умов суттєвого 
зростання частки відновлюваної енергетики представлено також в [11, 12]. 

Подальша робота авторів у цьому напрямку сконцентрована на розробці 
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формалізованих моделей для розрахунку чисельних значень показників 
функціонування циркулярної економіки, що охоплюють блоки (модулі) 
зовнішнього та внутрішніх замкнених циклів. Методологічну основу цієї 
моделі складають базові положення теорії множин та теорії оптимального 
управління великими системами [13].  

На сьогодні такі моделі відсутні, що безумовно стримує розвиток та 
структурну перебудову енергетики на принципах циркулярної економіки. 

Висновки 
Загальна практична спрямованість методології економіки замкненого 

циклу є достатньо привабливою як для бізнесу, так і кінцевих споживачів, 
оскільки для перших відкриваються нові можливості отримання 
довгострокових ринкових переваг, які охоплюють зменшення витрат матеріалів, 
вихід на нові ринки, розширення сфери обслуговування клієнтів та отримання 
додаткового прибутку шляхом надання комплексних послуг. Що стосується 
споживачів, то для них циркулярна економіка спрощує процеси закупівлі і 
обслуговування (ремонту і відновлення) обладнання та утилізації відходів 
наприкінці життєвого циклу. Енергетичний сектор у цьому процесі відіграє 
вирішальну роль, приймаючи активну участь у реалізації практично всіх 
завдань циркулярної економіки, оскільки кожен з них потребуватиме 
використання енергетичних ресурсів. 
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Методологічну базу циркулярної економіки визначають наступні 
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In the world, there are intensively developed new technologies for two-stage 
conversion of biomass and plastic using various types of pyrolysis of solid organic 
feedstock and steam reforming of volatile matter using new catalysts to produce 
synthesis gas with a high content of hydrogen and pure hydrogen. Various schemes 
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of two-stage conversion of biomass and plastic have been implemented and tested 
using the technologies of slow and fast pyrolysis and catalytic steam reforming of 
volatile matter in moving and fluidized beds.  

 
Прямими процесами виробництва водню з біомаси та пластику є: піроліз 

(каталітичний піроліз і високотемпературний піроліз), газифікація та паровий 
риформінг піролізних летких речовин. Непрямі процеси включають проміжні 
етапи отримання рідинних продуктів (біонафти) для здешевлення 
транспортування біоорганічної сировини та подальшої її конверсії під час 
парового риформінгу або газифікації [1–4]. Використання високоселективних 
та активних каталізаторів необхідно для збільшення виходу водню [5].  

Піроліз зазвичай виконується за температури 500 °C та вище. Процеси 
піролізу часто поділяють на три групи залежно від швидкості нагрівання 
твердої сировини та часу перебування газу, а саме на швидкий, проміжний та 
повільний піроліз [6, 7]. Швидкий піроліз відбувається за високих швидкостей 
нагрівання (103–104 °C/с) і короткого часу перебування (менше 1 с). Повільний 
піроліз характеризується тривалим часом перебування і повільною швидкістю 
нагрівання – до 50 оС/хв. Ці умови сприяють утворенню твердих продуктів та 
газу завдяки зменшенню виходу рідинної фази під час конденсації. Проміжні 
умови піролізу знаходяться між умовами швидкого та повільного піролізу.  

Каталітичний паровий риформінг піролізних летких речовин зазвичай 
відбувається за температури від 600 до 800 °C. Реакції парового риформінгу 
поділяють на дві групи: гетерогенні каталітичні реакції та вторинні реакції в 
газовій фазі. Найбільш поширеними для парового риформінгу є каталізатори на 
основі нікелю завдяки їхній відповідній активності та низькій ціні. З метою 
ослаблення ендотермічності каталітичного процесу парового риформінгу до 
пари додається повітря чи кисень та відбувається процес окислювального 
парового риформінгу [8].  

В роботі [9] узагальнено сучасні схеми конверсії біомаси та відходів 
пластику. В цих схемах для одержання збагаченого воднем синтез-газу 
використовуються: 1) піролізер щільного шару та риформер щільного шару; 2) 
піролізер з киплячим шаром та риформер зі щільним шаром; 3) шнековий 
піролізер та риформер зі щільним шаром; 4) піролізер з киплячим шаром, 
поточний газифікатор та риформер зі щільним шаром; 5) піролізер з 
фонтануючим киплячим шаром та риформер з киплячим шаром, 6) піролізер з 
фонтануючим киплячим шаром та риформер зі щільним шаром. 

В роботах [10, 11] показано результати карбонізації (повільного піролізу) 
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та каталітичного парового риформінгу органічних відходів на 
експериментальних установках щільного шару в Інституті теплоенергетичних 
технологій НАНУ та Індійському інституту нафти з використанням як 
індійських, так і українських, розроблених в Інституті фізичної хімії ім. Л. В. 
Писаржевського НАНУ, каталізаторів та твердих органічних відходів. В 
результаті карбонізації лушпиння соняшника із застосуванням нікелевого 
каталізатора збільшено вміст водню в сухому газі до 52 об.%. В разі 
карбонізації тканини з поліестеру та бавовни збільшено вміст водню в сухому 
газі: під час використання нікелевого каталізатора до 42 об.%, а залізного 
каталізатора – до 56 об.%. 

Вихід водню в разі використання двостадійного процесу конверсії 
пластику та біомаси залежить від: типу вихідної сировини (пластичності, 
розміру частинок сировини, вологості,  вмісту і складу золи); режиму живлення 
(з безперервною подачею або квазістаціонарного); типу піролізера (конструкція 
реактора, швидкість нагрівання, температура, час перебування сировини та газу 
в реакторі); типу реактора риформінгу (конструкція реактора, співвідношення 
водяна пара/ органічна сировина, температура та час перебування газу в 
реакторі); типу каталізатора (в залежності від складу каталізатора, методу його 
виробництва та умов синтезу). 
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power plant. Therefore, the use of diagnostic systems is appropriate for solving such 
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problems. The most promising non-destructive diagnostic systems are vibration 
diagnosis systems. However, the effectiveness of their use depends on the diagnosis 
algorithms, which depend on the features and functioning of the diagnosed unit of the 
power equipment. In the contribution, some models of vibration signals of power 
equipment units and features of the construction of vibration diagnostics systems of 
the units are considered  

 

Надійна робота енергетичного обладнання вугільних ТЕС та ТЕЦ 
пов′язана з впровадженням ефективних систем його діагностування. Створення 
таких систем неможливе без ефективних математичних моделей інформаційних 
сигналів, які адекватно описують фізичні процеси діагностування вузлів на 
основі аналізу яких будуються алгоритми діагностування та програмне 
забезпечення діагностичного обладнання. Деякі математичні моделі з 
використанням статистичного підходу представлені в [1–3]. Але побудова 
ефективних систем діагностики неможлива без розробки відповідних фізичних 
моделей вузлів електротехнічного обладнання, використання яких дозволяє 
перевірити працездатність таких систем діагностики та доопрацювати їх з 
використанням експериментальних результатів. 

На рис. 1 наведено загальний вид експериментальної установки, 
створений в Інституті електродинаміки НАН України на якій проводились 
випробування роботи підшипникових вузлів електричних машин (ЕМ) у різних 
швидкісних режимах їх роботи. Її основне призначення полягало у 
експериментальній перевірці діагностичних ознак за наявності типових 
дефектів типу перекіс, відсутність мастила; дослідження пошкоджень 
зовнішнього або внутрішнього кільця підшипника внаслідок викришування 
металу (пітінгу).  

 
Рис. 1. Установка для вібраційних випробувань підшипників кочення 

Установка за конструкцією складається з трьох основних вузлів: 
електричного приводу, масивного валу, вузла кріплення і вимірювання вібрацій 
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випробовуваного підшипника. Обертання випробуваного підшипника, 
встановленого у вузлі кріплення і вимірювання вібрацій, забезпечується 
електричним двигуном постійного струму типу П-51 через масивний вал. 
Двигун потужністю 11 кВт забезпечує обертання  випробуваного підшипника з 
будь-якою швидкістю в діапазоні від 10 до 1500 об/хв. Застосування 
спеціальної муфти з гумовими пальцями дозволяє максимально знизити 
вібрації, зумовлені роботою електричного приводу. Крім того, зниженню 
вібрацій валу експериментальної установки сприяє закріплення його в опорах з 
підшипниками ковзання, виконаними з фторопласту, а також розміщення валу і 
вузла кріплення та вимірювання вібрацій випробовуваного підшипника на 
масивній плиті.  

Проводились дослідження підшипників кочення типу 309 ЕШ2 з різними 
типами дефектів (перекіс, відсутність мастила, дефекти внутрішнього та 
зовнішнього кілець, тіл кочення, що зумовлені викришуванням металу через 
його втому).  

При проведенні експериментів з дослідження впливу величини кутової 
швидкості обертання валу ЕМ на кількісні оцінки основних діагностичних 
ознак, швидкісний режим обертання валу змінювався дискретно зі значеннями 

 1000,750,500,250обv  об/хв.  
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технічні стани. Тобто, у сукупності підмножин nk , індексом kj ,1  

позначається певний вид дефекту, а індексом np ,1  – режим роботи ЕМ. 
При побудові розв'язувальних правил,   – простір сукупності 

діагностичних ознак, які визначаються відповідними статистичними 
параметрами та характеристиками. Як показали теоретичні і експериментальні 
дослідження, серед таких параметрів найбільш інформативними є початкові та 
центральні моменти (кумулянти) до j-порядку включно, а серед характеристик 
– кореляційна функція R(τ), спектральна щільність потужності S(f), параметри 
авторегресії a1,a2,…,ap щільність розподілу ймовірностей p(х) та 
характеристична функція f (t, u).  

Як приклад в доповіді розглянуто використання даного підходу при 
використанні в якості математичних моделей лінійних процесів авторегресії 
вібрацій підшипників кочення електричних машин. Тобто процесів  

tptptt aa    ...11                          Zt                                           (2) 

де  pjaa jj ,1 ,0 ,   – параметри авторегресії; p порядок авторегресії; 

 tt ,  стаціонарний випадковий процес з дискретним часом і незалежними 
значеннями, який має безмежно-подільний закон розподілу   100 P . Такий 
процес іноді називають породжуючим процесом. Передбачається, що ζt є 
стаціонарним в вузькому сенсі, а також виконуються ергодичні теореми [2].  

Проводився аналів вібрацій з використанням стенду, що представлений на 
рис. 1. В якості діагностичних ознак використовувались параметри авторегресії 

21 , aa .. Моделювався дефект типу перекіс підшипника. Були сформовані 

навчальні сукупності в діагностичному просторі 21 , aa , а саме 
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. 

Двовимірні гістограми, що відповідають вибраним умовам випробувань 
показані на рис. 2. 

В доповіді розглянуто алгоритм роботи в режимі навчання такої системи 
діагностування. Спочатку проводиться оцінка діагностичних ознак. Потім на 
основі цих сукупностей будувався вектор оцінок їх математичних сподівань 

m , оцінку дисперсій 2211 , , та побудова коваріаційних матриць mM  
кореляцій між діагностичними ознаками та оцінка характеристик розподілу 
діагностичних ознак. В разі необхідності проводиться лінійні перетворення 
коваріаційних матриць та нормування коваріаційних матриць для побудови 
ефективних розв′язувальних правил [2]. 
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Рис. 2. Гістограми діагностичних ознак. 

На етапі планування експерименту проводиться розрахунок порогу C  та 
необхідної кількості спостережень N .  

В режимі діагностування проводиться оцінка діагностичних ознак та на 
основі побудованих розв′язувальних правил виноситься рішення про технічний 
стан об′єкта діагностування. 

Запропоновані форми представлення навчальних сукупностей у 
відповідних блоках навчання системи діагностування ЕМ дозволяють 
організувати функціонування таких систем із використанням концепції Smart 
Grid.  

Отримані результати були використані при побудові прототипу системи 
діагностування двигунів власних потреб Дарницької ТЕЦ (м. Київ). 
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Introduction. Most of the proposed algebraic models of turbulent viscosity for 
film flows only approximate the real distribution of turbulence in the cross section of 
the film according to published experimental data. The existing models have a 
discrete layered structure, and the solutions of the heat and momentum conservation 
equations using these ratios are only numerical. An improved model of turbulent 
viscosity is proposed, and based on it, an analysis of thermohydrodynamic processes 
in liquid films during vaporization is carried out.  

Materials and methods. Physical modeling was performed in pipes: d = 22 x 1 
mm, L = 1,8 m, and d = 33 x 1,5 mm, L = 9 m. The bulk density of irrigation varied in 
the range of 0,05…0,55 10-3 m2/s in the pipe d = 20 mm, and 0,05…1,9 10-3 m2/s in 
the pipe d = 30 mm. Model liquids – water and sugar solutions with a concentration 
of up to 70% at atmospheric pressure and a vacuum of up to 0,86 bar. Heating was 
carried out with dry saturated steam. 

Results and Discussion. In engineering calculations, the integral characteristics 
of heat transfer in films during vaporization are often determined through the time-
averaged characteristics of the film, in the form 























d
dtq t

tPr
Pr1 ,                                                  (1) 

where q – heat flux; l– heat conduction of liquid; h= y/d– dimensionless transverse 
coordinates; t – temperature; d – film thickness; y – normal to the heat surface 
coordinate;  ,t  – turbulent and molecular cinematic viscosity coefficient, 
respectively; Prt, Pr – turbulent and molecular Prandtl number, respectively.  
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The main condition for the correct application of (1) is the adequacy of the 
turbulent viscosity model. A characteristic feature of film flows is the presence of a 
zone of suppression of turbulence by the interphase surface of the film.  Measurement 
data of velocity pulsations indicate a rapid attenuation of turbulence within the 
interphase surface [1], while in the wall region the shape of the turbulent viscosity 
curve corresponds to a single-phase flow, Fig. 1. 
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Fig. 1. Dependence of turbulent viscosity on the thickness of the water film (t = 
20 oC). when flowing down a vertical surface [2] Re = 1310, (method of stroboscopy 

of aluminum oxide microparticles). 
Most of the published algebraic models of turbulent viscosity for film flows are 

given in [2], but none of them correspond to the real distribution of turbulence in the 
cross section of the film, Fig. 1. To model turbulence and, accordingly, transfer 
processes in a vertically flowing film, consider the expression 

 22 1 

 t ,                                                         (2) 

where – e is the maximum value of the turbulence function at the top of the side-
shifted interphase surface of the parabola, which qualitatively reproduces the curve in 
Fig. 1. Taking Prt =1 under the boundary conditions h= 0, t = tw from (1, 2), we 
obtain the temperature profile in the film 
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and from (3), under the condition h=1, t = ti, the temperature on the interfacial 
surface ti 
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where 22 PrPr4 H ; HA PrPr 22  ; HR PrPr 22  ;  tw – pipe wall 
temperature. 

Expressing the heat transfer coefficient as , 
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The film thickness d is present in expression (4), which is determined from the 
equation of motion 
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where tі – shear stress on the film interface; u– velocity; r– density of liquid. 
From (5) under the boundary conditions h = 0, u = 0, we get 
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Given that d= Гv / uav, the expression for finding the average thickness of the film 
takes the form 
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The function e was found by comparing experimental and calculated values of 
heat transfer coefficients in the mode of evaporation from the interphase surface 
using (4). For water and sugar solutions during vaporization in pipes of different 
diameters, an expression for the e  was obtained 
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where d is the diameter of the pipe; do = 0,02 m. 
Graphical interpretation of the results of calculations according to (4, 7) for 

freely flowing films of water in the mode of evaporation from the interphase surface 
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The function e was found by comparing experimental and calculated values of 
heat transfer coefficients in the mode of evaporation from the interphase surface 
using (4). For water and sugar solutions during vaporization in pipes of different 
diameters, an expression for the e  was obtained 
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where d is the diameter of the pipe; do = 0,02 m. 
Graphical interpretation of the results of calculations according to (4, 7) for 

freely flowing films of water in the mode of evaporation from the interphase surface 
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in pipes of different diameters and comparison with experimental data are shown in 
Fig. 2. 
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Fig. 2. Dependence of a =f(Re) for pipes of different diameters: 1 – data of the 

authors,  d = 20 mm; 2 –  d = 30 mm; 3 – , d = 32 mm,  water, t = 100 оС. 
In the presence of vapor velocity above the surface of the film, its thickness as well as 
the amplitude of the waves decreases, which leads to suppression of turbulence. 
Comparing experimental data on heat transfer to liquid films in the presence of 
interfacial shear stress with calculated data, we obtain an expression for the function 
of suppressing turbulence in the film by the vapor flow fu in the region We < 250 
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22  – the Weber number; u2, r2 – velocity and vapor density, respectively; s– 

surface tension.  The graphic interpretation of (8) is shown in Fig. 4. 
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Fig. 3. Dependence of  fu=f(u2) at atmospheric pressure: 
1 – Re = 1000, 2 – 3000, 3 – 6000, 4 – 9000. 

In the end, the algebraic function of the distribution of turbulent viscosity in 
falling films with accompanying vapor flow in the range We < 250, Гv < 0.6 10-3 m2/s 
for pipes with diameters from 20 to 32 mm (the investigated range) takes the form 
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Graphical interpretation of (9) for different phase costs is shown in Fig. 4 
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ft  according to relation (9) for water at t = 100 oС, 
d = 0,02 m, u2 = 10 m/s, 1 – Re = 1356; 2 – 4068; 3 – 6780. 

The results of comparing the calculated values of heat transfer intensity for films of 
water and sugar solutions during vaporization with experimental data are shown in 
Fig. 5. 
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Fig. 5. Dependence a=f(u2) for water and sugar solutions for a pipe, d = 20 mm;  
1,2 – water, t = 100 oС, 1 – Гv= 0.5 10-3 m2/s, 2 – 0.3 10-3, Pr = 1.79; 3,4 – sugar 

solution, t = 100 oС, DM = 40%, Pr = 5.58. Lines – calculation according to (3, 5, 8) 

Conclusions 
1. An algebraic model of turbulent viscosity is proposed, which qualitatively 
reproduces the real distribution of turbulent viscosity over the entire thickness of the 
film flowing down the vertical surface.  
2. Based on the proposed model, analytical expressions for temperature and velocity 
profiles in the film and the corresponding integral thermohydrodynamic 
characteristics for both free flow and motion with a concomitant flow of steam (gas) 
are obtained.  
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Ammonia production using traditional Haber-Bosch technology using natural 
gas or coal emits large amounts of carbon dioxide and consumes a significant amount 
of electricity, its generation consumes a lot of fossil fuel and produces a large amount 
of emissions of pollutants and CO2. The transition to the production of "green" 
ammonia with the help of electricity from renewable energy sources and nuclear 
power plants will require a significant increase in their capacity. This will not only 
avoid CO2 emissions from NH3 production, but also avoid emissions of pollutants 
and greenhouse gases at thermal power plants by replacing their capacity with 
"green" capacity. Ammonia as a fuel has environmental advantages over traditional 
fuels, as it does not emit dust, sulfur dioxide, carbon monoxide and carbon dioxide. 
Only nitrogen oxides are formed, the emissions of which are reduced by the use of 
selective reduction technologies. Promising combustion of mixtures of ammonia and 
hydrogen. Co-combustion of coal and ammonia in existing boilers can significantly 
reduce emissions of pollutants and CO2. 

 
Боротьба з кліматичними змінами виводить на порядок денний у світі 

питання зменшення антропогенних викидів вуглекислого газу. До найбільших 
виробників діоксиду вуглецю традиційно відноситься теплова енергетика, 
підприємства якої споживають викопне паливо, головним компонентом якого є 
вуглець. Значний внесок у викиди вуглекислого газу дає і амонійна 
промисловість. У світі в 2020 р. було вироблено 144 млн т амоніаку [1]. За 
основною традиційною технологією виробництва амоніаку (процес Габера-
Боша при високій температурі і під тиском) споживається велика кількість 
природного газу або вугілля, тому в середньому при виробництві 1 т NH3 
викидається 3,45 т вуглекислого газу та споживається 414 кВт∙год 
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електроенергії. [2] 
Відмова від споживання вуглецевого палива при виробництві амоніаку 

призведе до повного скорочення викидів CO2. Наразі питомі витрати 
електроенергії при використанні «зеленого» варіанту технології Габера-Боша з 
використанням електролізу води як джерела водню становлять 11…12 кВтгод 
на 1 кг амоніаку [3]. Очікується, що при промисловому впровадженні 
технологій електрохімічного синтезу амоніаку питомі витрати електроенергії 
становитимуть близько 8 кВт∙год/кг NH3 [4]. Тоді для виробництва 5 млн т/рік 
амоніаку за «зеленою» традиційною технологією Габера-Боша потрібно 
спожити 55–60 млрд кВт∙год електричної енергії, що майже на 53–58 млрд 
кВт∙год більше за поточне споживання електроенергії. Середньорічна 
затребувана електрична потужність на таке виробництво амоніаку становитиме 
6,28…6,85 ГВт. Джерелами виробництва такої додаткової кількості електричної 
енергії мають стати вуглець-нейтральні електричні потужності: атомні 
електричні станції та відновлювальні джерела енергії – сонячні, вітрові, 
гідравлічні електростанції та електростанції на біомасі і біогазі. Ці потужності 
можуть замінити потужності існуючих вугільних ТЕС ГК, які беруть участь у 
регулюванні частоти та навантаження в ОЕС України. Таким чином можна 
повністю позбутися викидів забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю, що 
утворюються при спалюванні вугілля, а саме в 2020 році – 161,2 тис. т золи, 
581,1 тис. т діоксиду сірки, 86,0 тис. т оксидів азоту, 6,0 тис. т оксиду вуглецю 
та 39,6 млн т вуглекислого газу. Існуючі 12 енергоблоків 1000 МВт АЕС будуть 
працювати цілодобово в базовому режимі, то вони дозволять за рахунок роботи 
в час нічного провалу отримати «нові» потужності 3 ГВт для генерації NH3.  

Очікуване зростання світового виробництва амоніаку, головним чином, 
«зеленого» в 2050 році до 1,2 млрд т [5] або більш ніж 8 разів, переважно на 
енергетичні цілі вимагатиме витрат електроенергії від відновлювальних джерел 
та атомної енергетики у розмірі 66…72×1012 кВт∙год з залученням для цього в 
середньому 7,53...8,22 ТВт потужності. 

З енергетичної точки зору «зелений» амоніак слід розглядати як сховище 
хімічної енергії, що може зберігатися тривалий час (наприклад, місяці) і яку 
слід використовувати в разі гострої потреби енергосистеми або споживача в 
генерації нової потужності, оскільки енергозатрати на виробництво «зеленого» 
амоніаку завжди будуть вищими за кількість енергії, виробленої при 
спалюванні такого палива [6]. Але з екологічної точки зору амоніак як паливо 
має значні переваги перед традиційними вуглець-місткими паливами. 

На рис. 1 представлена схема експериментальної газо-турбінної установки 
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(ГТУ) потужністю 2 МВт для спалювання природного газу та амоніаку у 
відношенні 80/20 по теплу або 2/1 по об’єму. [10].  

 
Рис. 1. Схема ГТУ для спалювання суміші природного газу та амоніаку [10] 

При спалюванні газоподібного амоніаку в середовищі кисню (повітря) 
основними продуктами будуть молекулярний азот та водяна пара за реакцією 
(1). При спільному спалюванні амоніаку та водню [7–9] при мольному 
відношенні 50/50 швидкість горіння збільшується в 4–5 разів, при цьому нижча 
об’ємна теплота згоряння суміші становитиме 12,5 МДж/нм3, а продуктами 
згоряння будуть азот та водяна пара (2). Надлишок кисню в зоні горіння 
потрібен для запобігання викиди амоніаку в повітря, граничне значення вмісту 
якого в димових газах становить 5 ppm. При наявності надлишку кисню в зоні 
горіння можуть утворюватися оксиди азоту NOx за реакцією (3). Для 
зменшення NOx можуть бути застосовані відомі технології селективного 
каталітичного відновлення (СКВ) чи селективного некаталітичного відновлення 
(СНКВ) при використанні амоніаку як реагенту, реакція (4). Ефективність СКВ 
становить близько 90%, а СНКВ – від 50 до 60%. 

4NH3 + 3O2 ↔ 2N2 + 6H2O                                                                             (1) 
4NH3 + 4H2 + 5O2 ↔ 2N2 + 10H2O                                                                 (2) 
4NH3 + 5O2 ↔ 4NO + 6H2O                                                                            (3) 
4NH3 + 4NO + O2 ↔ 4N2 + 6H2O                                                                    (4) 
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каталітичного відновлення для зниження викидів утворених оксидів азоту. 
Реагентом для СКВ служить незначна частина амоніаку, що зберігається після 
випарника в акумуляторі низького тиску. Це дозволило знизити викиди оксидів 
азоту більш, ніж на 95% у всьому діапазоні змін частки амоніаку в суміші. 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Вплив частки амоніаку в суміші на концентрацію NOx на виході 

газової турбіни та виході системи СКВ [10] 

Перехід на спільне спалювання вугілля та амоніаку (20% за енергетичним 
вмістом) в існуючих котлах, як це реалізовується в пілотному проєкті на 
енергоблоці 1000 МВт у Японії [11–13], дозволить скоротити викиди пилу на 
32,2 тис. т, діоксиду сірки – на 116,4 тис. т, оксиду вуглецю – на 1,2 тис. т, 
вуглекислого газу – на 8 млн т. 

ВИСНОВКИ 
1. Виробництво амоніаку за традиційною технологією Габера-Боша з 
використанням природного газу або вугілля є значним продуцентом 
вуглекислого газу – 600 млн т CO2 при річному виробітку 144 млн т NH3. 
2. Перехід на виробництво «зеленого» амоніаку дозволить повністю позбутися 
викидів діоксиду вуглецю та викидів забруднюючих речовин. При цьому 
витрати електроенергії на генерацію зеленого амоніаку в Україні будуть 
становити 55…60 млрд кВт∙год. Для цього потрібно в ввести в середньому 
додаткових 6,22…6,85 ГВт електричних потужностей відновлювальних джерел 
та атомної енергетики. Ці потужності можуть повністю замінити вугільні ТЕС в 
ОЕС України, тим самим повністю позбутися викидів забруднюючих речовин 
та парникових газів від спалювання та не витрачати ресурси на роботу та 
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обслуговування газоочисних установок, поводження з відходами та їх 
утилізацію. Використання АЕС для виробництва зеленого NH3 під час нічних 
провалів суттєво скоротить потребу в нових потужностях. 
3. Амоніак як паливо має значні екологічні переваги перед вуглець-місткими 
паливами. При спалюванні NH3 відсутні викид пилу, діоксиду сірки, оксиду 
вуглецю та діоксиду вуглецю, утворюються лише оксиди азоту, викиди яких 
можна значно знизити шляхом застосування технологій СКВ або СНКВ. 
4. З технологічної та екологічної точок зору перспективним є використання 
сумішей амоніаку та водню, спалювання яких має швидкість горіння в 4–5 разів 
вище, ніж чистого амоніаку, а забруднюючими речовинам будуть лише оксиди 
азоту. Додавання 20% амоніаку до вугілля дозволяє значно знизити викиди 
забруднюючих речовин і вуглекислого газу. Такий пілотний проєкт проходить 
перевірку на вугільному енергоблоці 1000 МВт в Японії.  
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The obtained data are confirming the subsequent development of the 
Ya.B. Zeldovich’s theory of NOx formation has been performed relevant to case of C-
graphite burning and proper composition of equilibrium NO and NO2 components in 
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the mixture of  combustion products. It has been proved that concentration of 
nitrogen oxides doesn’t differ practically from the value corresponding to NOx shares 
by combustion the gaseous fuels with the same air excess and at the same 
temperature. 

The determinative role of the process of atmospheric nitrogen oxidation by NOx 
forming regardless the type of fuel to be fired has been ascertained due analysis of 
results the proper numerical computations. 

 
Вуглець С існує в різних модифікаціях і входить в склад численних 

з’єднань. 
Графіт – природний та синтетичний кристал вуглецю [1]. Термічним 

розкладом  органічних сполук можна отримувати різні форми чорного вуглецю. 
Раніше його вважали особливою модифікацією, але зараз доведено, що він має 
кристалічну решітку такого самого типу, як графіт. Штучно отримана третя 
модифікація вуглецю – карбін, молекули якого мають лінійну будову.  

1. Вугільна енергетика має стереотипне визнання такого сектору 
економіки, діяльність якого викликає підвищені негативні наслідки для 
оточуючого середовища як з огляду на карбонізацію при урахуванні 
найбільших викидів СО2, особливу дію на парниковий ефект та вплив на зміни 
глобального клімату Землі, так і з екологічних позицій – зростання рівня 
забруднення атмосфери оксидами вуглецю СО та азоту NOx (NO, NO2) [2–4]. 

Слід наголосити на неоднозначності та певній політичній упередженості 
існуючих висновків щодо впливу викидів СО2 на кліматичні зміни без 
урахування ролі водяної пари як найсильнішого парникового агенту [4–6]. 

Крім того, зазначені твердження викликають сумнів та є недоречними з 
точки зору сучасної непрогнозованості паливної кон’юнктури, особливо в 
теперішніх європейських  реаліях, зокрема, для України.  
  Сучасний стан енергетики визначається надзвичайною обмеженістю 
паливного ринку для Європи та України, в тому числі зважаючи на різке 
скорочення постачання органічного палива з РФ. Так, за інформацією Financial 
Times бізнесові структури США сповістили європейських споживачів щодо 
неможливості збільшення постачання цієї зими сланцевого газу та нафти [7]. 
Зріджений природний газ LNG із США зможе компенсувати лише 10% 
російських поставок. Відповідно до інформації Міжнародного енергетичного 
агентства IEA в умовах падіння імпорту з РФ протягом 2021–2022 рр. Та 
одночасного нарощування поставок LNG зі США в Європу час співпадіння 
зазначених потоків в Епропу з РФ та США цього палива припало на червень 
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2022 р.   
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2. Використання в якості енергетичної функції при будь-якій 
температурі Т повної (хімічної) ентальпії палива If  або ії надлишкового 
значення ΔIf = If – If,0 у порівнянні з ентальпією при стандартній температурі Т0 
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теплоти та маси. Ця методологія, на жаль, не дуже поширена при розрахунках 
та дослідженнях у вугільній енергетиці [9]. Разом з тим використання 
індивідуальних властивостей речовин, де в якості базових розглядаються С-
графіт, Н2, О2, N2, S з повною ентальпією If  = 0 при Т0 для кожної з сказаних 
елементарних речовин при стандартних умовах [10] відкриває додаткові 
можливості для термодинамічних розрахунків. Для визначення теоретичної 
(адіабатної) температури горіння будь-якої паливо-окислювальної суміші може 
бути використаний один або обидва підходи [10, 11]. 
- ТТ відповідає температурі, при якій повна ентальпія вихідних (исходных – 
русск., initial – English) компонентів Iin для початкових умов (Т0, р0) дорівнює 
повній ентальпії рівноважних продуктів реакції  ICP при теоретичній 
температурі горіння ТT [10, 11]. Тобто в умовах ізобарного горіння (р = const): 

Iin (T0) = ICP (TT);                                                                   (1) 

– в умовах хімічної рівноваги зміна вільної енергії (Гібса) – мінімальна [ 11]: 
(dG)p,T = 0.                                                                              (2) 

Зокрема, якщо розглядати горіння самого С-графіту з повітрям  
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С + λО2 + 3,76 λN2 →CP,                                                         (3)  

де СР – продукти згоряння, a λ – коефіцієнт надлишку повітря-окислювача 
в рівнянні (3) і далі по тексту, дає можливість розраховувати тепловий ефект 
Qreact реакції горіння та теоретичну температуру горіння ТТ при будь-якому 
надлишку повітря λ шляхом простої фіксації значення температури рівноважної 
суміші продуктів згоряння, для якої ICP(ТТ) = 0, без попереднього розрахунку Iin. 

Дійсно, з урахуванням рівняння (1), а також нульові значення повної 
ентальпії Iin(T0) легко визначити теплоту реакції Qreact, маючи на увазі, що 
тепловий ефект реакції горіння у випадку спалювання С-графіту з повітрям:  

Qreact = Iin (T0) – ICP (T0) = – ICP (T0)                                        (4) 

дорівнює повній ентальпії продуктів згоряння при стандартній температурі 
з протилежним знаком. 

Тобто останнє рівняння дає можливість просто визначити теплоту 
згоряння графіту (вуглецю) через рівноважний склад продуктів згоряння (при 
T0).  

Слід зазначити, при цьому, на жорстку необхідність визначення при 
розрахунках багатокомпонентного складу та повної ентальпії рівноважних 
продуктів згоряння конденсованого вуглецю з використанням «ICP  – TCP» 
діаграми продуктів згоряння.  

3. За вказаних обставин дуже корисною може виявитися роль 
термодинамічного аналізу реакцій горіння з визначенням складу рівноважних 
продуктів згоряння, включаючи оксиди вуглецю та азоту: діоксиду СО2 як 
основного парникового газу, СО та NOx як основних токсичних складових, при 
урахуванні їхніх термодинамічних характеристик та теплофізичних 
властивостей.   

Для визначення теплоти згоряння 1кг С-графіту (або теплового ефекту 
реакції горіння (3) із розрахунку на 1кг графіту як палива) запропоновано 
рівняння   

qreact,C = Qreact : Dm,C = 1
,  

)(m C CPD I T ,                                                     (5) 

де Dm,C – масова доля С-графіту в реакції (3) його окислення повітрям при 
фіксованому значенні λ.  

На рис.1 представлено залежність ICP для кг продуктів згоряння реагуючої 
графіто-повітряної суміші від температури продуктів згоряння TCP при 
декількох значеннях надлишку повітря λ.  
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Рис. 1. Залежність повної ентальпії ІСР 1кг продуктів згоряння С-графіту  

з сухим повітрям DA від температури продуктів ТСР. Визначення теоретичної 
температури горіння через ентальпію ІСР (Т0 ) = 0, (показано штрих-пунктирною 

лінією) для спалювання С–повітряних сумішей з надлишками повітря λ: 
1 – 1,0; 2 – 1,2; 3 – 2,0. 

На рис. 2 наведено залежність теоретичної температури горіння ТТ  С-
графіту з повітрям-окислювачем від λ для випадку стандартних початкових 
умов: T0 = 298 K, р0 =0,101 МПа. Максимальне значення ТТ для горіння С-
графіту з повітрям припадає на надлишок повітря 0,9 < λ(ТТ) < 1,01. 

 
Рис. 2. Залежність теоретичної температури горіння С-графіту (C*K) з сухим 
повітрям DA від коефіцієнту надлишку повітря λ. Вихідні умови для горючої 

суміші – стандартні: Т0 =298 K; p0 = 0,101325 MПа. 
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На рис. 3 надані залежності теплоти згоряння С-графіту (теплового ефекту 
реакції) qreact,C та для порівняння – для метану qreact,CН4 в залежності від 
коефіцієнту надлишку повітря. Цікаво відмітити, що завдяки спроможності 
нашого програмного продукту «FUELS» можна проводити розрахунки 
термодинамічно рівноважних складів продуктів згоряння з визначенням 
конденсованої фази (рідкої – води – при розрахунках спалювання метану, 
твердої – конденсованого вуглецю С*К – при спалюванні С-графіту), для 
метану одержано значення qreact,CН4 ≈ 53,83 МДж/кг (±0,88% відн.), близьке до 
вищої теплоти згоряння Qh = 55,51 МДж/кг CH4 (за нашими розрахунками). 

 
Рис. 3. Залежність теплового ефекту реакції горіння – питома теплота згоряння 
qreact для С-графіту (1) та метану СН4 (2) при спалюванні з сухим повітрям DA 

від коефіцієнту надлишку повітря λ. 
Відповідні значення qreact,C для λ=1,0 (стехіометрична суміш); 1,2; 2,0 

зведені на графіку рис. 3 в залежності від λ.  
Завдяки строгому виконанню розрахунку складів та термодинамічних 

властивостей продуктів згоряння за умови визначення залишкової 
конденсованої фази з використанням нашого програмного продукту «FUELS» 
підтверджена незмінність qreact(λ) = сonst. 

Щодо концентрації С-графіту (С*К, конденсованого вуглецю при 
стандартній температурі згоряння T0 та тиску p0 одержано значення, яке 
наближається до даних фундаментальних фізико-хімічних характеристик:  
 qreact,C ≈ 32,78 МДж/кг [12]. 

4. Розрахункові дослідження термодинаміки утворення рівноважних 
оксидів азоту при спалюванні твердого палива обмежені, а процес формування 
NOх потребує окремого вивчення.  
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Рис. 4. дає можливість порівняти 2 основних представницьких процеси 
утворення оксидів азоту (на прикладі найважливішого з них – NO): горіння С-
графіту з різними надлишками повітря  – від стехіометрії (λ =1,0) до λ → ∞, 
включаючи варіанти: λ = 1,0; 1,2; 2,0; ∞, з одного боку, та окислення азоту в 
атмосферному повітрі, з іншої сторони. 

 
Рис. 4. Залежність концентрації [NO] в продуктах згоряння С-графіту (С*К, 

суцільні лінії) та метану ( - - - -  , пунктир) при спалюванні з сухим повітрям DA 
від температури продуктів згоряння TCP з сухим повітрям. Штрих-пунктир 

 ( – · – · – ) відповідає окисленню азоту в атмосферному повітрі або 
спалюванню будь-якого палива з λ = ∞. 

Для довільного палива Y процес горіння може бути представлений у 
вигляді: 

Y + λ O2 + 3,76 λN2 = (Y+ O2+ 3,76 N2) + (λ– 1) (O2+3,76 N2)   
  O2(21% vol.) + N2 (79% vol.).                                               (6) 

Легко показати, аналізуючи рівняння (6), співпадіння випадків горіння 
будь-якого палива Y з великими коефіцієнтами надлишку повітря (λ → ∞) з 
окисленням азоту в атмосферному повітрі при фіксованій температурі. 

На рис.4 приведені залежності рівноважної концентрації [NO] в 
продуктах згоряння С-графіту та метану (для порівняння) з сухим повітрям для 
коефіцієнтів надлишку повітря λ = 1,0 (стехіометричні суміші); 1,2; 2,0. 
Наведені графічні дані підтверджують близькість концентрацій [NO] при 
спалюванні будь-яких палив за умови фіксованого надлишку повітря λ=idem та 
температури горіння TCP = idem. Невелика відмінність [NO] для різних палив 
скорочується із збільшенням λ→ ∞. 
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В останньому випадку відсутня відмінність [NO] між випадками 
спалювання та окислення азоту в атмосферному повітрі. 

