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Лекція 1. Енергетичні палива та тверді біопалива. Матеріальні 

баланси процесів горіння. Тепловий баланс парогенератора. 

Органічним паливом називають природні горючі речовини, що здатні активно 

вступати в реакцію з киснем і забезпечують значне питоме тепловиділення (на одиницю 

маси або об'єму), які економічно доцільно спалювати з метою отримання теплової енергії. 

Котельним паливом називають паливо, що використовується паровими і 

водогрійними котлами теплових електростанцій, а також промисловими котельнями. 

Енергетичним паливом називають паливо для теплових електричних станцій. 

Враховуючи потужність електростанцій, запаси енергетичних палив повинні бути значні і 

відносно легко доступні для масового використання. Крім того, енергетичне паливо не 

повинно бути цінною сировиною для інших галузей промисловості.  

В якості палив для електростанцій широко використовуються:  

тверді палива - кам'яні й бурі вугілля і відходи їх переробки, антрацит і напівантрацит;  

рідкі - мазут;  

газові - природний і попутний гази.  

У меншій мірі, в силу обмеженості запасів або виробництва, спалюються на ТЕС: 

торф і горючі сланці, стабілізована нафта, горючі гази промисловості (доменний, 

коксовий), хоча в окремих районах країни вони можуть складати значну частину 

паливного балансу.  

На об’єктах відновлюваної енергетики в якості палива широко використовують: 

тверді біопалива (дрова, деревні відходи, гранули, солому та стебла 

сільськогосподарських культур, відходи переробної промисловості, використану 

підстилку від птахівництва);  

біогаз, горючі біорідини. 

В побутових котлах використовують переважно якісні бездимні побутові палива 

антрацити, коксик, кам’яне вугілля, торф’яні та буровугільні брикети, сухі дрова, 

брикетовані та гранульовані деревні відходи, обмолочені початки кукурудзи, природний 

газ, скраплений пропан-бутан; рідке пічне паливо вироблене з нафти або сланців, дизельне 

пальне. 
Походження твердих викопних палив 

На Землі періодично існували періоди сприятливі для бурхливого розвитку 

рослинності. Одним з таких періодів був кам’яновугільний період 225-275 млн. років 

назад. З відмерлих решток древніх рослин утворилися тверді палива гумолітового та 

сапропелевого класів. 

Гумоліти. Відмерла органічна маса вищих рослин, тобто дерев, кущів, папоротей, 

трав і т.п. накопичувалась в умовах заболоченої суші. В процесі тривалого розкладу 

перетворювалася в перегній або гумус, який став вихідним матеріалом для наступного 

утворення більшої частини твердих горючих копалин- вугілля гумусового класу – 

гумолітів. Виділяють три стадії утворення твердих палив гумусового класу – торф’яну, 

буровугільну, кам’яновугільну: 
1) Торф’яна стадія - розкладання решток розпочинається з незначним доступом повітря, а 

завершується без доступу повітря під шаром води або осадових порід. Початкова форма рослин 

втрачалася, утворювалася темно-бура безструктурна маса в якій інколи зустрічаються 

нерозкладені рештки рослин. В утвореній речовині збільшувався вміст вуглецю, але вміст кисню 

залишався високим. У порівняні з іншими видами твердих палив у торфі О2 = max, C = min; 

2) Буровугільна стадія протікала після покриття торф’яників товстим та щільним шаром 

осадових гірських порід при зсувах земної кори. В результатів доступ атмосферного кисню 

припинявся. Підвищення тиску та температури на глибині викликали перетворення органічних 

речовин з виділенням газів та водяної пари. При цьому відбувалося збільшення вмісту вуглецю в 

органічній речовині, цей процес називають вуглефікацією. 



3) Кам’яновугільна стадія характеризується найбільш глибоким перетворенням органічної маси. 

Залежно від ступеня вуглефікації розрізняють молоде вугілля з вмістом вуглецю в органічній 

речовині 75-80%, та старе вугілля з вмістом вуглецю 85-90%.  

Кінцевою стадією перетворень вугілля гумусового класу є антрацит – різновид вугілля з 

найвищою вуглефікацією і вмістом вуглецю 94-95%. Крім вуглецю вугілля містить водню від 1,2 

до 3,8%, кисню від 1 до 9%, азоту у складі органічних сполук від 0,6 до 1,9%, сірки до 4%, 

мінеральних речовин до 40%. 

Сапропеліти. Нижчі рослини – водорості, бактерії, гриби, лишайники, а також 

мікроорганізми (плактон) багаті жировими речовинами. Осідаючи на дно водойм вони зазнавали 

розкладу без доступу повітря, а їх органічна речовина не зазнавала окислення. При цьому 

виділялися гази та утворювався твердий залишок – гниючий мул або сапропель. Сапропель 

відрізняється від гумусу підвищеним вмістом водню, восків, смолистих речовин і низьким вмістом 

кисню та мінеральних домішок. 

