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Анотація 

Проведено аналіз узгодженого виробництва пари при зміні технологічних процесів та складу палива. 
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Abstract 

The analysis of agreed production of steam at the change of technological processes and fuel composition is carried 

out. 
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Вступ  

Твердопаливний паровий котел Е-1/9-1 призначений для отримання насиченої пари, що 

використовується як на технологічні потреби підприємств різних галузей, так і для систем опалення, 

вентиляції та гарячого водопостачання різних промислових і побутових об'єктів [1]. У зв’язку із 

важкістю транспортування вугільного палива на молокозаводі, було прийнято рішення заміни палива 

на відходи деревини. При зміні палива змінюється елементарний склад палива, продуктів газів та 

адіабатна температура. 

Важливими характеристиками деревини є щільність (залежить від породи деревини) та вологість. 

В середньому, щільність деревини становить 1,53 г\см³, а натуральна вологість – 12%. Ефективними 

показниками дров є теплотворність та теплотворна здатність [2-3].  

В котельні на молокозаводі використовують один із видів порід деревини ясень з таким хімічним 

складом: C
P 

= 44,65%, H
P 

= 4%, O
P 

= 25%, N
P 

= 0,3% W
P 

= 1%, A
P 

= 1%, S
P 

= 0,05% і з нижчою 

теплотою згорання палива p

нQ  15948,9 кДж/кг. Зауважимо, що для повітряно-сухої деревини з 

вмістом вологи 25-30%  склад палива будь-якої породи змінюється в незначному діапазоні, але в 

реальних умовах вологість палива може підвищуватися до 45%. 

Метою роботи є визначення діапазону зміни парової продуктивності котла Е-1/9-1 та узгодження 

паровидатності котельні і споживаним підприємством. 

Для досягнення поставленої мети потрібно провести такі дослідження: 

– дослідити зміну виробництва пари зі змінами технологічних потреб; 

– дослідити зміну продуктивності котла при зміні складу палива; 

– збільшити ККД. 

 

Результати дослідження 

Варіанти досліджень котельні на різних відходах можна зробити. Попередні числові аналізи 

показали про можливість узгодження виробництва пари котельні і споживаним підприємством, а 

також збільшення ККД котла при зменшені втрат теплоти з відхідними газами, з хімічною 

неповнотою згорання в топці та втратами теплоти через стінки котла. Заплановані подальші програми 

досліджень системних джерел енергії котла для технологічних потреб. 

Висновки 

Задача теплоенергетики забезпечити потреби технологів заданої кількості і заданих параметрів 

паровою видатністю котла  на паливі дров’яних відходів. Результати дослідження демонструють 



  

узгодження виробництва і споживання кількості пари при різному хімічному складі палива на 

технологічні потреби молокозаводу. 
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