Висновки. Розроблено методологію термодинамічного аналізу 
спалювання С-графіту в атмосферному повітрі. З використанням відповідних 
підходів розраховані термічні характеристики: зміна повної ентальпії, питома 
теплота згоряння qreact,C та теоретична температура горіння TT . Встановлені 
основні показники утворення рівноважних оксидів азоту при горінні і на цій 
основі визначені закономірності утворення NOx при згорянні палив на прикладі 
С-графіту як процесу формування NOx в результаті окислення азоту в 
атмосферному повітрі. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ОБСЯГІВ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ 
КРАПЕЛЬНОГО РЕАГЕНТУ В АПАРАТІ МОКРОГО ОЧИЩЕННЯ 

Вольчин І. А., д.т.н.; Горяной С. В.; Ращепкін В. А., к.т.н.;  
Ясинецький А. О., к.т.н.  

Інститут теплоенергетичних технологій НАН України  

DETERMINATION OF THE OPTIMAL VOLUME AND CONCENTRATION 
OF THE DROP REAGENT IN THE WET CLEANING APPARATUS 
Volchyn I., ScD; Horianoi S.; RaschepkinV., PhD; Yasynetskyi A., PhD 

Thermal Energy Technology Institute of the NASU   

The method of combined waste gas cleaning in a wet scrubber, in which the 
countercurrent movement of the gas flow and the sprayed droplet reactant flow for 
sulfur dioxide molecules binding to clean moderate volumes of polluted gas is 
organized, can potentially achieve a high efficiency of gas cleaning, but requires the 
study of parameters that have the greatest impact on the practical use of the 
technology. One of the main parameters is maintaining the required concentration of 
the reactant in the sprayed solution of the wet scrubber. Ways of determining the 
optimal volume and concentration of the solution for the droplet reactant aerosol used 
for spraying the polluted gas stream to absorb and bind SO2 molecules in the 
countercurrent gas and droplet flows are presented. 

 
В попередньому дослідженні [1] наведено оцінку часу дифузійного 

поглинання діоксиду сірки краплями реагенту з ціллю подальшого 
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використання отриманого результату при створенні установок комплексного 
мокрого очищення відхідних газів від твердих частинок та діоксиду сірки, і 
запропонована модель процесу фізичної абсорбції діоксиду сірки краплями 
реагенту в наближенні аерозолю як сукупності ізольованих нерухомих крапель. 
Особливий інтерес викликає використання аерозолю крапель з діаметрами від 
300 мкм до 600 мкм. Краплі таких розмірів є найбільш ефективними для 
уловлення частинок пилу з забрудненого газового потоку [2], що зазвичай є 
основним призначенням апаратів мокрого очищення промислових газів; для 
використання цих апаратів для комплексного очищення, як випливає з 
результатів проведеного моделювання, було з’ясовано, що за помірних обсягів 
зрошувального реагенту (амонійної води), порядку 0,5 кг/м3, цілком реально за 
відтинок часу 2–5 секунд забезпечити також ефективне уловлення краплями 
такого розміру молекул діоксиду сірки з забрудненого газового потоку. 
Причому для повного поглинання SO2 з концентрацією в газовій фазі 2000 ppm 
необхідно підтримувати питому витрату амоніаку в розчині на рівні 2,5 г/м3 
відхідних газів. Така вибіркова оцінка підтверджує принципову можливість 
створення апаратів комплексного мокрого очищення помірних габаритів, проте 
така оцінка, разом із припущенням про нерухомість аерозолю крапельного 
реагенту, не є достатньою для більшого розуміння організації процесу 
сірковловлення в апаратах з зустрічним рухом відхідних газів та крапельного 
потоку. Для подальшого математичного моделювання процесу уловлення 
діоксиду сірки в апаратах з зустрічним рухом відхідних газів та крапельного 
потоку проведено розрахунок концентрації рідкого реагенту (розчину амоніаку) 
в крапельному аерозолі. 

В розрахунках для більшої визначеності прийняті граничні значення 
викидів (ГЗВ) для діоксиду сірки, які встановлені Директиві 2010/75/ЄС про 
промислові викиди [3], згідно якій вихідна концентрація діоксиду сірки не 
може перевищувати Се = 150 мг/м3. Для визначення вхідної концентрації SO2 

при проведенні розрахунків використано дані енергогенеруючих компаній за 
2015 р. За відсутності установок сіркоочищення максимальні фактичні 
концентрації викидів SO2 часто наближаються до значень, які дорівнюють 
значенням, наведеним у дозволах на викиди і коливаються в широкому 
діапазоні для ТЕС і ТЕЦ, від С0 = 2200 мг/м3 (Трипільська ТЕС) до 
С0 = 5100 мг/м3

 (Ладижинська ТЕС). Тому для розрахунків прийнято помірне 
вище середнього значення концентрації вхідної концентрації SO2 за дозволом 
С0 = 4800 мг/м3 (Бурштинська ТЕС). На Рис. 1, наведена крива зміни у часі 
концентрації молекул SO2 у висхідному потоці в газовій фазі з моменту часу t0 
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= 0 с до моменту часу te, коли концентрація знизилась з 4800 до 150 мг/м3, при 
поглинанні SO2 краплями реагенту діаметром Dd = 300 мкм з витратою розчину 
реагенту qw = 0,5 кг/м3. 

 
Рис. 1. Крива зміни у часі концентрації молекул SO2 у висхідному потоці  

в газовій фазі  

Крива зміни концентрації молекул SO2 у часі на Рис. 1 отримана з 
аналітичного рішення методом Фур’є диференціального рівняння дифузії 
молекул SO2 до крапель, яке для концентрації С молекул діоксиду сірки у 
просторі і часі має вигляд: 

 
де С0 – початкова концентрація діоксиду сірки, кг/м–3; t – час, c; r – 

радіус-вектор відстані від центру краплі, 𝜒𝜒 – коефіцієнт дифузії оксидів сірки в 
газі, м2/с; kn – корені рівняння задачі Штурма-Ліувіля для диференціального 
рівняння дифузії в сферичних координатах. 

Оскільки детальний просторовий розподіл концентрації молекул SO2 не 
представляє особливої цікавості з точки зору технології процесу, важливою є 
лише динаміка зміни концентрації молекул SO2 в газовій фазі у часі, і в цьому 
розгляді цікавою є лише «часова» складова розкладання в ряд Фур’є. Для 
достатньої точності визначення динаміки зниження концентрації SO2 достатньо 
обмежитись першим членом розкладання. Тому для нормованої на початкове 
значення концентрації розподілу SO2 у часі маємо наступний вираз: 

 
Положення l/2 у просторі відповідає середині інтервалу між краплями; Dd – 
діаметр краплі, м; ρl – густина рідини, кг/м3; qw – щільність зрошування 
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газового потоку аерозолем крапель, кг/м3. 
Задача полягає у тому, щоб обчислити кількісні характеристики 

поглинання діоксиду сірки і витрати реагенту, враховуючи зустрічний рух 
газового і крапельного потоків.  

З даних розрахунку, представлених на Рис. 1, випливає, що за прийнятих 
значень для щільності зрошення газового потоку qw та розміру крапель реагенту 
Dd концентрація молекул SO2 в газовій фазі знизиться від початкового 
С0 = 4800 мг/м3 до вихідного значення Се=150 мг/м3 протягом 0,217 секунди. 
Проте, це відбудеться лише за умови повного (ідеального) поглинання молекул 
діоксиду сірки на поверхні крапель розчину реагенту. За даними досліджень, 
наприклад [4], ідеальне поглинання молекул SO2 в рідкій фазі має місце до 
моменту часу, поки в розчині не будуть вичерпані молекули реагенту, які 
зв’язують молекули діоксиду сірки. В процесі руху крапельного потоку 
реагенту назустріч забрудненому газовому потоку запас реагенту в 
крапельному потоці вичерпується з темпами, які залежать від швидкостей 
зустрічних потоків. Для газового потоку швидкість газу залежить від витрати 
газу та площі перетину реактора; для крапель, їхня швидкість залежить від 
розміру крапель при русі в гравітаційному полі, з урахуванням опору 
зустрічного газового потоку. Крива на Рис. 1 була отримана за умови, що на 
всьому відтинку шляху руху крапель запас молекул реагенту не вичерпується. 
Очевидно, що така умова визначає мінімальну необхідну концентрацію 
реагенту в зрошувальній рідині для повного його використання. Нижче 
наведено послідовні кроки розрахунку концентрації реагенту у зрошувальному 
розчині. 

Розглянемо уявний передній фронт газового потоку, який у момент часу 
t0=0 перетинає нижню границю реакційної зони і рухається вгору, назустріч 
крапельному потоку зі швидкістю vg. В процесі цього руху відбувається 
дифузія і поглинання молекул SO2 з газового потоку. Для визначених вище 
параметрів потоку зрошувальної рідини, якщо прийняти швидкість газу 
vg = 1 м/с, то уявний передній фронт газового потоку за відтинок часу [t0=0, te] 
(Рис. 1) подолає відстань Lе = vg∙tе, яка дорівнюватиме 0,217 метри. Це – досить 
непротяжна реакційна зона, в границях якої існує можливість утримувати 
відносно монодисперсний потік крапель завданого розміру, який формується 
зрошувальною форсункою. Для обраного розміру крапель, ту ж саму відстань 
Lе = vg∙tе, яка дорівнює 0,217 метри, уявний передній фронт потоку крапель, 
який починає рух у той же момент t0=0, але з іншого боку відтинку Lе, долатиме 
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= 0 с до моменту часу te, коли концентрація знизилась з 4800 до 150 мг/м3, при 
поглинанні SO2 краплями реагенту діаметром Dd = 300 мкм з витратою розчину 
реагенту qw = 0,5 кг/м3. 
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за помітно довший час td >> te. При цьому в краплях постійно витрачатиметься 
реагент. Швидкість крапель у зустрічному газовому потоці дорівнює vd = vt – vg, 
тобто різниці між швидкістю витання vt краплі в газовому середовищі та 
швидкості зустрічного потоку газу vg, причому для обраних значень діаметру 
Dd = 300 мкм швидкість витання крапель в полі тяжіння в газі дорівнює 
vt = 1,03 м/с; тож час подолання реакційної зони довжиною Lе переднім 
фронтом потоку крапель складе 

td = Lе/(vt – vg) = vg∙tе/(vt – vg), 
і для обраних параметрів задачі дорівнюватиме td = 6,1 секунди. За цей відтинок 
часу умовний передній фронт газового потоку подолає відстань 6,1 метрів). 
Відповідно, об’єм газу, який пройде реакційну зону довжиною Lе, виявиться у 
td/tе = 6,1/0,217 = 28 разів більшим за об’єм крапельного аерозолю, який пройде 
ту ж відстань. 

Масова витрата крапельного реагенту через перетин реактору площею Sr 
(розмір якої 1  дорівнює 1 м2) за час подолання реакційної зони переднім 
фронтом потоку крапель буде 

M(liq+NH3) = qw ∙ Sr ∙ Lе = qw ∙ Sr ∙ vg ∙ tе, (= 108,6 грамів = 6,03 моль). 
Водночас, протягом перебування в реакційній зоні крапельного реагенту 

через реакційну зону пройде і при ідеальному поглинанні буде зв’язано масу 
SO2 

MSO2 = (C0 – Ce) ∙ Sr ∙vg ∙ td,   (= 28,3 грамів = 0,442 моль). 
В разі використання в якості реагенту амоніаку оптимальне 

співвідношення амоніаку та SO2 за стехіометрією для повного протікання 
реакції зв’язування становить 2:1, і мольна витрата реагенту MNH3, який 
необхідно розчинити у воді, повинна бути 2∙MSO2:  

MNH3 = 2 ∙ MSO2,  (= 0,884 моль = 15,03 грамів). 
Маса крапельного реагенту складається з маси води та маси реагенту. З 

урахуванням введених позначень концентрація реагенту у розчині повинна 
складати 

 

Cre = 
MNH3 

= 
2∙(C0 – Ce)∙ Sr ∙vg ∙ td 

= 
2∙(C0 – Ce) ∙ td 

M(liq+NH3) qw ∙ Sr ∙ vg ∙ tе  qw ∙ tе  
Видно, що результат не залежить від площі перетину реактора Sr, проте 

сильно залежить від співвідношення швидкостей газового і крапельного 
 

1  Це не має значення, оскільки в подальших розрахунках розмір площі перетину реактора 
скорочується. 
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потоків. Чисельні значення величин M(liq+NH3) та MSO2 для обраної моделі 
визначені вище. Тому Cre = 0,138. З наведених вище розрахунків витікає, що 
для прийнятої математичної моделі і обраних значень розмірів крапель, рівня 
забрудненості і параметрів потоків для повного поглинання молекул діоксиду 
сірки водним розчином амоніаку у зрошувальній рідині амоніаку повинно 
міститися близько 14% амоніаку. Це – достатньо помірна кількість для 
використання у водяному розчині реагенту. Такий результат був отриманий за 
припущення монодисперсності крапельного потоку, але на практиці потік 
крапель є полідисперсним, в якому краплі різного розміру рухаються з різними 
швидкостями. 

Слід зазначити, що у загальному випадку при збереженні значення 
концентрації у розчині, якщо краплі будуть рухатися дуже повільно, реагент в 
краплях може бути витрачено ще до досягнення краплями нижньої границі 
реакційної зони, і процес поглинання молекул SO2 стане відсуватися нагору, у 
бік форсунок. Якщо ж краплі будуть рухатися швидше (що при тих же витратах 
зрошувальної рідини qw = 0,5 кг/м3 означитиме, що ми маємо справу з більш 
крупними краплями), то, по-перше, при фіксованій концентрації реагенту в 
краплях, більша частка реагенту буде випадати з реакційної зони, і реагент 
використовуватиметься менш ефективно, що при цьому призведе до 
підвищення рН розчину на дні мокрого скрубера; а по-друге, зросте 
протяжність реакційної зони, необхідної для зв’язування молекул SO2, оскільки 
при тих же витратах зрошувальної рідини зросте середня відстань між 
краплями і, відповідно, довжина шляху дифузії, а отже і відтинок часу te і 
відстань Lе = vg∙tе, яка при тій же швидкості газу вже може стати значно 
більшою за 0,217 метри. З точки зору точності моделювання, зростання 
протяжності реакційної зони також негативно впливає на адекватність 
прийнятої математичної моделі, оскільки, на більшому масштабі важче 
зберегти монодисперсність крапельного потоку, і тоді, з огляду на реальну 
полідисперсність крапельного потоку може відбуватись значна внутрішня 
коагуляція крапель, яка призводить до помітного викривлення розподілу 
крапель за розмірами в потоці у вертикальній площині, а отже припущення про 
монодисперсність крапельного потоку на масштабах і по мірі такого 
викривлення стає все менш обґрунтованою, а результати отриманих обчислень 
все менш достовірними. 

Висновки та обговорення результатів моделювання. 
Висновок 1. Для ілюстрації методу розрахунку було обрано краплі 

Dd = 300 мкм з тієї причини, що краплі такого діаметру навіть за помірного 
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1  Це не має значення, оскільки в подальших розрахунках розмір площі перетину реактора 
скорочується. 
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потоків. Чисельні значення величин M(liq+NH3) та MSO2 для обраної моделі 
визначені вище. Тому Cre = 0,138. З наведених вище розрахунків витікає, що 
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сірки водним розчином амоніаку у зрошувальній рідині амоніаку повинно 
міститися близько 14% амоніаку. Це – достатньо помірна кількість для 
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швидкостями. 
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Висновок 1. Для ілюстрації методу розрахунку було обрано краплі 

Dd = 300 мкм з тієї причини, що краплі такого діаметру навіть за помірного 
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рівня зрошення газового потоку на короткому відтинку шару крапель у 
мокрому скрубері дуже успішно вловлюють тверді частинки PM2.5 < Dр < PM10, 
а також не вловлені в трубі Вентурі краплі брудної пульпи. Крім цього, при 
використанні крапель малого діаметра для комплексної очистки забрудненого 
газового потоку темпи дифузії молекул забруднювачів в газовій фазі навіть при 
помірних об’ємах зрошування, дуже залежачи від відстані між краплями, є тим 
більшими, чим мілкішими є краплі при фіксованій щільності зрошування. 

Водночас, важливість мати «короткий відтинок шару крапель», в якому 
відбувається ефективне поглинання молекул забруднюючої речовини 
пояснюється тим, що при збільшенні щільності зрошування (а це сприяє 
підвищенню ефективності процесу уловлення) в полі тяжіння інтенсифікуються 
процеси внутрішньої коагуляції і укрупнення крапель, що веде до викривлення 
початкового розподілу крапель за розмірами і негативно впливає на 
достовірність припущень математичного моделювання процесу. 

Висновок 2. З отриманої формули для визначення концентрації Cre витікає, 
що рівень концентрації реагенту, необхідної для ефективного поглинання 
діоксиду сірки краплями із зустрічного газового потоку, залежить від кількох 
факторів. По-перше, за інших рівних обставин, концентрація реагенту в розчині 
повинна бути тим більшою, чим вищою є концентрація забруднюючої речовини 
C0, що є досить очевидним висновком. По-друге, необхідним рівнем 
концентрації реагенту можна керувати, зменшуючи необхідну концентрацію 
реагенту за рахунок підвищення щільності зрошування газового потоку qw. 
Проте слід враховувати, що підвищення щільності зрошування понад 1 кг/м3 
може призводити до внутрішньої коагуляції крапель в крапельному потоці в 
гравітаційному полі, що приведе до укрупнення крапель, їх швидшому виходу з 
реакційної зони і зниженню ефективності очищення, оскільки потребуватиме 
більших енергетичних витрат для рециркуляції реагенту. По-третє, на відміну 
від очевидно позитивного ефекту зростання ефективності уловлювання твердих 
частинок при гальмуванні крапельного потоку за рахунок локального 
підвищення швидкості зустрічного газового потоку, наприклад у звуженні 
нижчої частини апарату, що дозволяє знизити щільність зрошування газового 
потоку qw, локальне підвищення швидкості зустрічного газового потоку і 
гальмування руху крапель у випадку зв’язування діоксиду сірки в краплях 
реагенту приводить до зростання значення співвідношення td/tе, а отже і до 
необхідності або підвищення щільності зрошування qw, або підвищення 
концентрації реагенту Cre, оскільки через шар загальмованих або підвішених в 
зустрічному газовому потоці крапель проходить більший об’єм забрудненого 
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газу і витрачається більша кількість реагенту. Слід також враховувати, що 
надмірне гальмування крапель може приводити до ускладнення циркуляції 
зрошувальної рідини. Загалом, підвішування крапель в зустрічному потоці без 
підвищення щільності зрошування qw веде до різкого зростання необхідної 
концентрації реагенту Cre внаслідок того, що для підвішених в зустрічному 
потоці крапель td/tе → ∞, але такий режим важко підтримувати при змінному 
навантаженні обладнання, яке є джерелом забрудненого відхідного газу, а при 
нестійкості режиму навантаження складно гарантувати сталість процесу 
очищення.  

Висновок 3. Метод мокрого очищення забрудненого газу зустрічним 
потоком крапельного реагенту є дуже чутливим до гідродинамічних параметрів 
потоку крапель і в практичному застосуванні вимагає проведення значного 
обсягу налагоджувальних робіт. Для обґрунтування адекватності математичної 
моделі необхідно проведення експерименту. З точки зору математичного 
моделювання, складність може викликати не тільки можливість фізичного 
відтворення умов моделювання в експерименті, але і фіксація ефективності 
процесу очищення газового потоку. Останнє пов’язано з тим, що не тільки 
малопередбачувана і невимірювана внутрішня коагуляція в крапельному потоці 
сприяє швидшому уходу з реакційної зони частки крапельного реагенту і 
підвищенню рН в пульпі, за яким, разом з вимірюванням вихідної концентрації 
SO2, визначається ефективність процесу очищення, але на це також впливають 
й крайові ефекти невеликої за розмірами установки, форма факела, повернення 
крапель в потік із «застійної зони». 
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Ways of improving the industrial method of steam conversion of carbonaceous 
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the efficiency of pumping carbon dioxide obtained during the conversion into oil 
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Виснажені газові родовища мають понижені тиски та понижені дебіти газу, 

що знижує, а іноді унеможливлює його подальшу експлуатацію в якості 
рентабельного джерела первинної енергії. Разом з тим цей природний 
вуглеводневий газ можна використовувати для отримання водню. На 
теперішний час найбільш розповсюдженим і промислово освоєним способом 
виробництва водню є парова каталітична конверсія (риформінг) вуглецевмісних 
речовин. Це ендотермічна реакція метану з водяною парою, в результаті якої 
отримується суміш оксиду вуглецю та водню. Собівартість виробництва водню 
конверсіею оцінюється у 2 – 5 $/кг Н2, що становить у перерахунку 0,18 – 
0,45 $/м3 Н2. Конверсією вуглеводнів, нафти та вугілля за різними оцінками 
отримують 95 – 99% водню, решту від 0,1 до 5% – електролізом. Вартість 
виробництва конверсією у 2 – 5 разів менша, ніж електролізом [1]. 

Водень, отриманий конверсією метану називають «сірим», оскільки його 
виробництво пов’язане з емісією в атмосферу діоксиду вуглецю – 10 кг СО2/кг 
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Н2. Якщо конверсія супроводжується вилученням та захороненням СО2 то 
отриманий у такому процесі водень називають «блакитним». Водень, 
отриманий електролізом із використанням електроенергії з відновлюваних 
джерел, називають «зеленим». 

На рисунку 1 наведено запропоновану технологічну схему використання 
виснажених газових родовищ для отримання водню та його зберігання. Згідно 
цієї схеми вуглеводневий газ із газової свердловини поступає на установку 
парової конверсії , в якій природній газ змішується з водяним паром. Водяний 
пар утворюється в наслідок нагріву води, яка поступає із водної свердловини. В 
установці парової конверсії утворюється водень і вуглекислий газ. Потім 
водень відокремлюється шляхом адсорбції. Вуглекислий газ за допомогою 
компресора направляється в нафтогазове родовище для подальшого його 
використання, а водень, за допомогою компресора закачується в підземний 
водовмісний пласт для його зберігання. Водень використовується для 
забезпечення маневруючих потужностей об"єднаної енергетичної системи 
України, наприклад, за допомогою газових двигунів внутрішнього згоряння.  
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Рис. 1. Технологічна схема використання виснажених газових родовищ  

для отримання водню та його зберігання 

Отриманий вуглекислий газ згідно запропонованої схеми рекомендується 
використати для підвищення нафтовилучення з виснажених покладів, що 
знаходяться на завершальній стадії розробки.  
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Фізична суть застосування діоксиду вуглецю для підвищення коефіцієнта 
витіснення вуглеводнів з покладу ґрунтується на високій розчинності його в 
пластових рідинах. Залишкова нафта в пласті утримується капілярними силами, 
а приведення її в рухомий стан вимагає зниження в'язкості і міжфазного натягу 
на межі розділу фаз. В термобаричних умовах, характерних для нафтогазових 
покладів (тиск 8 – 25 МПа, температура 20 – 100 оС) діоксид вуглецю перебуває 
в стані надкритичноЇ рідини густиною 700–1000 кг/м3 та динамічним 
коефіцієнтом в’язкості – 0,08–0,12 мПас. При змішуванні СО2 з нафтою в 
пластових умовах зменшується динамічний коефіцієнт в'язкості нафти і 
міжфазний натяг, що забезпечує ефективність витіснення нафти з порового 
простору покладу і відповідне зростання коефіцієнта нафтовилучення [2]. 

В роботі [2] наведено лабораторні дослідження з витіснення нафти і 
природного газу діоксидом вуглецю з горизонтальних моделей однорідного 
пористого пласта. Результати досліджень свідчать про високу ефективність 
використання діоксиду вуглецю для вилучення залишкових вуглеводнів з 
виснажених нафтових родовищ. Коефіцієнт нафтовилучення при витісненні 
нафти з моделі пласта діоксидом вуглецю складав від 70 до 93%, а коефіцієнт 
газовилучення в експериментах по витісненню метану діоксидом вуглецю 
досягав відповідно 73–87% та 81–97%. 

Сьогодні нагнітання в нафтові пласти діоксиду вуглецю відноситься до 
найбільш ефективних методів підвищення нафтовилучення і використовується 
в усьому світі, а досвід застосування СО2 налічує більше 60 років.  

Досягнута значна економічна ефективність запомповування СО2 в 
виснаженні нафтові поклади компенсує всі витрати на його одержання та 
транспортування. Так, в США для підвищення нафтовилучення 
використовують гази, в яких вміст СО2 досягає до 99% об. Ці гази щорічно в 
обсягах понад 40 млн т по мережі трубопроводів транспортуються до нафтових 
родовищ. Середня вартість транспортування СО2 становить при цьому 27–
30 дол./т, а загальна вартість СО2 з врахуванням всіх інших витрат не 
перевищує 70 дол./т і покривається вартістю додатково видобутої нафти [2]. 

Проведено аналіз нафтогазових родовищ України на завершальній стадії 
розробки, на яких СО2 від виробництва водню може бути використаний для 
збільшення видобутку вуглеводнів, а глибокі водонасичені пласти чи виснажені 
нафтогазові горизонти будуть придатні для підземного зберігання надлишків 
водню. По результатах проведеного дослідження встановлено родовища в ряді 
областей України, які відповідають цим вимогам. Вибрані родовища наведено в 
таблиці 1.  
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Таблиця 1. Рекомендовані виснажені нафтогазові родовища для нагнітання 
СО2 з метою підвищення ефективності вилучення нафти 

№ 
п/п 

Назва 
родовища 

Розташуван-
ня (область) 

Поча-
ток 
роз-

робки 
(рік) 

Режим 
розробки 

Початкові 
видобувні 

запаси 
категорії  
А+В+С, 

тис. т 
нафти 

Очікува-
ний 

додатко- 
вий 

видобуток 
нафти, т 

Необхідні 
обсяги 

вуглекис-
лого газу, 

тис. м3 

1 Прилуцьке Чернігівська 1961 Пружно-
водонапірний 

5809 290450 36306 

2 Лелеківське Чернігівська 1962 Водонапірний 52364 2618200 327275 
3 Глинсько-

Розбишівське 
Полтавська 1959 Пружно-

водонапірний 
25275 1263750 157968 

4 Гнідинцівське Чернігівська 1962 Водонапірний 38045 1902250 237781 
5 Рибальське Сумська 1965 Пружно-

водонапірний 
8632 431600 53950 

6 Бугруватівське Сумська 1976 Пружно-
водонапірний 

20947 1047350 130918 

Так, в межах Дніпрово-Донецької западини виділено 6 родовищ , які були 
відкриті і введені в розробку більше 50 років тому. Сьогодні окремі поклади 
цих родовищ або вже не експлуатуються або знаходяться на завершальній 
стадії розробки. Кінцевий коефіцієнт нафтовилучення з таких покладів в 
Україні складає біля 30% від початкових видобувних запасів [3].Досвід 
застосування технології нагнітання СО2 в виснаженні пласти показав 
можливість додаткового видобутку ще 10% нафти від початкових запасів [2]. 
Для оцінки обсягів додаткового видобутку нафти при нагнітанні СО2 в 
продуктивні пласти на вибраних родовищах дані про ефективність технології 
знижено в 2 рази і прийнято 5% від початкових запасів. Результати приведені в 
таблиці. 

В таблиці також наведені результати оцінки обсягів нагнітання СО2 в 
нафтові пласти для видобутку додаткової нафти. Розрахунок виконано з 
врахування відомого співвідношення витрат: 120 м3 СО2 на видобуток 1 т 
додаткової нафти [2]. 

Аналогічні родовища для ефективного нагнітання великих обсягів СО2 
можна рекомендувати в Івано-Франківській області (Долинське родовище) і 
Львівській (Старосамбірське родовище). 
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The ability to absorb CO2 from concentrated exhaust gases of a suspension of 
iron oxides/hydroxides with the commercial name ferryferrohydrosol (FFH) has been 
investigated. It was found that FFH consists of a suspension of iron-containing 
nanoparticles, which are a mixture of oxides of Fe2+ and Fe3+ and hydroxides. The 
main crystalline phases of these particles are maghemite, hematite, and magnetite 
with significant content in their hydrated forms. The absorption capacity for CO2 is 
found to be 0.26 g(CO2)/g(Fe) at room temperature. 

 
Схеми уловлювання і зберігання вуглецю (CCS) втілюють групу 

технологій уловлювання СО2 з подальшим стисненням, транспортуванням і 
постійним зберіганням [1]. Основні технології уловлювання СО2 базуються на 
процесах абсорбції-десорбції в поглинаючих розчинах, мембранної сепарації, 
адсорбції і мінералізації [2]. Технологія використання абсорбуючих розчинів, 
зокрема амінів, поширена в промисловості, в той час як інші технології 
знаходяться лише на стадіях концепцій або пілотних випробувань [3]. 
Уловлювання та утилізація вуглецю (CCU) є альтернативним підходом до 
скорочення викидів CO2 [4]. CCU може бути реалізований шляхом хімічної 
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фіксації через перетворення CO2 в паливо, товарні хімікати, будівельні 
матеріали або карбонати мінералів, оскільки CO2 можна розглядати як 
сировину для виробництва таких видів палива, як метанол, мурашина кислота, 
диметилкарбонат, метилформат та вищі вуглеводні, а також полімерні 
матеріали та фармацевтичні хімікати. 

Концепція технології CCU, базується на адсорбції CO2 оксидами металів з 
подальшим транспортуванням і дегазацією з регенерацією початкового оксиду 
[5]. Для декарбоксилювання карбонату металу вирішальну роль в ході реакції 
відіграють умови реакції. Якщо процес проводити в атмосфері водню, то 
розкладання карбонату поєднується з хімічними перетвореннями СО2 в цінні 
продукти. Основною перевагою такого методу є можливість перетворення 
вуглекислого газу в вуглеводніпаливного типу [6]. Використання «зеленого» 
водню при гідрогенізації карбонатів передбачає замкнутий кругообіг вуглецю. 
Оксиди заліза є перспективними сорбентами завдяки доступністю і низькій 
вартості. Крім того, залізо є промисловим каталізатором синтезу Фішера-
Тропша, процесу отримання синтетичного палива з синтез-газу [7].  

Відомо, що тільки Fe2+, в основному у вигляді FeO, може вловлювати СО2, 
в той час як Fe3+ не реагує з СО2 через нездатність утворювати карбонати. 
Однак FeO є квазістабільним оксидом, який легко перетворюється на Fe і Fe3O4 
[8]. Тому тільки залізо у вигляді Fe3O4, або суміші оксидів/гідроксидів заліза 
придатне для широкомасштабної адсорбції CO2 [9]. Адсорбційна здатність і 
швидкість поглинання можуть бути збільшені за рахунок використання водної 
суспензії. Прогнозується, що комерційна продукція суспензії 
оксидів/гідроксидів заліза під назвою ferryferrohydrosol (FFH), яка 
використовується для очищення стічних вод, також буде перспективним 
абсорбентом для CO2. FFH – це колоїдна суспензія дво- і тривалентних 
гідратованих сполук заліза, що використовується як реагент для зв'язування 
забруднювачів стічних вод. Спосіб виготовлення FFH заснований на електролізі 
відходів штампування чавуну і сталі.  

Дана робота присвячена оцінці можливості уловлювання СО2 з 
використанням суспензії FFH як перспективного продукту для очищення 
концентрованих вихлопних газів, вироблених підприємствами на базі 
викопного палива. 

Зразки FFH були надані виробником, компанією INECO (Innovation 
Ecology), Vilnius, Republic of Lithuania. Було надано 3 зразки, які містять 40 г/л 
FFH з 4 г/л NaCl (FFH-NaCl), 30 г/л FFH з 4 г/л Na2SO4 (FFH-Na2SO4), і 40 г/л 
FFH з 4г/л Na2SO4 і 2г/л стабілізатор (FFH-Na2SO4+). Для характеристики 
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зразків було використано методи DLS, FTIR і Raman-спектроскопії. 
FFH являє собою суспензію залізовмісних частинок розміром в кілька 

мікрометрів, які представляють собою суміш оксидів і гідроксидів Fe2+ і Fe3+. 
Основними кристалічними фазами цих частинок є маггеміт, гематит і магнетит 
зі значним вмістом їх гідратованих форм. У таблиці 1 наведено середній розмір 
частинок вихідних зразків FFH та зразків FFH після адсорбції CO2. Адсорбція 
СО2 зменшує середній розмір частинок для всіх зразків до розміру, близького 
до 2,7 мікрометра. Цей результат свідчить про те, що адсорбція CO2 призводить 
до розриву зв'язків у залізовмісних частинках, ймовірно, водневих зв'язків, які 
призводять до подрібнення агломератів до більш дрібних початкових частинок.  

Таблиця 1. Середній розмір частинок вихідних зразків FFH і FFH  
після адсорбції CO2. 

Зразок Середній розмір частинок, μm 
FFH-Na2SO4+ 6,5±0,2 
FFH-Na2SO4 3,4±0,1 
FFH-NaCl 4,7±0,1 
FFH-Na2SO4+(CO2) 2,8±0,1 
FFH-Na2SO4(CO2) 2,7±0,1 
FFH-NaCl(CO2) 2,6±0,1 

У таблиці 2 представлені експериментальні результати адсорбції СО2 
зразками FFH. Максимальна кількість адсорбованого СО2 системами 
оксиду/гідроксиду заліза розраховували з співвідношенням, де 1 моль Fe 
адсорбує 1 моль СО2. Адсорбція СО2 водою незначна через вплив електроліту і 
твердих частинок. Адсорбційна здатність зразків FFH становить 8,5–14,5% від 
теоретичного значення. Адсорбційна ємність, визначена експериментальним 
шляхом, нижче теоретичного значення, яке може бути викликано 
недоступністю внутрішньої частини частинок до СО2 при 20 оС. Високий вміст 
Fe3+ є ще однією причиною, яка зменшує здатності FFH до поглинання CO2. 
Адсорбція СО2 магнетитом незначна, що є наслідком дуже низької питомої 
поверхні через великий розмір частинок. 

Видно, що кількість адсорбованого СО2 збільшується зі зменшенням  
розміру частинок FFH. Такий результат свідчить про суттєвий вплив розміру 
частинок на адсорбційну ємність. Тому стратегія створення високоефективного 
FFH полягає не тільки в отриманні FFH з високим вмістом Fe2+, але і з 
невеликим розміром залізовмісних частинок. Також можна зробити висновок, 
що основна роль електролітів – це визначення розмірів частинок FFH, і вплив 
різних електролітів на відмінності фазового складу, співвідношення Fe2+/Fe3+. 
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Таблиця 2. Адсорбція СО2 зразками FFH при 20 оС і кількість адсорбованих 
СО2 відносно теоретичного значення, отриманого з пропорції  

(1 моль СО2)/(1 моль FeO) 

Зразок л(CO2) / л(FFH) g(CO2) / g(Fe) % від теор. 
FFH-Na2SO4+ 3,1 0,15 8,5 
FFH-Na2SO4 3,9 0,26 14,5 
FFH-NaCl 4,3 0,21 12 

Fe3O4 <0,01 <0,001 <0,001 

Можна припустити, що основна кількість СО2 адсорбується на аморфних 
формах оксидів Fe, які є основною фазою в FFH. При цьому адсорбція СО2 
відбувається за участі поверхневих ОН-груп з одночасним утворенням 
наноструктур, що містять карбонати і гідроксикарбонати, які агрегуються в 
частинки з розмірами близько 2,5–3 мікрометрів. Адсорбція СО2 мало впливає 
на перетворення в кристалічній фазі оксидів, яке полягає в переході фази 
магнетиту в маггеміт. 

Дослідження модельних систем оксидів заліза показує, що при кімнатній 
температурі в основному спостерігається фізична адсорбція СО2 на всіх видах 
оксидів заліза. Ступінь поверхневого гідроксилювання відіграє вирішальну 
роль в адсорбції СО2 на поверхні оксидів заліза, що призводить до утворення 
поверхневих гідрокарбонатів. Адсорбований СО2 протягом тривалого періоду 
часу може трансформуватися в хемисорбованую форму з утворенням 
карбонатів і гідрокарбонатів. Однак цей процес відбувається лише в 
присутності Fe2+ [10]. Відповідно, розвинена поверхня оксиду заліза потрібна 
для збільшення абсорбційної здатності.  

Залізовмісні частинки оксиду в зразках FFH є пористими агломератами 
більш дрібних, переважно аморфних наночастинок з високорозвиненою 
поверхнею (220–390 м2/г). 

Таким чином показана можливість застосування FFH для поглинання СО2 
з концентрованих викидних газів. Встановлено, що структура FFH являє собою 
суспензію залізовмісних наночастинок, які представляють собою суміш оксидів 
і гідроксидів Fe2+ і Fe3+ з розвиненою поверхню в межах 200–400 м2/г. 
Основними кристалічними фазами цих частинок є маггеміт, гематит і магнетит. 
Показано абсорбційну здатність для СО2 0,26 г(СО2) / г(Fe) при кімнатній 
температурі. Висока поглинаюча здатність FFH може бути пов'язана з 
високорозвиненою площею поверхні зразків і високим ступенем поверхневого 
гідроксилювання. Тому застосування FFH для поглинання CO2 з 
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концентрованих вихлопних газів має значні переваги перед твердими 
сорбентами.  

Ця робота була надана за підтримки мережі EUREKA, проект E! 13401 
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presented, as well as the technical, economic and environmental indicators of its 
operation in the load range from 50 to 100% of nominal steam productivity. 

The results of the boiler test in the range of loads from 120 t/h to 250 t/h when 
burning fuel with technical characteristics different from the design ones made it 
possible to determine the limits of its reliable operation without illumination by high-
reaction fuel, satisfactory slag yield and regulatory environmental indicators. 
 

1. Вступ. В реальних умовах поставок вугілля з вугільних шахт, виник 
дефіцит у постачанні проектного палива для котлів, що експлуатуються на ТЕС 
[1]. У зв’язку з цим виникла потреба у проведенні досліджень та режимно-
налагоджувальних випробувань для адаптації спалювання вугілля з 
непроектними характеристиками на ТЕС. Усі вказані проблеми є характерними 
для котельних агрегатів типу ПК-114, тому подальші дослідження будуть 
стосуватися вказаного обладнання. 

2. Ціль та задачі досліджень. На основі даних режимно-
налагоджувальних випробувань на котлі ПК-114 встановити чи в діапазоні 
навантажень 50–100%, при спалюванні вугілля з характеристиками відмінними 
від проектних, чи може він надійно працювати без підсвічування 
високореакційним паливом та забезпечувати стабільну роботу з номінальними 
параметрами перегрітої пари, задовільним виходом жужелю і нормативними 
екологічними показниками. 
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3. Результати роботи 
Котел типу ПК-114 виробництва Подольського машинобудівного заводу, з 

П–подібним компонуванням, однобарабанний, з природною циркуляцією, 
сухим шлаковидаленням призначений для отримання пари високого тиску. 
Котел має підвісну конструкцію і є газощільним. Екранування стін топки, 
горизонтального газоходу, поворотної камери та конвективної шахти 
здійснюється мембранними панелями, звареними між собою. 