Торф’яна стадія перетворень сапропелю завершується утворенням сапропелевого вугілля, 

яке зустрічається рідко. Найбільш відомим з сапропелевих вугіль є богхеди – малозольні смолисті 

бурі або чорно-бурі речовини з раковистом розломом. Завдяки високому вмісту смолистих 

речовин богхеди використовують для виробництва рідких моторних палив і синтетичних речовин.  

При високому ступені вуглефікації утворюється паливо аналогічне антрациту – шунгіт, який 

зустрічається дуже рідко. 

Сапропелеве походження мають горючі сланці- шаруваті бітумінозні глинисто-вапнякові 

породи. Сланці використовують для виробництва рідких палив або в якості твердого палива. 

 

Склад палива. 
Тверді та рідкі палива складаються зі складних рганічних сполук, утворених в 

основному п'ятьма хімічними елементами - вуглецем С, воднем Н, сіркою S, киснем О і 

азотом N.  

Розрахунки по спалюванню палива виконуються на підставі його елементного 

складу, тобто вмісту в паливі (по масі у відсотках) хімічних елементів C, H, O, S, N, а 

також вмісту вологи W та золи A.  

Природний стан палива на місці його споживання називають робочим, а речовину 

що його складає – робочою масою. Кожна частина робочої маси позначається верхнім 

індексом р, а сумарний вміст всіх складових на робочу масу палива:  

С Р + H Р + О Р + N Р + S Р + A Р + W Р = 100%. 

Для проведення лабораторних досліджень палива використовують пробу робочого 

палива, подрібнену і висушену до стану, що не змінюється в лабораторних умовах. Таку 

пробу називають аналітичною, а її склад запишеться так: 

 

Са + Hа + О а + N а + S а + A а + W а = 100%. 

 

Оскільки вміст золи та вологи змінюється залежно від умов зберігання і способу 

видобутку палива, то навіть в межах одного сорту елементарний склад робочої маси 

палива є нестійкою характеристикою палива. Більш стабільним є елементарний склад 

сухої маси палива: 

С с + H с + О с + N с + S с + A с= 100%. 

Найбільш стійкою є характеристика складу палива на суху беззольну масу, яка 

являю суму горючих компонентів та хімічно з ними зв’язаного кисню, яку ще називають 

горючою масою: 

С Г + H Г + SГ + О Г + N Г = 100%. 



Горючими елементами твердого та рідкого палива є вуглець, водень та сірка. 

Основну кількість енергії забезпечує згорання вуглецю вміст якого в твердих паливах 

становить 40-70% від  маси та до 82-85 % маси мазуту.  

Склад органічної маси палива:  

СО + HО + SО
ор + ОО + NО = 100%. 

До складу палива входять також волога W і негорючі тверді (мінеральні) речовини, 

які після згоряння утворюють сухий залишок - золу А. Волога і зола складають зовнішній 

баласт палива, а кисень і азот - внутрішній його баласт. 

Співвідношення між розрахунковими масами палива 

 

 
 

При заданому вмісті вологи та зольності робочої маси палива решту її складових 

при відомому складі горючої маси здійснюють за виразом: 

ХР = ХГ (100-WP-AP)/100 

Якщо вміст золи дається на суху масу, то вміст золи на робочу масу: 

AP=AC(100-WP)/100 

Якщо маємо табличні довідкові значення вмісту вологи та золи WP
табл та AP

табл , а 

для цього палива фактичний вміст WP та AP тоді елементарний склад палива озраховують 

за виразом: 
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Склад палива. Природний газ. Природний газ є сумішшю різних горючих і 

негорючих газів. Основними складовими природного газу є:  метан СН 4 = 86 ... 95%,  

важкі вуглеводні С m Н n = 4 ... 9%, азот N 2 = 1 ... 5%. 

Процентний склад природного газу виражається рівнянням  

СН 4 + C m H n + N 2 + СО 2 + H2 S = 100%, 



в якому всі складові виражені у відсотках за об'ємом. Видобутий природний газ перед 

постачанням очищають від СO2 та Н2S. Баластом в природних газових паливах є в 

основному азот і діоксид вуглецю, вміст яких не перевищує декількох відсотків. На 

підприємствах склад спалюваного газу визначається експериментально газоаналізаторами.  

 

У таблиці наведена загальна структура використовуваних в енергетиці котельних палив.  

Характеристика структури котельних палив 

 

Вид палива  Горюча частина (Г)  Баласт (Б)  

Тверде  

Органічні сполуки, що містять С, 

Н, S орг,  а також пірит FeS2,   

Г = 25 ... 68%  

Волога Н 2О, Мінеральні сполуки SiО2, 

Al2O3, СаО, NaO, СаСО3 і ін, Б = 32 ... 75%  

Рідке  
Вуглеводні типу С m Н n ,  

Г = 95 ... 96%  

Волога Н2О, Мінеральні домішки типу 

SiO2, Аl2O3,  

Б = 3,0 ... 3,5%  

Газове  

(природний газ)  

Горючі гази СН 4, C n H 2n +2, Н 2S, 

Г = 91 ... 99,5%  
Негорючі гази СO2, N2, O2, Б = 0,5 ... 9,0%  

 

Технічні характеристики палив поділяються на: 

загальні характеристики, властиві всім видам палив (твердим, рідким, газовим), і 

характеристики даного виду палива.  

 

Загальними технічними характеристиками палив є: 

- теплота згоряння,  

- вміст мінеральних домішок (зольність),  

- вологовміст (вологість)  

- вміст сірки в паливі (сірчистість). 

 

Теплота згоряння твердого та рідкого палива Теплота згоряння палива - 

кількість теплоти, що виділяється при повному згорянні одиниці маси (кДж / кг) або 

об'єму (кДж / м 3) палива. Розрізняють вищу і нижчу теплоту згоряння. 

Вища теплота згоряння Q В - повна кількість теплоти, яка виділяється при 

згорянні 1 кг твердого або рідкого палива (або 1 м 3 газового палива) за умови, що 

утворена при згоранні водяна пара конденсуються і виділяється теплота її конденсації Q 

КОН. Значення вищої теплоти згорання отримують експериментально в лабораторних 

умовах в калориметричній бомбі.  

У котлах продукти згоряння не охолоджуються до температури конденсації парів.  

У цих умовах теплота конденсації втрачається і загальне використовуване тепловиділення 

буде менше. Нижча теплота згоряння QН – це кількість теплоти, що виділяється при 

повному згорянні 1 кг твердого або рідкого (або 1 м 3 газового) палива без врахування 

теплоти конденсації водяної пари. Нижча теплота згоряння пов'язана з вищою теплотою 

згоряння палива співвідношенням 

Qн = Qв - QКОН  

  

Теплота конденсації водяної пари:  

Маса пари, що конденсується, mпари визначається вмістом вологи в паливі Wp та 

утворенням вологи при окисленні водню Нр за реакцією Н2+0,5О2=Н2О, при цьому маса 

утвореної вологи в 9 разів більше вмісту водню. Підставивши значення  r=2500 кДж/кг та 

mпари отримуємо величину теплоти конденсації пари при спалюванні 1 кг робочої маси 

палива, кДж / кг: 



Qконд = r mпари  

  
де Н і W - вміст водню і вологи в паливі,% мас; 2500 - теплота конденсації 1 кг водяної 

пари, кДж / кг. 

Розрахунок нижчої теплоти згорання палива за елементарним складом на 

робочу масу за формулою Менделєєва Д.І.  

;25)(109*1030*339 PpppP

Н WOSHCQ 
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кДж
 

Для розрахункового визначення вищої теплоти згорання використовують 

залежність:   

;25225 PРP

Н

P

В WНQQ    

При теплових розрахунках котельних установок за основу приймається нижча 

теплота згоряння палива. В спеціальних котлах з конденсацією водяної пари в розрахунок 

необхідно брати вищу теплоту згорання. При збільшенні вологості палива і вмісту в ньому 

водню Q В і Q Н розрізняються в більшій мірі, особливо це істотно для вологої біомаси. 

Вміст вологи у натуральному паливі може змінюватися при його транспортуванні і 

зберіганні, може змінюватися і зольність палива в залежності від способу видобутку.  

Теплоту згоряння палива при зміні його вологості від довідкового значення W Р 1 до 

фактичного W Р 2   та зольності від довідкового значення A Р 1 до фактичного A Р 2 можна 

отримати, якщо відома його довідкова (таблична) теплота згоряння Q Р 1: 

  
Середній склад і нижча теплота згоряння всіх відомих родовищ палив визначені і 

зведені в таблиці розрахункових характеристик палив. 

 

Об'ємна теплота згоряння газового палива визначається як сума теплот згоряння 

різних горючих газів, що входять до його складу, з урахуванням їхнього процентного 

вмісту. Об'ємну теплоту згоряння сухого газового палива QС Н, кДж / м 3 відносять до 1 м 3 

сухого газу при нормальних умовах, визначають за формулою:  

 

 

 

 

 

де СН 4, С 2 Н 6, - вміст горючих газів в паливі,% за об'ємом; Q CH4, Q C2H6 - об'ємна теплота 

згоряння відповідних газів, кДж / м 3 Теплоту згоряння газового палива визначають в 

газовому калориметрі, або розраховують на основі хімічного аналізу щодо вмісту всіх 

його компонентів. (Нормальні умови – тиск 760 мм. рт. ст., температура 0оС.). 