Проектним паливом для котла є кам’яне вугілля з калорійністю 
5500 ккал/кг, вологістю 11% та зольністю 10%. Основні техніко-економічні та 
екологічні показники котла при номінальному навантаженні представлені у 
таблиці 1. 

Таблиця 1. Техніко-економічні та екологічні показники котла 

№ 
п/п Найменування параметра Одиниці 

вимір. Значення 

1 Номінальна паропродуктивність т/год 240 
2 Тиск пари за котлом МПа 13,8 
3 Температура пари за котлом °С 560 
4 Температура живильної води °С 228 
5 Температура відхідних газів °С 126 
6 Втрата тепла з відхідними газами % 4,77 
7 Втрата тепла з механічним недопалом % 1,45 
8 Втрата тепла в навколишнє середовище  % 0,58 
9 Коефіцієнт корисної дії (брутто) % 93,2 
10 Розрахункова витрата палива т/г 29,2 
11 Масова концентрація NOx у відхідних газах (α=1,4) мг/нм3 ≤470 
12 Масова концентрація СО у відхідних газах (α=1,4) мг/нм3 400 
13 Масова концентрація SO2 у відхідних газах (α=1,4) мг/нм3 1400 
14 Масова концентрація твердих часток у відхідних мг/нм3 ≤150 

Допустимі відхилення основних параметрів під час випробувань від 
номінальних значень наступні: витрата пари ± 3%; температура пари + 5–10 °С; 
тиск пари ± 6%; температура живильної води перед котлом ± 3%. 

Під час випробування в котельному агрегаті спалювалося вугілля, в якому 
калорійність відрізнялася від проектної на 9,1– 2,6%, вологість на 25,9–64,3%, 
зольність на 27,9–8,2%. Тонина помелу вугільного пилу в дослідах 
підтримувалася на рівні 20–25% по залишку на ситі R90. 

У період проведення випробувань зміна температури димових газів 
газовим трактом котла фіксувалося штатними приладами. На підставі 

145 
 

проектних значень та дослідних даних, отриманих експериментальним шляхом, 
побудований графік розподілу температур димових газів за поверхнями 
нагрівання при номінальному паровому навантаженні котла 240 т/год (рис. 1). 

Знижені значення температури димових газів по газовому тракту котла під 
час досліджень, у порівнянні з проектними даними рис. 1, викликані 
підвищеною вологістю вугілля на робочу масу на 25,9–64,3%. Підвищення 
вологості призводить до зменшення адіабатної температури в топці, негативно 
впливаючи на процес горіння. В результаті знижується температура продуктів 
згоряння в зонах займання і горіння і зменшується температура димових газів 
на виході з топки. 

 
Рис. 1. Залежність розподілу середніх температур газовим трактом котла  

на номінальному навантаженні – паропродуктивність 240 т/год 

3.1 Максимальна паропродуктивність котла 
Під час проведення режимно-налагоджувальних випробувань було 

перевірено роботу котла в режимі перевантаження – паропродуктивність 
250 т/год, що відповідає 1,04 Dном. Паропродуктивність котла 250 т/год (тиск 
13,71 МПа, температура 558 °С) є максимальною виходячи з умов експлуатації 
паротурбінного устаткування. 

На підставі даних, отриманих експериментальним шляхом, побудовано 
графік (рис. 2) розподілу температур димових газів за поверхнями нагріву при 
максимальній паропродуктивності котла 250 т/год. 
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3. Результати роботи 
Котел типу ПК-114 виробництва Подольського машинобудівного заводу, з 

П–подібним компонуванням, однобарабанний, з природною циркуляцією, 
сухим шлаковидаленням призначений для отримання пари високого тиску. 
Котел має підвісну конструкцію і є газощільним. Екранування стін топки, 
горизонтального газоходу, поворотної камери та конвективної шахти 
здійснюється мембранними панелями, звареними між собою. 

Проектним паливом для котла є кам’яне вугілля з калорійністю 
5500 ккал/кг, вологістю 11% та зольністю 10%. Основні техніко-економічні та 
екологічні показники котла при номінальному навантаженні представлені у 
таблиці 1. 

Таблиця 1. Техніко-економічні та екологічні показники котла 

№ 
п/п Найменування параметра Одиниці 

вимір. Значення 

1 Номінальна паропродуктивність т/год 240 
2 Тиск пари за котлом МПа 13,8 
3 Температура пари за котлом °С 560 
4 Температура живильної води °С 228 
5 Температура відхідних газів °С 126 
6 Втрата тепла з відхідними газами % 4,77 
7 Втрата тепла з механічним недопалом % 1,45 
8 Втрата тепла в навколишнє середовище  % 0,58 
9 Коефіцієнт корисної дії (брутто) % 93,2 
10 Розрахункова витрата палива т/г 29,2 
11 Масова концентрація NOx у відхідних газах (α=1,4) мг/нм3 ≤470 
12 Масова концентрація СО у відхідних газах (α=1,4) мг/нм3 400 
13 Масова концентрація SO2 у відхідних газах (α=1,4) мг/нм3 1400 
14 Масова концентрація твердих часток у відхідних мг/нм3 ≤150 

Допустимі відхилення основних параметрів під час випробувань від 
номінальних значень наступні: витрата пари ± 3%; температура пари + 5–10 °С; 
тиск пари ± 6%; температура живильної води перед котлом ± 3%. 

Під час випробування в котельному агрегаті спалювалося вугілля, в якому 
калорійність відрізнялася від проектної на 9,1– 2,6%, вологість на 25,9–64,3%, 
зольність на 27,9–8,2%. Тонина помелу вугільного пилу в дослідах 
підтримувалася на рівні 20–25% по залишку на ситі R90. 

У період проведення випробувань зміна температури димових газів 
газовим трактом котла фіксувалося штатними приладами. На підставі 
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проектних значень та дослідних даних, отриманих експериментальним шляхом, 
побудований графік розподілу температур димових газів за поверхнями 
нагрівання при номінальному паровому навантаженні котла 240 т/год (рис. 1). 

Знижені значення температури димових газів по газовому тракту котла під 
час досліджень, у порівнянні з проектними даними рис. 1, викликані 
підвищеною вологістю вугілля на робочу масу на 25,9–64,3%. Підвищення 
вологості призводить до зменшення адіабатної температури в топці, негативно 
впливаючи на процес горіння. В результаті знижується температура продуктів 
згоряння в зонах займання і горіння і зменшується температура димових газів 
на виході з топки. 

 
Рис. 1. Залежність розподілу середніх температур газовим трактом котла  

на номінальному навантаженні – паропродуктивність 240 т/год 

3.1 Максимальна паропродуктивність котла 
Під час проведення режимно-налагоджувальних випробувань було 

перевірено роботу котла в режимі перевантаження – паропродуктивність 
250 т/год, що відповідає 1,04 Dном. Паропродуктивність котла 250 т/год (тиск 
13,71 МПа, температура 558 °С) є максимальною виходячи з умов експлуатації 
паротурбінного устаткування. 

На підставі даних, отриманих експериментальним шляхом, побудовано 
графік (рис. 2) розподілу температур димових газів за поверхнями нагріву при 
максимальній паропродуктивності котла 250 т/год. 
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Рис. 2. Залежність розподілу середніх температур по газовому тракту котла на 

максимальній паропродуктивності 250 т/год 

В режимі перевантаження були зафіксовані наступні техніко-економічні та 
екологічні показники роботи котла ПК-114: ККД котла "брутто" – 94,1%; 
температура димових газів – 114,4 °С; температура живильної води – 230,4 °С; 
витрата палива – 30,1 т/год; масова концентрація оксиду азоту – 322,8 мг/нм3; 
масова концентрація оксиду вуглецю – 76,9 мг/нм3. 

3.2. Аналіз техніко-економічних та екологічних показників роботи котла 
Для визначення впливу режимних факторів на техніко-економічні та 

екологічні показники роботи котла було проведено балансові випробування у 
діапазоні парового навантаження 120 – 240 т/год за оптимальних коефіцієнтів 
надлишку повітря [2]. 

На підставі отриманих даних складено тепловий баланс котла, визначено 
втрати тепла, коефіцієнт корисної дії «брутто» та витрату палива, побудовано 
графіки залежності основних техніко-економічних та екологічних показників 
роботи котла від парового навантаження [3]. 

Втрати тепла, коефіцієнт корисної дії «брутто», витрата палива, екологічні 
показники, питомі витрати електроенергії змінювалися залежно від парового 
навантаження котла у межах: ККД котла «брутто» (при температурі холодного 
повітря 30 °С) від 94,92% за номінальної паропродуктивності (Dном) до 93,23% 
за 0,5 Dном; втрати тепла с відхідними газами (q2) від 4,21% до 3,89%; втрати 
тепла з хімічним недопалом палива (q3) від 0,05% до 0,03%; втрати тепла з 
механічним недопалом палива (q4) від 0,47% до 0,2%; втрати тепла в 
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навколишнє середовище (q5) від 1,13% до 0,58%; втрати тепла з фізичним 
теплом жужелю (q6) 0,01%; витрата палива от 30,1 т/год до 15,7 т/год; масова 
концентрація оксиду азоту (СNOx) від 332,0 мг/нм3 до 261,5 мг/нм3; масова 
концентрація оксиду вуглецю (ССO) від 131,7 мг/нм3 до 69,3 мг/нм3. 

Вміст кисню (О2) у відхідних газах за пароперегрівником змінювався від 
2,7% до 5,1%; у відхідних газах за останньою поверхнею нагріву котла (1 ст. 
ТПП) від 2,74% до 5,15%. 

Температура відхідних газів за останньою поверхнею нагріву котла (1 ст. 
ТПП) знаходилася в межах від 111,3 °С (Dном) до 97, 3 °С (0,5 Dном). 

Температура металу труб пароперегрівних поверхонь нагріву не 
перевищували гранично допустимих значень. 

На основі даних отриманих експериментальним шляхом побудовано 
графіки залежності основних техніко-економічних, екологічних показників 
роботи котла від його паропродуктивності рис. 3–5. 

 
Рис. 3. Залежність ККД котла «брутто» від його паропродуктивності 

 
Рис. 4. Залежність масової концентрації оксиду азоту від паропродуктивності 

котла 
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Рис. 5. Залежність масової концентрації оксиду вуглецю від 

паропродуктивності котла 

4. Висновки 
На основі режимно-налагоджувальних випробувань котла ПК-114 

доведено, що в діапазоні навантажень котла 50–104% при спалюванні твердого 
палива з відмінними від проектних технічними характеристиками (калорійність 
відрізнялася від проектної на 9,1–2,6%, вологість на 25,9–64,3%, зольність – 
27,9–8,2%) він може надійно працювати без підсвічування високореакційним 
паливом. 

Екологічні показники роботи котла в діапазоні паропродуктивності 0,5–
1,0 Dном змінювалися в межах: масова концентрація оксиду азоту (СNOx) від 
332,0 мг/нм3 до 261,5 мг/нм3; масова концентрація оксиду вуглецю (ССO) від 
131,7 мг/нм3 до 69,3 мг/нм3, що не перевищує допустимих значень. 
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ВИЗНАЧЕННЯ АБСОЛЮТНОЇ РАХУНКОВОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ 
ЧАСТИНОК У ДВОФАЗНОМУ ПОТОЦІ ОПТИЧНИМ ЗОНДОМ 

Бистрий А. І.; Квіцинський В. О.; Кривошеєв С. І., к.т.н.; 
Макарчук В. М., к.ф.-м.н.; Марущак С. В. 

Інститут теплоенергетичних технологій НАН України 

DETERMINATION OF THE ABSOLUTE NUMERICAL CONCENTRATION 
OF PARTICLES IN A TWO-PHASE FLOW WITH AN OPTICAL PROBE  

Bystry A. I.; Kvitsinsky V. A., Kryvosheiev S. I., PhD, Makarchuk V. N., PhD; 
Maruschak S. V. 

Thermal Energy Technology Institute of the NASU 

A technique is proposed for determining the absolute numerical concentration of 
particles in a two-phase flow using an optical probe. The technique is developed on 
an assumption that the mathematical model of the laser light signal reflected by 
particles constitutes a compound Poisson flow. The technique was experimentally 
tested on a model flow of free falling particles and a two-phase flow inside the 
circulating fluidized bed installation. 
 

Оптичні пиломіри широко використовуються у тепловій енергетиці для 
визначення параметрів дисперсної фази – швидкості, розміру, концентрації 
частинок у двофазних потоках. Наразі вони є неодмінною складовою всіх 
сучасних засобів контролю за викидами шкідливих твердих домішок у 
відхідних газах енергетичних агрегатів. 

Проте їм властивий недолік – необхідність періодичного калібрування 
частинками із заданими оптичними характеристиками. Тільки таке 
калібрування дозволяє однозначно зв’язати сигнал вимірювання з параметрами 
потоку та визначити потрібні абсолютні значення, наприклад, концентрацію 
частинок у мг/м3. Калібрування потрібно робити постійно, бо випадкові зміни, 
наприклад, запилення оптики, можуть суттєво змінити показники приладу. В 
даній роботі показано, як у виправданому припущенні, що математичною 
моделлю потоку є складний Пуасонівський потік, можливе стале 
самокалібрування пиломіра. 

В наших експериментах використовувався двоканальний оптичний зонд 
(рис. 1), який вимірював інтенсивність відбитого частинками лазерного 
випромінювання. Кожен канал зонда має два коаксіальні світловоди, де 
зовнішній 2 промислово рівномірно обплетено довкола внутрішнього 1. По 
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Бистрий А. І.; Квіцинський В. О.; Кривошеєв С. І., к.т.н.; 
Макарчук В. М., к.ф.-м.н.; Марущак С. В. 

Інститут теплоенергетичних технологій НАН України 

DETERMINATION OF THE ABSOLUTE NUMERICAL CONCENTRATION 
OF PARTICLES IN A TWO-PHASE FLOW WITH AN OPTICAL PROBE  

Bystry A. I.; Kvitsinsky V. A., Kryvosheiev S. I., PhD, Makarchuk V. N., PhD; 
Maruschak S. V. 

Thermal Energy Technology Institute of the NASU 

A technique is proposed for determining the absolute numerical concentration of 
particles in a two-phase flow using an optical probe. The technique is developed on 
an assumption that the mathematical model of the laser light signal reflected by 
particles constitutes a compound Poisson flow. The technique was experimentally 
tested on a model flow of free falling particles and a two-phase flow inside the 
circulating fluidized bed installation. 
 

Оптичні пиломіри широко використовуються у тепловій енергетиці для 
визначення параметрів дисперсної фази – швидкості, розміру, концентрації 
частинок у двофазних потоках. Наразі вони є неодмінною складовою всіх 
сучасних засобів контролю за викидами шкідливих твердих домішок у 
відхідних газах енергетичних агрегатів. 

Проте їм властивий недолік – необхідність періодичного калібрування 
частинками із заданими оптичними характеристиками. Тільки таке 
калібрування дозволяє однозначно зв’язати сигнал вимірювання з параметрами 
потоку та визначити потрібні абсолютні значення, наприклад, концентрацію 
частинок у мг/м3. Калібрування потрібно робити постійно, бо випадкові зміни, 
наприклад, запилення оптики, можуть суттєво змінити показники приладу. В 
даній роботі показано, як у виправданому припущенні, що математичною 
моделлю потоку є складний Пуасонівський потік, можливе стале 
самокалібрування пиломіра. 

В наших експериментах використовувався двоканальний оптичний зонд 
(рис. 1), який вимірював інтенсивність відбитого частинками лазерного 
випромінювання. Кожен канал зонда має два коаксіальні світловоди, де 
зовнішній 2 промислово рівномірно обплетено довкола внутрішнього 1. По 
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світловоду 1 лазерне випромінювання потрапляє в об’єм реєстрації (ОР), по 
світловоду 2 відбите частинками назад випромінювання спрямовується на 
фотодіод. Далі сигнал підсилюється, переводиться у цифрову форму 12-
розрядним АЦП та поступає на комп’ютер. 

 
Рис. 1. Оптична система зонда. Сфери – частинки, суцільні стрілки – лазерне 

випромінювання, пунктирні – відбите світло 

Сигнал відбиття A(t) (далі сигнал) – сума випадкового числа N(t) 
випадкових доданків ai(t) у певний час t 

A(t) = ∑ai(t),                                                                 (1) 

де сума в межах 1 – N(t), N(t) – миттєве число частинок в ОР, ai(t) – сигнал від 
однієї і-ої частинки, 1 ≤ і ≤ N. 

Відомий зв'язок між середніми значеннями випадкових змінних (ВЗ) 

{А} = {N}.{a}.= .{a},                                                          (2) 

де {x} – середнє значення (математичне очікування) ВЗ х. 
Формула (2) – математичне обґрунтування роботи всіх ОП – вимірюється 

{А}, {a} або  amax– максимальне значення сигналу в ОР від однієї частинки – 
визначається попереднім калібруванням, вимірювання дозволяє розрахувати 
середнє число частинок в ОР. Якщо відомий розмір ОР V, то легко 
одержати лічильну концентрацію частинок n = /V. Формула працює навіть в 
нестаціонарних умовах і при будь якому розподілі ВЗ N.  

Якщо ВЗ N(t) розподілена за законом Пуассона, ВЗ ai(t) – за відомим 
законом, то має місце складний Пуассонівський потік (СПП). Вважається, що 
СПП – це математична модель, яка найбільш придатна для опису ВЗ А – суми 
амплітуд числа випадкових подій за певний час у певному місці [1, с. 114]. В 
нашому випадку подія – це поява частинки в ОР. 

Для коректного використання моделі СПП мають виконуватись певні 
вимоги до потоку частинок: 
а) Стаціонарність – середнє значення та дисперсія ВЗ А мають бути сталими; 
б) Незалежний характер руху частинок (відсутність виражених окремих 
гармонійних складових у спектрі потоку) 

Надалі вважаємо, що у нас СПП частинок, для якого відомий зв'язок між 
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перетворенням Лапласа (ПЛ) функції густини імовірності (ФГІ) f(A), значенням 
 та перетворенням Лапласа ФГІ )а(f [1, с. 115] 

exp(–pA)f(A)dA = exp(exp(–pa)f(a)da–),                            (3) 

де p – параметр ПЛ, інтегрування по ВЗ А в межах (1,Amax), Amax – максимальне 
значення ВЗ А, інтегрування по а в межах (1,аmax) . 

Диференціювання виразу (3) по змінній p при p=0 дає формули для 
визначення середнього значення {A} та дисперсії DA  

{А} =  {a},аналог виразу (2),                                              (4) 

DA = {А2} – {А}2 = {a2}.                                                  (5) 

З аналізу виразів видно, що значення відношення DA/{А} = {a2}/{a} не 
залежить від   і визначається тільки оптичними характеристиками частинок та 
параметрами оптичної системи зонда. Експериментальне визначення цього 
значення, у припущенні СПП, дозволяє отримати значення аmax (прокалібрувати 
зонд) та зробити оцінку   за формулами (4) або (5). 

Необхідна для розрахунку величин {a} та {a2} функція розподілу амплітуд 
сигналу від окремої частинки f(a) була нами визначена розрахунково-
експериментальним шляхом. Для цього: 
а) експериментально встановлено осьову симетричність інтенсивності I(r,z) 
лазерного випромінювання; 
б) виміряне просторове розходження випромінювання у напрямку вісі OZ у 
дальній зоні (z ≥ 2 мм); 
в) встановлено залежність інтенсивності відбитого світла I, яке потрапить на 
світловод 2, від відстані між ним та частинкою z, I ~ 1/z2, (визначається 
величиною тілесного кута, під яким видно поверхню світловода від частинки). 

Вимірювання дозволили математично описати сигнал (в одиницях АЦП) 
від i-ой частинки (zi та ri – координати центра частинки) у вигляді 

  )wrexp(zzaa 2
i

2
i

4
i

4
0maxi  ,                                             (6) 

де maxa – максимальна амплітуда сигналу від одиночної частинки у ОР (ri=0, 
zi=z0), z0 – мінімальна відстань між частинкою та світловодом, wi – значення 
просторового розходження лазерного випромінювання wz у площині zi, zi та ri – 
випадкові просторові змінні з рівномірним розподілом у межах (z0 ≤ zi ≤ zmax), 
(0 ≤ ri ≤ rmax), де zmax та rmax визначаються з рішення рівняння  
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оскільки сигнал менше 1 од. АЦП зареєстровано не буде.  
Подальші математичні викладки були виконані для двох випадків. 
І. Простий випадок – потік частинок рухається на сталій відстані від 

світловода (zi=const), як у пісному годиннику. Залежність (6) амплітуди сигналу 
від ri у цьому випадку має вигляд (ВЗ є тільки координата ri) 

ai = amaxexp(–ri
2/wz

2),                                                   (8) 

і ФГІ має вигляд  

f(a1) = 1/(a1.ln(a1max)).                                                  (9) 

Виміряне відношення DA/{А} = (amax+1)/2 визначає величину amax (зонд 
прокалібровано), і маємо = {A}/{a} = {A}ln(amax)/(amax–1). 

Величина об’єму ОР дорівнює V = wz
2ln(amax)d, концентрація частинок n = 

V = {A}/(a1max–1)/w2
zd, де d – діаметр частинок. 

ІI. Загальний випадок – урахування залежності сигналу від змінної zi. 
Отримані формули для f(a),, n мають дуже громіздкий вид і не можуть бути 
наведені в стислому вигляді. Проте була виконана експериментальна перевірка 
моделі СПП на установці ЦКШ (детальний опис установки в нашій роботі [2]). 

На рис.2 приведені дані для виміряних відношень DA/{А} для двох каналів 
зонда на вісі колони ЦКШ в залежності від середнього числа частинок маку в 
ОР. Для випадку СПП, відповідно до формул (4)–(5), це відношення має бути 
сталим, що і продемонстровано в експерименті. 

 
Рис. 2. Залежність відношення DA/{А} для двох каналів зонда від середнього 

числа частинок в ОР. Двофазний потік повітря-мак, вісь колони ЦКШ. 

Одержані експериментальні результати дають підставу стверджувати, що 
вимірювання відношення DA/{А} дозволяє безперервно контролювати 
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працездатність пиломіра. Стале значення цієї величини є критерієм 
Пуасонівського розподілу частинок в ОР та свідчить про відсутність змін в 
роботі оптичної системи та властивостей частинок. 

Для простого випадку двофазного потоку (zi=const) використання 
залежності (3) має ще цікавий наслідок. Диференціювання виразу (3) по змінній 
p дає 

FR(p) = exp(–pA)Af(A)dA/exp(–pA)f(A)dA = exp(–pa)аf(a)da,             (10) 

де останній інтеграл при f(a) = 1/(a.ln(amax)) (формула (9)) береться аналітично 

FR(p) exp(–pa)af(a)da = ln(amax)(exp(–p) –exp(–pamax))/p.                 (11) 

При p0 вираз (11) перетворюється на (4) {A}= (amax –1)ln(amax). 
На рис. 3 наведено порівняння залежностей FE(p) – відношення 

перетворень Лапласа (ПЛ) першого та нульового моментів функції f(A) – та 
його розрахункового значення FR(p) за формулою (11). 

 
Рис. 3. Порівняння залежностей – експериментальної FE та розрахункової FR 

від p. Вільне падіння частинок маку. 

Порівняння залежностей – експериментальної FE та розрахункової FR  від 
p дає не одне значення для визначення amax через DA/{А}, а контрольовану 
множину значень функції (11), що дозволить більш точно визначити amax та  

Висновки. 
Запропоновано методику визначення абсолютної рахункової концентрації 

частинок у двофазному потоці оптичним зондом за виміряними значеннями 
середнього та дисперсії сигналу відбиття лазерного випромінювання 
частинками. Методика розроблена у припущені, що математичною моделлю 
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його розрахункового значення FR(p) за формулою (11). 

 
Рис. 3. Порівняння залежностей – експериментальної FE та розрахункової FR 

від p. Вільне падіння частинок маку. 

Порівняння залежностей – експериментальної FE та розрахункової FR  від 
p дає не одне значення для визначення amax через DA/{А}, а контрольовану 
множину значень функції (11), що дозволить більш точно визначити amax та  

Висновки. 
Запропоновано методику визначення абсолютної рахункової концентрації 

частинок у двофазному потоці оптичним зондом за виміряними значеннями 
середнього та дисперсії сигналу відбиття лазерного випромінювання 
частинками. Методика розроблена у припущені, що математичною моделлю 
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сигналу відбиття світла є складний пуасонівський потік. Методика 
експериментально перевірена на модельному потоці руху частинок у вільному 
падінні та двохфазному потоці на установці циркулюючого киплячого шару. 
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The analysis of the existent temperature control of TPP boiler units has been 
performed. As result it has been proved that continuous temperature control by 
thermoelectric transducers takes place only in low-temperature part. To organize 
control of high-temperature part innovative thermometric technologies have been 
proposed. The technologies provide optical contact on objects of closed type and 
exclude influence of unknown transmissivity of intermediate media and emissivity of 
controlled object on results of temperature measurements. Integrated control system 
for continuous measurement of temperature of torch, burners, slag, screen pipes 
lining inner surface and combustion gases have been developed.    

 
Температура – найбільш важливий технологічний параметр, який 

характеризує ефективність роботи ТЕС. Температурні вимірювання в 
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енергетиці складають не менше 50% від загальної кількості вимірювань [1].  
При цьому, на практиці безперервним термоконтролем з використанням 

термоелектричних перетворювачів охоплено лише низькотемпературну частину 
котлоагрегатів [1,2]. Такий контроль є недостатньо ефективним та часто 
ускладнює експлуатацію котлоагрегатів. Так, наприклад, для заміни 
термовставки, яка слугує для вимірювання температури труби топкового 
екрану, необхідно вирізати частину цієї ж труби, що супроводжується 
зупинкою і розхолодженням котлоагрегата. Необхідний для оптимального 
управління котлоагрегатом вбудований контроль температури факела, 
пальників, шлакових льоток, внутрішньої поверхні футерівки екранних труб, а 
також газів від спалювання палива відсутній. Актуальним є також контроль 
положення факела, тому що падаючий на стінку факел руйнує футерівку та 
екранні труби. Контроль температурного режиму шлакових льоток виключає їх 
зашлаковування з випливаючими звідси аварійними наслідками. 

Практична реалізація безперервного високотемпературного контролю у 
вказаних точках можлива з застосуванням розроблених авторами інноваційних 
світловодних та безконтактних термометричних технологій. Технології 
вирішують 3 проблеми сучасної оптичної термометрії, по’вязані з відсутністю 
оптичного контакту пірометра з об’єктом контролю, невідомим та нестабільним 
пропусканням τ = f(λ) супутніх і спеціальних проміжних середовищ, а також з 
невідомою та випадково змінною випромінювальною здатністю ε = f(λ) 
поверхні, що контролюється. 

Світловодні термометричні технології не мають альтернативи для 
безперервного вимірювання температури об’єктів закритого типу, які 
виключають оптичний контакт поверхні, що термометрується, з пірометром. 
Такі умови можуть мати місце, наприклад, при вимірюванні температури 
внутрішньої поверхні футерівки екранних труб, пальників і шлакових льоток 
котлоагрегатів. Світловодна термометрія ґрунтується на світловодному 
формуванні та передачі через футерівку (стінку) агрегату теплового 
випромінювання, термометричні параметри котрого однозначно пов’язані з 
температурою об’єкта, який контролюється. Світловодні методи та засоби 
контролю апробовано в найбільш жорстких термометричних умовах 
металургійних виробництв. На основі виконаних розробок створено декілька 
типів та модифікацій світловодних термометричних систем, які можуть бути 
легко адаптовані до монтажу та експлуатації на котлоагрегатах ТЕС.  

Головним фактором, який обмежує застосування класичної енергетичної 
та спектрального відношення оптичної термометрії для безконтактного 
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термоконтролю, є високий рівень методичних похибок. Двокольорова 
компенсаційна пірометрія випромінення (ДКПВ) дозволяє значно знизити 
похибки класичної оптичної термометрії. ДКПВ заснована на взаємозв’язку 
температури об’єкта з виміряною (спектрального відношення) та дзеркальною 
двокольоровими температурами його випромінення. В результаті досліджень, 
виконаних в умовах змінного коефіцієнта селективності випромінення, похибки 
ДКПВ з апріорним усередненим настроюванням є нижчими, ніж похибки 
спектрального відношення, а також енергетичної пірометрії випромінення в 
40,2, а також 4,4–6,2 рази, відповідно [3].  

Однак, при значних неселективних змінах випромінювальної здатності, в 
умовах апріорного усередненого настроювання похибки ДКПВ досягають 
суттєвих і навіть неприйнятних значень. Для уточнення апріорного 
усередненого настроювання виведено рівняння нелінійності (РН) 
спектрального розподілу випромінювальної здатності об’єкта контролю. На 
базі РН розроблено лінійний, дводіапазонний і параболічний спектральні 
методи вимірювань випромінювальної здатності [4]. В основі лінійного метода 
лежить РН з апріорі заданим нульовим коефіцієнтом нелінійності – тобто 
лінійна апроксимація ε = f(λ). Дводіапазонний метод ґрунтується на 
використанні двох спектральних діапазонів, які межують на довжині хвилі, на 
якій відбувається інверсія нелінійності ε = f(λ). Параболічний метод ґрунтується 
на параболічній апроксимації ε = f(λ) та дозволяє визначати невідомий 
коефіцієнт нелінійності за допомогою критерія відповідності. В однакових 
умовах методичні похибки ДКПВ з уточненим настроюванням за лінійним та 
параболічним методами відповідно в 6–16 і 7–20 разів нижче похибок 
класичної пірометрії випромінення [4].  

Для реалізації вищезгаданих безконтактних і світловодних 
термометричних технологій на базі мікроспектрометра S2000 (Ocean Optics) 
розроблено універсальну спектральну термометричну систему [5]. 
Мікроспектрометр дозволяє реєструвати яскравість випромінення об’єкта, що 
термометрується, на 2048 довжинах хвиль в видимій та ближній інфрачервоній 
областях спектра.  

На основі термодинамічних законів теплового випромінення розроблено 
алгоритми обробки первинної пірометричної інформації, які виключають вплив 
на результати вимірювань температури нестабільного пропускання оптичних 
захисних елементів пірометричних систем внаслідок випадкового нагрівання, 
запилення, тощо.  

З використанням вищезгаданих інноваційних термометричних технологій 
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розроблено комплексну систему (КС) безперервного контролю 
високотемпературної частини котлоагрегатів ТЕС. КС включає наступні 
підсистеми контролю температури: 
- факела (СКТФК);  
- пальників (СКТП); 
- внутрішньої поверхні футерівки екранних труб (безконтактна (СКТФ-Б) та 
світловодна (СКТФ-С)); 
- газів, які відводяться (СКТГВ) – в конвективній частині котлоагрегата; 
- шлаку (СКТШ). 

Принцип роботи СКТФК ґрунтується на безконтактному вимірюванні 
температур випромінення факела на робочих хвилях, обраних з урахуванням 
спектра випромінення полум’я, з наступною обробкою первинної 
пірометричної інформації відповідно до алгоритмів спектральної або класичної 
пірометрії випромінення.  

СКТП забезпечує світловодне вимірювання температури відкритих та 
закритих частин пальників.  

Температура внутрішньої поверхні футерівки екранних труб вимірюється 
за допомогою безконтактних, візованих через оглядові вікна, первинних 
пірометричних перетворювачів у складі СКТФ-Б. Для надійного запобігання 
аварійним ситуаціям у випадку падіння факела на стінку котлоагрегата, робота 
СКТФ-Б дублюється СКТФ-С. Для цього в товщі футерівки екранних труб в 
зонах можливого падіння факела стаціонарно монтуються світловодні пристрої. 

Залежно від конструкції котлоагрегата, для безперервного контролю 
температури шлаку використовується безконтактний або світловодний варіант 
СКТШ. 

Температура газів, які утворюються внаслідок згоряння палива, 
вимірюється СКТГВ, первинний пірометричний перетворювач якої візується 
через оглядове вікно в модель абсолютно чорного тіла, яка закритим кінцем 
занурена в потік газів в конвективній частині котлоагрегата. 

Первинна пірометрична інформація надходить на оперативний 
управляючий комп’ютер, який оброблює її відповідно до заданих алгоритмів з 
метою розрахунку температур в точках контролю та видачі керуючих сигналів 
для регулюючих пристроїв у складі автоматизованої системи керування 
котлоагрегатом.   

В результаті виконаної метрологічної експертизи котлоагрегатів ТЕС 
встановлено, що впровадження КС забезпечить: 
– зменшення витрат палива на 7–10% (як наслідок – зниження показника 
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«Паливо в уносах» до 15–20%) за рахунок оптимізації режимів роботи 
пальників та зменшення недопалу палива;  
– зниження ймовірності руйнування екранних труб за рахунок контролю 
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перетворювачів, наявний лише в їх низькотемпературній частині. Практична 
реалізація необхідного для ефективного управління котлоагрегатом контролю 
високотемпературної частини можлива з застосуванням інноваційних 
світловодних та безконтактних термометричних технологій. Запропоновано 
комплексну систему контролю високотемпературної частини котлоагрегатів 
ТЕС, яка підвищує ефективність використання палива, дозволяє запобігати 
аварійним ситуаціям, які по’вязані з руйнуванням екранних труб і 
зашлаковуванням льоток, а також підвищує строк служби пальників.   
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In the conditions of military aggression, one of the greatest threats to Ukraine's 
national security is its energy dependence on imported natural gas and the threat to 
the stability of the heating season. The use of a local resource MSW in the heat power 
industry of Ukraine is an important practical task, necessary the partial replacement 
of imported natural gas in the municipal heating of Ukraine. It would also reduce 
MSW in landfill disposal, which will reduce harmful emissions as well as greenhouse 
gas methane emissions, which will improve the environment surrounding the 
landfills. 
 

В умовах військової агресії однією з найбільших загроз національній 
безпеці України є її енергетична залежність від імпортованого природного газу 
та стабільність проходження опалювального сезону. Використання 
альтернативних джерел енергії, зокрема залишкових твердих побутових 
відходів (ТПВ), в централізованому теплопостачанні сприятиме зниженню 
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енергетичної залежності країни. Це сприятиме зменшенню кількості ТПВ на 
полігонах та звалищах, що призведе до зменшення викидів парникового газу 
метану, а також шкідливих викидів, що покращить навколишнє середовище 
навколо звалищ. 

Один із напрямів заміщення російських енергоносіїв для теплової 
енергетики провідних країн світу базується на використанні місцевих 
альтернативних енергоресурсів. Використання місцевих енергоресурсів може 
створити теплопостачання, більш стійке до коливань цін на паливо. 

Опалення сьогодні є найбільшим сектором енергетики провідних країн 
світу. Heat Roadmap Europe 4 (HRE4) передбачає розробку стратегій 
низьковуглецевого опалення до 2050 року [1].  

Провідні країни світу розглядають  ТПВ як альтернативний локальний 
енергетичний ресурс, який є дуже зручний логістично. Політика Європейського 
Союзу щодо поводження з відходами спрямована на розвиток економіки 
замкнутого циклу шляхом отримання з відходів вторинних ресурсів та 
вторинної енергії [2]. Європейська Зелена угода встановлює цілі досягти до 
2035 року зменшення до 10% кількості захоронення ТПВ [3]. 

Зараз у світі працює кілька тисяч установок Waste-to-Energy. Екологічні 
показники газових викидів сучасних сміттєспалювальних заводів (ССЗ) нижчі 
за екологічні вимоги Директиви 2010/75/ЄС [4] завдяки досконалій системі 
очистки. Як приклад, в табл. 1 показана відповідність викидів забруднюючих 
речовин від 8 ССЗ, які працюють в Польщі [5], нормативам Директиви 
2010/75/ЄС. 

Таблиця 1. Відповідність викидів забруднюючих речовин  
8 сміттєспалювальних заводів, які працюють в Польщі, нормативам  

Директиви 2010/75/ЄС 

Найменування 
Викиди забруднюючих речовин, мг/м3 

Директива 2010/75/ЄС  8 ССЗ Польщі  
Пил 10 2…4.6 
СО 50 3.31…29.00 
NOх 200 74.85…176.13 
SO2 50 5.4….19.9 
HCl 10 0.3…2.63 
HF 1 0…0.44 
Hg 0.05 0.001…0.005 

Cadmium and Thallium and its compounds, 
expressed as cadmium (Cd) and thallium (Tl) 0.05 0.001…0.023 

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0.5 0.007…0.134 
Діоксини та фурани 0.1 0.00018...0.0824 

Спалювання ТПВ сприяє зниженню викидів парникового газу СО2 (табл. 2)  
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Таблиця 2. Показники викидів CO2 
Паливо CO2 (кг CO2/т) 
Вугілля 2 603 

Біомаса (деревина) 1 540 
RDF 1 247 

Змішані залишкові ТПВ 1 063 

Згідно з новою Дорожньою картою CEWEP щодо перетворення відходів у 
енергію, яка представлена 21 червня 2022 року в Брюсселі, європейський 
сектор перетворення відходів в енергію вже є вуглецево-нейтральним на 
сьогодні і за належної політичної підтримки він може стати вуглецево-
негативним у майбутньому [6].  

Одними з головних споживачів природного газу в Україні є підприємства 
теплокомуненерго (ТКЕ), які виробляють теплову енергію і надають послуги з 
централізованого опалення та гарячого водопостачання (ГВП) населенню, 
бюджетним організаціям і комунальним підприємствам. Використання 
енергетичного потенціалу залишкових ТПВ, переробка яких неможлива, є 
найбільш доступним в умовах України міським альтернативним джерелом 
енергії, розташованим біля споживачів теплової енергії – підприємств ТКЕ. 
Залишкові ТПВ України доцільно спалювати на сміттєспалювальному заводі, 
що підключений до системи централізованого теплопостачання, тобто який 
працюватиме в режимі котельні з передачею теплової енергії для опалення та 
надання послуг гарячого водопостачання населенню. 

Відновлення енергетичного потенціалу ТПВ може підвищити енергетичну 
безпеку централізованого теплопостачання міст України. Теплова енергія 
залишкових ТПВ може стати суттєвим доповненням до інших джерел 
заміщення природного газу. Саме тому в Національній стратегії управління 
відходами в Україні до 2030 року передбачено будівництво 20 стаціонарних 
потужностей з термічної утилізації ТПВ [7]. 

Закон «Про управління відходами» [8] встановлює показник підготовки до 
повторного використання та рециклінгу побутових відходів до 2030 року – не 
менше 20 % маси ТПВ. Відповідно до Закону, будь-яка теплова енергія, що 
генерується у процесі спалювання або сумісного спалювання відходів, підлягає 
відновленню до стану теплової або електричної енергії наскільки це практично 
можливо. 