 

Умовне паливо 

Парові котли однакової паропродуктивності і теплової потужності можуть 

споживати суттєво різну кількість палива, тому що його теплота згоряння у різних видів 

палив змінюється в широких межах. Для порівняння економічності роботи електростанцій 

та котлів, спрощення розрахунків при поперемінному спалюванні різних палив (тверде - 

газ, мазут - газ і т.п.) введено поняття умовного палива, що має теплоту згоряння Q у.п = 

29310 кДж / кг (7000 ккал / кг ). Споживання різних видів палив електростанціями та 

котельнями перераховується на умовне паливо на підставі балансу тепловиділення B н Q н 
p = B у.п Q у.п тоді: 



 
де В у.п, В Н - витрата відповідно умовного і натурального палива, кг / с.  

Відношення Q РН / Q у.п називають тепловим еквівалентом палива. 

Мазут топковий   1,362 т у.п./т 

Паливо пічне побутове  1,430 т у.п./т 

Дизельне пальне  1,449 т у.п./т 

Інш. Важкі нафтопродукти  1,360 т у.п./т 

Газ природний   1,148 т у.п./1000м3 

Газ коксовий   0,572 т у.п./1000м3 

Газ доменний  0,143 т у.п./1000м3 

Вугілля кам’яне  0,629 т у.п./т 

Буре вугілля    0,261 т у.п./т 

Торф паливний  0,343 т у.п./т 

Брикети вугільні  0,580 т у.п./т 

Кокс, коксик   0,974 т у.п./т 

Дрова для опалення  0,263 т у.п./1 щ.куб.м  

На основі теплових еквівалентів можна перерахувати в умовне паливо споживання 

природного й інших горючих газів електростанцій та котелень. Умовне паливо з теплотою 

згорання Q у.п = 29310 кДж / кг (7000 ккал / кг ) часто називають вугільним еквівалентом, 

«у.п.»  –  «с.е.» 

В статистиці також застосовується поняття нафтового еквіваленту з теплотою 

згорання Q н е = 41860 кДж / кг (10000 ккал / кг ). «н.е.»  - «o.e.» . Статистична звітність зі 

споживання палив наводиться в тонах умовного палива – т у. п. (t c.e.) або тоннах 

нафтового еквіваленту - т н.е. (t o. e. ) 

1 т н.е. = 1,43 т у.п.  1 т у.п. = 0,7 т н.е. 
 

 

Вихід летких речовин. 

При поступовому нагріванні твердого палива без доступу повітря, то спочатку 

виділяється водяна пара, а потім відбувається розкладання молекул палива з утворенням 

газоподібних речовин, що одержали назву леткі речовини (СО, Н 2, СО 2, СmHn, H2 S, NH3,  

HCN та ін.) 

 
 



Вихід летких речовин з твердих палив відбувається в інтервалі температур від 160 

до 1100° С, але найбільший їх вихід в діапазоні температур 400 ... 800°С. Кількісний вихід 

летких речовин з твердого палива визначається по зменшенню маси проби палива після 

витримки в тиглі при температурі 850 ± 25° С протягом 7 хв. без доступу повітря і 

відноситься до складу горючої маси палива V Г Л,%. Вихід летких речовин насамперед 

визначається вмістом кисню в паливі, тому молоді за віком палива (деревина, торф, буре 

вугілля) мають найбільший вихід летких речовин. Кількість летких речовин в 

натуральному паливі можна визначити, якщо відомий зовнішній баласт палива 

 
 

 
Рис. Вихід летких речовин у залежності від температури для різних груп палив 
 

Леткі речовини, що виділилися з палива, забезпечують більш раннє займання 

коксозольного залишку твердої частки палива, оскільки леткі речовини спалахують при 

більш низькій температурі (350 ... 600 ° С), ніж твердий залишок (950 ... 1000 ° С), і 

нагрівають тверду частку до займання. Вплив летких речовин істотний на початковій 

стадії горіння палива: чим вище вихід летких речовин, тим швидше запалюється паливо і 

тим краще вигорає. Вихід летких має безпосередній вплив на організацію топкового 

процесу, вибір обсягу камери згоряння, ефективність (повноту) спалювання палива. 
 

Для твердих біопалив (пелет, брикетів, дров) та біомаси вихід летких 

визначають при нагріві сухої проби до температури 550 оС.  

Вихід летких речовин є основою класифікації твердих палив. Вихід летких 

становить для антрацитів (А)  9%, кам’яного вугілля (КВ) – 30-40%; бурого вугілля (БВ) – 

50%; торфу (Т) -70%; твердих біопалив  80-82%.  

 

 

Характеристика коксового залишку твердих палив. 

Залишок палива після виходу летких речовин складається в основному з вуглецю і 

мінеральної частини і називається коксо-зольним залишком або коксом. 

Термічні перетворення вихідної речовини палива в процесі виходу летких 

призводять до зміни структури твердої частини, в результаті чого частки коксового 

залишку можуть: 

спікатися (ставати твердим, сплавленим),  

слабоспікатися (руйнується при натисканні або ударі),  



не спікатися (бути розсипчастим або порошкоподібним, розсипатися після нагріву).  
 

Деякі кам'яні вугілля з великим вмістом бітуму при нагріванні утворюють щільний 

спечений кокс, що використовується в металургійних печах. Таке вугілля називається 

коксівним і є цінною сировиною для промисловості. Коксівне вугілля збагачують після 

видобутку, тобто відділяється цінний концентрат, а відходи збагачення з підвищеним 

вмістом мінеральних домішок (відсів, проміжний продукт, шлам) використовуються як 

паливо на електростанціях. 
 

Структура коксового залишку грає роль при спалюванні вугілля . За виходом 

летких речовин та характеристиками коксового залишку встановлені марки вугілля: 

№ Марка 
Позначення 

марки вугілля 
Vг

л, % 

Висота 
пластичного 
шару; Y, мм 

Кокс 

1 Довгоплум’яний Д >40 – Від порошкоподібного до 
злиплого 2 Газовий Г 35 – 40 5 

3 Жирний Ж 25 – 35 

 
6 – 25 

5 
 

 

– 

Спіклий 

4 Коксовий К 

17 –  
25 

 
9 – 17 

 

Спіклий 

5 
Опіснений 
спікний 

ОС Спіклий 

6 Слабоспікний СС 
Від порошкоподібного до 

слабоспіклого 

7 Пісний (тощий) Т 

8 
Антрацит, 

напівантрацит 
А, ПА 9 - Порошкоподібнтй 

 

В котлах для спалювання у нерухомому шарі доцільно спалювати вугілля марок Д, Г,СС, Т, 

ПА, А, що не дають спеченого коксу, а також молоді палива -торф, буре вугілля Б, біомасу. 
 

Коксівні бітумінозні палива непридатні для спалювання в нерухомому шарі. В 

енергетичних котлах при факельному спалюванні палива в об’ємі топки або в 

циркулюючому киплячому шарі характеристика коксу великого значення не має і в них 

можуть спалюватися відходи збагачення коксівного вугілля. 

 

Класифікація палив за розміром кусків 

Клас палива за розміром часток впливає на технологію спалювання та конструкцію 

топки котла. В таблиці наведено класи вугілля за розміром кусків: 

 

Таблиця Класи вугілля за розміром кусків       

   

Крім того можливі 

комбіновані марки за 

розміром часток: ОМ, 

МСШ,  СШ, РШ. 

 

З врахуванням марок 

вугілля та класів крупності 

часток виділяють торгові 

марки:  

АС – антрацит сім’ячко, 

Марка Позначення dк, мм 

Плита П > 100 

Крупний К 50 – 100 

гОріх О 25 – 50 

Мілкий М 13 – 25 

Сім’ячко С 6 – 13 

Зубок З 3-6 

Штиб Ш <3 

Рядовий Р Не обмежений (300) 

Рядовий зі штибом РШ 0-100 



АК – антрацит крупний, АРШ – антрацит рядовий зі штибом, АО – антрацит горіх, ГРШ – 

газовий рядовий зі штибом.  

Таблиця Класифікація твердих біопалив за розміром 

Вид палива Розмір у поперечнику D, мм 

* - для тріски найбільший розмір 

частки, мм 

(п) – побутове призначення 

Довжина L, мм 

Дрова круглі та 

розколені 

До 20; 20…100; 40..120; 100..150; 

100…200; 100...250; 250..350; 350+  

200, 250, 300, 330, 400, 500, 

1000, 1000+ 

Тріска паливна 3,15…16*  

 8…45*  

 8…63*  

 16…100*  

Брикети 25-40,  50, 60, 80, 100, 125, 125+ 50, 100, 200, 300, 400 

Гранули (пелети) 6 , 8, 10, 12 3,15….40 

 25 10…50 

Пелети діаметром 6 та 8 мм призначаються переважно для побутових котлів та печей. 