Для визначення можливості спалювання ТПВ на сміттєспалювальних 
заводах з відновленням енергії для заміщення природного газу в системах 
централізованого теплопостачання в конкретному місті України необхідно 
оцінити наявну та перспективну чисельність населення міста та обсяги 
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генерується у процесі спалювання або сумісного спалювання відходів, підлягає 
відновленню до стану теплової або електричної енергії наскільки це практично 
можливо. 

Для визначення можливості спалювання ТПВ на сміттєспалювальних 
заводах з відновленням енергії для заміщення природного газу в системах 
централізованого теплопостачання в конкретному місті України необхідно 
оцінити наявну та перспективну чисельність населення міста та обсяги 
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утворення ТПВ, їх морфологічний склад, калорійність та вологість змішаних 
залишкових ТПВ. 

Спалювання ТПВ на сміттєспалювальних заводах необхідно проводити у 
такий спосіб, щоб температура газу, що утворюється в результаті спалювання 
відходів за найбільш несприятливих умов була  принаймні 850 °C на принаймні 
дві секунди [4]. Авторами проведено дослідження щодо можливості 
підвищення температури в топці без додавання природного газу. 

Попередні дослідження авторів [9] довели, що сміттєспалювальні заводи в 
Україні економічно доцільно впроваджувати в містах з чисельністю населення 
більше 700 тис. осіб. В Національному плані поводження з відходами Польщі 
до 2022 року, країні, яка за розміром території та ментальністю населення 
подібна до України, але відрізняється економічно, та, відповідно, за 
морфологією відходів, прийнято впровадження ССЗ в містах з чисельністю 
населення більше 300 тис. осіб [10]. 

В Києві працює єдиний в Країні сміттєспалювальний завод «Енергія». На 
заводі спалюється до 25% ТПВ міста. Завод передає до теплової мережі 
системи централізованого теплопостачання близько 250 тис. Гкал/рік теплової 
енергії для опалення та гарячого водопостачання мешканців міста.  

Авторами проведено дослідження щодо можливості та доцільності 
використання залишкових ТПВ як локального альтернативного виду палива для 
заміщення імпортного природного газу в системах централізованого 
теплопостачання України. Доведена доцільність будівництва ССЗ, що 
працюватимуть в режимі котелень, в найкрупніших, крупних та великих містах 
країни. 

Такі підходи авторів використано при роботі над Концепцією Державної 
цільової економічної програми енергетичного відновлення твердих побутових 
відходів на підприємствах - виробниках теплової енергії, що перебувають у 
державній або комунальній власності, на період до 2030 року. 

Висновки 
1. Україна має значний потенціал використання енергетичного потенціалу 
залишкових побутових відходів.     
2. В Україні доцільно будівництво CCЗ на ТПВ/RDF для заміщення природного 
газу, що використовується для опалення та ГВП населення найкрупніших, 
крупних та великих містах України.  
3. Скорочення кількості захоронення ТПВ на полігонах зменшить викиди 
парникового газу метану, а також шкідливі викиди, що поліпшиться екологію 
прилеглої до полігонів місцевості. 
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фінансування. Промисловість оголосила про більш ніж 200 водневих проектів і 
амбітні інвестиційні плани. Стратегії відрізняються насамперед у питанні 
виробництва водню: одні країни надають перевагу відновлюваній 
електроенергії (Німеччина, Португалія, Іспанія), інші – не конкретизують її 
походження (стратегія Франції згадує відновлювану та низьковуглецеву 
електроенергії, до останньої належить і атомна). 

Виробництво "зеленого" водню відбувається шляхом електролізу із 
застосуванням чистої електроенергії отриманої з сонячних або вітрових 
електричних станцій. Але ці станції характеризуються низькою продуктивністю 
протягом всього року і їх продуктивність дуже залежить від погодних умов. 
Доповідь МЕА «Майбутнє водню» за 2019 рік показує, що нормована вартість 
водню (LCOH) залежить від кількості годин, протягом яких працює 
електролізер. Якщо електролізер працює 500 годин на рік, то можна виробити 
водень із LCOH близько 4 доларів за кілограм. Однак, якщо він працює 
протягом 8000 годин на рік, вартість падає до 0,50 долара за кілограм [1]. Тому 
є актуальним питанням виробництва "зеленого" водню за допомогою 
електролізу з використанням електричної енергії, отриманої з існуючих блоків 
атомних станцій. В цьому випадку ми отримуємо гарантоване постачання 
дешевої електричної енергії з атомних блоків на протязі всього року незалежно 
від погодних умов, а це, в свою чергу, призведе до виробництва 
конкурентоздатного водню з мінімальними експлуатаційними витратами.  

Атомні електростанції – найбільше джерело низьковуглецевої 
електроенергії серед базових видів генерації електричної енергії [2]. Найбільш 
показове дослідження щодо рівня викидів СО2 на кВт·год виробленої 
електроенергії здійснила Міжурядова група з питань зміни клімату [3]. 

Таблиця 1. Порівняння показників впливу на навколишнє середовище різних 
джерел генерації електроенергії 
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Відчуження земель, га/ГВт 24  2017 150 63 2650 2400 7100 
Викиди СО2, млрд м3 /ГВт·год 4,0 3,2 0,3 – – – – 
Викиди SО2, тис. т /ГВт·год 54 121 40 – – – – 
Викиди NОx, млрд м3 /ГВт·год 12,7 4,1 2,6 – – – – 
Викиди твердих частинок (пил), т/ГВт·год 1600 2190 930 – – – – 

У цьому дослідженні представлено показники викидів СО2 на всьому 
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життєвому циклі кожного з видів генерації. 

Таблиця 2. Викиди на етапі життєвого циклу, г СО 2-екв./кВт·год 

Вид генерації електричної енергії Значення, г СО 2-екв./кВт·год 
Мін. Сер. Макс. 

Вугілля 740 820 910 
Газ-комбінований цикл 410 490 650 
Біомаса – спільне спалювання 620 740 890 
Біомаса – пряме спалювання 130 230 420 
Сонячна енергія – сонячні електростанції 18 48 180 
Геотермальна енергетика 6 38 79 
Гідроелектростанції 1 24 2200 
Концентрована сонячна 8,8 27 63 
Прибережна вітроенергетика 8 12 35 
Атомна енергетика 3,7 12 110 
Наземна вітроенергетика 7 11 56 

Атомна енергетика поміж усіх видів генерації здійснює майже в 80 разів 
менше викидів СО2, ніж вугільна генерація, у 4 рази менше, ніж сонячна, та у 2 
рази менше за гідрогенерацію [4]. 

Україна належить до держав, які мають розвинену галузь ядерної 
енергетики. За часткою генерації АЕС у сукупному виробництві електроенергії 
Україна посідає четверте місце у світі після Франції, Словаччини та Угорщини. 
В Україні експлуатується 15 енергоблоків загальною потужністю 13,835 ГВт на 
чотирьох АЕС: 6 – на Запорізькій, 4 – на Рівненській, 3 – на Південно-
Українській та 2 – на Хмельницькій. 

Для визначення необхідної потужності електролізних установок для 
виробництва екологічно-чистого водню біля існуючих блоків АЕС було зібрано 
статистичні дані, щодо роботи всіх атомних блоків на протязі 2018–2020 рр. 
(25000 показників за рік). За результатами отриманих даних зроблено 
розрахунок середньомісячного коефіцієнта використання встановлених 
потужностей енергоблоків АЕС України за роками. 

Так як в Україні на чотирьох існуючих атомних станціях встановлено 15 
енергоблоків, 13 з яких є ВВЕР 1000, які мають встановлену потужність 
1000 МВтгод, то доцільно встановлювати електролізні установки електричною 
потужністю 1 ГВт. Враховуючи технологічні параметри такої установки а саме, 
споживання електричної енергії на виробництво 1 кг водню на рівні 52 кВтгод 
та споживання живильної води у кількості 22 л, отримаємо загальну 
продуктивність екологічно-чистого водню у кількості 17417 кг на годину або 
148 тис тонн на рік. При цьому загальне споживання електричної енергії для 
одного блока типу ВВЕР 1000 буде складати 932 МВтгод.  
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Атомні електростанції – найбільше джерело низьковуглецевої 
електроенергії серед базових видів генерації електричної енергії [2]. Найбільш 
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Таблиця 1. Порівняння показників впливу на навколишнє середовище різних 
джерел генерації електроенергії 
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Відчуження земель, га/ГВт 24  2017 150 63 2650 2400 7100 
Викиди СО2, млрд м3 /ГВт·год 4,0 3,2 0,3 – – – – 
Викиди SО2, тис. т /ГВт·год 54 121 40 – – – – 
Викиди NОx, млрд м3 /ГВт·год 12,7 4,1 2,6 – – – – 
Викиди твердих частинок (пил), т/ГВт·год 1600 2190 930 – – – – 

У цьому дослідженні представлено показники викидів СО2 на всьому 
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життєвому циклі кожного з видів генерації. 

Таблиця 2. Викиди на етапі життєвого циклу, г СО 2-екв./кВт·год 

Вид генерації електричної енергії Значення, г СО 2-екв./кВт·год 
Мін. Сер. Макс. 

Вугілля 740 820 910 
Газ-комбінований цикл 410 490 650 
Біомаса – спільне спалювання 620 740 890 
Біомаса – пряме спалювання 130 230 420 
Сонячна енергія – сонячні електростанції 18 48 180 
Геотермальна енергетика 6 38 79 
Гідроелектростанції 1 24 2200 
Концентрована сонячна 8,8 27 63 
Прибережна вітроенергетика 8 12 35 
Атомна енергетика 3,7 12 110 
Наземна вітроенергетика 7 11 56 

Атомна енергетика поміж усіх видів генерації здійснює майже в 80 разів 
менше викидів СО2, ніж вугільна генерація, у 4 рази менше, ніж сонячна, та у 2 
рази менше за гідрогенерацію [4]. 

Україна належить до держав, які мають розвинену галузь ядерної 
енергетики. За часткою генерації АЕС у сукупному виробництві електроенергії 
Україна посідає четверте місце у світі після Франції, Словаччини та Угорщини. 
В Україні експлуатується 15 енергоблоків загальною потужністю 13,835 ГВт на 
чотирьох АЕС: 6 – на Запорізькій, 4 – на Рівненській, 3 – на Південно-
Українській та 2 – на Хмельницькій. 

Для визначення необхідної потужності електролізних установок для 
виробництва екологічно-чистого водню біля існуючих блоків АЕС було зібрано 
статистичні дані, щодо роботи всіх атомних блоків на протязі 2018–2020 рр. 
(25000 показників за рік). За результатами отриманих даних зроблено 
розрахунок середньомісячного коефіцієнта використання встановлених 
потужностей енергоблоків АЕС України за роками. 

Так як в Україні на чотирьох існуючих атомних станціях встановлено 15 
енергоблоків, 13 з яких є ВВЕР 1000, які мають встановлену потужність 
1000 МВтгод, то доцільно встановлювати електролізні установки електричною 
потужністю 1 ГВт. Враховуючи технологічні параметри такої установки а саме, 
споживання електричної енергії на виробництво 1 кг водню на рівні 52 кВтгод 
та споживання живильної води у кількості 22 л, отримаємо загальну 
продуктивність екологічно-чистого водню у кількості 17417 кг на годину або 
148 тис тонн на рік. При цьому загальне споживання електричної енергії для 
одного блока типу ВВЕР 1000 буде складати 932 МВтгод.  
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Рис. 1. Розрахунок середньорічних коефіцієнтів використання встановлених 

потужностей енергоблоків АЕС України за роками. 
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Рис. 2. Зведені дані за результатами розрахунку середньорічних коефіцієнтів 
використання встановлених потужностей енергоблоків АЕС України  

за 2018 – 2020 рр. 

Водень, отриманий за допомогою ядерної енергії, є економічно доцільним 
порівняно з іншими джерелами енергії за деякими важливими показниками:  
 по-перше, це більш якісний процес виробництва, оскільки тільки ядерна 

енергетика має найвищу ефективність отримання енергії без викидів 
парникових газів;  

 по-друге, є можливість створення великомасштабного виробництва водню;  
 по-третє, експлуатаційні витрати станцій менш схильні до волатильності цін 

на паливо, ніж електростанції, що працюють на викопному паливі. Так, 
підвищення вартості палива на 50% призводить лише до ~5% збільшення 
загальної вартості виробництва ядерної електроенергії, тобто ядерна 
економіка виробництва водню стабільніша.  

Водночас водень є акумулятором енергії, і збільшення обсягів виробництва 
водню збільшує і потужність ядерної енергії, тобто вирішуються деякі 
проблеми атомної енергетики, зокрема підвищує її рентабельність. 

Таким чином, виходячи з розрахункових середньорічних коефіцієнтів 
використання встановленої потужності існуючих енергоблоків АЕС в Україні 
можна встановити від 4 до 5 електролізних установок електричною потужністю 
1 ГВт для виробництва екологічно-чистого водню, що відповідно до «Green 
Hydrogen Initiative 2x40 GWt» на Україну виділено Європейським союзом 
створення 10 ГВт нових потужностей з виробництва водню [5], ½ потужностей 
з яких може забезпечити вільна електрична енергія отримана на існуючих 
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блоках АЕС України. 
За результатами моніторингу диспетчерської інформації роботи існуючих 

блоків атомних станцій в Україні за 2018–2020 рр. розраховано середньорічний 
коефіцієнт використання встановленої потужності енергоблоків АЕС, який 
складає від 69,6% у 2018 р до 62,7% у 2020 р., тобто величина вільної 
електричної енергії, що не використовується в Енергоринку України на 
існуючих блоках АЕС, сягає величини від 4201 МВтгод до 5156 МВтгод і 
може бути використана для виробництва екологічно-чистого водню за 
допомогою електролізних установок, що у кількісному обсязі становить від 
668 тис тонн до 820 тис тонн водню на рік (або від 7,4 млрд м3 до 9,1 млрд м3 на 
рік) з мінімальною собівартістю на рівні 0,61 євро/кг Н2. 
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were obtained experimentally on the experimental fire stand, fuel - a mixture of 
liquefied propane-butane. The possibility of using the central composite rototable 
planning of the experiment was confirmed as a research method. The influence of CO 
and NOx emission rates of the main geometric and operating parameters of the 
system was analyzed and the decisive influence of the excess air coefficient and the 
pitch of the fuel orifices in the gas distribution manifold were established.  

 
Спалювання викопного палива завжди пов’язано з емісією забруднюючих 

речовин. Сучасні дослідження в галузі технічного горіння мотивовані не тільки 
підвищенням рівня економічності, а також проблемою зменшення викидів 
забруднюючих речовин в атмосферу. Це досягається шляхом відповідних 
модифікацій робочого процесу пальникових пристроїв. З поміж низки 
токсичних речовин, таких як оксиди сірки, поліциклічні ароматичні сполуки, 
дрібнодисперсні неорганічні аерозолі та парникові гази, оксиди азоту (NOx) 
заслуговують на особливу увагу через їх широкий спектр впливу на 
навколишнє середовище та живі організми [1]. Слід зазначити, що на сьогодні 
відомо цілий ряд як активних так і пасивних методів придушення NOx, які 
ефективно застосовуються на практиці [2, 3]. 

В теперішній час поширюється впровадження біомаси в якості 
енергетичних ресурсів на об’єктах централізованого теплопостачання, 
промисловості і в «приватному» секторі [4]. У зв'язку з цим, особливе 
занепокоєння викликає підвищена емісія таких речовин як монооксид вуглецю 
(CO), органічних газоподібних сполук та твердих часток. Дотримання 
допустимих норм у цьому випадку пов’язано з належною організацією 
топкового процесу вогнетехнічних об’єктів (ВО) і має включати такі послідовні 
етапи: ефективне регулювання співвідношення подачі палива і окисника в зону 
горіння, управління процесом змішування паливно-окислювальних газів, 
організація умов їх хімічного реагування, максимальне використання теплоти 
відхідних газів [5].  

Побудова та аналіз суміщених емісійних характеристик оксидів азоту та 
вуглецю є важливим етапом при проведенні налагоджувальних еколого 
теплотехнічних випробувань ВО, а також при виконанні екологічного аудиту 
пальникових пристроїв (ПП) [6]. 

Характерні залежності емісійних показників оксидів азоту та вуглецю у 
струмененево-нішевому стабілізаторі полум’я (СНС) приведено на рис. 1. 
Еколого-теплотехнічні характеристики СНС визначають ефективність робочого 
процесу однойменних ПП промислового призначення [7].  
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Спалювання викопного палива завжди пов’язано з емісією забруднюючих 

речовин. Сучасні дослідження в галузі технічного горіння мотивовані не тільки 
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Побудова та аналіз суміщених емісійних характеристик оксидів азоту та 
вуглецю є важливим етапом при проведенні налагоджувальних еколого 
теплотехнічних випробувань ВО, а також при виконанні екологічного аудиту 
пальникових пристроїв (ПП) [6]. 

Характерні залежності емісійних показників оксидів азоту та вуглецю у 
струмененево-нішевому стабілізаторі полум’я (СНС) приведено на рис. 1. 
Еколого-теплотехнічні характеристики СНС визначають ефективність робочого 
процесу однойменних ПП промислового призначення [7].  
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Рис. 1. Вплив надлишку повітря на концентрацію окислів азоту та монооксиду 

вуглецю при спалюванні пропан-бутанової суміші в СНС з параметрами: 
діаметр газоподавальних отворів d = 3 мм, відносний крок розташування 

отворів S = 5,0, висота повітряного каналу Нк = 36 мм, швидкість повітря в 
каналі Wп = 5 м/с 

Суміщення двох характеристик емісії СО та NOx дозволяє проаналізувати 
наявність двох характерних критичних точок, що відповідають екстремумам 
відповідних кривих. Враховуючи розташування αкр1 та αкр2, для загального 
аналізу областей в діапазоні досліджуваних режимів можна виділити три 
області. Перша з яких відповідає проміжку ( > кр2, →max) і в якій емісія 
оксидів азоту зменшується, а емісія оксидів вуглецю навпаки екстремально 
зростає. В другій зоні, що відповідає (кр1 ≥  ≥ кр2), в напрямку зменшення 
надлишку повітря відбувається однозначне зростання досліджуваних емісійних 
характеристик. 

Стосовно ж третьої області ( < кр1), у напрямі зменшення надлишку 
повітря (→1,0) також спостерігається неоднозначна поведінка характеристик: 
CCO екстремально зростає з одночасним зменшенням концентрації оксидів 
азоту CNOx. 

Слід зазначити, що критичні значення даного параметру є основним 
критерієм вибору ПП відповідно до технологічних умов процесу горіння на ВО 
таких, як: топки енергетичних та водогрійних котлів, камери згоряння ГТУ, 
сушарки, печі та ін. Вплив α на рівень емісії залежить основним чином від 
конструктивної схеми пальника, способу сумішоутворення та інтенсивності 
тепломасообмінних процесів в зоні горіння. 

З розглянутих залежностей очевидним постає факт протилежної поведінки 
емісійних показників досліджуваного стабілізатору полум’я, тобто покращення 
процесу горіння призводить до майже повного окиснення вуглецю (кр1, 
ССО→0) і одночасного збільшення концентрацій оксидів азоту до 
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максимального значення (кр2, СNOx→max). Зазначена особливість підвищення 
емісії оксидів азоту забезпечується в основному превалюванням термічного 
процесу окиснення атмосферного азоту, що виникає при високих температурах 
горіння. Таким чином, виникає певна неоднозначність вибору режиму роботи 
стабілізатору з точки зору забезпечення мінімальних викидів зазначених 
оксидів і залежить від якості сумішеутворення ПП.  

У попередніх дослідженнях визначено суттєвий вплив геометричних 
параметрів паливорозподілу на сталість горіння в СНС. Встановлено також 
вплив режимних параметрів системи на характеристики робочого процесу 
пальників при спалюванні природного газу. Наразі постають питання адаптації 
конструкції до спалювання інших горючих газів. Наведені результати 
стосуються спалювання суміші пропан-бутану, який розглядається 
перспективним альтернативним паливом з розвиненою інфраструктурою та 
достатнім об’ємом виробництва для його використання в якості резервного 
палива на промислових об’єктах, у тому числі, об’єктах муніципальної 
енергетики.  

З ціллю визначення впливу основних параметрів СНС на її емісійні 
показники доцільно провести детальний аналіз впливу кожного з них на основі 
експериментальних даних з використанням процедури математичного 
планування експерименту. Зазначена процедура дозволяє одночасно вивчати 
вплив декількох факторів і поряд з кількісним урахуванням кожного окремого 
фактору встановити існування в системі міжфакторових взаємодій та оцінити 
ефекти останніх [8]. При цьому, математична модель системи представляється 
у вигляді полінома другого ступеня: 
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де b0 , bi, bij, bil, - коефіцієнти полінома. 
В процесі експериментальних та промислових досліджень пальників 

побудова характеристик NОx = f() и СО = f() може бути реалізована двома 
шляхами. Перший – шляхом зміни витрати повітря при постійній витраті 
палива та інших режимних параметрах, а другий – зміною витрати палива при 
постійних швидкостях повітря та, відповідно, всіх інших параметрах.  

В задачі досліджень входило визначення емісійних якостей СНС при зміні 
таких геометричних та режимних параметрів системи: діаметру 
газоподавальних отворів (d), відносного кроку розташування отворів ( S ) та 
коефіцієнту надлишку повітря (). До умов однозначності при дослідженні 
пальників відносять: тип ПП, об’єм та конфігурацію топкового простору, умови 
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теплообміну та ін.  
Діапазони зміни факторів для дослідження характеристики СО = f(d, S , ) 

наведено в табл. 1  

Таблиця 1. Інтервали варіювання досліджуваних факторів в СНС 
  

Кодований масштаб 
Натуральний масштаб 
x1 x2 x3 
d S α 

Нульовий рівень 0 2,5 4 1,5 
Інтервал варіювання – 0,5 1 0,15 

Верхній рівень +1 3 5 1,65 
Нижній рівень –1 2 3 1,35 

Зіркові точки +1,682 3,34 5,68 1,75 
–1,682 1,66 2,32 1,25 

В результаті отримано математичну інтерпретацію досліджуваних 
процесів емісії оксидів азоту та вуглецю в залежності від трьох основних 
факторів. Поверхня поведінки досліджуваних оксидів при α=1,45 представлена 
на рис. 2, залежності емісії СО та NОx наведені нижче, ppm.  

2 21620 373 1142 53 7.4 1387 612 252CO S d d S d S                      (2) 
2212.3 15 8.14 74 136.4NOx S d           (3) 

Адекватність представлених результатів перевірялась за допомогою 
критерія Фішера і для обох поліномів становили відповідно 4,95СО

рF  і 

4,21xNО
рF  , при критичному значенні критерію 5,05крF  . 

 

  
а) б) 

Рис. 2. Поверхні відгуку для емісійних характеристик СНС при α=1,45 

За результатами виконання дослідження приведених функцій на наявність 
екстремуму, визначено області факторного простору, які забезпечують 
мінімальні рівні емісійних показників системи.  
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Висновки 
1. Доведена можливість застосування рототабельного центрального 
композиційного планування експерименту для математичної інтерпретації 
поведінки емісійних параметрів газопальникового устаткування на прикладі 
струменево-нішевого стабілізатора полум’я. 
2. З переліку трьох досліджуваних факторів визначено їх релевантність з точки 
зору впливу на емісійні показники. Так, на емісію NОx діаметр отвору майже не 
впливає, у той час як α має визначальний вплив. Для функції відгуку щодо 
емісії СО, слід зазначити, що кожен з обраних факторів є впливовим. 
3. Процедура виконання пошуку мінімуму функції для отриманих залежностей 
дала передбачуваний результат: область факторного простору яка забезпечує 
мінімум для оксиду азоту є відповідно областю що забезпечує максимум 
значення функції для СО. Таким чином, регламентовані діапазони роботи 
пальників обираються у зоні мінімуму емісії СО (зона кр1), можливо з деяким 
зсувом у сторону збідненої паливної суміші для забезпечення допустимих 
рівнів викидів окислів азоту. 
4. Вибір геометрії паливорозподілу (d, S ) слід виконувати з точки зору 
мінімуму концентрації СО, з ціллю забезпечення максимального вигоряння 
вуглецю, з врахуванням вимог забезпечення сталого горіння у широкому 
діапазоні робочих режимів ПП.  
5. Перспективним розглядається застосування використаного підходу для 
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Ukrainian deposits and its mixtures with other coal have been experimentally 
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The analysis of minerals in ash residues of salty coal from Ukrainian deposits 
and its mixtures was carried out for the first time. It has been determined that the 
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main part of Na in ash of salty coal is in the form of sulfates and silicates. The 
formation of new refractory mineral compounds in the ash, which were formed 
during the combustion of composite fuel from coals of different metamorphism and 
salinity has been established. On the basis of the carried out studies, the dependence 
of the composition of minerals on the ratio of coal components in the mixture was 
determined. The prospects of involving salted coal in the fuel base of Ukraine as a 
component of mixed fuels are shown. 

 
Основними труднощами при експлуатації сучасних парогенераторів, що 

спалюють палива із підвищеним вмістом легкоплавких сполук, є швидке 
утворення неорганічних відкладень і корозійно-ерозійний знос поверхонь 
нагріву [1, 2]. Формування товстого шару відкладень значно погіршує 
теплофізичні характеристики теплообмінного обладнання [3] та сприяє 
високотемпературній корозії металу під ним [4]. Найбільш схильним до 
шлакоутворення та корозійної активності вважається вугілля, в складі якого 
присутні легкоплавкі солі, насамперед, галіт (NaCl) та сульфати лужних і 
лужноземельних металів. Поза уваги останнім часом не залишаються також 
сполуки заліза.  

Динаміка утворення, типи і фізико-хімічні характеристики золових 
відкладень залежать від великої кількості факторів як генетичних (за 
походженням палив), так і режимних, тощо. Оскільки процеси налипання, 
шлакування та корозії надзвичайно складні, запропоновано різні принципи 
класифікації як золових відкладень, що утворюються при використанні 
твердого викопного палива, так і критерії певних властивостей (схильність до 
забруднення та шлакування) вихідних палив, які повинні мати прогнозний 
характер [5–8]. 

Вугілля з надлишковим вмістом солей лужних і лужноземельних металів 
має чималі поклади в районах Північного та Західного Донбасу, що складає 
потужний паливний ресурс України. Жодна країна, що має аналогічні поклади 
викопного палива, незважаючи на тенденції «безвуглецевої» енергетики, не 
припиняє дослідження і розробки, пов’язані з перспективами використання 
такого палива. Найбільш активно дослідження т.з. солоного вугілля (СВ) 
виконуються в Китаї. Додатково з метою зниження викидів золи і сірки в світі 
активно використовується спалювання сумішей місцевого низькоякісного 
вугілля з імпортованим, більш якісним вугіллям [9].  

Нами запропоновано два підходи до можливого безпроблемного залучення 
СВ в енергетику – попередня водна екстракція солей з подальшим паливним 
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використанням очищеного вугілля, і розсолів (як специфічного водно-
мінерального ресурсу) [10, 11] та приготування сумішевих палив за участі СВ і 
високометаморфізованого несолоного вугілля [12]. В обох випадках 
досягається необхідне зниження вмісту шкідливих сполук до умовно 
безпечного рівня, а вибір методу спалювання буде залежати від вартості 
палива, розташування виробника енергії та економічної доцільності. При цьому 
треба враховувати той факт, що при спалюванні сумішей не виконуються 
правила адитивності, тобто, може відбуватися як зниження шлакувальної 
здатності палива, так і навпаки [13]. Це, вочевидь, залежить від хімічного 
складу тих мінералів, що утворюються при температурах спалювання сумішей. 
Саме тому дослідження мінерального складу сумішевих зол стає актуальним 
питанням при використанні альтеративних паливних систем. 

Постановка задачі. Завданням експериментальної частини досліджень 
стало: 1) визначення складу мінеральних сполук золи, що утворюється при 
спалюванні суміші вугілля різного метаморфізму і солоності, в залежності від 
співвідношення її компонентів, 2) оцінка схильності до шлакування 
(забруднення) паливних сумішей, що пропонуються, різними емпіричними 
методами. 

Методологія досліджень. Для проведення експерименту обрано два зразки 
вугілля різного метаморфізму з різним вмістом лужних солей (табл. 1–2). 
Солоне вугілля Богданівського родовища, що має високий вміст Na2O в золі ~ 
7% та хлору у вугіллі ~ 0,8%. Зразок пісного несолоного вугілля Кузбасу (РФ) 
відноситься до типового енергетичного вугілля, яке певний час без проблем 
використовувалось на українських ТЕС  

Таблиця 1. Характеристика компонентів дослідженої суміші  

Родовище, марка Технічний аналіз, % Na2O у золі, 
% 

СІ у вугіллі,  
% Wа Vdaf Ad 

Богданівське, 
довгополум’яне 12,7 42,8 5,07 6,8 0,8 

Кузбас, пісне 1,1 17,9 12,2 0,7 0,042 

Таблиця 2. Хімічний склад золи солоного та пісного вугілля 

Зразок Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 Fe2O3 
Солоне 
вугілля 6,8 2,85 7,96 37,3 0,17 13,8 0,8 15,64 0,26 10,19 

Пісне 
вугілля 0,7 1,9 26,7 54,0 1,1 1,2 1,9 3,8 1,1 7,5 
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1. Визначення складу мінеральних сполук сумішевої золи, в залежності 
від співвідношення її компонентів. З використанням солоного вугілля 
Північного Донбасу та пісного несолоного вугілля Кузбасу (РФ) створено 
штучні суміші різного компонентного складу (50:50, 40:60, 60:40) та проведено 
їхнє спалювання в муфельній печі.  

За допомогою рентгенофазового аналізу (РФА) зольних залишків та 
програми MATCH! було встановлено, що мінеральний склад зольних залишків 
окремо пісного і солоного вугілля має, як і очікувалось, деякі спільні риси, 
оскільки у золах обох зразків чітко визначаються оксиди кремнію, алюмінію та 
заліза (але, судячи з інтенсивності рефлексів, в різному співвідношенні). 

В складі золи СВ у значній кількості виявлено ангідрит CaSO4 та 
алюмосилікат Al2Si2O5, в значно меншій – силікати CaSiO3, Mg2SiO4 та сульфат 
Fe2(SO4)3. Що стосується фаз, до яких входить Na, можна виділити дві основні 
групи – силікати (Na2SiO3, Na2Si4O9) та алюмінат натрію (Na2Al2O4). В 
невеликій кількості Na входить до алюмосилікату натрію (NaAlSiO4) та 
сульфату натрію (Na2SO4). 

Щодо несолоного пісного вугілля (ПВ), обраного для створення 
перспективно безпечного палива, то для складу його золи характерною  є, крім 
згаданих, помірна місткість оксиду заліза (Fe2O3). Чітко визначаються рефлекси 
простих (Al2SiO5, MgSiO3 ) та складних силікатів (KAl3Si3O11, Ca3Al2(SіO4)3). 
Сполук натрію за умов експерименту і запису дифрактограм у золі пісного 
вугілля не виявлено.  

В залежності від співвідношення компонентів у золах сумішевих палив 
спостерігається поява нових мінеральних фаз, не притаманних золам вихідних 
зразків. Для зольних залишків сумішей ПВ:СВ = 50:50 встановлено, що окрім 
основних інтенсивних рефлексів, що відносяться до групи оксидів – SiO2, 
Fe2O3, Fe3O4 та Al2O3, в значній кількості визначено прості силікати  кальцію 
(CaSiO3, Ca2SiO4) та  алюмінію (Al2SiO5), а також складні аюмосилікати – 
KAlSi3O8, Ca3Al2Si3O12, в незначній кількості виявлені сульфати Ca та Mg. 
Особливістю золи сумішей виявилися мінеральні фази за участю заліза – 
(Fe2SiO4) та Ca3Fe2(SiO)4. Судячи з інтенсивності характерних рефлексів, у 
порівнянні з окремим солоним вугіллям у зольному залишку суміші 
спостерігається значно менша місткість силікату (Na2SiO4) та сульфату натрію 
(Na2SO4). Натомість виявлено рефлекси більш складних та насамперед 
тугоплавких мінералів (нефелінів (NaAlSiO4, групи KNa3(AlSiO4)4, 
K0.86Na0.16AlSi2O6) та ультрамаринів (Na7Al6Si6O24S3), а також інших нових 
сполук – комбіту (NaСаSiO4) та алюмінатів натрію (NaAlO2 та його димеру 
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використанням очищеного вугілля, і розсолів (як специфічного водно-
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Таблиця 1. Характеристика компонентів дослідженої суміші  

Родовище, марка Технічний аналіз, % Na2O у золі, 
% 

СІ у вугіллі,  
% Wа Vdaf Ad 

Богданівське, 
довгополум’яне 12,7 42,8 5,07 6,8 0,8 

Кузбас, пісне 1,1 17,9 12,2 0,7 0,042 

Таблиця 2. Хімічний склад золи солоного та пісного вугілля 

Зразок Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 Fe2O3 
Солоне 
вугілля 6,8 2,85 7,96 37,3 0,17 13,8 0,8 15,64 0,26 10,19 

Пісне 
вугілля 0,7 1,9 26,7 54,0 1,1 1,2 1,9 3,8 1,1 7,5 
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1. Визначення складу мінеральних сполук сумішевої золи, в залежності 
від співвідношення її компонентів. З використанням солоного вугілля 
Північного Донбасу та пісного несолоного вугілля Кузбасу (РФ) створено 
штучні суміші різного компонентного складу (50:50, 40:60, 60:40) та проведено 
їхнє спалювання в муфельній печі.  

За допомогою рентгенофазового аналізу (РФА) зольних залишків та 
програми MATCH! було встановлено, що мінеральний склад зольних залишків 
окремо пісного і солоного вугілля має, як і очікувалось, деякі спільні риси, 
оскільки у золах обох зразків чітко визначаються оксиди кремнію, алюмінію та 
заліза (але, судячи з інтенсивності рефлексів, в різному співвідношенні). 

В складі золи СВ у значній кількості виявлено ангідрит CaSO4 та 
алюмосилікат Al2Si2O5, в значно меншій – силікати CaSiO3, Mg2SiO4 та сульфат 
Fe2(SO4)3. Що стосується фаз, до яких входить Na, можна виділити дві основні 
групи – силікати (Na2SiO3, Na2Si4O9) та алюмінат натрію (Na2Al2O4). В 
невеликій кількості Na входить до алюмосилікату натрію (NaAlSiO4) та 
сульфату натрію (Na2SO4). 

Щодо несолоного пісного вугілля (ПВ), обраного для створення 
перспективно безпечного палива, то для складу його золи характерною  є, крім 
згаданих, помірна місткість оксиду заліза (Fe2O3). Чітко визначаються рефлекси 
простих (Al2SiO5, MgSiO3 ) та складних силікатів (KAl3Si3O11, Ca3Al2(SіO4)3). 
Сполук натрію за умов експерименту і запису дифрактограм у золі пісного 
вугілля не виявлено.  

В залежності від співвідношення компонентів у золах сумішевих палив 
спостерігається поява нових мінеральних фаз, не притаманних золам вихідних 
зразків. Для зольних залишків сумішей ПВ:СВ = 50:50 встановлено, що окрім 
основних інтенсивних рефлексів, що відносяться до групи оксидів – SiO2, 
Fe2O3, Fe3O4 та Al2O3, в значній кількості визначено прості силікати  кальцію 
(CaSiO3, Ca2SiO4) та  алюмінію (Al2SiO5), а також складні аюмосилікати – 
KAlSi3O8, Ca3Al2Si3O12, в незначній кількості виявлені сульфати Ca та Mg. 
Особливістю золи сумішей виявилися мінеральні фази за участю заліза – 
(Fe2SiO4) та Ca3Fe2(SiO)4. Судячи з інтенсивності характерних рефлексів, у 
порівнянні з окремим солоним вугіллям у зольному залишку суміші 
спостерігається значно менша місткість силікату (Na2SiO4) та сульфату натрію 
(Na2SO4). Натомість виявлено рефлекси більш складних та насамперед 
тугоплавких мінералів (нефелінів (NaAlSiO4, групи KNa3(AlSiO4)4, 
K0.86Na0.16AlSi2O6) та ультрамаринів (Na7Al6Si6O24S3), а також інших нових 
сполук – комбіту (NaСаSiO4) та алюмінатів натрію (NaAlO2 та його димеру 



178 178 
 

Na2Al2O4).  
В суміші, де переважає солоне вугілля (СВ:ПВ=60:40), поряд зі значною 

кількістю мінералів, до складу яких входить Al та Si, помітні досить значні 
рефлекси, що відповідають мінералам, до яких входить Fe та Ca – Fe2SiO4, 
Fe2O3, Fe3O4, CaFeSiO4, CaFe2O4, CaO, CaSiO3, CaSi2O5 (рис. 1б, основні 
рефлекси – 2,91 Ао; 2,75 Ао; 2,56 Ао; 2,35 Ао; 1,71 Ао; 1,46 Ао). В той же час, у 
суміші, де переважає пісне вугілля, основні рефлекси відповідають силікатам та 
алюмосилікатам – SiO2, Al2SiO5 (рис. 1а – 3,54 Ао 3,4 Ао; 2,23 Ао; 1,84 Ао; 
1,5 Ао; 1,39 Ао), а рефлекси, які визначають сполуки Fe та Ca, мають значно 
меншу інтенсивність. 

  
а б 

Рис. 1. Дифрактограми золи сумішей солоного та пісного вугілля:  
а – суміш СВ:ПВ = 40:60; б – суміш СВ:ПВ= 60:40 

Таким чином, в залежності від співвідношеннях солоного та пісного 
вугілля змінюється склад і структура утворених зольних сполук. В суміші, де 
превалює пісне вугілля, окрім наведених вище мінералів, були виявлені 
різновиди нефелінів (K0.86Na0.16AlSi2O6; (Si4.1Al1.9)Na1.86O12; NaAlSi2O6), до 
складу яких входить менший відсоток Na, ніж у суміші, де превалює солоне 
вугілля. В випадку більшої концентрації у суміші солоного вугіля, ситуація 
зворотна, оскільки у золі суміші, збагаченій солоним вугіллям, виявлені 
мінерали з більшим відсотком Na (сполуки Na2AlSiO3 та Na8Al6Si6O24SO4). 
Подібні утворення носять назву бертолідів – це нестехіометричні сполуки, 
форма існування яких не молекула, а фаза (тобто хімічно зв’язаний величезний 
агрегат атомів) [14], склад якого залежить, як показав і наш експеримент, від 
мінерального складу вихідних компонентів та їхнього співвідношення. 
Основним чинником, який зумовлює утворення даних сполук, є достатня 
кількість Al та Si у складі пісного вугілля. 
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Результати огляду літературних джерел [15, 16] та наші оригінальні 
дослідження [12] свідчать, що саме оксиди алюмінію і кремнію проявляють Na-
capturing capability – здатність до «захоплення» лужного металу. Їхнім 
постачальником у нашому випадку є як раз велика кількість оксиду алюмінію 
та достатня – оксиду кремнію вихідної суміші. Отримані результати щодо 
утворення нефелінів, ультрамаринів та інших складних мінералів 
підтверджуються дослідженнями вчених інших країн [15, 16].  