 

Поліна та їх визначальні розміри: 
 

 

 

 

 

 

Характеристики круглих тюків соломи для енергетичних потреб 

Тип круглого тюка Діаметр, м Довжина, м 

D1 1,2-1,5 1,2 

D2 1,6-1,8 1,5 

 

Характеристики прямокутних тюків соломи для енергетичних потреб 

Тип прямокутного 

тюка 

Висота, м Ширина, м Довжина, м 

Р1 ≤0,35 ≤0,40 ≤0,5 

Р2 ≤0,90 ≤1,2 1,5-2,8 

Р3 ≤1,3 ≤1,2 1,0-3,0 

Р3+ Вказують фактичне 

значення 

Вказують фактичне 

значення 

Вказують фактичне 

значення 



Матеріальні баланси процесів горіння. 

Горіння – це хімічний процес окислення горючих елементів киснем, що протікає 

при високій температурі з високою швидкістю та виділенням значної кількості теплоти.  

Горючими  елементами палива є С, Н, S, а реакції їх горіння: 

С + О2 → СО2 + Qc↑ 

Н2 + О2 → Н2О + Qн↑ 

S + О2 → SО2 + Qs↑ 

Горіння 

 

    Повне       Неповне  

           (СО2, Н2О, SО2)                   (крім СО2, Н2О, SО2 утворюються: СО, Н2, СН4). 

Причини неповного згорання: 

1) Локальна нестача окислювача: С + 
2

1
 О2 = СО 

2) Дуже низькі або дуже високі температури:  < 1000 ºС або > 2000 ºС 

3) Неефективне перемішування палива та окислювача. 

 

Розрахунок теоретично необхідного об’єму повітря для повного згорання 1 кг робочої 

маси твердого палива. 

Елементарний склад робочої маси палива виражають масовими частками у процентах 

Ср + Нр + Sр + Oр + Nр + Wр + Aр = 100 % 

Хімічні реакції повного згорання горючих компонентів палива та маса необхідного кисню:  

1) Вуглець:                                  С    +   О2        =   СО2 

                                                       12кг    32кг           44кг 

                                                       1кг        2,67кг        3,67кг 

Маса кисню для спалювання вуглецю наявного в 1 кг робочої маси палива  

100
67.2

2

p
C
O

C
M  кг/кг; 

2) Водень:                                2Н2    +     О2     =     2Н2О 
                                                       4кг        32кг            36кг 

                                                          1кг          8кг              9кг 

Маса кисню для спалювання водню наявного в 1 кг робочої маси палива 
100

8
2

p
H

O

H
M  кг/кг; 

3) Сірка:                                         S  +    О2 =    SО2 

                                                       32кг     32кг     64кг 

                                                            1кг       1кг       2кг 



Маса кисню для спалювання сірки наявної в 1 кг робочої маси палива .
1002

p
S
O

S
M   кг/кг; 

Сумарна витрата кисню для повного спалювання 1 кг робочої маси палива: 

.
паливакг 

Oкг 
     ;

100100100
*8

100
*67.2 2

2

pppp

O

OSHC
M   

В котельних установках спалювання палив здійснюють в повітрі, при цьому наближено 

приймають його об’ємний склад: 21% кисню та 79% азоту 

Теоретичний об’єм повітря – це об’єм повітря необхідний для повного згорання 1 кг 

робочої маси палива, при умові що весь кисень прореагував з паливом: 

.
кг

м
     ;)(*0333.0*265.0*0889.0

21

100
*

3

2

2 ppp

O

OO

П OSHC
M

V 


 

палива) склад(fV
O

П  = 3,5(для Біомаси, БВ) - 6 (для КВ)- 10 (для мазуту) .
кг

м3

 

Коефіцієнт надлишку повітря 

В топці котла практично неможливо забезпечити ідеальне рівномірне перемішування 

палива та повітря. Якщо подавати в топку теоретично необхідний об’єм повітря 
O

пV то через 

недосконалість змішування палива та повітря частина палива не вступить в хімічні реакції, ця 

частина палива називається недопалом. Для забезпечення повноти згорання палива необхідно 

повітря подавати з надлишком: 

П

O

ПП VVV   

Коефіцієнт надлишку повітря це відношення фактичного об’єму повітря, що подається в топку, до 

теоретично необхідного для повного згорання:  .1



O

П

П

O

П

O

П

П

V

VV

V

V
  

αт – коефіцієнт надлишку повітря в топці залежить від: 

1) Способу спалювання палива; 

2) Виду та марки палива; 

3) Конструкції пальників. 

 

αт = 1.03 – 1.05 (для природного газу та мазуту); 

αт = 1.2 – 1.25 – 1,4 – 2 (тверді палива, біомаса, більші значення для менших котлів з 

недосконалою автоматизаціэю процесу горіння). 



Присоси холодного повітря в газовий тракт котла 

В продуктах згорання палива може міститися надзвичайно отруйний газ - оксид вуглецю 

СО. Огороджувальні конструкції котла (обмурівка) мають нещільності (тріщини, відкриті лючки, 

лази), створити абсолютно герметичне котельне обладнання практично неможливо.  

Для уникнення витоку продуктів згорання в приміщення котельні та запобігання отруєнню 

персоналу в газовому тракті котла підтримують тиск нижче атмосферного за допомогою димососа 

або димової труби (Рг < Ратм). В результаті в топку котла та газоходи надходить додатковий об’єм 

повітря і його надлишок зростає понад той, що був поданий в топку для забезпечення горіння 

палива.  

 

Присоси повітря не приймають 

участі у горінні палива, оскільки 

надходять поза межами 

здійснення процесів 

спалювання. 

 

Рис. Схема котла з 

врівноваженою тягою, газовий 

тракт якого працює під 

розрідженням димососа. 

 

Коефіцієнт надлишку повітря по ходу газів та за котлом збільшується: 

αух = αт + Δα; 

В котлах з суцільно зварним корпусом відсутні нещільності і застосовують роботу котла під 

наддувом повітря, що подається вентилятором, а димосос не встановлюють. 

Склад та об’єм продуктів згорання твердого палива 

При повному згоранні палива склад димових газів: 

При α = 1:   СО2 + SO2 + N2 + H2O = 100 % 

 

                            RO2 – трьохатомні гази. 

В дійсності за надлишку повітря склад газів:   

α > 1           СО2 + SO2 + N2 + H2O + O2= 100 % 

Теоретичні об’єми газів при α = 1: 

Об’єм RO2: ;
кг

м
  )375.0(0187.0

3

2

2

2

2

222

pp

SO

SO

CO

CO

SOCORO SC
MM

VVV 


 



об’єм водяної пари: ;*0161.0*0124.0*111,0
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(В останньому доданку прийнято, що вміст вологи в повітрі становить 0,013кг/м3). 

об’єм азоту:  
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Дійсні об’єми газів при надлишку повітря α > 1: 

2ROV = const; 
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Сумарний об’єм газів: 
2222 ONOHROг VVVVV   м3/кг 

Об’єм сухих газів: 
222.. ONROгс VVVV   м3/кг 

Склад продуктів згорання палива, що рухаються в газоходах котла: 
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Дані про склад газів застосовують при розрахунках швидкостей газів та інтенсивності 

теплообміну. 

При виконанні хімічного аналізу продуктів повного згорання палива фактично визначають 

вміст компонентів у сухих газах: 
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Розрахунок коефіцієнта надлишку повітря за складом продуктів згорання 

Фактичний склад продуктів згорання палива визначають за газовим аналізом. При згоранні 

основними складовими продуктів згорання є:  СО2, СО, Н2, СН4, О2, N2, SO2..   Наявність у 

продуктах згорання СО, Н2, СН4 свідчить про неповне згорання – хімічний недопал. 

Вміст трьохатомних газів за хімічним аналізом:  RO2=CO2+SO2 

Визначення коефіцієнта надлишку повітря при повному згоранні палива і відсутності 

хімічного недопалу 

Вуглекислотна формула. При повному спалюванні за α = 1 до складу сухих продуктів 

згорання входять:   %,10022  NRO  тоді 
max

2 2 ( _ )RO RO f склад палива   : 

 

При α > 1: %,100222  ONRO  
max

22 RORO  , а тому:   1
2

max

2 
RO

RO
  . 

При використанні автоматичних газоаналізаторів перед вимірюваннями в меню потрібно 

вибрати вид палива або значення  

Киснева формула    
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За складом та об’ємом газів визначимо:     
2 2

100 100

21 21
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Після підстановки отримано узагальнену кисневу формулу:  
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На практиці концентрацію азоту N2 в продуктах згорання не вимірюють, зміною його 

концентрації нехтують, приймаючи N2=79% , і застосовують спрощену кисневу формулу: 
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Визначення коефіцієнта надлишку повітря при наявності хімічного недопалу 

Якщо димових газах присутній оксид вуглецю CO 

то з врахуванням СО + 0,5 О2 = СО2: 
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При наявності в продуктах згорання СО, H2, CH4 та при відсутності азоту в паливі палN2  = 0 
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При наявності в продуктах згорання СО, H2, CH4 та при наявності азоту в паливі палN2   0 
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Ентальпія продуктів згорання палива 

При розрахунках спалювання палива в парогенераторах ентальпію продуктів згорання 

визначають в розрахунку на 1 кг твердого палива. Відлік ентальпії здійснюють від 0 оС.  