2. Оцінка схильності до шлакування (забруднення) паливних сумішей. 
З прийнятною для практики точністю для оцінки схильності вугілля до 
шлакування значення температури початку шлакування можна розрахувати за 
формулами [17]: 

tшл = 945 + 7,77 ∙ ko  при  ko ≥ ko, ko= 2,25  

tшл = 940 + 52,23 / ko  при ko < ko
 

де ko = K / O = (SiO2 + Al2O3 + TiO2) / (CaO + MgO + K2O + Na2O) 

Для палив с високим вмістом лужних та лужноземельних металів 
температура tшл нижче, і може бути розрахована з врахуванням поправки 
∆tшл = –12 ∙ (Na2O* – 1,8), де Na2O* = Na2O + K2Oa, K2Oa

  – вміст даного 
компоненту в іонообмінній формі. 

Проведені нами розрахунки за наведеними вище емпіричними формулами 
температури шлакування солоного та суміші солоного з пісним вугіллям 
дозволили встановити, що при утворенні сумішей відбувається зростання tшл. 
Наприклад, для суміші солоного з пісним у співвідношенні 50 на 50 
розрахована tшл збільшується на ~ 70 оС (табл. 3). Якщо оцінювати реальні 
співвідношення палив, то найбільш поширеними сумішами (Г:П, Г:А), що 
спалюються на ТЕС України, є такі – 20:80, де частка малометаморфізованого 
високореакційного вугілля не перевищує 20%. В даному випадку розрахована 
температура початку шлакування збільшується майже на 100 оС 

Таблиця 3. Значення показників забруднення вихідних і сумішевих палив  
Зразок Rs Rf tшл, оС 

Солоне вугілля 1,75 5,42 900,3 
Пісне вугілля 0,10 0,14 1021,6 

Суміш 50:50 (Солоне:Пісне) 0,55 1,53 973,8 
Суміш 40:60 (Солоне:Пісне) 0,42 1,12 978,9 
Суміш 20:80 (Солоне:Пісне) 0,22 0,51 993,8 

Певний інтерес при визначенні шлакуючих та забруднюючих властивостей 
твердого палива представляють показники шлакування Rs та забруднення Rf, 
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розроблені фірмою Babcock-Wilcox [18]: 

Rs = В / А ∙ Sd  та  Rf = В / А ∙ Na2O 

де В – сума основних оксидів (Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O), %; А – сума 
кислотних оксидів (Al2O3, SiO2, TiO2), %; Sd – вміст сірки у вугіллі, %; Na2O – 
вміст натрію в золі, %. 

Величина Rs < 0,6 відносить золу до низького ступеня шлакування, Rs = 0,6 
– 2,0 – до середнього, Rs = 2,0 – 2,6 до високого та Rs > 2,6 – до надвисокого 
ступеня шлакування [18]. 

Забруднюючі властивості за значеннями Rf класифікуються так: низькі – 
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The use of hydrogen as a partial replacement of traditional natural gas by fuel-
burning equipment can be the first step on the way to ensuring current and future 
environmental standards. The main stages of construction of CFD model of 
combustion of methane-hydrogen fuel mixture in the jet-niche system (JNS) of fuel 
stabilization and combustion are considered. An analysis of the effect of the 
geometrical and mode parameters of the stabilizer on the combustion process at 
different ratios of concentrations of the methane-hydrogen components was carried 
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out. The effect of adding hydrogen on the range and flow rate of fuel jets, necessary 
to ensure the burner's operating mode, is shown.  

 
Україна серед європейських держав має найвищий інтегральний показник 

негативних техногенних навантажень на навколишнє природне середовище 
практично на всій своїй території. Відомо, що одним з основних джерел 
забруднення оточуючого повітря є енергетика. Станом на 2021 рік виробництво 
електроенергії відновлюваними джерелами становить 9% [1]. Наразі деякі 
країни віддають перевагу водневим технологіям, як альтернативному виду 
палива. Одним з перспективних напрямів застосування водню є використання 
його в технологіях спалювання у якості домішки до основного палива з ціллю 
часткового заміщення традиційного природного газу об’єктами побутового 
призначення [2]. 

Відомо, що теплотворна спроможність водню – становить 10,8 МДж/м3. 
Енергетична цінність водню у 3,3 рази менша, ніж метану та у 3,2 рази, ніж у 
природного газу. У процесі застосування водню у котельних агрегатах 
необхідно дотримуватись особливих вимог техніки безпеки через його високу 
запалювальну здатність та велику швидкість розповсюдження полум’я. Треба 
зважати на високу проникаючу здатність водню, що зумовлює необхідність 
використання спеціальних матеріалів для його транспортування та зберігання 
[3]. До особливостей водню можна віднести високу дифузійну проникність та 
вищі температури і швидкості горіння у порівнянні з природним газом, що 
дозволяє покращити сталість горіння факелу при високих надлишках повітря, 
тобто розширити межі «бідного» зриву полум’я. Але, при додаванні водню 
відбувається підвищення максимальних температур горіння, що негативно 
відзначиться на емісії шкідливих окислів азоту і це обов’язково також потрібно 
враховувати при проведенні еколого-теплотехнічної модернізації 
газоспалюючого устаткування.  

Також, слід зазначити, що за результатами проведення модернізації 
існуючого обладнання доведено, що на ефективність зниження емісїі оксидів 
азоту суттєвий вплив має технологія спалювання палива. З точки зору 
канонічних принципів мінімізації концентрацій NOx таких як: попереднє 
сумішеутворення, стадійне горіння та прямоточна аеродинамічна схема течії 
окиснювача, перспективними розглядаються пальникові пристрої розроблені у 
КПІ ім. Ігоря Сікорського. Однією з таких перспективних розробок є 
Струменево-нішева технологія спалювання (СНТ) [4].  
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Для дослідження процесу спалювання суміші авторами була розроблена 
CFD-модель процесу, який відбувається в СНС. В загальному випадку вона 
містить геометричну модель СНС, створену на її основі скінченно-елементну 
модель із граничними умовами й математичним описом розрахункового 
процесу, реалізованого засобами ANSYS-Fluent. 

Емісія NOx моделювалася з використанням стандартної методики 
прогнозування термічних оксидів азоту засобами програмного комплексу Ansys 
Fluent. Так, утворення термічних NOx визначалися набором залежних від 
температури хімічних реакцій, відомих як розширений механізм Зельдовича. 
Основні реакції утворення термічних NOx з молекулярного азоту, є такими: 

NONNO  2 ,  NOOON  2                                      (1) 
Таким чином, при моделюванні було враховано тільки механізм 

Зельдовича [5].  
За алгоритм розрахунку був обраний неявний алгоритм встановлення 

(Pressure Based Implicit). Розрахунок робився в стаціонарній постановці 
(Steady). Це припущення зроблено задля скорочення ресурсів і часу, що 
витрачаються на розв’язок. За обчислювальну модель була обрана Realisable k-ε 
модель турбулентності. 

У якості базової хімічної реакції процесу обрано двостадійне реагування 
метану і водню з киснем, де у продуктах реакції утворюється вуглекислий газ і 
вода у вигляді пари. Теплофізичні параметри кожного елемента реакції 
розраховані з бази Fluent. Процес горіння моделювався на базі підходу Eddy 
dissipation. В якості граничних умов на непроникних стінках задавалося умова 
рівності нулю всіх компонентів вектора швидкості. Температура стінки також 
задавалась рівною нулю. На вході в розрахункову область задавалася масова 
витрата і температура (Massflow inlet), на виході – статичний тиск (Pressure 
outlet). З метою визначення впливу на процес горіння при обчисленні різних 
співвідношень концентрацій пальних компонентів за допомогою CFD-моделі 
змінювався коефіцієнт надлишку повітря α.  

Для візуалізації результатів досліджень процесу горіння в СНС 
використовувалися значення середніх швидкостей і температур суміші та 
розподілу окислів азоту. Для порівняння температурного поля продуктів 
згоряння проведено чисельні розрахунки для чистого метану та метано-
водневої суміші з об’ємним вмістом водню 10%, 25%, 50%.  

На рис. 1 зображено розподіл температур для різних співвідношень суміші 
метан-водень та для чистого метану при коефіцієнті надлишку повітря α=1,1. З 
результатів видно, що як для випадків з чистим метаном, так і для суміші 
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метан-водень процес горіння починається безпосередньо в нішевій порожнині, 
що забезпечує стабілізацію факелу не залежно від складу суміші. Також з 
наведених епюр видно, що водень сприяє певному підвищенню рівня 
температур у так званій транзитній зоні, тобто області де превалює потік 
окисника. Фактично, факел розповсюджується у найбільш «захолоджену зону» 
футерованої ділянки, очевидно за рахунок високої реакційності водню. З тієї ж 
причини високої дифузійності водню, ділянка під факелом у розширеній 
частині футерованого каналу навпаки не заповнюється високонагрітими 
продуктами спалювання які утворюються в основному у зоні над факелом і до 
момента потрапляння у зазначену зону значним чином захолоджуються та 
майже не реагують. Розглянута картина вказує на значні відмінності у процесах 
спалювання розглянутих сумішей, тому для забезпечення сталого горіння 
можливо виникне необхідність  певної корекції системи паливорозподілу.  

 
а) 
 
 
 
б) 
 
 
 
в) 

 
Рис. 1. Порівняння температурного поля продуктів згоряння при α=1,1,  

 s/d=4,3, d=3,0 мм для співвідношення компонентів метан/водень  
а) 0/100%, б) 25%/75%, в) 50%/50% 

При розгляді гідродинамічної картини в зоні стабілізації факелу, 
виявилось, що картина в нішевій порожнині відрізняється від випадку 
спалювання чистого метану. Так, для випадку метано-водневої суміші 
стабілізація та горіння факелу, окрім горіння у нішевій порожнині у значній 
мірі забезпечується струминним «екраном» пальної суміші і відбувається в 
області над нішею та частково розвивається далі у потоці реагуючої суміші. 
Така особливість пояснюється деяким збільшенням далекобійності струменів 
палива для забезпечення відповідного робочого режиму системи і визначається 
гідродинамічним параметром q, який являє собою відношення динамічних 
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напорів палива і окисника: 
    2 2

г г п пq W W     , (2) 

де ρг , ρп – густина пального газу і повітря відповідно, Wг і Wп – швидкість 
газу повітря відповідно. 

За розрахунками, значення гідродинамічного параметру для суміші 
пальних газів qсум становить 34, а для чистого метану - qмет = 28. Таким чином, 
виникає необхідність збільшення швидкості витікання струменів палива 
необхідної для забезпечення робочого режиму пальника. Наведені значення 
параметрів q характерні при надлишку повітря 1,1, і в результаті збільшення 
відсотку вмісту водню збільшується опір потокові повітря, який набігає на 
стабілізатор. 

В цілому, для усіх режимів подачі палива (α=1,1, α=1,5, α=5,0) і повітря 
забезпечувалась схожа тенденція до розподілу температур (середня 
температура у дослідній ділянці зростала при збільшенні відсотку водню). 
Також результати розрахунків свідчать про деяке збільшення концентрації 
оксидів азоту у продуктах спалювання метано-водневої суміші у порівнянні з 
чистим метаном. 

З огляду на отримані результати, необхідним постає факт коригування 
геометрії паливорозподілу, оскільки забезпечення режиму пальника у разі 
заміщення частини газу воднем збільшує далекобійність і зменшує 
теплонапруженість топкового простору, при цьому реакційність суміші більша 
у порівнянні з метаном.  

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. НЕК «УКРЕНЕРГО». URL: https://ua.energy/peredacha-i-yspetcheryzatsiya 

/zvit-z-otsinky-vidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyh-
potuzhnostej/#1538032249 011-abadd3b9-db7ca1e4-9e6d (дата звернення: 
20.12.2021) 

2. Сорока Б. С., П’яних К. Є., Згурський В. О., Горупа В. В., Кудрявцев В. С 
Енергетичні та екологічні характеристики побутових газових приладів при 
використанні метано-водневої суміші, як паливного газу. Нафтогазова галузь 
України, № 6, 2020; С. 3–14. URL: 
https://www.naftogaz.com/files/journal/Journal-Naftogazova-galuz-06-2020.pdf 
(дата звернення 17.05.22) 

3. Кривенцов О. О., Сірий О. А. Особливості горіння метано-водневих сумішей 
у камерах згоряння ГТД. Сучасні проблеми наукового забезпечення 
енергетики: праці XIX міжнародна науково-практична конференція молодих 

187 
 

вчених та студентів (Київ, 20–23 квітня 2021 р.), Київ, 2021р. 
4. Абдулін М. З., Сірий О. А. Дослідження гідродинамічного стабілізатора 

полум’я з поперечною подачею палива. Сучасні проблеми наукового 
забезпечення енергетики: матеріали XII Міжнародної науково-практичної 
конференції аспірантів, магістрантів і студентів (Київ, 21–24 червня 2014 р.) 
Київ, 2014 р.– С. 101. 

5. Варнатц Ю., Маас У., Диббл Р. Горіння. Фізичні та хімічні аспекти, 
моделювання, експерименти, утворення забруднювальних речовин / Пер. з 
англ. Г. Л. Агафонова – під ред. П. А. Власова. – М.: Фізматліт, 2003. – 352 с.   

 
 

УДК 543.27 

ВИКОРИСТАННЯ ЕШЕЛЕ В КОМБІНАЦІЇ ЗІ ЗБІРКОЮ УФ 
СВІТЛОДІОДІВ ДЛЯ АДСОРБЦІЙНОГО ГАЗОВОГО АНАЛІЗУ 

Бистрий А. І.; Квіцинський В. О.; Кривошеєв С. І., к.т.н.;  
Макарчук В. М., к.ф.-м.н.  

Інститут теплоенергетичних технологій НАН України,  

USE OF ECHELETTE IN COMBINATION WITH AN ASSEMBLY  
OF UV LED FOR ADSORPTION GAS ANALYSIS 

Bystryi A. I.; Kvitsynskyi V. O.; Kryvosheiev S. I., PhD.; 
Makarchuk V. M. , Ph.D.-M.Sc. 

Thermal Energy Technology Institute of the NASU 

A technical solution is proposed that allows to increase the sensitivity and 
selectivity of gas analysis. It is based on the use of an assembly of LEDs with different 
wavelengths and narrow emission bands, which are turned on independently of each 
other and in total form a continuous spectrum, and a spectrometer based on Echelle. 
Sequential switching on of LEDs allows you to bypass the problem of a small area of 
free dispersion, which is characteristic of diffraction devices with high resolution  

 
Спектрофотометри УФ області спектру широко використовуються в серійних 

газоаналізаторах шкідливих викидів ТЕС. В якості прикладу застосування можна 
привести аналізатор MG31 фірми SICK, що дозволяє в реальному часі 
відстежувати концентрації SO2, NO, NO2 (в деяких випадках NH3) в димових газах. 
Великою перевагою оптичного абсорбційного методу є безконтактний спосіб 
контролю та можливість в багатьох випадках відмовитись від підготовки та 
транспортування проби і проводити вимірювання забруднень безпосередньо в 



187187 
 

вчених та студентів (Київ, 20–23 квітня 2021 р.), Київ, 2021р. 
4. Абдулін М. З., Сірий О. А. Дослідження гідродинамічного стабілізатора 

полум’я з поперечною подачею палива. Сучасні проблеми наукового 
забезпечення енергетики: матеріали XII Міжнародної науково-практичної 
конференції аспірантів, магістрантів і студентів (Київ, 21–24 червня 2014 р.) 
Київ, 2014 р.– С. 101. 

5. Варнатц Ю., Маас У., Диббл Р. Горіння. Фізичні та хімічні аспекти, 
моделювання, експерименти, утворення забруднювальних речовин / Пер. з 
англ. Г. Л. Агафонова – під ред. П. А. Власова. – М.: Фізматліт, 2003. – 352 с.   

 
 

УДК 543.27 

ВИКОРИСТАННЯ ЕШЕЛЕ В КОМБІНАЦІЇ ЗІ ЗБІРКОЮ УФ 
СВІТЛОДІОДІВ ДЛЯ АДСОРБЦІЙНОГО ГАЗОВОГО АНАЛІЗУ 

Бистрий А. І.; Квіцинський В. О.; Кривошеєв С. І., к.т.н.;  
Макарчук В. М., к.ф.-м.н.  

Інститут теплоенергетичних технологій НАН України,  

USE OF ECHELETTE IN COMBINATION WITH AN ASSEMBLY  
OF UV LED FOR ADSORPTION GAS ANALYSIS 

Bystryi A. I.; Kvitsynskyi V. O.; Kryvosheiev S. I., PhD.; 
Makarchuk V. M. , Ph.D.-M.Sc. 

Thermal Energy Technology Institute of the NASU 

A technical solution is proposed that allows to increase the sensitivity and 
selectivity of gas analysis. It is based on the use of an assembly of LEDs with different 
wavelengths and narrow emission bands, which are turned on independently of each 
other and in total form a continuous spectrum, and a spectrometer based on Echelle. 
Sequential switching on of LEDs allows you to bypass the problem of a small area of 
free dispersion, which is characteristic of diffraction devices with high resolution  

 
Спектрофотометри УФ області спектру широко використовуються в серійних 

газоаналізаторах шкідливих викидів ТЕС. В якості прикладу застосування можна 
привести аналізатор MG31 фірми SICK, що дозволяє в реальному часі 
відстежувати концентрації SO2, NO, NO2 (в деяких випадках NH3) в димових газах. 
Великою перевагою оптичного абсорбційного методу є безконтактний спосіб 
контролю та можливість в багатьох випадках відмовитись від підготовки та 
транспортування проби і проводити вимірювання забруднень безпосередньо в 



188 188 
 

димоході перед викидом в атмосферу. Ідея методу визначення окремих компонент 
суміші ґрунтується на припущенні, що спектр поглинання газової суміші є сумою 
спектрів компонент, причому для оптичної густини  De(λj) на всіх довжинах хвилі 
λj виконується закон адитивності: 

De(λj) = i=1ΣN CiDi(λj)                                                             (1) 

де Dі(λj) – оптичної густини і-ого компонента одиничної концентрації, λj – довжина 
хвилі реєстрації, Сі – концентрація і-го компонента, N – число компонент газової проби, 
що аналізуються. 

Якщо індивідуальні (нормовані на одиничну концентрацію) спектри 
поглинання кожної і-тої компоненти відомі, задача визначення вкладу кожної з 
компонент зводиться до пошуку мінімуму цільової функції F від N змінних, де 
N – число компонент, що дають вклад в спектр поглинання: 

F(C1,C3,...CN)=j=1ΣM[CiDе(λj) - i=1ΣN CiDi(λj)]2                                                                   (2) 

Dе(λj) – експериментальне значення оптичної густини в j–тому інтервалі спектру; 
Di(λj) – експериментальне значення оптичної густини і-тої сполуки відомої 
концентрації (нормоване на одиничну) в j–тому інтервалі спектру;  
ΣCіDi(λj) – теоретично розраховане значення оптичної густини газової проби з 
концентраціями компонент Cі в j-тому інтервалі спектру; 
М – число інтервалів спектру (елементів FD матриці), що аналізується в спектрі 
поглинання, М>N. 

Такий підхід дуже добре працює при визначенні концентрацій важких 
багатоатомних молекул, що мають велику щільність обертальних рівнів в смузі 
поглинання [1]. Відстань між лініями в таких спектрах менша за їх 
Доплерівську ширину δλD~(3–5)∙10-4 нм і спектри є квазі-неперервні. Тоді на 
спектральному інтервалі приладу δλ~(0,1–1) нм з хорошою точністю 
виконується адитивність спектрів поглинання (закон Бугера), що дає 
можливість визначати концентрацію сполуки в широкому діапазоні. Для О3 
такий метод визначення концентрації є Міжнародним стандартом (ISO 13964: 1998 
- Ambient air) [2,3]. Серед парникових газів це властиве УФ спектрам молекули 
SO2. В той же час, існують проблеми лінійності оптичної густини та концентрації 
молекул NO2, NH3, NO, що обмежує діапазон надійного вимірювання концентрації. 
Взагалі двоатомні молекули здебільшого мають лінійчасті спектри поглинання 
(відстань між окремими лініями більша їх ширини). Для виконання закону 
Бугера, необхідно, щоб оптична густина в спектральному інтервалі приладу 
була незмінною, що означає виконання умови δλ<<δλD. Недостатня роздільна 
здатність монохроматора, який використовується для отримання спектрів 
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поглинання, приводить до нелінійної залежності ефективної оптичної густини 
(формально визначеної для спектрального інтервалу, що виділяється приладом) 
від концентрації сполук. Адитивність спектрів поглинання виконується тільки 
при слабому поглинанні, Di(λj)<<1 [4]. Крім того, на виділеному інтервалі 
оптична густина залежить від кількості і взаємного розташування ліній 
поглинання окремих сполук. При тому, що залежність ефективної оптичної 
густини від концентрації для кожної окремої сполуки є монотонною, сумарна 
оптична густина для двох сполук залежить ще й від того, наскільки 
перекриваються їх лінії поглинання та які значення ефективної оптичної 
густини для сполук. Тобто, закон складання оптичної густини свій для кожної 
пари сполук і для кожної ділянки спектру. В такій ситуації досить важко знайти 
алгоритм пошуку мінімуму цільової функції. Найкраща стратегія за таких умов 
– вибрати такі ділянки спектру поглинання для кожної сполуки, на яких 
мінімізований вплив інших. Але проблема лінійності оптичної густини та 
концентрації залишається. Покращити ситуацію могло б використання приладів 
з великою роздільною здатністю, що вимагає вирішення декількох проблем: 1-а 
з них обумовлена малою областю вільної дисперсії дифракційних приладів, які 
працюють в високих порядках інтерференції (внаслідок накладання спектрів 
різних порядків); 2-а – підвищеними вимогами до потужності джерела 
випромінювання (внаслідок використання малої ширини вхідної і вихідної 
щілини спектрального приладу та внаслідок зменшення інтенсивності 
випромінювання в 100–1000 разів при проходженні через кювету з газом), 
застосування ж джерела випромінювання з лінійчатими спектром 
проблематичне, адже ймовірність збігу ліній випромінювання (наприклад ртуті) 
з смугою поглинання потрібної сполуки невелика; 3-а проблема пов’язана з тим, 
що при спектральному інтервалі, що припадає на один елемент фотодіодної 
лінійки (δλ = 0,01 нм) та обмеженій кількості елементів (~2∙103) на лінійку 
попадає ділянка спектру 20 нм. Цього явно недостатньо для отримання спектрів 
поглинання всіх цільових сполук.  

Останнім часом з’явились нові перспективи для створення УФ 
спектрофотометрів з високою роздільною здатністю та широкою робочою 
областю завдяки створенню нових джерел світла в ультрафіолеті (світлодіодів) 
компаніями: Dowa Co Ltd, Токіо, Японія; Nichia Corp, Токусіма, Японія;. SemiLEDs, 
Сінчу, Тайвань;. SETi та Seoul Optodevice Co Ltd, Кюнгі-до, Корея. Ефективність 
таких випромінювачів (коефіцієнт перетворення електричної потужності в 
потужність випромінювання) в ближньому ультрафіолеті на сьогоднішній день 
досягає 25% і значно перевищує ефективність ламп розжарювання та 
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димоході перед викидом в атмосферу. Ідея методу визначення окремих компонент 
суміші ґрунтується на припущенні, що спектр поглинання газової суміші є сумою 
спектрів компонент, причому для оптичної густини  De(λj) на всіх довжинах хвилі 
λj виконується закон адитивності: 

De(λj) = i=1ΣN CiDi(λj)                                                             (1) 

де Dі(λj) – оптичної густини і-ого компонента одиничної концентрації, λj – довжина 
хвилі реєстрації, Сі – концентрація і-го компонента, N – число компонент газової проби, 
що аналізуються. 

Якщо індивідуальні (нормовані на одиничну концентрацію) спектри 
поглинання кожної і-тої компоненти відомі, задача визначення вкладу кожної з 
компонент зводиться до пошуку мінімуму цільової функції F від N змінних, де 
N – число компонент, що дають вклад в спектр поглинання: 

F(C1,C3,...CN)=j=1ΣM[CiDе(λj) - i=1ΣN CiDi(λj)]2                                                                   (2) 

Dе(λj) – експериментальне значення оптичної густини в j–тому інтервалі спектру; 
Di(λj) – експериментальне значення оптичної густини і-тої сполуки відомої 
концентрації (нормоване на одиничну) в j–тому інтервалі спектру;  
ΣCіDi(λj) – теоретично розраховане значення оптичної густини газової проби з 
концентраціями компонент Cі в j-тому інтервалі спектру; 
М – число інтервалів спектру (елементів FD матриці), що аналізується в спектрі 
поглинання, М>N. 

Такий підхід дуже добре працює при визначенні концентрацій важких 
багатоатомних молекул, що мають велику щільність обертальних рівнів в смузі 
поглинання [1]. Відстань між лініями в таких спектрах менша за їх 
Доплерівську ширину δλD~(3–5)∙10-4 нм і спектри є квазі-неперервні. Тоді на 
спектральному інтервалі приладу δλ~(0,1–1) нм з хорошою точністю 
виконується адитивність спектрів поглинання (закон Бугера), що дає 
можливість визначати концентрацію сполуки в широкому діапазоні. Для О3 
такий метод визначення концентрації є Міжнародним стандартом (ISO 13964: 1998 
- Ambient air) [2,3]. Серед парникових газів це властиве УФ спектрам молекули 
SO2. В той же час, існують проблеми лінійності оптичної густини та концентрації 
молекул NO2, NH3, NO, що обмежує діапазон надійного вимірювання концентрації. 
Взагалі двоатомні молекули здебільшого мають лінійчасті спектри поглинання 
(відстань між окремими лініями більша їх ширини). Для виконання закону 
Бугера, необхідно, щоб оптична густина в спектральному інтервалі приладу 
була незмінною, що означає виконання умови δλ<<δλD. Недостатня роздільна 
здатність монохроматора, який використовується для отримання спектрів 
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поглинання, приводить до нелінійної залежності ефективної оптичної густини 
(формально визначеної для спектрального інтервалу, що виділяється приладом) 
від концентрації сполук. Адитивність спектрів поглинання виконується тільки 
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густини від концентрації для кожної окремої сполуки є монотонною, сумарна 
оптична густина для двох сполук залежить ще й від того, наскільки 
перекриваються їх лінії поглинання та які значення ефективної оптичної 
густини для сполук. Тобто, закон складання оптичної густини свій для кожної 
пари сполук і для кожної ділянки спектру. В такій ситуації досить важко знайти 
алгоритм пошуку мінімуму цільової функції. Найкраща стратегія за таких умов 
– вибрати такі ділянки спектру поглинання для кожної сполуки, на яких 
мінімізований вплив інших. Але проблема лінійності оптичної густини та 
концентрації залишається. Покращити ситуацію могло б використання приладів 
з великою роздільною здатністю, що вимагає вирішення декількох проблем: 1-а 
з них обумовлена малою областю вільної дисперсії дифракційних приладів, які 
працюють в високих порядках інтерференції (внаслідок накладання спектрів 
різних порядків); 2-а – підвищеними вимогами до потужності джерела 
випромінювання (внаслідок використання малої ширини вхідної і вихідної 
щілини спектрального приладу та внаслідок зменшення інтенсивності 
випромінювання в 100–1000 разів при проходженні через кювету з газом), 
застосування ж джерела випромінювання з лінійчатими спектром 
проблематичне, адже ймовірність збігу ліній випромінювання (наприклад ртуті) 
з смугою поглинання потрібної сполуки невелика; 3-а проблема пов’язана з тим, 
що при спектральному інтервалі, що припадає на один елемент фотодіодної 
лінійки (δλ = 0,01 нм) та обмеженій кількості елементів (~2∙103) на лінійку 
попадає ділянка спектру 20 нм. Цього явно недостатньо для отримання спектрів 
поглинання всіх цільових сполук.  

Останнім часом з’явились нові перспективи для створення УФ 
спектрофотометрів з високою роздільною здатністю та широкою робочою 
областю завдяки створенню нових джерел світла в ультрафіолеті (світлодіодів) 
компаніями: Dowa Co Ltd, Токіо, Японія; Nichia Corp, Токусіма, Японія;. SemiLEDs, 
Сінчу, Тайвань;. SETi та Seoul Optodevice Co Ltd, Кюнгі-до, Корея. Ефективність 
таких випромінювачів (коефіцієнт перетворення електричної потужності в 
потужність випромінювання) в ближньому ультрафіолеті на сьогоднішній день 
досягає 25% і значно перевищує ефективність ламп розжарювання та 
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газорозрядних ламп. Сучасні розробки дозволяють задавати положення 
максимуму випромінювання світлодіода в процесі виготовлення. В одному 
корпусі можуть розміщуватися до двадцяти чотирьох випромінювачів з різною 
довжиною хвилі, що включаються незалежно один від одного а в сумі 
утворюють неперервний спектр. Таким чином може бути створене регульоване 
джерело випромінювання з певними, наперед заданими смугами 
випромінювання, що відповідають смугам поглинання сполук газової проби. 
Недолік таких джерел світла (відносно вузька смуга випромінювання ~10нм) 
може бути обернений на перевагу при використанні відповідних спектральних 
приладів. На цей час ультрафіолетові світлодіоди фірми SETi мають 
короткохвильову границю випромінювання в районі 235нм. Просування границі 
до 200 нм дасть можливість використання таких приладів для діагностики 
оксиду азоту та аміаку.  

При наявності джерела випромінювання з вузькою смугою та великою 
потужністю для отримання спектру поглинання може використовуватись ешель 
– дифракційна решітка, що концентрує енергію в заданому порядку 
інтерференції. Досягається це завдяки спеціальному профілюванню штрихів 
при нарізанні решітки. Кут β під яким відбувається концентрація енергії 
називається кутом блиску. Решітка в різних порядках концентрує світло в світло 
на різних  довжинах хвилі λ, які визначаються умовами [5]: 

λ1 n1 = λ2 n2 = λ3 n3 = …= 2d Sin β, 

n – порядок інтерференції, d – стала решітки (період), β – кут блиску. 
Завдяки високому порядку інтерференції ешель має велику кутову 

дисперсію та роздільну здатність R по довжині хвилі:    

R=λ/δλ = nN, 

λ – довжина хвилі, що відповідає умовам максимуму інтерференційної картини, 
δλ – відстань між центрами ліній, при якій інтенсивність в провалі  загального 
контуру дорівнює 0,8 від рівня максимуму (критерій Релея) 
N – загальна кількість штрихів решітки. 

Для ешеля 600 штр/мм та шириною 50 мм (загальна кількість штрихів 
N=3∙104), що працює в 5-му порядку R=1,5∙105, (для довжини хвилі 300 нм 
δλ=2∙10-3 нм). З порядком інтерференції пов’язана і область вільної дисперсії Δλ: 
Δλn = λn/n. 

В таблиці 1 приведені розраховані спектральні інтервали вільної дисперсії 
в різних порядках інтерференції для ешеля 300 штр/мм. (Аналогічний ешель 
використовується в спектрографі СТЕ-1.) 

191 
 

Таблиця1. Область вільної дисперсії та роздільна здатність ешеле 

Порядок 
інтерференції 

Область вільної 
дисперсії (нм ) 

Теоретична 
роздільна здатність 

δλ 
(нм) 

ΔλD 
(нм) 

11 200–220 180000 0,0012 3,4∙10-4 

10 220–244,4 165000 0,0015 3,8∙10-4 

9 244,4–275 148500 0,0018 4,3∙10-4 

8 275–314,3 132000 0,0022 4,9∙10-4 

7 314,3–366,7 115500 0,003 5,7∙10-4 

6 366,6–440 99000 0,004 6,8∙10-4 

Таким способом ми можемо отримати спектри поглинання сполук в 
широкому спектральному діапазоні з високою роздільною здатністю. Загалом це 
дає наступні переваги: 

1. Малі лінійні розміри випромінювачів дозволяють відмовитися від 
вхідної щілини монохроматора.  

2. Висока роздільна здатність підвищує чутливість приладу до багатьох 
сполук, оскільки дозволяє вимірювати оптичну густину поглинаючого шару 
газу близько до максимумів ліній поглинання  цільових сполук . 

3. Висока роздільна здатності спектрометра покращує ситуацію з 
адитивністю спектрів поглинання (як мінімум покращує селективність газового 
аналізу).  

4. Використання джерела з вузькою смугою випромінювання зменшує 
інтенсивність розсіяного світла, що є важливим при вимірюванні малих 
інтенсивностей (при великих концентраціях поглинаючих сполук).  

5. Почергове включення світлодіодів випромінювача зменшує потужність, 
що розсіюється в джерелі світла, що зменшує його нестабільність.  

При використанні джерела зі змінною смугою випромінювання та 
матричного фотоприймача відпадає необхідність сканувати увесь спектр. 
Налаштування на чутливі до окремих компонент ділянки спектру відбувається 
шляхом зміни смуги випромінювання, що значно скорочує час отримання 
спектру поглинання на чутливих ділянках. 
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2. Лунин В. В., Попович М. П., Ткаченко С. Н. Физическая химия озона, 
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газорозрядних ламп. Сучасні розробки дозволяють задавати положення 
максимуму випромінювання світлодіода в процесі виготовлення. В одному 
корпусі можуть розміщуватися до двадцяти чотирьох випромінювачів з різною 
довжиною хвилі, що включаються незалежно один від одного а в сумі 
утворюють неперервний спектр. Таким чином може бути створене регульоване 
джерело випромінювання з певними, наперед заданими смугами 
випромінювання, що відповідають смугам поглинання сполук газової проби. 
Недолік таких джерел світла (відносно вузька смуга випромінювання ~10нм) 
може бути обернений на перевагу при використанні відповідних спектральних 
приладів. На цей час ультрафіолетові світлодіоди фірми SETi мають 
короткохвильову границю випромінювання в районі 235нм. Просування границі 
до 200 нм дасть можливість використання таких приладів для діагностики 
оксиду азоту та аміаку.  

При наявності джерела випромінювання з вузькою смугою та великою 
потужністю для отримання спектру поглинання може використовуватись ешель 
– дифракційна решітка, що концентрує енергію в заданому порядку 
інтерференції. Досягається це завдяки спеціальному профілюванню штрихів 
при нарізанні решітки. Кут β під яким відбувається концентрація енергії 
називається кутом блиску. Решітка в різних порядках концентрує світло в світло 
на різних  довжинах хвилі λ, які визначаються умовами [5]: 

λ1 n1 = λ2 n2 = λ3 n3 = …= 2d Sin β, 

n – порядок інтерференції, d – стала решітки (період), β – кут блиску. 
Завдяки високому порядку інтерференції ешель має велику кутову 

дисперсію та роздільну здатність R по довжині хвилі:    

R=λ/δλ = nN, 

λ – довжина хвилі, що відповідає умовам максимуму інтерференційної картини, 
δλ – відстань між центрами ліній, при якій інтенсивність в провалі  загального 
контуру дорівнює 0,8 від рівня максимуму (критерій Релея) 
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Таблиця1. Область вільної дисперсії та роздільна здатність ешеле 

Порядок 
інтерференції 

Область вільної 
дисперсії (нм ) 

Теоретична 
роздільна здатність 

δλ 
(нм) 

ΔλD 
(нм) 

11 200–220 180000 0,0012 3,4∙10-4 

10 220–244,4 165000 0,0015 3,8∙10-4 

9 244,4–275 148500 0,0018 4,3∙10-4 

8 275–314,3 132000 0,0022 4,9∙10-4 

7 314,3–366,7 115500 0,003 5,7∙10-4 

6 366,6–440 99000 0,004 6,8∙10-4 
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дає наступні переваги: 

1. Малі лінійні розміри випромінювачів дозволяють відмовитися від 
вхідної щілини монохроматора.  
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The forecast of energy consumption levels in the country and sectors 
(sections) of its economy for the period until 2040 is developed on the basis of the 
forecast of electricity consumption in the country, sectors, sections of the economy 
and the population. The problems in forecasting electricity consumption levels are the 
determination of the country's gross domestic product (GDP) and gross value added 
(GVA) at the country level and in sections of the economy; taking into account the 
structure of the country's economy in war and post-war times. Electricity 
consumption in Ukraine is expected to be within 60–80% of the 2021 level. 
depending on the scenarios of the development of the situation. 

 
Прогноз рівнів енергоспоживання (ПЕР всього, паливо всього, паливо за 

видами, теплоенергія та електроенергія) в країні та секторах (секціях) її 
економіки на період до 2040 р. розроблений в ряді робіт Інституту загальної 
енергетики [1]. Базовим (початковим) для нього є розробка прогнозу 
споживання електроенергії (попиту або потреби) в країні, секторах, секціях 
економіки та населенням, на основі якого розробляються подальші прогнози, в 
тому числі структура паливно-енергетичного комплексу України. 
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Прогнозування рівнів електроспоживання починається з визначення 
обсягів валового внутрішнього продукту (ВВП) країни та обсягів валової 
доданої вартості (ВДВ) на рівні країни та в секціях економіки. Відсутність 
статистичних даних щодо цих макроекономічних показників викликає певні 
проблеми. На найближче майбутнє (2023 рік) у співпраці з Мінфіном, НБУ, 
експертним середовищем Мінекономіки сформувало чотири можливі сценарії. 
Відповідно до цих сценаріїв, за розрахунками Мінекономіки, протягом 10 років 
динаміка ВВП може коливатися від 15,5% росту до 0,4% падіння. За даними 
Мінекономіки після закінчення війни очікується зростання ВВП за наступні 10 
років до 500 млрд доларів за рік. Серед етапів досягнення такого зростання: 
відновлення підприємств, відновлення економіки до довоєнного стану (мається 
на увазі досягнення ВВП на рівні $200 млрд), привабливість капіталу, розвиток 
логістики, доступ до сировини з переробкою всередині країни [2]. 

Інший погляд є більш песимістичний: через російське вторгнення ВВП 
України за підсумками 2022 року за різними оцінками може втратити від 20% 
до 60%. Відновлювати країну доведеться щонайменше 5–6 років. У Центрі 
економічної стратегії (ЦЕС) прогнозують падіння ВВП на 35%, в 
інвесткомпанії Concorde Capital – на 25–45%, тут відновлення країни може 
затягтися на десятиліття [3].  

Такого погляду дотримуються і в ЄБРР. Зокрема, ЄБРР, як і раніше, 
прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2022 р. на рівні 30%. Водночас 
прогноз зростання цього показника у 2023 р. скорочено з 25% до 8% порівняно 
з травневим прогнозом. У ЄБРР заявили, що знижений прогноз є ознакою того, 
наскільки невизначеність щодо майбутнього тисне на економічні перспективи 
України [4]. Підкреслено, що руйнування людського капіталу, інфраструктури та 
виробничих потужностей є величезним, воєнні дії пошкодили підприємства на 
території, яка генерує близько 20% ВВП, на середину серпня близько 15% 
населення залишили країну, ще 15% стали внутрішньо переміщеними особами. 
Економічна діяльність була серйозно порушена навіть у регіонах, де не було 
бойових дій, через проблеми з постачанням, матеріально-технічні проблеми, 
фінансові труднощі та брак робочої сили.  

За даними Держстату ВВП України впав на 15,1% в річному обчисленні в 
першому кварталі 2022 р. та на 37,2% у другому кварталі, а інфляція у серпні 
2022 р. зросла до 23,8% через перебої з постачанням та стрімкий дефіцит бюджету. 
Експорт України за дев’ять місяців цього року знизився до 50% [5]. 

Наступною проблемою при прогнозуванні попиту на електроенергію є 
врахування структури економіки країни. Ця задача є ще більш складною, ніж 
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прогноз рівнів ВВП. Відомо, блокада росією портів, перешкоджання експорту 
сільськогосподарської продукції та руйнування багатьох металургійних 
підприємств на сході України завдали значної шкоди двом експортним статтям 
країни, які генерували майже половину всіх довоєнних експортних доходів. Втрата 
металургійних підприємств Маріуполя та часткове припинення роботи 
Криворіжсталі та металургії Дніпра знизили виробництво цієї продукції більше 
55% в галузі. Очікується зниження обсягів сільськогосподарського виробництва до 
30%. В секторі  надання послуг також очікується зниження до 30%, 
спостерігається початок відновлення надання послуг з червня 2022 р. Зменшення 
споживання населенням електроенергії до кінця року досягатиме 25%. 

Внаслідок попередніх розрахунків за методикою [6], де враховані наведені 
вище дані, можна зробити попередній висновок, що споживання електроенергії 
в Україні буде в межах 60–80% від рівня 2021р., або 75,3–100,4 млрд кВт·год. 

В наступному році при умові припинення воєнних дій, початку 
відродження економіки та повернення в країну значної частини населення 
очікується зростання цього показника від 8 до 25% рівня споживання 2022 р., 
однак він не досягне рівня 2021 р. (125,483 млрд кВт·год). 

Цьому сприятимуть: поліпшення інфляційних очікувань, налагодження 
логістики, поступове зростання врожаїв, зниження світової інфляції, жорстка 
монетарна політика НБУ. Одночасно висока вартість енергоносіїв та потреба в 
поетапному приведенні енергетичних тарифів для населення до ринкових рівнів 
не даватимуть інфляції скоротитися більш суттєво [7]. 

Найбільше інвестиційними можливостями в Україні цікавляться 
представники США, Німеччини, Великобританії, Польщі та Туреччини в таких 
напрямках, як: інноваційні технології, сільське господарство, фінансовий 
сектор, логістика, енергетика, корисні копалини та оборонна промисловість [8]. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ СПАЛЮВАННЯ ПИЛОВУГІЛЬНОГО 
ПАЛИВА 

Бондзик Д. Л., к.т.н.; Дунаєвська Н. І., д.т.н., проф. 
Інститут теплоенергетичних технологій НАН України 

PROMISING TECHNOLOGIES FOR PULVERIZED COAL COMBUSTION 
Bondzyk D. L., PhD.; Dunayevska N. I., D. of Tech. Sci., Prof. 

Thermal Energy Technology Institute of the NASU 

Coal is one of the most common sources of energy, about 35% of the world's 
electricity is produced by burning coal, but the emissions of pollutants generated 
force a reduction in electricity production using coal. To reduce such emissions, a 
detailed understanding of the various processes accompanying coal combustion is 
necessary. The purpose of this work is to review various factors affecting the 
combustion of pulverized coal, such as the use of oxygen-enriched air, the addition of 
biomass to coal, as well as emissions from coal dust boilers, and the formation and 
precipitation of ash. Both experimental and numirical results from different authors 
are included in this review. 
 

Попит на електроенергію зростає в усьому світі, а виробництво 
електроенергії і досі залежить від викопного палива, зокрема вугілля. 
Передбачається, що потреба у виробництві електроенергії зростатиме в 
найближчі десятиліття, оскільки населення в світі має тенденцію до збільшення, 
що, в свою чергу, збільшить попит на електроенергію за рахунок використання 
більшої кількості пристроїв з електричним живленням. Викопне паливо й 
надалі залишатиметься джерелом виробництва енергії, оскільки запаси вугілля 
та природного газу досить великі у всьому світі. Приблизно 90% запасів вугілля 
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знаходяться в 10 країнах. США лідирують у списку із приблизно 23% від 
загальних запасів. У таблиці 1 наведено загальні доведені запаси вугілля та 
співвідношення запасів до видобутку на кінець 2021 року. 

Таблиця 1. Загальні доведені запаси вугілля на кінець 2021 року [1]. 

Країна Запаси вугілля  
(млн тонн ) 

Частка від 
Загальної кількості (%) 

Відношення запасів 
до виробництва 

США 248941 23,2 * 
РФ 162166 15,1 407 

Австралія 150227 14,0 315 
Китай 143197 13,3 37 
Індія 111052 10,3 147 

Німеччина 35900 3,3 334 
Індонезія 34869 3,2 62 
Україна 34375 3,2 * 
Польща 28395 2,6 282 

Казахстан 25605 2,4 226 
Інші країни 99381 9,3  

 

 
Рис. 1. Короткий опис основних механізмів утворення золи під час спалювання 

пиловугільного палива [2]. 
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Механізм горіння пиловугільного палива надзвичайно складний, при 
цьому відбувається взаємодія вуглецевих і мінеральних компонентів з 
газоподібною фазою. Барнс [2] представив механізм спалювання вугільної пилу, 
зображений на рис. 1. Частинки вугілля, що потрапляють у камеру згоряння, 
піддаються впливу високої температурі 1500 °C і швидкості нагрівання в 
105 °С/с. Вуглецеві компоненти та мінеральні речовини зазнають 
температурного впливу, завдяки якому відбувається велика кількість реакцій. 

Одними з найбільш, на наш погляд, перспективними та такими, що 
розвиваються в всьому світі, є технології  oxy-fuel, спільного спалювання 
вугілля та біомаси (ССБВ)  

Спалювання у варіанті oxy-fuel 
Викиди парникових газів від спалювання викопного палива залишаться 

першочерговою екологічною проблемою, оскільки вугілля та природний газ 
будуть ресурсом для виробництва електроенергії в найближчі десятиліття. 
Уловлювання та зберігання парникових газів необхідне для зменшення їх 
впливу на довкілля. Протягом останніх кількох років спалювання палива в 
середовищі збагаченому киснем, привернуло увагу завдяки можливості 
спрощення вловлювання CO2. У звичайному спалюванні із застосуванням в 
якості окислювача повітря азот розбавляє продукти згоряння, такі як CO2 і 
водяна пара. На електростанції, що працює за технологією oxy-fuel, для 
спалювання використовується чистий кисень (з чистотою близько 95%) і 
рециркульовані продукти згорання (RFG). Рециркульовані продукти згорання 
працюють як розріджувач і контролюють температуру полум'я в кисневій 
паливні. Висококонцентрований CO2 можна легко відокремити шляхом 
конденсації водяної пари. 

Процес спалювання з розбавленням кисню СО2 має особливості: згоряння з 
нестабільним полум’ям, затримку запалювання, низьку температуру полум’я, 
змінену тепловіддачу та менші викиди NOx і SOx , ніж горіння у повітрі. Ці 
відмінності в ефективності спалювання за технологією oxy-fuel зумовлені 
різними властивостями CO2 і N2: CO2 має вищу молярну теплоємність, ніж N2; 
таким чином, CO2 може працювати як кращий акумулятор тепла, ніж N2. Це 
основна причина зниження температури полум'я в киснево-паливному 
середовищі. CO2 має більшу молекулярну масу, ніж N2, що призводить до 
високої щільності продуктів згорання в умовах збагачення киснем та спричиняє 
нижчу швидкість газу та більший час перебування часточок у топці. 
Повільніша швидкість розповсюдження полум'я в умовах кисневого палива 
пояснюється нижчою температуропровідністю CO2. Продукти згоряння мають 
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нижчу температуру в умовах спалювання суміші О2 +СO2 за однакового вмісту 
O2, ніж за умови спалювання з повітрям через теплоємність CO2. RFG мають 
високий парціальний тиск, що спричиняє більший викид димових газів. Таким 
чином, щоб отримати однакову радіаційну теплопередачу в котлі, 
модернізованому на спалювання суміші О2 + СO2, вміст O2 повинен бути 
меншим, ніж необхідні рівні для того самого коефіцієнту надлишку окисника, 
що проходить через пальник [3]. 

Го та інші [4] досліджували характеристики згоряння суббітумінозного 
вугілля на основі технології oxy-fuel у котлі потужністю 35 МВттепл. Вони 
виміряли температуру в котлі, концентрацію речовин, викиди відпрацьованих 
газів і тепло, передане пароперегрівачу та стінці мембрани в умовах киснево-
паливного (як вологого, так і сухого рециклінгу) та повітряного спалювання. 
Було отримано ідентичну середню температуру та розподіл теплового потоку в 
сухих і вологих умовах рециркуляції для oxy-fuel для початкової концентрації 
кисню 28%. 

Спільне спалювання біомаси та вугілля (ССБВ) 
Оскільки джерела викопного палива вичерпуються, ССБВ може сприяти як 

заміщенню його частини, так і ефективній утилізації біомаси та відходів. 
Спалювання біомаси з вугіллям збільшує використання відновлюваної біомаси 
для виробництва електроенергії та заощаджує капітальні витрати за рахунок 
використання обладнання існуючих електростанцій. ССБВ також є дешевою, 
відновлюваною та стійкою альтернативою та забезпечує зниження викидів NOx, 
SOx та CO2. Спільне спалювання також дозволяє роботу в гнучкому режимі 
(частка вторинного палива може змінюватись). Паливо з біомаси має більший 
вміст летких речовин, тому його можна ефективно використовувати з вугіллям 
з низьким вмістом летких речовин. Вміст азоту та сірки в біомасі нижчий, ніж у 
вугіллі і ССБВ продукує меншу кількість SO 2 і NO x . 

Процес спільного згоряння вугілля та біомаси був досліджений багатьма 
вченими, в тому числі Саркаром та ін. [5] із застосуванням TGA та drop-tube. У 
його дослідженні змішувалась значна кількість тирси з вугіллям. Були отримані 
чудові показники щодо індексу займання, в drop-tube – ефективності вигоряння 
та TGA-реактивності. Крім того, автори додали, що кокс тирси є більш 
ефективним як допоміжне паливо, ніж сира тирса і рекомендували вугілля з 
коксом тирси як кращий варіант через простоту експлуатації та високу теплоту 
згорання.  

Елорф та інші [6] представили вплив завихрення на вході на поле потоку та 
характеристики згоряння подрібненого оливкового брикету. У своєму 
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дослідженні вони розглянули три випадки: повітряний потік без завихрення, 
осьовий потік із завихренням та аксіальні та коаксіальні струмені з завихренням. 
Повідомлено, що випадки із закрученими струменями мали більш стабілізоване 
полум’я з максимальною температурою близько 1560 К. Існування зон 
внутрішньої рециркуляції зіграло важливу роль у стабілізації потоку у випадках 
із закрученими струменями.  

Ліанг та інші [7] використовували TGA для дослідження характеристик 
спільного згоряння деревини, бамбука, бамбука Мосо та сосни Массон. Вони 
спостерігали вихід летких речовин і окислювальне горіння як дві основні стадії 
в процесі згоряння зразків. В процесі горіння торрефікована біомаса мала лише 
стадію окислювального горіння. Автори виявили вищу початкову та кінцеву 
температуру вигорання для торрефікованої біомаси порівняно з необробленою 
біомасою, а також зсув процесу горіння в бік вищої температури зі 
збільшенням швидкості нагрівання. 

Смарт та ін.[8] повідомили, що додавання біомаси до вугілля негативно 
впливає на радіаційний тепловий потік, тоді як вигорання збільшується під час 
спільного спалювання. 

Бхуюан і Насер [9] чисельно досліджували характеристики спільного 
спалювання кисню та палива – російського вугілля та борошна Ши. Вони 
розрахували радіаційний і конвективний тепловий потік і представили 
результати через розподіл температури, концентрацію CO2 тощо. Автори 
спрогнозували вплив коефіцієнта рециркуляції на середню, пікову температуру 
та температуру на виході з топки. Було виявлено, що оптимальний коефіцієнт 
рециркуляції становить 71% для температури полум’я та радіаційного 
теплового потоку при 20% частці біомаси, тоді як оптимальний коефіцієнт 
рециркуляції змінився до 70% при частці біомаси 40%. 

Губба та інші [10] досліджували характеристики спільного згоряння 
вугілля та пшеничної соломи при двох теплових навантаженнях у 
тангенціальній печі потужністю 300 МВттепл. Вони повідомили про зменшення 
викидів NOx під час спільного спалювання та відзначили, що 12% біомаси 
виробляє трохи менше NOx, ніж 6% біомаси. 

Ґенаї та Джанайрех [11] повідомили про зниження рівня викидів NO та CO2 

при спільному спалюванні вугілля та біомаси. Аль-Від'ян та ін. [12] за 

допомогою аналізу вихідних газів під час спалювання оливкової макухи у 
вертикальній печі отримали концентрацію CO приблизно 1,6%, викиди NOx 
550 ppm і максимальний рівень SOx 30 ppm. Нараянан і Натараджан [13] 

провели спільне спалювання бітумінозного вугілля з біомасою (масові частки 
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нижчу температуру в умовах спалювання суміші О2 +СO2 за однакового вмісту 
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біомаси 20%, 40% і 60%), щоб дослідити викиди NOx, SOx і зважених частинок 
(SPM) на електростанції потужністю 18,68 МВт. Вони виявили зниження NOx і 
викиди SO2 на 45% і 50% відповідно, при спільному спалюванні деревини з 
вугіллям у 60% частці деревини. Крім того, автори додали, що викиди SPM 
також були найнижчими для пропорції вугілля: деревина 40%:60%, що 
призвело до скорочення приблизно на 14% порівняно зі спалюванням лише 
100% бітумінозного вугілля. Кількісний підсумок, який показує зв’язок між 
часткою біомаси та скороченням викидів NOx і SOx під час спільного 
спалювання, наведено в таблиці 2. Казагіч і Смайєвіч [14] повідомили про 
зменшення викидів NOx і SO2 при зниженні температурі процесу. Вони 
отримали 50% зменшення NOx шляхом зниження температури процесу з 
1400 °C до 960 °C. Гіл та інші [15] повідомили про низькі викиди NO за рахунок 
додавання біомаси. Стір та ін. також повідомили про зменшення викидів NO x і 
збільшення викидів CO під час спільного спалювання в котлі потужністю 
500 МВттепл. 
Таблиця 2. Зв’язок між часткою біомаси та скороченням викидів NOx і SOx під 

час спільного спалювання на основі досліджень різних авторів 

Тип біомаси Частка 
біомаси 

Зменшення 
викидів NOx, % 

Зменшення 
викидів SOx, % Посилання 

Пшенична 
солома 6% і 12% 5% і 11%  Губба та інші [10] 

Пшенична 
солома 10% і 20% 23% і 42%  Генай і Джанайре 

[11] 
Деревні  
пелети 

10%, 20%, 
30% і 100% 

18%, 26%, 32% 
і 90% 

13%, 19%, 25% 
і 100% Дебіл і Рибак [16] 

Деревина 20%, 40% і 
60% 18%, 36% і 45% 16%, 37% і 50% Нараянан і 

Натараджан [13] 
Верхня ялина 50% 36% 44% Ндібе та інші [17] 

Паливо, 
отримане з 

відходів (RDF) 
50% 43% 58% Чен та інші [18] 

Пелети білої 
сосни 

20%, 50%, 
80% і 100% 

18%, 42%, 58% 
і 72% 

13%, 29%, 44% 
і 52% Бадур та інші [19] 

Деревна тріска 20% і 60% 13% і 41% 17% і 56% Нуссбаумера [20] 

Солома 20%, 40%, 
60% і 100% 

15%, 22%, 44% 
і 55%  Ван та інші [21] 

Оливкові 
відходи 10% і 20% 13% і 25%  Ріаза та інші [22] 

Треба відмітити, що деякі автори повідомляють, що викиди твердих 
частинок збільшуються під час спільного спалювання вугілля з біомасою через 
більшу кількість лужних металів і хлору в біомасі, тоді як інші повідомляють 
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про зменшення викидів твердих частинок під час спільного спалювання. 

Золоутворення та відкладення 
Пилоподібне вугілля після фізико-хімічних перетворень під час 

спалювання утворює золу. Склад вугілля та умови горіння впливають на склад і 
розмір частинок золи. Проблеми забруднення, шлакування, ерозії та корозії 
сильно залежать від складу та розміру часточок золи. 

Куросе та інші [23] досліджували, як на характеристики згоряння 
пиловугільного вугілля впливає вміст золи у вугіллі як у поетапних, так і в 
стандартних умовах спалювання. Для своєї роботи вони випробували три різні 
види вугілля з вмістом золи 36, 44 і 55 мас.%. Вони повідомили про зниження 
температури газу та збільшення незгорілого вуглецю на виході з печі через 
збільшення вмісту золи. Крім того, вони додали, що стадійне спалювання 
призводить до зростання вмісту горючих у виносі на виході з котла, ніж 
стандартне спалювання.  

Казагіч і Смайєвіч [14] проаналізували поведінку золи боснійського 
вугілля та біомаси, що спалюються спільно. Вони спостерігали дуже низькі 
відкладення золи при 1100 °C, але відкладення золи стає помірним з м’якими 
відкладеннями, коли температура піднімається до 1300 °C. Крім того, вони 
додали, що при температурі вище 1300 °C для всіх видів вугілля утворюються 
сильні забруднення та шлаки, які важко видалити. Автори отримали подібні 
тенденції, порівнюючи ці результати з вимірюванням у реальних котлах. 

Висновки 
 Проаналізовано теоретичні та експериментальні дослідження, виконані 

різними авторами за технололгіями спалювання вугілля, такими як 
спалювання oxy-fuel, спільне спалювання вугілля та біомаси, а також їх 
вплив на утворення та осадження золи. Шляхи реакцій і характеристики 
горіння суттєво змінюються в умовах спалювання кисневого палива через 
відмінні фізичні та хімічні властивості CO2 і N2 . 

 Експериментальні та чисельні дослідження показали, що спалювання 
кисневого палива відрізняється від горіння у повітрі кількома 
характеристиками, такими як затримка запалювання полум’я, зниження 
температури полум’я, нестабільність полум’я, зміна теплопередачі та 
зменшення викидів. 

 Спільне спалювання біомаси з вугіллям забезпечує альтернативу 
відновлюваній енергії та має ряд технологічних та екологічних переваг, 
таких як зменшення викидів NOx , SOx і CO2 .  
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тенденції, порівнюючи ці результати з вимірюванням у реальних котлах. 

Висновки 
 Проаналізовано теоретичні та експериментальні дослідження, виконані 

різними авторами за технололгіями спалювання вугілля, такими як 
спалювання oxy-fuel, спільне спалювання вугілля та біомаси, а також їх 
вплив на утворення та осадження золи. Шляхи реакцій і характеристики 
горіння суттєво змінюються в умовах спалювання кисневого палива через 
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 Експериментальні та чисельні дослідження показали, що спалювання 
кисневого палива відрізняється від горіння у повітрі кількома 
характеристиками, такими як затримка запалювання полум’я, зниження 
температури полум’я, нестабільність полум’я, зміна теплопередачі та 
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 Спільне спалювання біомаси з вугіллям забезпечує альтернативу 
відновлюваній енергії та має ряд технологічних та екологічних переваг, 
таких як зменшення викидів NOx , SOx і CO2 .  
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fertilizer. Ammonia and its solution are toxic substances. Therefore, their use in 
technological processes is inextricably linked to a number of safety measures that 
must be followed during transportation, storage and use. In this regard, it is proposed 
to use a solution of urea, which is a source in the process of thermal decomposition. 
gaseous ammonia. 

 
В процесі спалювання твердого палива в атмосферу потрапляють токсичні 

речовини. Однією з яких є діоксид сірки (SO2), що є продуктом окислення сірки, 
що міститься у твердому паливі. Крім безпосереднього шкідливого впливу на 
здоров’я людини, діоксид сірки спричиняє появу кислотних дощів, що завдає 
шкоди навколишньому середовищу. 

У світовій практиці розроблено низку способів десульфуризації димових 
газів (ДДГ) [1–4] для зниження викиду діоксиду сірки в процесах спалювання 
твердого палива. Одним із методів сіркоочищення димових газів є метод 
напівсухої десульфуризації димових газів. Зв’язування сірчистого ангідриду у 
даному методі відбувається шляхом введення в газовий потік розчину або 
суспензії реагенту при умові повного випаровування технологічної води в кінці 
реакційної зони та отримання сухого продукту сіркоочищення. В якості 
реагенту в напівсухих системах ДДГ можуть використовуватись натрієві 
сполуки (кальцинована або харчова сода), кальцієві сполуки (гашене та 
негашене вапно, вапняк) та амонійні сполуки (амоніак або карбамід). Основним 
недоліком перших використання натрієвих та кальцієвих сорбентів є отримання 
некомерційних продуктів, які потребують або подальшої переробки або будуть 
утилізовані на відвали. При використанні амонійних сполук продуктом процесу 
напівсухого сіркоочищення буде сульфат амонію (NH4)2SO4, що має комерційне 
використання як мінеральне добриво. 

В процесі десульфуризації димових газів з використанням амоніаку в 
якості реагенту відбуваються наступні хімічні реакції: 

SO2 + 2NH3 + H2O = (NH4)2SO3 
SO2 + (NH4)2SO3 + H2O = 2NH4HSO3 

В присутності кисню та водяної пари сульфіт та гідросульфіт амонію 
окислюються з утворенням сульфату амонію: 

(NH4)2SO3 + 1/2O2 = (NH4)2SO4 
NH4HSO3 + 1/2O2 = (NH4)2SO4 + SO2 + H2O 

Однак використання аміаку або його розчину пов’язане з низкою заходів 
безпеки, що повинні виконуватись при транспортуванні, зберіганні та 
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використанні, що призводить до складності його використання в процесах ДДГ. 
З огляду на це пропонується генерація амоніаку шляхом термічного 

розкладу розчину карбаміду. Оскільки сухий карбамід та його розчини при 
атмосферній температурі не виділяють амоніак це спрощує їх транспортування 
та зберігання. Хімічний процес утворення амоніаку з розчину карбаміду є 
таким: 

(NH2)2CO + H2O = 2NH3 + CO2 

Для дослідження процесу зв’язування діоксиду сірки амоніаком, 
отриманого шляхом розкладання розчину карбаміду, було розроблена 
експериментальна установка, схема якої представлена на рис. 1. 

 
Рис.1 Схема експериментальної установки 

Основою установки є реактор, в якому відбувається реакція між діоксидом 
сірки та амоніаком. Діоксид сірки у реактор подається шляхом введення газової 
суміші SО2 – N2 із балону (1). Витрата суміші регулюється краном РК1 (2) та 
вимірюється ротаметром (3). Джерелом амоніаку є розчин карбаміду відомої 
концентрації. Розчин нагрівається в круглодонній термостійкій колбі (7), що 
встановлена на піч (8). Температура в колбі вимірюється за допомогою 
термопари (Т1). В процесі нагрівання розчину карбаміду до температури 
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та зберігання. Хімічний процес утворення амоніаку з розчину карбаміду є 
таким: 

(NH2)2CO + H2O = 2NH3 + CO2 

Для дослідження процесу зв’язування діоксиду сірки амоніаком, 
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Рис.1 Схема експериментальної установки 
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сірки та амоніаком. Діоксид сірки у реактор подається шляхом введення газової 
суміші SО2 – N2 із балону (1). Витрата суміші регулюється краном РК1 (2) та 
вимірюється ротаметром (3). Джерелом амоніаку є розчин карбаміду відомої 
концентрації. Розчин нагрівається в круглодонній термостійкій колбі (7), що 
встановлена на піч (8). Температура в колбі вимірюється за допомогою 
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кипіння відбувається процес термічного розкладу розчину з утворенням 
амоніаку. Для введення у реакційний об’єм утвореного аміаку передбачено 
подачу технічного азоту із балона (4), витрата якого регулюється краном РК2 
(5) та вимірюється ротаметром (6). Підведений до колби азот разом з утвореним 
амоніаком та водяною парою подається до системи охолодження (9), де 
відбувається конденсація водяної пари. Сконденсована водяна пара з системи 
охолодження повертається у колбу з розчином карбаміду. Оскільки амоніак 
дуже добре розчинний у воді (розчинність при 20 ℃ становить 53,13 г амоніаку 
на 100 г води [6]) в процесі конденсації аміак поглинається водою і 
повертається у колбу, де відбувається процес кипіння, де при температурі (при 
100 ℃ розчинність амоніаку становить 103,8 г на 100 г води [6]) відбувається 
процес його десорбції з газової фази. Таким чином в процесі розкладання 
карбаміду, сорбції і десорбції амоніаку встановлюється стаціонарний режим з 
певною концентрацією амоніаку на вході у реакційну зону. 

Після введення у реактор (10) суміші азоту та діоксиду сірки, а також 
суміші технічного азоту, амоніаку і водяної пари відбувається процес 
зв’язування SO2 з амоніаком в газовій фазі у присутності водяної пари [7]. 
Реактор представляє собою циліндричний стакан з підігрівом, за допомогою 
електричного нагрівача, напруга на нагрівачі регулюється за допомогою 
лабораторного автотрансформатора (11) та вимірюється вольтметром (12). 
Температура у реакторі вимірюється за допомогою термопар встановлених в 
нижній (Т2) та центральній (Т3) частині реактора. Після реактора газовий потік 
з продуктами реакції подається у газоаналізатор Testo 350 для фіксації 
концентрації діоксиду сірки, а надлишок відводиться у витяжку. Було 
проведено три досліди в яких змінювалась концентрація карбаміду у розчині. 
Основні параметри експериментів наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1. Основні вхідні параметри експерименту 
Параметр Значення 

Витрата суміші SO2-N2, л/хв 1 
Концентрація SO2 у суміші, ppm 1800 
Витрата технічного азоту, л/хв 1 
Концентрація розчину карбаміду, % мас. 10; 20; 30 
Температура на вході в реактор (Т2), °С 95…110 
Температура в середині реакційної зони (Т3), °С 130…140 

На рис. 2 відображені значення температур розчину карбаміду у колбі при 
різних концентраціях підчас експерименту  
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Рис. 2. Зміна температури розчину карбаміду в колбі (Т1)  

В результаті проведення експериментів були отримані значення 
концентрації діоксиду сірки на виході з реакційної зони підчас експерименту 
при різних концентраціях розчину карбаміду в колбі (рис. 3). 

 
Рис. 3. Зміна вихідної концентрації діоксиду сірки при різних значеннях 

концентрації розчину карбаміду у колбі. 

Дані криві (рис. 3) умовно можна поділити на 3 частини. Перша – 
реєстрація на виході з реакційної зони концентрації діоксиду сірки близько 
900 ppm, що вказує на відсутність проходження процесу термічного розкладу 
розчину карбаміду з виділенням амоніаку, а отже і реакції зв’язування SO2. 
Друга – поступове зниження концентрації SO2, що свідчить про проходження 
термічного розкладу карбаміду з виділенням амоніаку, а також процесу 
абсорбції амоніаку у системі охолодження і його десорбції при потраплянні 
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сконденсованого розчину амоніаку у колбу. З рис. 2 видно, що термічний 
розклад розчину карбаміду відбувається при температурах близьких до 
температури кипіння розчину (98...104 °С). Третя – стабілізація значень 
концентрації SO2, що свідчить про врівноваження процесів розкладу розчину 
карбаміду в колбі та процесів абсорбції та десорбції амоніаку у системі 
охолодження. Значення вихідної концентрації діоксиду сірки у третіх частинах 
кривих дали можливість встановити ефективність зв’язування SO2 за даних 
умов. Отже можна зробити висновок, що ефективність зв’язування діоксиду 
сірки становить 18–20% при використанні 10% розчину карбаміду, 50–55% при 
використанні 20% розчину та близько 80% коли використовується 30% розчин  

Висновки: 
1. Використання амонійних реагентів у технологіях напівсухої ДДГ дасть 

можливість отримувати корисний комерційний продукт – сульфат амонію, що є 
мінеральним добривом. 

2. Використання розчину карбаміду замість розчину амоніаку у напівсухих 
технологіях десульфуризації димових газів, дасть можливість суттєво 
спростити використання даної технології у питаннях безпеки та логістики. 

3. Експериментальні дослідження зв’язування діоксиду сірки амоніаком 
отриманим при термічному розкладенні розчину карбаміду встановили, що 
ефективність звязування SO2 становить 18–20% при використанні 10% розчину 
карбаміду, 50–55% при використанні 20% розчину та близько 80% коли 
використовується 30% розчин при температурах розчину карбаміду близьких 
до температури кипіння. 
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The transition in the world energy from carbon fuel to hydrogen fuel requires 
finding the ways to obtain a hydrogen and extract it from gas mixtures. The simplest 
way to obtain pure hydrogen is the electrolysis of water: 

H2O ↔ H2 + 0.5 O2 + 242 kJ/mol                                                      (1) 
However, the endothermic reaction of water decomposition requires 

considerable energy consumption (at least 33.61 kWh/kg of hydrogen). Today, to 
obtain 1 kg of hydrogen, it is necessary to spend about 50 kWh of electricity [1]. At 
the same time, 8 kg of oxygen is released, which can be used for combustion or 
gasification of solid fuel. 

To obtain electricity for decentralized electrolysis of water, you can use the 
process of burning syngas in steam boilers or gas engines, which is formed during the 
gasification of a wide range of solid fuels, including municipal and industrial waste. 

Since most industrial gasification processes are autothermal, at the first stage, 
the oxygen of the oxidizer interacts with part of the solid fuel by oxidation 
exothermic reactions [2]:  

CnHm + (n + 0.25m) O2 ↔ n CO2 + 0.5m H2O                                                   (2) 
CnHm + 0.5n O2 ↔ n CO + 0.5m H2                                                                                                         (3) 
C + O2 ↔ CO2– 394 kJ/mol                                                                                (4) 
C + 0.5 O2 ↔ CO – 111 kJ/mol                                                                           (5) 
CO + 0.5 O2 ↔ CO2– 283 kJ/mol                                                                       (6) 
H2 + 0.5O2 ↔ H2O– 242 kJ/mol                                                                         (7) 
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The energy released when part of the fuel is burned will be spent on reactions of 
the carbon residue with gaseous combustion products and gas phase reactions: 

C + CO2 ↔ 2CO                                                                                                 (8) 
C + H2O ↔ CO + H2                                                                                          (9) 
C + 2 H2 ↔ CH4                                                                                                                                                     (10) 
CO + 3H2 ↔ CH4 + H2O                                                                                   (11) 
CO + H2O ↔ CO2 + H2                                                                                    (12) 
CnHm + n CO2 ↔ 2nCO + 0.5 m H2                                                                  (13) 
CnHm + nH2O ↔ n CO + (n + 0.5 m) H2                                                           (14) 
The equivalent ratio of oxygen and fuel consumption in the gasification process 

is in the range of 0.25–0.3, in contrast to the combustion process (more than 1) [3,4]. 
The specific consumption of oxygen for gasification is about 0.25 nm3/kg of fuel or 
0.3 kg/kg of fuel. 

During air gasification, the highest content in syngas is nitrogen – about 50%, 
since nitrogen occupies 78.1% of air. The main products of gasification will be 
carbon monoxide CO and hydrogen H2 as combustible components, also carbon 
dioxide CO2 and water vapor H2O. The low heat value (LHV) of dry syngas will be 
up to 6 MJ/Nm3. 

To increase the LHV of synthesis gas, it is suggested to switch to oxygen as a 
gasification agent. The advantages of oxygen gasification of solid fuel are [4]: 
– higher heat of low heat value of dry syngas up to 11 MJ/Nm3; 
– higher temperature of the gasification process (at 150–200 °C more as by air 

gasification); 
– a higher rate of conversion of fuel carbon into gaseous products; 
– smaller dimensions of the oxygen gasifier; 
– the possibility of using fuel with a high content of moisture and ash.  

But the use of oxygen as a gasification agent limits the list of available 
gasification technologies. The classic technology of gasification in a fixed bed of the 
lower course with a throat (Imbert scheme) cannot be used due to the required high 
speed of the oxidant in the nozzles – about 60 m/s, so that the oxidizer can pass 
through the entire cross-section of the throat, filled with unburnt fuel. If pure oxygen 
is used instead of air, the oxidant consumption will decrease almost 5 times. 
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The energy released when part of the fuel is burned will be spent on reactions of 
the carbon residue with gaseous combustion products and gas phase reactions: 
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In the THERMOSELECT process the following materials are produced from 1 
ton of waste and app. 520 kg oxygen: 900 kg syngas, 350 kg cleaned water, 230 kg 
minerals, 24 kg metals, 3 kg elementary sulphur, 3 kg zinc-hydroxide and 10 kg 
industrial salt. All products can be used in industry. [6] 

Fluidized bed gasifiers will have limited application for oxygen gasification due 
to the low volumetric flow rate of the oxidant.  

Entrained flow steam-oxygen gasifiers require a fuel feed in the form of dust, 
which is not acceptable for waste and biomass. 

To generate the necessary 0.3 kg of oxygen by electrolysis of water, 1.875 
kWh/kg of fuel must be consumed. 

The specific low heat value of syngas in the process of oxygen gasification is 
about 10 MJ/kg of fuel or 2.778 kWh/kg of fuel. Taking into account the electrical 
efficiency of a gas engine of 35%, 0.972 kWh of electricity can be obtained from 1 
kg of fuel, which is equivalent to the production during electrolysis of 0.156 kg of 
hydrogen and 0.0195 kg of hydrogen. 

To replenish the oxygen deficit of 0.144 kg/kg of fuel or 0.101 Nm3/kg of fuel, 
it is proposed to use technologies of compressed air energy storage (CAES) or liquid 
air energy storage (LAES) [7] in combination with an air separation unit (ASU) [8]. 
The specific air consumption will be 0.484 Nm3/kg of fuel. If 0.101 nm3/kg of 
oxygen is taken for gasification, then 0.383 Nm3/kg of fuel will be spent on air 
energy storage. 

In Fig. 3. a simplified scheme of the compressed air energy storage system is 
given, when in the event of an excess of electricity in the power system, compressed 
air is pumped into pressure tanks, and when electricity is needed, the compressed air 
is sent to a turbogenerator for electricity generation. [7]  

 
Figure 3. Compressed Air Energy Storage system with energy flow. 
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With a specific electricity consumption of 0.25 kWh/Nm3 of air for air 
compression to operating pressure (up to 100 bar) [9], it is possible to obtain 65% of 
the electricity generated by the expansion device in the compressed air energy storage. 
If oxygen (20.9% content) is taken for gasification, the expected efficiency of 
electricity generation will be 50%. 

Thus, when 0.55 Nm3 of air is compressed to 100 bar, 0.12 kWh will be 
consumed and 0.06 kWh of electricity will be generated per 1 kg of fuel, while 0.144 
kg of oxygen will be produced. 

Total balance per 1 kg of fuel: 
Electricity consumption for water electrolysis is 0.972 kWh 
Electricity consumption for air compression is 0.120 kWh 
Compressed air electricity generation is 0.060 kWh 
Production of hydrogen is 0.0195 kg 
Thermal energy production is 6.0 MJ (1.667 kWh)  

The choice of syngas cleaning system after oxygen gasification of solid fuel 
depends on the fuel used and the applied technology. A positive aspect of the above-
mentioned gasification technologies is the separation of ash or slag from gas already 
in the gasifier. synthesis gas can be cleaned in different exhaust gas cleaning systems, 
which must ensure compliance with the requirements of Directive 20210/75/EU on 
industrial emissions. [10] 
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Due to the energy and environmental crisis in the world there is a growing 
interest in more economical and environmentally friendly fuel combustion. Therefore, 
recently there has been a significant number of studies of furnace processes for high-
temperature and medium-temperature furnaces. However, at the same time, there is a 
lack of understanding of the organization of furnace processes in low-power furnaces 
operating in the range of low temperatures. The problems of effective organization of 
furnace processes in these furnaces were faced by world manufacturers of baking 
lines for the food industry. An important stage of the work was the study of standard 
PP operating in pulse mode. Pulse mode is one of the main operating modes of ovens, 
which appeared as a result of the limited range of operating regulation of existing PP. 
As a result of the research, the features of the use of existing vortex and microflame 

215 
 

combustion technologies in these cases and ways to improve the efficiency of low-
power furnaces were revealed. 

 
У зв'язку з енергетичною та екологічною кризою у світі зростає 

зацікавленість у більш економічному та екологобезпечному спалюванні палива. 
З проблемами ефективної організації топкових процесів в печах малої 
потужності, працюючих в діапазоні низьких температур, зіткнулися світові 
виробники пекарських ліній для харчової промисловості.  

Одним із аспектів підвищення рівня ефективності є вдосконалення стадій 
робочого процесу пальникових пристроїв (ПП): роздача пального в потоці 
окислювача, утворення паливної суміші, підпал паливної суміші, стабілізація 
процесу горіння та формування полів швидкості, температури та концентрації 
продуктів спалювання. Це дає змогу: 
 знизити споживання газу за рахунок зменшення питомих витрат, що 

позначиться на зниженні собівартості продукції;  
 гарантувати температурну рівномірність у топковому просторі, що підвищить 

якість продукції;  
 покращити екологічні показники роботи печі до рівня міжнародних норм;  
 підвищити надійність роботи пічного обладнання, що відчутно позначається 

на збільшенні його міжремонтного періоду. 
З метою підвищення рівня ефективності організації топкового процесу в 

печах з виробництва кексів та вафель до науково-виробничого підприємства 
(НВП) «СНТ» звернулося керівництво компанії «HAAS FOOD EQUIPMENT 
GmbH» – однієї з найбільших у світі виробників низькотемпературних 
кондитерських печей, фабрики якої розташовані на п'яти континентах. 

Для вирішення поставлених завдань сформульовані наступні етапи робіт: 
 організація та проведення ретельних еколого-теплотехнічних досліджень 

топкового процесу промислового зразка печі зі штатними ПП, працюючими в 
імпульсному режимі; 
 розробка та створення експериментального стенда для дослідження модулів 

ПП на основі струменево-нішевої системи (СНС); 
 розробка методики експериментальних досліджень :  
 штатних пальників вихрового типа, що працюють в імпульсному режимі 

(екологічні характеристики, повнота вигорання, стійкість горіння); 
 робочого процесу модуля ПП (стійкість горіння, діапазон регулювання, 

довжина факела, поля температури); 
 пальникового пристрою в лабораторних умовах (стійкість горіння, діапазон 
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регулювання, довжина факела, поля температури). 
 проведення експериментальних досліджень модулів ПП на основі СНС; 
 проведення математичного моделювання робочого процесу модулів ПП на 

основі СНС; 
 розробка та експериментальне дослідження еколого-теплотехнічних 

характеристик робочої моделі ПП на основі СНС; 
 проведення комплексних еколого-теплотехнічних досліджень топкового 

процесу низькотемпературної печі, організованого за допомогою нового ПП, 
що реалізує основні засади струменево-нішової технології. 

Методики, що використовуються у наших дослідженнях, багато років 
розроблялися, апробовувалися та вдосконалювалися у лабораторії горіння 
теплоенергетичного факультету Київського політехнічного інституту [1, 2]. 

Дослідження на датській фабриці HAAS-MEINCKE проводилися на трьох 
робочих режимах дослідної низькотемпературної печі зі штатним класичним 
пальником вихрового типу. Теплова потужність печі для випічки кексів 
знаходиться у діапазоні від 35 кВт до 200 кВт. Для цього пальниковий пристрій, 
що забезпечує організацію ефективного топкового процесу досліджуваних 
режимів роботи печі повинен мати коефіцієнт регулювання (Кр) близько до 10 і 
забезпечувати температурний рівень у топковому просторі в діапазоні від 
180 °С до 220 °С залежно від технологічного режиму роботи печі. 

У зв'язку з необхідністю досягнення широкого діапазону зміни теплової 
потужності, пальниковий пристрій, будучи обмеженим недостатнім діапазоном 
коефіцієнта робочого регулювання, працював в імпульсному режимі. Тобто 
робота пальника складалася з циклів, що постійно чергуються: включення та 
вимикання пальника – залежно від досліджуваного режиму, приблизно раз на 
2,5 хвилини. На основі отриманих результатів досліджень були визначені дані 
цикли в масиві даних і кожен з них був детально описаний. 

Для визначення якості процесу спалювання газу в ПП вихрового типу в 
імпульсному режимі розглянемо виміряні дані за показаннями коефіцієнта 
надлишку повітря «Lambda», отриманому під час вимірювання 
газоаналізатором Testo 330 – 2L у часовому інтервалі (Рис. 1) першого режиму. 
Відбір проб продуктів згоряння у вихлопному газоході для газового аналізу 
здійснювався інтегруючим зондом, що забезпечував усереднення показників. 

З побудованого графіку видно, що кожному часовому інтервалу режиму 
відповідає певна кількість ідентичних між собою циклів. Для визначення 
роботи ПП в кожному з відрізків циклу (насамперед щодо витрати газу), нами 
бралися часові інтервали виміру кожного з характерних проміжків. Потім, за 
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даними щосекундного вимірювання газу, визначалася витрата газу на даному 
інтервалі.  
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Таким чином, наші дослідження, проведені на промисловій кондитерській 
печі фабриці «HAAS-MEINCKE», дали повну характеристику роботи ПП в 
імпульсному режимі: 
 нестабільні показники температурного рівня, що впливають на якість 

виробленої продукції; 
 неповне спалювання палива; 
 низький рівень екологічних показників (високий рівень емісії токсичних 

речовин: СО, CH4); 
 вузький діапазон регулювання теплової потужності; 
 вплив на надійність роботи печі через часті відключення ПП, що приводить 

до передчасного зношення елементів системи контролю и регулювання роботи 
печі.  

Висновки: наші дослідження традиційних, поширених пальникових 
пристроїв, що використовуються у даних низькотемпературних печах, 
підтвердили недоліки застосування в цих випадках існуючих вихрових 
технологій спалювання, працюючих в імпульсному режимі. Огляд сучасних 
технологій показав, що існує струменево-нішева технологія [3–7] спалювання 
газу, яка може дозволити організувати ефективний топковий процес для печей 
малої потужності, працюючих у діапазоні низьких температур.  

Результати проведених нами досліджень і створений на базі даних 
результатів новий тип паливних пристроїв може бути високоефективною 
альтернативою ПП вихрового типу, що використовуються в імпульсному 
режимі в промислових печах більшої потужності та різного застосування. 
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H2 – containing process gases (like coke-oven gas) and the engineering novelty 
owing to modern combination the H2 fuel with the natural gas or using the 100% 
“green hydrogen” injection into the natural gas within the pipelines. 

The problem of using the fuels containing H2 (mixed gases MG) and other 
hydrogen compounds is relevant to the detonation (explosion) phenomenon and the 
fire hazard. That’s why the firing system for H2 combustion processes is 
accomplished as usually upon the principle of non-premixed burning. This approach 
mostly concerns the industrial furnaces, equipped with the burners of great thermal 
capacity for the plants in steelmaking particularly for DRI (direct reducing iron) 
systems operating with 100% hydrogen.  

Another type of the burners – the premixed ones for using in municipal sector – 
is presented by atmospheric burners of bunsen type.  

In general the following groups of characteristics of mixed H2 / CH4 gas fuels 
have been proposed: 
 The versatilities of properties on combustion technique being presented by  
- code for laminar burning velocity (LBV) computing based upon GRI-Mech 3.0 

kinetic mechanism. The LBV are computed with an account of composition the 
fuel gas and oxidant – mainly an air, their parameters and based on an air 
excess factor λ or the Fuel Equivalence Ratio ϕ = 1 / λ;  

- code for calculation the ignition delay time (IDT) to evaluate the ignition (auto-
ignition) temperature. 

 The set of principal energetic (power) properties unites the second group of the 
most important characteristics of fuels. The following ones have been included into 
the number of properties the H2 –containing MG fuels been chosen and collected by 
our numerical analysis: combustion heat of MG, high Qh and low Ql, both mass and 
volumetric values; Wobbe numbers, high Woh and low Wol; theoretical (adiabatic) 
combustion temperature TT; methane number MN. 

The numerical calculations have been carried out with the enumerated 
combustion and thermal properties for the methane-hydrogen mixed gases MG as a 
fuel in the range of hydrogen content [H2] = 0 – 100% by some alterations of an air 
excess factor 0.6 ≤ λ ≤ 2.0 under standard initial conditions (T0 = 298 K, 
p0 = 0.101325 MPa). 

Laminar burning velocity SL for the fuel-air mixtures has been computed for 
combustion process with H2 / CH4 mixtures  firing within an air oxidant, by variation 
of MG composition and λ value has been provided using the GRI-Mech 3.0 
combustion kinetic mechanism and due validation the computed data with 
experimental values taken from literature sources.   
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На сучасному етапі енергопостачання в Європі та з урахуванням планів і 
прогнозної оцінки джерел паливо- і енергопостачання на найближчі 
десятиріччя водень відносять до складу відновлюваних джерел (renewable 
energy sources in industry and technologies) [1]. Особливі надії покладаються на 
використання “зеленого водню” та «відновленої електрики» за рахунок 
процесів електролізу [1]. Обмеженість альтернативних джерел енергії в ЄС, 
зокрема в Німеччині, планується компенсувати імпортом водню з-закордону 
[1, 2], в т. ч. з України. 

Власне виробництво [H2] в Німеччині останні роки практично не 
змінюється. Так, протягом 2010–2021 рр. відхилення від усередненого значення 
по окремих роках не перевищувало ± 5–10% [3]. 

До цього часу накопичений значний багаторічний досвід використання 
палив із вмістом H2, починаючи від альтернативних газів переробки твердого 
палива (вугілля). Значний вміст H2 (до 60%) характерний для коксового газу, 
що багато десятиріч використовується в металургійному виробництві в якості 
пічного палива. Майже вікові традиції має виробництво міського газу шляхом 
газифікації вугілля, що дозволяє одержати паливо, яке містить до 60% H2 у 
сполученні з CO, CH4, N2 (компанія Walter Dreizler GmbH, Німеччина [1]). 

Воденьмісткі палива та їхні властивості є об’єктом досліджень в ЄС, перш 
за все – в Німеччині (Gas- und Wärme-Institut Essen e.V.) [4], США (Gas 
Technology Institute GTI-Energy, Argonne National Laboratory) [5], в країнах 
Південно-Східної Азії, в т. ч. Японії та Китаї. Визначення властивостей газових 
палив (H2-містких, включаючи метано-водневі) проводиться в Інституті газу 
НАН України з використанням сучасних механізмів горіння та програмних 
засобів розрахунку термодинамічно рівноважних продуктів згоряння: FUELS, 
TERRA, CANTERA. 

Характеристики воденьмістких палив. 
1. Водень – високореакційне паливо, яке характерно значними 

швидкостями поширення полум’я. На рис. 1 представлені розрахункові 
залежності, пов’язані з визначенням ламінарної швидкості горіння (LBV) SL для 
метановодневих сумішей з вмістом водню в паливі: 100% (а); 0–100% (б); 40% 
(в); 0–100% (г) – в залежності від складу газоповітряної суміші – коефіцієнту 
надлишку повітря λ або зворотнього параметру – надлишку палива ϕ = 1 / λ. 

Наші розрахункові дані, одержані з використанням кінетичного механізму 
GRI-Mech 3.0, порівнюються з експериментальними даними, зібраними в 
літературних джерелах [6]. Таке співставлення демонструє чудове якісне та 
задовільне кількісне співпадіння (відхилення з даними Hermanns [7], наприклад 
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не перевищують ± (1–7)%. 
Визначено, що максимальна LBV для Н2 – повітряного полум’я відповідає 

“багатим” сумішам з λ ≈ 0,6. Для подібних сумішей LBV водневого полум’я 
може перевищувати SL при спалюванні метану в 20 разів (рис. 1, а). 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рис. 1. Залежність швидкості ламінарного горіння SL, см/с, сумішевого метано-
водневого палива з атмосферним повітрям. 

а) – від коефіцієнту надлишку повітря λ при співставленні зі спалюванням 
метану CH4; б) – від вмісту водню [H2],% об., при варіюванні коефіцієнту 

надлишку повітря λ; в) – від коефіцієнту надлишку палива (Fuel Equivalence 
Ratio) ϕ = 1/ λ при горінні суміші 60%CH4 + 40%H2. Validation з використанням 

експериментальних даних: ▹ Yu; ✳ Haniff; ▿ Tanoue; × Huang;  Hermanns; 
г) – залежність максимальної швидкості горіння SL,max метано-водневої суміші з 

сухим повітрям від вмісту [H2], % об., в паливному газі (крива 2). Крива 1 – 
вміст [H2], % об., в паливному газі, який відповідає SL,max 
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Схильність до виникнення детонації при використанні різних палив 
ілюструється метановим числом MN, величина якого для метану становить 100, 
а для водню – 0 (рис. 2). Вказане значення MN для водню свідчить про 
відсутність для Н2-повітряних сумішей здатності протистояти детонації. В той 
же час окремі палива визначаються MN > 100, що демонструє підвищену 
противибухову ознаку для СН4, розбавленого наполовину інертними газами 
(N2, CO2), а також альтернативними паливами з біовідходів: харчових (digester 
gas), звалищних (landfill gas) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Залежність метанового число газів MN, від вмісту [CH4]/[H2]  

в паливному газі 

2. Основну групу характеристик складають енергетичні показники: 
теплоти згоряння палива та відповідні числа Воббе. Число Воббе – 
характеристика для порівняння теплових потужностей систем 
енергопостачання та пальникових пристроїв при фіксованому тиску палива. 

На рис. 3 представлені теплоти згоряння Qh та Ql на одиницю маси (1 кг) та 
об’єму (1 нм3), тобто для нормальних умов (0 °C), незважаючи на те, що 
визначення теплот реакції та відповідно – теплот згоряння як таких – 
виконується для стандартних умов (25 °C = 298 K). Числові значення Qh, Ql 
(рис. 3), теоретичних температур реакції ТТ та чисел Воббе Woh, Wol (рис. 4) 
додатково наведені в табл. 1. 
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a) б) 

Рис. 3. Залежність теплоти згоряння, вищої Qh (1) та нижчої Ql (2), метано-
водневої суміші з сухим повітрям від вмісту [H2], % об., в газовому паливі: 

a – масової, МДж/кг; б – об’ємної, МДж/нм3. 

 

 

Рис. 4. Залежність числа Воббе об’ємного: вищого Woh (1) та нижчого Wol (2), 
МДж/нм3, від вмісту [H2], % об., в газовому паливі. 

Таблиця 1. Енергетичні та вогнетехничні характеристики сумішевого метано-
водневого палива в залежності від долі водню в газовому паливі, % об. При 

стандартних вихідних умовах (температурі T0 = 298,15 K, тиску 
p0 = 0,101325 МПа). 

H2,  
% об. 

CH4,  
% об. 

TT,  
K 

Ql,  
МДж/кг 

Qh,  
МДж/кг 

Wol, 
МДж/нм3 

Woh, 
МДж/нм3 

1 2 3 4 5 6 7 
0 100 2228 50,03 55,51 44,08 48,92 
10 90 2232 50,99 56,70 42,92 47,73 
20 80 2238 52,16 58,14 41,75 46,54 
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1 2 3 4 5 6 7 
30 70 2244 53,60 59,92 40,57 45,35 
40 60 2251 55,43 62,18 39,39 44,18 
50 50 2261 57,83 65,14 38,23 43,06 
60 40 2272 61,12 69,19 37,13 42,04 
70 30 2287 65,88 75,07 36,16 41,20 
80 20 2308 73,42 84,37 35,47 40,76 
90 10 2337 87,14 101,30 35,45 41,21 
100 0 2383 119,96 141,79 37,47 44,29 

Висновки.  
1. В розвиток перспективного напряму паливопостачання, що забезпечує 
попередження кліматичних змін та декарбонізацію довкілля за умови 
безпекового використання палива запропоновані дві групи характеристик 
метановодневих палив: вогнетехнічні та енергетичні. До складу перших 
віднесені швидкості ламінарного горіння та час затримки займання 
(запалювання, самозапалювання). 

В числі безпекових та енергетичних характеристик: метанове число  MN, 
теплоти згоряння: вищі Qh та нижчі Ql, масові та об’ємні; відповідні числа 
Воббе Woh, Wol, теоретична (адіабатна) температура горіння ТТ. 
2. Розроблена методологія комп’ютерних розрахунків та виконано чисельний 
аналіз з визначенням  
– характеристик горіння та вибухонебезпечності: MN, SL, τing;   
– теплоенергетичних характеристик Qh, Ql, Woh, Wol, ТТ в залежності від долі 

водню в сумішевому газовому паливі CH4/H2 та співвідношення 
окислювач : паливо (коефіцієнту надлишку повітря). 

3. В якості визначальних умов розрахунку термічних (енергетичних) 
характеристик прийняті стандартні: T0 = 298,15 K, p0 = 0,101325 МПа. 
Розрахункова об’ємна місткість палива – нормальна – 1 нм3 (0 °С = 273 K). 
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водневої суміші з сухим повітрям від вмісту [H2], % об., в газовому паливі: 

a – масової, МДж/кг; б – об’ємної, МДж/нм3. 

 

 

Рис. 4. Залежність числа Воббе об’ємного: вищого Woh (1) та нижчого Wol (2), 
МДж/нм3, від вмісту [H2], % об., в газовому паливі. 

Таблиця 1. Енергетичні та вогнетехничні характеристики сумішевого метано-
водневого палива в залежності від долі водню в газовому паливі, % об. При 

стандартних вихідних умовах (температурі T0 = 298,15 K, тиску 
p0 = 0,101325 МПа). 

H2,  
% об. 

CH4,  
% об. 

TT,  
K 

Ql,  
МДж/кг 

Qh,  
МДж/кг 

Wol, 
МДж/нм3 

Woh, 
МДж/нм3 

1 2 3 4 5 6 7 
0 100 2228 50,03 55,51 44,08 48,92 
10 90 2232 50,99 56,70 42,92 47,73 
20 80 2238 52,16 58,14 41,75 46,54 
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1 2 3 4 5 6 7 
30 70 2244 53,60 59,92 40,57 45,35 
40 60 2251 55,43 62,18 39,39 44,18 
50 50 2261 57,83 65,14 38,23 43,06 
60 40 2272 61,12 69,19 37,13 42,04 
70 30 2287 65,88 75,07 36,16 41,20 
80 20 2308 73,42 84,37 35,47 40,76 
90 10 2337 87,14 101,30 35,45 41,21 
100 0 2383 119,96 141,79 37,47 44,29 
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reconstruction of energy facilities: conversion to non-project coal, co-combustion of 
different types of solid biofuels with coal, heat generator for producing combustion 
products for use in the drying system of hydrolysis lignin ets. 

 
До початку активної фази війни Україна послідовно брала на себе все 

більш амбітні зобов’язання з переходу на безвуглецеву енергетику. В 
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Енергетичній стратегії України на період до 2035 року ставилась задача 
поступового збільшення частки відновлюваних джерел (ВЕС, СЕС, ГЕС) при 
зменшенні частки вугілля до 12% для використання на ТЕС та ТЕЦ. Урядом 
проголошувалось повне припинення видобутку вугілля та закриття вугільної 
енергетики спочатку до 2050, а далі навіть до 2035 року, з переведенням ТЕЦ 
на використання більш екологічно чистого газу, в перспективі – з 
впровадженням водневої енергетики. Відповідно, дослідження та розробки, 
пов’язані з розвитком безвуглецевої енергетики, розглядались як пріоритетні, а 
пов’язані з розвитком теплової енергетики на вугіллі та інших видах місцевого 
твердого палива, в тому числі із забезпеченням їх екологічної чистоти – як 
малоперспективні. 

Війна суттєво змінила умови функціонування та розвитку енергетичної 
галузі. Зокрема: 
 значна частина генеруючих потужностей, в тому числі АЕС, ВЕС та СЕС, 

опинилась на тимчасово окупованій території, а багато ТЕС, ТЕЦ, котелень 
(табл. 1), мереж газо- і теплопостачання на звільненій території зруйновані; 

 частина місць видобутку вітчизняного газу опинилась або на окупованих 
територіях, або в небезпечному наближенні до зони бойових дій;  

 поставки з РФ та Білорусі, які до війни складали основну частину імпорту 
енергетичного вугілля, повністю припинились; 

 з урахуванням відмови Європи від поставок російського газу слід очікувати 
обмеження обсягів та значне подорожчання імпорту газу в Україну. 

Ще у березні Українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ) 
заявляла, що під загрозою знищення перебуває половина «зеленої» генерації 
України. При цьому, за даними асоціації, в областях із активними бойовими 
діями розташовано майже 90% ВЕС, 37% наземних, 35% дахових/фасадних 
СЕС (табл. 1).  

Таблиця 1. Розподіл операційної потужності об’єктів електрогенерації [1] 
Об’єкт 

електро-
генерації 

Операційна 
потужність, 

МВт 

Зруйнована 
потужність, 

% 

Потужність на 
окупованих 

територіях, % 

Наявна 
потужність, 

% 
АЕС 13940 0 43 57 
ТЕЦ 5867 10 12 77 
ТЕС 11197 4 50 46 
ГЕС 4837 0 7 93 
СЕС 6067 14 18 69 
ВЕС 1583 0 94 6 

Всього 43491 4 35 61 
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Теплових електростанцій в Україні на сьогодні стабільно працює лише 5 – 
Ладижинська, Добротвірська, Бурштинська, Придніпровська (4 блоки по 
150 МВт переведені на газове вугілля), та Трипільська (3 блоки по 300 МВт 
переведені на газове вугілля). Робота Криворізької (1 блок 300 МВт, 
переведений на газове вугілля), Зміївської (3 блоки по 200 МВт переведені на 
газове вугілля), Слов’янської та Курахівської ТЕС ускладнена або 
унеможливлена постійними обстрілами. Порівняно з 2020 р. (табл. 2) це означає 
недовироблення понад 60% електроенергії тепловою генерацією.  

Таблиця 2. Вироблення електроенергії вугільними ТЕС у 2020 р. [2] 

ТЕС Вироблення ел. енергії,  
млн кВт∙год % 

Трипільська 2817,9 7,2 
Зміївська 3493,6 8,9 
Вуглегірська 3709,0 9,4 
Слов'янська 3107,2 7,9 
Запорізька 5050,6 12,9 
Придніпровська 1421,2 3,6 
Криворізька 2123,1 5,4 
Луганська 1487,7 3,8 
Курахівська 5191,9 13,2 
Ладижинська 2892,5 7,4 
Добротвірська 1608,3 4,1 
Бурштинська 6352,7 16,2 
Всього 39255,7 100,0 
Окуповано 10247,3 26,1 
Робота неможлива або ускладнена через 
постійні обстріли 

11792,7 35,4 

Руйнування від ракетно-бомбових ударів РФ зазнавали як вугільні, так і 
газомазутні ТЕЦ. Найбільше постраждали (до 70% руйнувань) газомазутні 
Кременчуцька та Охтирська ТЕЦ. Зупинені через бойові дії і частково 
пошкоджені ТЕЦ Есхар, Краматорська ТЕЦ. Захоплені ворогом ТЕЦ 
Авдіївського цементного заводу, Алчевського меткомбінату, Миронівська ТЕЦ. 
Ряд ТЕЦ все ж мають перспективи швидкого відновлення: так, Чернігівська 
зараз відновлюється шляхом локальної заміни паливоподачі, 
електрообладнання; зруйнована турбіна №1 в цьому році не буде відновлена, 
але будуть працювати турбіни №№ 2 та 3.  

З початком повномасштабного вторгнення в зоні окупації опинились 
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також деякі підприємства вугледобувної галузі (табл. 3). Для покриття дефіциту 
палива ТЕС отримують вугілля з Польщі, Австралії, Колумбії. Технологічні 
показники цього вугілля часто не відповідають проектним вимогам існуючих 
котлоагрегатів. 

З огляду на повну неможливість поставок в Україну антрациту і пісного 
вугілля, до початку опалювального сезону виконуються реконструкції з 
переведенням на газове вугілля: 3 котлів Сумської ТЕЦ по 87 т пари на годину 
(за технічними рішеннями Харківського ЦКБ), 3 котлів Дарницької ТЕЦ по 
220 т пари на годину (за технічними рішеннями ІТЕТ НАН України). На 
Трипільській ТЕС ІТЕТ НАН України виконує науковий супровід спалювання 
непроектних палив з Австралії та Колумбії, окремо або у складі паливних 
сумішей.  

Таблиця 3. Вугільні підприємства, що знаходяться в окупації з 24.02.2022 
Підприємства Марка вугілля Видобуток у 2021 р., тис. т 

Донецька обл.   
ДП ш/у Південнодонбаське №1 ДГ 215,5 
ДП "Шахта ім.М.С.Суграя" Г(Г2) 466,3 
ДП "ВК Краснолиманська" Г(Г2) 23,6 
ТОВ Краснолиманська Г(Г2) 287,1 
Всього Донецька обл.  992,5 
Луганська обл.   
ДП "Первомайськвугілля" Г(Г2) 171,3 
АТ "Лисичанськвугілля" ДГ 86,3 
Всього Луганська обл.  257,6 
Всього  1250,1 

Слід згадати, що в ІТЕТ НАН України за останні роки розроблені та 
впроваджені проекти з маловитратної реконструкції та оптимізації 
паливовикористання енергооб’єктів, які багато в чому сприяли стабільності 
енергетичної інфраструктури країни у передвоєнні та навіть у воєнні часи. 
Йдеться про переведення на газове вугілля антрацитових котлів Трипільської та 
Слов’янської ТЕС, Миронівської ТЕЦ, повністю завершені передпроектні 
проробки для котлів блоків 300 МВт Зміївської ТЕС, про технічні рішення та 
досвід спалювання на Зміївській, Трипільській, Слов’янській, Криворізькій 
ТЕС, на Краматорській, Дарницькій, Чернігівській, Черкаській, Сумській, 
Калуській ТЕЦ непроектних палив з ПАР, США, Казахстану та інших країн, 
виготовлення та успішного спалювання паливних сумішей з непроектним 
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також деякі підприємства вугледобувної галузі (табл. 3). Для покриття дефіциту 
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вугіллям, нафтовим коксом, відходами вуглезбагачення та матеріалом 
золовідвалу.  

В галузі промислової теплоенергетики розроблено проект реконструкції, 
виконано успішний запуск, пусконалагодження та здачу в експлуатацію усіх 
чотирьох котлів «Радіант» на ТЕЦ Хоростківського підрозділу ПрАТ 
«Радехівський цукор». Котли працюють в автоматичному режимі окремого чи 
спільного спалювання вугілля та біопалива. Із застосуванням наробок Інституту 
у цьому році впроваджено технологію переведення з газу на вугілля та/або 
гранули з біопалива 4 котлів (Козівський, Шепетівський та Радехівський 
цукрові заводи) зі збільшенням паропродуктивності понад проектну. Спільне 
спалювання, що впроваджено за нашою участю, дозволяє зменшити 
споживання газу та забезпечити роботу Гайсинського та Крижопільського 
цукрових заводів. Розроблений та протягом року експлуатується 
теплогенератор для одержання продуктів згоряння в системі сушіння 
гідролізного лігніну. У теплогенераторі здійснюється спалювання лігніну в 
циліндричній циклонній камері, яка умовно розділена на камеру згоряння й 
камеру охолодження. На виході з камери встановлений горизонтальний циклон 
для виводу шлаків.  

Крім того, готові до впровадження проекти по залученню в енергетику 
біопалив, які в умовах дефіциту вугілля та газу набувають значної актуальності. 
Так, розроблений проект зі спільного спалювання різних видів твердого 
біопалива з вугіллям для котла ТПП-210А. Оптимальна частка біомаси, яка 
інтенсифікує спалювання вугілля, але не вимагає суттєвих модифікацій 
пальникового пристрою та котла, складає 8–12%, при цьому знижується 
концентрація оксидів сірки, азоту та вуглецю у відхідних газах. Розроблено 
технічні рішення, які дозволять додатково спалювати торф в пиловугільних 
котлоагрегатах для диверсифікації джерел палива. Моделювання у програмі 
ANSYS FLUENT процесів у топці котла ТПП-210А при його роботі на газовому 
вугіллі з додаванням торфу показало високу ефективність використання палива. 
Розроблено конструкції двох вихрових передтопків (горизонтального і 
вертикального) для повного заміщення вугілля біомасою у вугільних котлах 
ДКВР паропродуктивністю 2,5 т/год або для часткового заміщення вугілля в 
котлах паропродуктивністю 4, 6,5 та 10 т/год.  

Загалом, дослідження та розробки ІТЕТ НАН України є прикладом 
відповіді академічної науки на виклики, що з’явились в енергетичній галузі у 
зв’язку з російською агресією, і мають значні перспективи використання і в 
повоєнний час. 
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опалення, які б максимально ефективно використовували вже наявні 
енергетичні ресурси. Це зумовлено обмеженням доступності та зростанням 
вартості енергетичних ресурсів внаслідок повномасштабного вторгнення Росії 
за підтримки Білорусі, яке розпочалось 24 лютого 2022 року. Це вторгнення є 
складовою російського вторгнення з 2014 року, коли Росія тимчасово 
окупувала Крим та частини Донецької та Луганської областей.   

Внаслідок повномасштабного вторгнення відбулось значне внутрішнє 
переміщення жителів України, і для частини внутрішньо переміщених осіб 
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тимчасовим помешканням стали модульні будинки, які опалюються 
електричними опалювальними приладами. Також зараз в Україні відбулось 
різке зростання попиту на електричні опалювальні прилади [1], що, зокрема 
викликано очікуваннями споживачів російських ударів по інфраструктурі 
централізованого опалення (такі атаки вже мали місце).  

Використання електричних опалювальних приладів прямої дії може бути 
виправданим за умови їх обмеженого використання протягом короткого 
періоду часу, за якого висока вартість енергоспоживання компенсуватиметься 
загальною малою кількістю спожитої енергії та низькою вартістю самих 
приладів. В іншому випадку – за тривалого використання електричних 
опалювальних приладів прямої дії або ж використання виключно їх в якості 
опалювальних приладів – стає очевидним їх недолік, а саме відбувається значне 
зростання навантаження на електромережу; масове одночасне використання 
опалювальних приладів прямого нагріву саме по собі формує пік навантаження 
на електромережу та умови для розвитку різних аварійних ситуацій [2]. 

За таких умов стає раціональним та економічно обґрунтованим 
використання приладів акумуляційного електроопалення. Ці прилади мають 
значно більшу вагу та в декілька разів більшу товщину, ніж прилади прямого 
електроопалення, проте залишаються досить компактними для використання в 
житлових приміщеннях [3]. 

Внаслідок наявності акумуляційного блоку (для накопичення теплоти), 
вентилятора (для ефективного регулювання тепловіддачі від приладів), більшої 
потужності електричних нагрівачів, вартість таких приладів буде завжди 
вищою за вартість електричних опалювальних приладів прямої дії з 
аналогічною тепловіддачею. Проте ця обставина компенсується можливістю 
накопичувати теплову енергію в період дії пільгового тарифу на 
електроенергію [4, 5]. 

Тут постає нова задача, формулювання якої стало доступним завдяки 
значному розвитку систем автоматизації та систем обміну даними щодо 
наявності надлишку виробництва електроенергії. Раніше, за відсутності 
гнучкого регулювання вартості електроенергії протягом доби, прилади 
розраховувались за умови накопиченням теплоти протягом нічного періоду 
доби, який апріорі вважався часом спаду споживання електричної енергії, та 
витратою накопиченої теплоти протягом денного періоду часу – при цьому 
тариф на електроенергію вночі відрізнявся від денного лише певним 
фіксованим понижуючим коефіцієнтом. Тобто, коефіцієнт не був гнучким і не 
вбачалось економічної доцільності в корекції споживання електроенергії 
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розраховувались за умови накопиченням теплоти протягом нічного періоду 
доби, який апріорі вважався часом спаду споживання електричної енергії, та 
витратою накопиченої теплоти протягом денного періоду часу – при цьому 
тариф на електроенергію вночі відрізнявся від денного лише певним 
фіксованим понижуючим коефіцієнтом. Тобто, коефіцієнт не був гнучким і не 
вбачалось економічної доцільності в корекції споживання електроенергії 
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залежно від дійсних, а не прогнозованих, показників. 
Сьогодні ж, споживачі можуть використовувати технологію «розумного 
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вже наявні енергетичні ресурси динамічно збільшуючи кількість користувачів 
таких приладів в періоди перевиробництва електроенергії. 

При цьому існують різні стратегії та різні методи програмування 
накопичення теплоти приладами. І вони є предметом значної кількості 
досліджень, присвячених порівнянню різних систем автоматизованого 
регулювання накопичення теплоти [8]. 

Наприклад, часто постає питання про ступінь співвідношення 
використання накопиченої теплоти та теплоти, яка вироблена за межами 
пільгового тарифу та використовуватиметься для забезпечення пікового 
навантаження [8]. Загалом прийнято розподіл на три типи проєктів: з 
виключним використанням накопиченої теплоти; з використанням переважно 
накопиченої теплоти та використанням електроенергії для прямого опалення 
виключно в умовах пікового навантаження; та з використанням накопиченої 
теплоти та використанням електроенергії як за умов пікового навантаження, так 
і меншого навантаження. 

Іншим важливим питанням є визначення тривалості накопичення теплоти. 
Класично, дану задачу розглядають за умови добового циклу, коли частина 
доби використовується для накопичення теплоти, а тепловіддача відбувається 
протягом усієї доби. В умовах дефіциту ресурсів є сенс розглянути 
накопичення теплоти приладом з розрахунку на декілька діб. Хоча це призведе 
до підвищення вартості електричного акумуляційного опалювального приладу, 
більша кількість накопиченої теплоти забезпечить підтримання температурного 
режиму в приміщенні триваліший час, зокрема у випадку переривання 
живлення від основної електромережі. 

Аналогічно, існує задача й переробки вже наявних акумуляційних 
обігрівачів в такі, що будуть здатні працювати з використання технології 
«розумного теплонакопичення» [9].  

Загалом, вже сьогодні в Україні є впровадженими системи 
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електроопалення з використанням акумуляційних обігрівачів, зокрема 
вітчизняного виробництва [3]. Проте за даних умов існує сенс розглянути 
можливість облаштування в них більш сучасних систем автоматизації з метою 
більш ощадливого споживання енергоресурсів. А це, в свою чергу, потребує 
стимулювання споживачів шляхом введення в дію гнучкого регулювання 
вартості електроенергії, що складно реалізувати під час повномасштабного 
російського вторгнення. У перспективі це може бути впровадженим в першу 
чергу для тих споживачів, що вже зараз сплачують за електроенергію за 
ринковими цінами, й відповідно, мають стимул до економії власних коштів. 
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перспективного з точки зору окупності впровадження геотермальних ресурсів. 
В Україні вже існують значні розробки в цьому напрямку, зокрема мапи 
геотермальних ресурсів, що характеризують потенціал петротермальних 
ресурсів [1, 2], гідротермальних ресурсів [3] та поверхневих ресурсів [4], так 
само як і геотермальні атласи, що демонструють потенціал впровадження тих 
або інших геотермальних ресурсів в різних областях України [5]. 

Проте ці оцінки потребують уточнення, зокрема з врахуванням 
можливостей геоінформаційних систем (ГІС), які дозволяють поєднати 
зображення території з інформацією про дану територію. При цьому значна 
увага має приділятись узагальненню отриманої інформації з метою отримання 
прогностичних даних для подальшої розробки геотермальних ресурсів в нових 
районах – і такий підхід використовується вже тривалий час. Наприклад, при 
аналізі перспективних місць з впровадження геотермальних ресурсів ще в 1980-
ті роки були запропоновані емпіричні залежності для визначення температури 
термальних вод залежно від концентрації діоксида кремнію в ній [6]. 

Майбутню роботу з визначення потенціалу впровадження геотермальних 
ресурсів важливо диференціювати залежно від їх призначення: виробництва 
електроенергії чи виробництва теплоти (також є й комбіновані схеми). Оскільки 
в умовах України більшу увагу приділяють розвитку саме геотермальних 
систем теплопостачання, то є сенс обмежитись оглядом класифікації саме 
геотермальних систем теплопостачання, яку переважно провадять згідно типу 
їх ресурсу: петротермальні, гідротермальні та поверхневі ресурси, про які вже 
йшла мова вище. 

Варто зауважити, що при створенні мап, які характеризують потенціал цих 
геотермальних ресурсів, не обов’язково повинні розглядатись лише межі однієї 
держави. Наприклад, при створенні мап для визначення перспективних місць 
розташування геотермальних електростанцій дану задачу вирішують не для 
умов однієї країни, а всього світу. Перевірку якості прогностичних даних 
виконують шляхом порівняння даних, відомих з експлуатації тих чи інших 
геотермальних електростанцій [7]: у разі, якщо певне місце має ефективно 
працюючу геотермальну станцію, то це і є підтвердженням доцільності 
розробленої моделі. 

Побудова мапи перспективних геотермальних ресурсів відбувається 
залежно від параметрів, які характеризують особливості добування та 
споживання геотермальних ресурсів в тій чи інший місцевості [8]. Успішна 
експлуатація геотермальної станції спонукає до виявлення тих її параметрів, які 
сприяли цьому успіху. Проте не всі параметри є рівнозначними. Наприклад, в 
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[9] при оцінці геотермального джерела найбільш впливовими параметрами для 
прийняття рішення були: температура пласту (англ. reservoir temperature), 
товщина пласту (англ. reservoir thickness) та коефіцієнт відновлення 
геотермальної енергії (англ. recovery factor). Зазначимо, що визначення 
коефіцієнту відновлення геотермальної енергії вважається досить складним і 
його неточна оцінка може призводити до значної як переоцінки, так і 
недооцінки геотермального потенціалу місцевості [10]. 

Проте задача може бути й ускладненою. Так, в [11] розглядалась задача 
впровадження геотермальних ресурсів з використанням оператора 
впорядкованого зваженого усереднення (OWA). Завдяки цьому можна було 
врахувати й ступінь ризику при впровадженні геотермального джерела, зокрема 
як сильно ладний був ризикувати інвестор, спираючись на меншу кількість 
даних. Також, там було враховано й вплив тривалості збору даних або ж 
додаткові фінансові витрати, що виникатимуть при зборі цих даних на 
доцільність впровадження проєкту. 

Що стосується геотермальних мап для визначення геотермального 
потенціалу поверхневих ресурсів, то їх точність у випадку [12] оцінювалась в 
20%, а в [13] також значна роль відводилась параметру наявності споживачів 
поблизу місць з найбільшим потенціалом для впровадження геотермальної 
енергії. 

Важливим є й оновлення мап. Наприклад, в [14] було наведено приклад 
проблем, які виникають за використання застарілої мапи з геотермальної 
енергетики, виданої ще в 1970-ті роки, де: не було можливості підтвердити 
представлені там характеристики свердловин; дані було отримано застарілими 
методами з точністю, яка не відповідала практичним потребам; карти мали 
низьку роздільну дальність; не наводилась дані щодо використаного методу 
інтерполяції даних.  

Таким чином, можна зробити висновок про необхідність, оновлення 
геотермальних мап з метою прискорення впровадження геотермальної 
енергетики. Для оновлення слід використовувати більш сучасні методи, що 
мають враховувати, зокрема й такі параметри як економічні ризики та 
швидкість впровадження.  
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зображення території з інформацією про дану територію. При цьому значна 
увага має приділятись узагальненню отриманої інформації з метою отримання 
прогностичних даних для подальшої розробки геотермальних ресурсів в нових 
районах – і такий підхід використовується вже тривалий час. Наприклад, при 
аналізі перспективних місць з впровадження геотермальних ресурсів ще в 1980-
ті роки були запропоновані емпіричні залежності для визначення температури 
термальних вод залежно від концентрації діоксида кремнію в ній [6]. 

Майбутню роботу з визначення потенціалу впровадження геотермальних 
ресурсів важливо диференціювати залежно від їх призначення: виробництва 
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розробленої моделі. 
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сприяли цьому успіху. Проте не всі параметри є рівнозначними. Наприклад, в 
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[9] при оцінці геотермального джерела найбільш впливовими параметрами для 
прийняття рішення були: температура пласту (англ. reservoir temperature), 
товщина пласту (англ. reservoir thickness) та коефіцієнт відновлення 
геотермальної енергії (англ. recovery factor). Зазначимо, що визначення 
коефіцієнту відновлення геотермальної енергії вважається досить складним і 
його неточна оцінка може призводити до значної як переоцінки, так і 
недооцінки геотермального потенціалу місцевості [10]. 

Проте задача може бути й ускладненою. Так, в [11] розглядалась задача 
впровадження геотермальних ресурсів з використанням оператора 
впорядкованого зваженого усереднення (OWA). Завдяки цьому можна було 
врахувати й ступінь ризику при впровадженні геотермального джерела, зокрема 
як сильно ладний був ризикувати інвестор, спираючись на меншу кількість 
даних. Також, там було враховано й вплив тривалості збору даних або ж 
додаткові фінансові витрати, що виникатимуть при зборі цих даних на 
доцільність впровадження проєкту. 

Що стосується геотермальних мап для визначення геотермального 
потенціалу поверхневих ресурсів, то їх точність у випадку [12] оцінювалась в 
20%, а в [13] також значна роль відводилась параметру наявності споживачів 
поблизу місць з найбільшим потенціалом для впровадження геотермальної 
енергії. 

Важливим є й оновлення мап. Наприклад, в [14] було наведено приклад 
проблем, які виникають за використання застарілої мапи з геотермальної 
енергетики, виданої ще в 1970-ті роки, де: не було можливості підтвердити 
представлені там характеристики свердловин; дані було отримано застарілими 
методами з точністю, яка не відповідала практичним потребам; карти мали 
низьку роздільну дальність; не наводилась дані щодо використаного методу 
інтерполяції даних.  

Таким чином, можна зробити висновок про необхідність, оновлення 
геотермальних мап з метою прискорення впровадження геотермальної 
енергетики. Для оновлення слід використовувати більш сучасні методи, що 
мають враховувати, зокрема й такі параметри як економічні ризики та 
швидкість впровадження.  
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рахунок застосування турбулізуючих вставок, оптимізації форми та прохідного 
перетину каналу, утворення відривних областей потоку на ділянках поверхні і 
2) використання розвинених трубчастих або пластинчастих поверхонь, зазвичай, 
шляхом високого ступеня їх оребрення.  

Так, в [1, 2] розглянуті методи створення ефективних поверхонь 
теплообміну для однофазних течій всередині круглих труб та каналів різного 
профілю. Систематизовані результати експериментальних та аналітичних 
досліджень закономірностей інтенсифікації процесів теплообміну та впливу 
макро- і мікроструктури поверхні у вигляді турбулізаторів різної форми та 
розмірів на механізм і характеристики теплообміну. В НТУУ «КПІ ім. Ігоря 
Сікорського» [3] досліджено та запропоновано новий тип розвиненої поверхні 
теплообміну у вигляді ребристих плоскоовальних труб з неповним поперечним 
зовнішнім оребренням. Обґрунтована доцільність застосування таких труб, а 
саме, зменшення аеродинамічного опору і маси оребреної труби без зміни 
теплопередавальної здатності, покращення технології її виготовлення. 

В той же час, особливо актуальними залишаються дослідження в умовах 
внутрішньої задачі для плоскоовльної труби з вставками-інтенсифікаторами. 
Таким дослідженням через різні об'єктивні причини і сьогодні ще приділяється 
недостатня увага. Тому, дана робота присвячена розробці методики та 
створенню експериментальної установки для вивчення інтенсивності 
теплообміну та опору всередині плоскоовальної труби з інтенсифікаторами – 
вставками. Схема експериментальної установки представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема експериментальної установки: 1 – робоча ділянка; 2 – пружинна 

вставка; 3 – штуцер відбору статичного тиску; 4 – дифузор; 5 – сопло; 6 – 
трубка Піто; 7 – вентилятор; АЦП – аналого-цифровий перетворювач; М1, М2 – 
мікроманометри; ПК – персональний комп’ютер; Т – термометр; Вт – ватметр; 

ЛАТР – лабораторний автотрансформатор; СН – стабілізатор напруги 
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Установка представляє собою аеродинамічну трубу розімкненого типу з 
проточним діаметром 36 мм. Робоча ділянка у вигляді плоскоовальної туби, що 
під'єднується до всмоктуючого входу труби через фланець, а пружинна вставка 
2 щільно розташовувалася всередині плоскоовальної труби по всій її довжині. 

Повітря всмоктувалося з лабораторного приміщення і рухалося через 
робочу ділянку, проточну частину та дифузор 4, до якого приєднувався 
витратовимірювальний блок, що складається з сопла 5, спрофільованого за 
лемніскатою діаметром dс = 0,03 м, на виході з якого в одному перетині з 
дренажним отвором на стінці сопла встановлювалась трубка Піто 6. Це давало 
можливість визначати динамічний напір на виході з руби. До витратомірного 
блоку через гофровану трубу приєднувався патрубок всмоктувального 
відцентрового вентилятора типу ДВ – 1КМ з максимальними параметрами: 
витрати G = 0,16 м3/с та напором P = 5000 Па. 

До складу експериментальної установки входять такі вимірювальні 
прилади: 

− Ватметр типу Д5066 класу точності 0,5 використовуються для виміру 
потужності, які подаються на електронагрівач. 

− Мікроманометр типу ММН-240(5)-1,0 класом точності k = 1,0 для 
визначення динамічного та статичного напорів.  

− Барометр-анероїд типу БАММ класу точності 1,0, за допомогою якого 
визначається тиск навколишнього середовища. 

− Ртутний термометр з ціною ділення 0,1 °С для вимірів температури 
повітря на вході в аеродинамічну трубу. 

− Мідь-константанові термопари діаметром дроту 0,2 мм в кількості 11 
штук для вимірювання вихідної температури теплоносія і температурного поля 
стінки дослідної ділянки. 

− Інформаційно-вимірювальний комплекс складався з двох зчитувачів 
типу ICP DAS I-7018 і одного аналогового перетворювача типу ICP DAS I-7561 
з виходом на персональний комп’ютер. 

Схема робочої ділянки і її основні геометричні розміри показані на рис. 2. 

 
Рис. 2. Робоча ділянка плоскоовальної труби. 
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рахунок застосування турбулізуючих вставок, оптимізації форми та прохідного 
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недостатня увага. Тому, дана робота присвячена розробці методики та 
створенню експериментальної установки для вивчення інтенсивності 
теплообміну та опору всередині плоскоовальної труби з інтенсифікаторами – 
вставками. Схема експериментальної установки представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема експериментальної установки: 1 – робоча ділянка; 2 – пружинна 

вставка; 3 – штуцер відбору статичного тиску; 4 – дифузор; 5 – сопло; 6 – 
трубка Піто; 7 – вентилятор; АЦП – аналого-цифровий перетворювач; М1, М2 – 
мікроманометри; ПК – персональний комп’ютер; Т – термометр; Вт – ватметр; 

ЛАТР – лабораторний автотрансформатор; СН – стабілізатор напруги 
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Електронагрівник являє собою намотку з ніхромового дроту діаметром 
0,6 мм. 

В якості інтенсифікаторів використовуються пружинні вставки з мідного 
дроту діаметром 0,5 (рис. 4 (а)) і 1 (рис. 4 (б)) мм. 

  
(а) 

  
(б) 

Рис. 3. Плоскоовальні пружинні вставки-інтенсифікатори з мідного 
дроту діаметрами: а – 0,5 мм; б – 1 мм 

Обробка експериментальних даних проводиться за наступною методикою. 
Швидкість потоку всередині труби: 

Wтр=Wс·(Fс·ρс)/(Fтр·ρтр). 
Середня швидкість потоку всередині сопла: 

Wс=4,43·Kтр((h·Кммн)/ ρ)0,5, 
де h – рівень по шкалі мікроманометра; Кммн – постійна приладу, при якій 
проводяться заміри; ρ = 0,4646·В/(tc+273), В – значення барометричного тиску; 
Kтр = 1. 

Середня температура потоку визначається як середнє арифметичне між 
входом і виходом в трубу, tп = 0,5(tвх+tвих). 

Середня поверхнева температура стінки робочої ділянки: 

tcт = (t1·Н1+t2 Н2+…+ t9 Н9)/(Н1+Н2+…+Н9). 
Підведена потужність P визначається за показниками ватметру, а звідси 

розсіювану питому потужність з урахуванням теплових втрат Qвтр знаходять:  
Q = (P–Qвтр)/Fтр. 

Середній коефіцієнт тепловіддачі: 
=q/t. 
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де t = (tб–tм)/ln(tб/tм) – середній логарифмічний температурний напір. 
Число Рейнольдса: 

Re = (Wтр dек)/ν, 
де ν – кінематична в’язкість повітря, м2/с; dек = 4F/П – еквівалентний діаметр, м. 

Число Нуссельта: 
Nu = (·dек)/, 

де  – коефіцієнт теплопровідності повітря, Вт/м. 
Опір плоскоовальної труби визначається за формулою: 

h = (B–pммн) – (ρтр·W²тр)/2, 
де (B–pммн) – перепад тисків (покази мікроманометра). 

Тому створений експериментальний стенд дозволяє досліджувати 
теплообмін і аеродинамічний опір плоскоовальної труби з інтенсифікаторами 
при граничній умові q=const в діапазоні зміни чисел Рейнольдса (10 – 70) 103.  
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the economy, environmental safety and reliability of burner devices. Some results of 
large-scale exploitation of fuel using facilities based on jet-niche fuel burning 
technology are given. 

 
Ефективність топкових процесів, як відомо, залежить від організації 

робочого процесу пальникових пристроїв, який складається з: роздачі горючого 
у потоці окиснювача, сумішоутворення паливної суміші, займання паливної 
суміші, стабілізації горіння, умов вигорання паливної суміші, формування полів 
швидкостей, температури та концентрації продуктів горіння у топковому 
просторі. Багато уваги в поточному часі приділяється удосконаленню всіх 
елементів робочого процесу: про це свідчить  велика кількість публікацій. 

В пальникових пристроях роздатковий процес паливної суміші 
відбувається струменями газу як вздовж так і поперек потоку окиснювача, і як 
малою кількістю струменів, так і великою кількістю дрібних цівок. На 
рівномірність розподілу палива впливає кількість цівок. Від цього залежить 
якість сумішоутворення паливної суміші. Найбільш поширений спосіб 
інтенсифікації сумішоутворення – завихрювач потоку окиснювача. Завихрювач 
потоку також виконує функцію стабілізатора горіння за рахунок розрідження, 
яке виникло в середині вихрю і підсмоктує гарячі продукти спалювання із 
топкового простору. Необхідно відмітити, що при швидких обертах паливної 
суміші виникають значні масові відцентрові сили, які призводять до розподілу 
суміші у топковому просторі за густиною і це погіршує якість 
сумішоутворення.  

Основними характеристиками робочого процесу пальникового пристрою є:  

повнота горіння 1 втр
р

г н

Q
G Q

  


 

де Qвтр – втрати тепла у пальниковому пристрої від хімічного недопалу у 
навколишнє середовище, стійкість горіння (за швидкості потоку окиснювача 
WB, за коефіцієнтом надлишку повітря α, за теплової потужності QT (яка 
залежить від витрат палива Gг та, таким чином, від тиску палива РГ), 

об’ємна теплонапруженість горіння 
H
P Г
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  [МВт/м3∙год]  

де H
PQ  – нижча теплота горіння одиниці палива, VT – об'єм топкового простору), 
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нерівномірності горіння 
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min, ТГ – максимальне, мінімальне і середньомасове значення 
температури потоку, температурний стан елементів пальникового пристрою 
ТЄ<400 °С. Емісія токсичних речовин (NOx, CO, CO2 та інші) визначається 
нормами для кожного виду вогнетехнічного об’єкту (ВО) та його 
енергетичними параметрами. 

До робочого процесу пальникового пристрою пред’являють вимоги, які не 
можуть бути задоволені при реалізації кінетичного і дифузійного механізмів 
горіння. Так, підвищення термодинамічної ефективності циклу потребує 
високої інтенсивності горіння, якою відрізняється кінетичне горіння 
(заздалегідь перемішаної) суміші.  

Наглядно механізми спалювання можна спостерігати, коли газ горить у 
довгій трубі (Рис 1). Після виходу газової суміші з газового колектору у 
набігаючий потік повітря, відбувається макророзмішування газу з повітрям при 
помітній нерівномірності їх густини. При стабілізації горіння у цій області має 
місце метод дифузійного горіння. При цьому час дифузії набагато більше часу 
хімічної реакції (τдиф ≫ τх.к). Далі відбувається мікродифузійне змішування і 
вирівнювання густини потоку. При цьому час дифузії приблизно рівний часу 
хімічного реагування (τдиф ≈ τх.к). На останньому етапі змішування газового 
палива у трубі можливе тільки за кінетичним горінням. Так як час хімічного 
реагування набагато більший, ніж час дифузії, який прямує до нуля (0≈τдиф≪τх.к).  

 
τдиф≫ τхк   τдиф≈ τхк τдиф≪ τхк 

Рис. 1. До механізму спалювання газу 

Вперше поняття мікродифузійного механізму горіння ввів Д. А. Франк-
Камецький. Під мікродифузійним процесом горіння мають на увазі такий тип, 
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the economy, environmental safety and reliability of burner devices. Some results of 
large-scale exploitation of fuel using facilities based on jet-niche fuel burning 
technology are given. 
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коли пальне роздроблене на окремі малі об’єми, які розподілені у потоці 
повітря (Рис. 1). Ця особлива різновидність турбулентного горіння також 
представлена у роботах. 

У випадку мікродифузійного горіння швидкість протікання реакції 
визначається процесом мікрозмішування. Час реагування горючого і 
окиснювача порівнянний з часом перемішування до горючих концентрацій. 
Визначальну роль грає масштаб дроблення (δ), тобто середній розмір тих 
об’ємів, на які роздроблене горюче в окиснювачі. Структура течії утворюється з 
комірок горючого і окиснювача, які роздроблені пульсаціями турбулентної 
течії. Полум’я переміщується за поверхнею даних комірок. Таким чином, для 
організації мікродифузійного горіння необхідно мати можливість варіювати 
співвідношення швидкості дифузійного змішування і швидкості хімічних 
реакцій. Змінюючи це співвідношення процесу горіння можна досягти таких 
результатів, які характерні для дифузійного чи кінетичного горіння, причому 
граничним випадком підвищення інтенсивності горіння є перехід у кінетичну 
область.  

Наявність стійкого полум’я являється дуже важливою умовою надійної та 
безпечної роботи вогнетехнічних об’єктів любого призначення. При нестійкому 
горінні, на деяких режимах полум’я може «проскочити» всередину пальника, 
або відірватися від нього. В обох випадках виникає загроза вибуху 
газоповітряної суміші при подальшому розпалюванні. Питання стабілізації 
процесів горіння досить реально розглянути у працях. 

Найбільш поширеними засобами стабілізації є вихороутворення 
поганообтічними тілами та завихрювання потомку окиснювача. Вони 
одночасно виконують функції сумішоутворення. До їх недоліків можна 
віднести високий рівень гідравлічного супротиву та схильність до пульсації 
тиску. 

Cучасні пальникові пристрої (ПП) світових брендів в основному 
використовують завихрювачі потоку окислювача. Це стосується також ПП для 
спалювання вугілля (Рис. 2).  

Аналіз експлуатації вогнетехнічних об’єктів (ВО) показує, що сучасні 
пальникові прилади повинні забезпечувати виконання наступних основних 
вимог: 
1. Можливість впливу на всі стадії робочого процесу (сумішоутворення 

пального і окиснювача, займання паливної суміші, стабілізацію процесу 
горіння і формування необхідної якості продуктів горіння). 

2. Надійність розпала і стійкість горіння за мінімально можливій витраті газу. 
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3. Відсутність перевищень дозволеного рівня емісії токсичних речовин (NOx, 
CO, SO2 тощо) у всіх діапазонах навантажень вогнетехнічного обєкта. 

4. Можливість широкого регулювання довжини і світимості факела. 
5. Можливість управління аеродинамічною і концентраційною структурою течії 

продуктів горіння. 
6. Мінімальний аеродинамічний опір як за трактом окиснювача, так і за трактом 

пального. 
7. Простота і надійність регулювання всіх робочих параметрів і зміни режимів 

роботи. 
8. Самоохолодження пальникових пристроїв потоками пального і окисника. 
9. Низький рівень шуму, пульсацій і вібрацій. 
10. Модульність, технологічність і простота виготовлення, низька 

металоємність, відсутність необхідності у дорогих та спеціальних матеріалах. 
 

 
Рис. 2. Завихрювачі потоку окислювача сучасних ПП 

Дослідження робочого процесу ПП, в лабораторії горіння НТУУ «КПІ», 
показали ефективність струменево-нішової системи (СНС) для забезпечення 
цих умов. СНС розміщена на плоскому паливоподавальному колекторі-пілоні і 
є основою однойменних ПП (Рис. 3). На рисунку позначені геометричні та 
режимні параметри системи.  



247246 
 

коли пальне роздроблене на окремі малі об’єми, які розподілені у потоці 
повітря (Рис. 1). Ця особлива різновидність турбулентного горіння також 
представлена у роботах. 

У випадку мікродифузійного горіння швидкість протікання реакції 
визначається процесом мікрозмішування. Час реагування горючого і 
окиснювача порівнянний з часом перемішування до горючих концентрацій. 
Визначальну роль грає масштаб дроблення (δ), тобто середній розмір тих 
об’ємів, на які роздроблене горюче в окиснювачі. Структура течії утворюється з 
комірок горючого і окиснювача, які роздроблені пульсаціями турбулентної 
течії. Полум’я переміщується за поверхнею даних комірок. Таким чином, для 
організації мікродифузійного горіння необхідно мати можливість варіювати 
співвідношення швидкості дифузійного змішування і швидкості хімічних 
реакцій. Змінюючи це співвідношення процесу горіння можна досягти таких 
результатів, які характерні для дифузійного чи кінетичного горіння, причому 
граничним випадком підвищення інтенсивності горіння є перехід у кінетичну 
область.  

Наявність стійкого полум’я являється дуже важливою умовою надійної та 
безпечної роботи вогнетехнічних об’єктів любого призначення. При нестійкому 
горінні, на деяких режимах полум’я може «проскочити» всередину пальника, 
або відірватися від нього. В обох випадках виникає загроза вибуху 
газоповітряної суміші при подальшому розпалюванні. Питання стабілізації 
процесів горіння досить реально розглянути у працях. 

Найбільш поширеними засобами стабілізації є вихороутворення 
поганообтічними тілами та завихрювання потомку окиснювача. Вони 
одночасно виконують функції сумішоутворення. До їх недоліків можна 
віднести високий рівень гідравлічного супротиву та схильність до пульсації 
тиску. 

Cучасні пальникові пристрої (ПП) світових брендів в основному 
використовують завихрювачі потоку окислювача. Це стосується також ПП для 
спалювання вугілля (Рис. 2).  

Аналіз експлуатації вогнетехнічних об’єктів (ВО) показує, що сучасні 
пальникові прилади повинні забезпечувати виконання наступних основних 
вимог: 
1. Можливість впливу на всі стадії робочого процесу (сумішоутворення 

пального і окиснювача, займання паливної суміші, стабілізацію процесу 
горіння і формування необхідної якості продуктів горіння). 

2. Надійність розпала і стійкість горіння за мінімально можливій витраті газу. 

247 
 

3. Відсутність перевищень дозволеного рівня емісії токсичних речовин (NOx, 
CO, SO2 тощо) у всіх діапазонах навантажень вогнетехнічного обєкта. 

4. Можливість широкого регулювання довжини і світимості факела. 
5. Можливість управління аеродинамічною і концентраційною структурою течії 

продуктів горіння. 
6. Мінімальний аеродинамічний опір як за трактом окиснювача, так і за трактом 

пального. 
7. Простота і надійність регулювання всіх робочих параметрів і зміни режимів 

роботи. 
8. Самоохолодження пальникових пристроїв потоками пального і окисника. 
9. Низький рівень шуму, пульсацій і вібрацій. 
10. Модульність, технологічність і простота виготовлення, низька 

металоємність, відсутність необхідності у дорогих та спеціальних матеріалах. 
 

 
Рис. 2. Завихрювачі потоку окислювача сучасних ПП 

Дослідження робочого процесу ПП, в лабораторії горіння НТУУ «КПІ», 
показали ефективність струменево-нішової системи (СНС) для забезпечення 
цих умов. СНС розміщена на плоскому паливоподавальному колекторі-пілоні і 
є основою однойменних ПП (Рис. 3). На рисунку позначені геометричні та 
режимні параметри системи.  



248 248 
 

 

Рис. 3. СНС на плоскому стабілізаторі-пілоні 

Параметри L та L1 визначають якість сумішеутворення; L/H – формує 
вихрову структуру для аеротермічної стабілізації процесу горіння (найбільш 
прийнятні відкриті прямокутні каверни із значенням параметру L/H=3…5); 
dGr – діаметри отворів визначають теплову потужність пальників, а також 
обираються у відповідності до стехіометрії палива; S/d – параметр, який крім 
якості процесів сумішеутворення в зоні стабілізації полум’я визначає 
характеристики гідродинамічної стабілізації процесу горіння (S/d=f(L0)); 

далекобійність струменів hс=f(S/d; d; q), де 
2

2= Г Г

П П

Wq
W




, визначає крок 

розташування та кількість пілонів у пальнику. 
Найбільш сприятливим режимом роботи системи є випадок, коли 

забезпечується ззс=1. Режими при мінімальній та максимальній витраті газу є 
критичними і визначають межі бідного і багатого зриву полум’я, тим самим 
визначаючи умови стійкої роботи пристрою без зриву і проскоку полум’я. 
Гідродинамічний параметр є універсальним критерієм оцінки можливості 
сталої роботи системи. Дослідження показують, що СНС забезпечує 
автомодельність процесу сумішоутворення в широкому діапазоні значень 
гідродинамічного параметра q. При q < 1, виникає ефект Коанда, тобто при 
виході з отворів струмінь «прилипає» до стінки. Максимальне ж значення q 
залежить від величини затінення прохідного перетину каналу та виду 
спалюваного палива (Tаблиця 1). 
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Таблиця 1. Основні режими роботи СНС 
Режим горіння палива Параметри 

 

GГ  GГ
підпал 

0 < q < qкр
I 

ззс  1 
Σ<<ном 

 

GГ = GГ
ном 

qкр
I < q < qкр

II 
ззс = 1 
Σ = ном 

hc = hc 
ном

 

 

GГ > GГ
ном 

Q > qном 

ззс = 1 
Σ < ном 

З використанням результатів експериментальних досліджень робочого 
процесу струменево-нішових модулів та досвіду випробування в складі 
вогнетехнічного об’єкту в промислових умовах розроблені струменево-нішові 
пальникові пристрої (ТУУ 29.2-31750871-002:2008, ТУУ 28.2-31750871-
003:2016). 

Струменево-нішові пальникові пристрої СНТ пройшли паспортизацію в 
ДП «Сертифікаційний центр» на різноманітних ВО на низькому і середньому 
тиску і сертифіковані в діапазоні потужності від 0,1 МВт до 50 МВт. ПП 
серійно випускаються і широко застосовуються на підприємствах України і в 
ряді країн ближнього закордону. З початку 2000-х років до теперішнього часу 
виготовлено і експлуатується на вогнетехнічних об’єктах різного призначення 
кілька тисяч ПП типу СНТ. Перші зразки надійно працюють з 1994 року.  

Пальникові пристрої СНТ встановлюються не тільки на нові ВО але й 
успішно застосовуються при модернізації морально і фізично застарілого 
обладнання, яке знаходилось в експлуатації більше 30–40 років. На основі 
такого підходу модернізовано більше 60 типів та типорозмірів котлів 
(водогрійних, парових, жаротрубних) та контактних водопідігрівачів 
потужністю від 0,3 до 150 МВт. Також модернізовано десятки печей: від міні-
печей для плавки базальту з витратою газу 10 м3/год до 150-метрових 
обертових печей та мартеновських печей з витратою газу більше 5000 м3/год. 
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Рис. 3. СНС на плоскому стабілізаторі-пілоні 
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Досвід експлуатації ПП СНТ показує відповідність сучасним вимогам. 
Крім того, дана технологія дозволяє реагувати на виклики, що з’являються 
перед усією енергетичною галуззю. Це – робота при низьких тисках газу, 
висока ефективність на частковому навантаженні, зниження рівня емісії NOx до 
міжнародних нормативів та інше. 
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This paper presents the possibility of using ozone to convert nitrogen monoxide 
into water-soluble compounds for the processes of reducing NOx emissions with flue 
gases. The dependences of the efficiency of the process of conversion of nitrogen 
oxides to higher oxides on the initial molar ratio O3/NO and the temperature in the 
reaction zone are given. 

 
При певному рівні іонізації атому азоту існує кілька видів оксидів азоту: 

N2O, NO, NO2, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5. Абревіатура NOX зазвичай стосується 
закису азоту N2O, монооксиду азоту NO та діоксиду азоту NO2. Перший є 
парниковим газом, а інші два – шкідливими забруднювачами. Забруднення 
повітря є найнебезпечнішим видом забруднення навколишнього середовища, 
оскільки впливає на екологічну систему. Основним джерелом забруднення 
повітря є процеси згоряння викопного палива, які відбуваються на 
електростанціях і транспортних засобах, та інші процеси спалювання. 
Впровадження жорстких норм викидів NOX [1] та зростання фінансових 
санкцій за їх перевищення вимагає розробки ефективних методів і технологій 
видалення оксидів азоту із відхідних газів енергетичних установок. 

Наразі найпопулярнішими технологіями зменшення викидів NOX є 
селективне каталітичне відновлення (СКВ) та селективне некаталітичне 
відновлення (СНКВ). Ефективність СКВ сильно залежить від початкової 
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концентрації NO2 у димових газах при температурі нижче 300 °C, а СНКВ – 
нижче 850 °C. Більш того, інвестиційні витрати, витрати на обслуговування та 
експлуатацію методу вважаються високими, особливо для енергоблоків 
менших за 300 МВт. На жаль, аміак, який застосовується у СНКВ із сечовини, 
не реагує повністю. Витік аміаку може бути проблемою. 

Іншими методами можуть бути абсорбція, адсорбція, електричний розряд 
тощо. Проте всі вони виявляються недостатніми. Вирішення цієї проблеми було 
вироблено на основі хімії атмосфери та того факту, що монооксид азоту 
становить до 95% загальних викидів NOX при процесах горіння, решта – 
діоксид азоту. Діоксид азоту має більш високу розчинність і тому кращий для 
процесу поглинання. Проведено багато досліджень для того, щоб знайти 
швидкий, ефективний та економічний метод збільшення частки діоксиду азоту 
у продуктах згоряння. Монооксид азоту окислюється у хімічних або фізико-
хімічних процесах. Хімічне окислення здійснюється шляхом додавання 
окиснювача: молекулярного кисню, озону, перекису водню тощо. Нетермічна 
плазма, електронний пучок та ультрафіолетове випромінювання – це фізико-
хімічні процеси, які посилюють швидкість окислення. 

Цікавою альтернативою комерційним методам денітрифікації димових 
газів СКВ і СНКВ є вологі процеси одночасного видалення NOX та SO2. Що 
стосується видалення NOX, то вологі процеси з попереднім окисленням NO 
можна засновувати для поглинання NO2 та вищих оксидів азоту в лужних 
розчинах. Попереднє окислення NO може відбуватися як газовій фазі так і у 
рідкій. Окислення у газовій фазі більш економічне, оскільки можна зробити в 
каналі димових газів. Ефективнішим газоподібним окисником є озон, який 
швидко перетворює NO в NO2. Однак його ефективність залежить від багатьох 
факторів. Один з них це прямий контакт NO і O3 у димових газах. Крім того, 
оскільки озон дуже активний, то він може вступати в реакцію з іншими 
сполуками та швидко розкладатися на твердих поверхнях газоходу й 
суспендованих частинок. 

Огляд робіт, які за останні десять років присвячено використанню озону 
для окислення оксидів азоту і не тільки, вказує на прояв дослідниками інтересу 
до вирішення задачі щодо зменшення викидів забруднюючих речовин. При 
дослідженнях використовуються результати експериментів як на лабораторних 
установках, так і на пілотних. Принципові схеми лабораторних установок 
майже однакові з деякими варіаціями. Для отримання озону переважно 
використовується молекулярний кисень. У даній роботі увага зосереджена на 
використанні озону для окислення монооксиду й діоксиду азоту тому, що вони 
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відповідають за широкий спектр екологічних проблем. 
Дослідження процесу перетворення оксидів азоту проведено на 

лабораторній установці, яка описана в роботі [2]. У реактор-окиснювач 
спрямовуються два потоки: модельний газ із фіксованим складом NO+NO2+N2 
та озоноване атмосферне повітря. Перед подачею у озонатор повітря 
попередньо осушується для підвищення вмісту озону. Через технічні 
обмеження експериментальної установки склад модельного газу та потужність 
озонатора сталі. Для варіації молярного співвідношення початкової 
концентрації озону до початкової концентрації монооксиду азоту (O3ʹ/NOʹ) 
змінюються витрати модельного газу та озонованого повітря таким чином, щоб 
сумарна витрата газової суміші становила 2,0 л/хв. Витрата модельного газу 
задається від 0,25 л/хв до 1,75 л/хв з відповідною витратою озонованого повітря. 
Середня температура суміші газів у реакційні зоні реактора підтримується 
19 °C, 73 °C та 145 °C. 

Головною характеристикою якості процесу окислення є ефективність 
перетворення оксидів азоту у газовій суміші. На рис. 1 показано залежності 
ефективності процесу від молярного співвідношення O3ʹ/NOʹ при різній 
температурі газу у хімічному реакторі лабораторної установки, які отримано 
при проведенні експериментів. 
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Процес перетворення оксидів азоту умовно можна поділити на три 
діапазони: O3ʹ/NOʹ < 1,0, O3ʹ/NOʹ = 1,0…1,5 та O3ʹ/NOʹ > 1,5. На рисунку видно, 
що при співвідношенні O3ʹ/NOʹ < 1,0 ефективність перетворення монооксиду 
азоту не перевищує 87%. Причому поведінка параметру слабо залежить від 
температури газової суміші. Це пояснюється тим, що при підвищенні 
температури швидкість реакцій збільшується, але знижується час проходження 
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реакцій через зменшення часу перебування газів у реакційній зоні. При 
співвідношенні O3ʹ/NOʹ від 1,0 до 1,5 ефективність перетворення монооксиду 
азоту знаходиться у діапазоні 80…98%. Коли молярне співвідношенні O3ʹ/NOʹ 
більше 1,5, то ефективність перетворення монооксиду азоту наближається до 
100%. 

На рисунках нижче показано відносні значення виміряних концентрацій 
діоксиду азоту на вході та оксидів азоту на виході хімічного реактора-
окиснювача у газовій суміші. Додатково на рисунках надано відносну 
концентрацію пентаоксиду діазоту на виході з реактора, яку визначено з 
балансу атомів азоту у складі монооксиду й діоксиду. Через збільшення 
витрати озонованого сухого повітря та зменшення витрати модельного газу при 
сталій сумарній витраті суміші початкова концентрація монооксиду азоту падає. 
Для коректного порівняння результатів експериментів на рисунках наведено 
значення концентрацій газів відносно початкового вмісту монооксиду азоту на 
вході у реактор. Для реального процесу такий підхід можна трактувати, як 
варіацію концентрації O3 при сталій концентрації NO у газовій суміші на вході 
реактора без зміни витрат озонованого повітря й модельного газу. 

На рис. 2 видно, що при температурі газів 19°C у діапазоні співвідношення 
O3ʹ/NOʹ менше 1,0 на виході з реактора кількість NO у газі зменшується, а 
кількість NO2 навпаки зростає. Зростає також і кількість N2O5, але з меншою 
інтенсивністю тому, що NO2 утворюється швидше, ніж NO3. У діапазоні 
співвідношення O3ʹ/NOʹ від 1,0 до 1,5 на виході з реактора вміст NO продовжує 
зменшуватись. Тепер кількість NO2 зменшується через значне падіння 
концентрації монооксиду азоту та інтенсивне утворення NO3 й N2O5. Для цих 
двох діапазонів така поведінка параметрів є логічною і характерною. Подальше 
збільшення співвідношення O3ʹ/NOʹ дозволяє майже повністю окислити NO. 
Після того, як концентрація монооксиду азоту наблизилась до нуля, вміст NO2 
починає зростати, а вміст N2O5 – зменшуватись. Поясненням такої поведінки 
може бути падіння інтенсивності утворення триоксиду азоту, який потрібен для 
утворення пентаоксиду діазоту, з одночасним збільшенням діоксиду азоту. 

На рис. 3 видно, що при температурі газів 73°C в усіх трьох діапазонах 
молярного співвідношення O3ʹ/NOʹ на виході з реактора залежності 
концентрацій NO, NO2 та N2O5 не міняють поведінку. Хіба що знижується 
інтенсивність перерозподілу між діоксидом азоту та пентаоксидом діазоту, 
коли O3ʹ/NOʹ більше 1,5, у порівнянні з даними при температурі газів 19°C. 
Інтенсивність падає через зменшення концентрації озону в наслідок 
перетворення у молекулярній кисень. 
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відповідають за широкий спектр екологічних проблем. 
Дослідження процесу перетворення оксидів азоту проведено на 
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Рис. 2. Відносні концентрації газів 

при температурі 19 °C 
Рис. 3. Відносний вміст газів при 

температурі 73 °C 

При температурі газів 145°C з рис. 4 ясно, що поведінка параметрів при 
значеннях O3ʹ/NOʹ до 1,5 аналогічна. Поведінка відрізняється у третьому 
діапазоні, коли O3ʹ/NOʹ більше 1,5. На виході з реактора концентрація NO 
наближається до повного окислення. За розрахунками по математичній моделі 
[3] при максимальному значенні O3ʹ/NOʹ проходить менше 200 мс. Вміст N2O5 
продовжує збільшуватись. Вміст NO2 зменшується, але з трохи більшою 
інтенсивністю тому, що окислюється до триоксиду та витрачається на 
утворення пентаоксиду діазоту. Зміна поведінки обумовлена зниженням 
концентрації озону через його розкладання при підвищенні температури газів. 

 
Рис. 4. Відносний вміст газів при температурі 145 °C 

В табл. 1 наведено значення констант швидкості реакцій при температурі 
298 K (25 °C), які отримано з бази даних [4]. У переважній більшості статей, 
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присвячених перетворенню оксидів азоту з використанням озону, до уваги 
взято реакції (1), (2), (7) та (9). 

Таблиця 1. Константи швидкості реакцій 
№ Реакція Значення Одиниця виміру 
1 NO+O3→NO2+O2 1,10×10+7 л/(моль·с) 
2 NO2+O3→NO3+O2 2,12×10+4 л/(моль·с) 
3 NO+NO2→N2O3 4,71×10+9 л/(моль·с) 
4 N2O3→NO+NO2 3,62×10+8 1/с 
5 NO2+NO2→N2O4 6,03×10+8 л/(моль·с) 
6 N2O4→NO2+NO2 4,43×10+6 1/с 
7 NO2+NO3→N2O5 1,14×10+9 л/(моль·с) 
8 N2O5→NO2+NO3 6,00×10-2 1/с 
9 2·O3→3·O2 1,22×10-4 л/(моль·с) 

10 NO3+NO→2·NO2 1,57×10+10 л/(моль·с) 
11 NO3+O3→NO2+2·O2 6,03×10+3 л/(моль·с) 
12 NO3+NO2→NO+NO2+O2 3,95×10+5 л/(моль·с) 
13 NO3+NO3→2·NO2+O2 1,38×10+5 л/(моль·с) 

Реакції (3) і (4) (див. табл. 1) можна виключити, бо константи швидкості 
майже однакові. Теж саме стосується реакцій (5) і (6). Якщо і є залишки N2O3 та 
N2O4, то ці сполуки мало «живуть». Так час існування N2O3 становить 
приблизно 0,9 мс, а N2O4 – 2,5 мс [5]. Реакцію (8) можна виключити, бо вона 
набагато повільніша за реакцію (7). 

Після того, як починає утворюватися NO3 за реакцією (2) у достатній 
кількості, у діапазоні O3ʹ/NOʹ від 1,0 до 1,5 інтенсивніше утворюється N2O5 за 
реакцією (7). Але з нею конкурує реакція (10), яка стримує утворення N2O5. 

При подальшому збільшенні значення O3ʹ/NOʹ у третьому діапазоні 
концентрація NO стає мізерно малою, тому реакція (10) перестає працювати. 
Натомість у дію вступає реакція (11), яка призводить до утворення NO2 при 
великій концентрації O3. Збільшення концентрації NO2 веде до зменшення 
концентрації N2O5. Окрім того, утворення  стримується через реакції (12) і (13). 

При збільшенні температури до 73 °C прояв ефекту третього діапазону 
O3ʹ/NOʹ зменшується через те, що зменшується концентрація O3 в наслідок 
процесу розкладання [6]. При температурі газів 75 °C розкладається до 5% 
озону, а при температурі 150°C – до 20%. До речі, при температурі 145 °C 
згаданий вище ефект зовсім зникає через зупинку реакції (11). 

Висновки 
Роботи щодо використання озону для ефективного видалення оксидів 
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азоту вказують на те, що аналіз процесу окислення має базуватись на хімічних 
реакціях окислення монооксиду й діоксиду азоту, утворення пентаоксиду 
діазоту та часткового розкладання озону. Ефективне утворення N2O5 
відбувається, коли молярне співвідношення O3ʹ/NOʹ не перевищує 2. З’ясовано, 
що при більшій кількості озону реакції триоксиду азоту з монооксидом й 
діоксидом азоту та озоном починають гальмувати формування пентаоксиду 
діазоту. Таким чином, цей режим призводить до неефективного використання 
озону. 

На скільки треба перетворювати оксиди азоту залежить від розчинності у 
воді продуктів. Найкраще розчиняється пентаоксид діазоту, у двічі гірше – 
діоксид азоту, а монооксид азоту майже не розчиняється. Отже, потрібно 
окислити весь NO та отримати максимальну кількість N2O5. Для досягнення цієї 
мети необхідно, щоб концентрація озону на початку процесу тільки у півтора-
два рази перевищувала концентрацію монооксиду азоту. Початкова 
концентрація озону також залежить від умов протікання процесу: температури 
газової суміші, ступеню турбулізації газової суміші тощо. Подальше 
збільшення концентрації озону призводить до погіршення ефективності 
процесу та зростання експлуатаційних витрат при генерації озону. 

На швидкість розкладання озону впливає не тільки температура газу та 
наявність поверхонь стінок газоходу та твердих часток у димових газах, а й 
локальна концентрація озону. Для зменшення його розкладання можна 
додавати озон у газовий потік поступово, у міру витрачання. 
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