Ентальпія продуктів згорання включає ентальпї газоподібних продуктів та зольних часток: 
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Ентальпію газів визначають як суму ентальпій газоподібних продуктів згорання та 

ентальпії надлишкового повітря 
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Де (с) – ентальпії відповідних газів при температурі  газів , ;
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ПI - ентальпія теоретичного необхідного об’єму повітря П

o

П
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П cVI )(  ;   

де Пc )(   - ентальпія 1 м3 вологого повітря при температурі димових газів, ;
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Ентальпія золи, що міститься в запилених продуктах згорання (димових газах):  
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аун – частка золи палива, що виноситься газами з топки.  

При розрахунках котлів ентальпію зольних часток враховують при спалюванні 

багатозольних палив з аунА
п >1,43%кг/МДж і не враховують при менших значеннях аунАп < 

1,43%кг/МДж 

 

У зв’язку зі зміною температури та коефіцієнта надлишку повітря по газовому тракту 

котла зміна ентальпії продуктів згорання має вид:  

 

 

 

 

 

 



 

Загальне рівняння теплового балансу котельного агрегату  

Тепловий баланс котельного агрегата характеризує рівність між приходом та витратами тепла. 

Qприх = Qвитр 

Тепловий баланс котельної установки складають для 1 кг твердого або рідкого палива, або 

на 1 м3 газового палива при 0оС і атмосферному тиску 0,098 МПа (1 бар). 

 

Привхідна частина теплового балансу 

або тепло, що є розпорядженні (располагаемое), включає: 

Qприх = QР
Р= Qн

р+Qфтп+Qфп +Qпари+(Qекз-Qенд)+Qел 

де 

1) Qн
р – нижча теплота згорання палива (кДж/кг; кДж/м3), яка не враховує теплоту 

конденсації водяної пари. Це прийнятно для енергетичних парогенераторів коли 
температура продуктів згорання після ПГ становить не менше 110-120оС.  

В сучасних опалювальних котлах та інколи у промислових котлах здійснюють глибоку 

утилізацію теплоти продуктів згорання з їх охолодженням до температури 40-60оС з 

можливою конденсацією водяної пари з продуктів згорання. В такому випадку при 

складанні теплового балансу замість нижчої теплоти згорання враховують вищу 

теплоту згорання палива Qв
р
. 

2) Фізична теплота палива. Qфтп=Спtп  

 

3) Фізична теплота дуттьового повітря нагрітого до його подачі в повітропідігрівач 

парогенератора:  

Qфп=(I0
гп- I0

хп) 

 - відношення кількості повітря на вході в 

парогенератор до теоретично необхідної 

I0
гп =V0

пCп t гп- ентальпія гарячого повітря 

I0
хп = V0

пCп t хп  - ентальпія хол. повітря  

4) Теплота внесена парою використаною для 

розпилювання мазуту або використаної для зволоження повітря при шаровому спалюванні 

антрациту: 

Qпари= Gпари(i пари -iп. дим.) 



. i пари - ентальпія водяної пари використаної для розпилювання мазуту; 

iп. дим. – ентальпія водяної пари при параметрах в продуктах згорання після котла; 

5) Qекз- теплота екзотермічних реакцій, що здійснюються в топці парогенератора, 

наприклад при спалюванні чорного лугу;  

6) Qенд - теплота ендотермічних реакцій, що відбуваються в топці, наприклад при 

спалюванні сланців або додаванні вапняку для поглинання оксидів сірки. 

7) Qел – електрична енергія використана для нагріву та генерування пари в комбінованому 

котлі. 

 

Витратна частина теплового балансу 
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1Q  – корисно використана теплота на виробництво пари в парогенераторі та гарячої води в 

водогрійному котлі; 

2Q  – втрата теплоти з відхідними димовими газами; 

3Q  – втрата теплоти через хімічну неповноту згорання палива; 

4Q  – втрата теплоти через механічну неповноту згорання палива; 

5Q  – втрата теплоти від охолодження зовнішніх поверхонь котла; 

6Q  – втрата теплоти з фізичною теплотою шлаку; 

АКQ - теплота акумульована при зміні теплового стану котла (пусковий розігрів). При постійній 

роботі котла можна знехтувати, але при частих пусках/зупинках котлах може мати значний вплив. 

Позначимо коефіцієнтами ,%100
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тоді: 

%100654321  qqqqqq

 

Корисно 

використана теплота Q1,  

(на нагрів води, її 

випаровування та перегрів 

пари). 

 

Dпе – витрата виробленої 

перегрітої водяної пари; 



 

Dпр – витрата котлової води на продувку (на виведення частини солей для запобігання утворенню 

накипу); 

 

Dнас – витрата виробленої насиченої водяної пари. 
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Частка корисно використаної теплоти або коефіцієнт корисної дії котла 

1
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Втрата теплоти з відхідними димовими газами Q2 

- це теплота яка при 120 – 180 ºС з відхідними димовими газами виноситься через димову 

трубу в атмосферу. 
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З врахуванням втрат через механічну неповноту згорання 
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В сучасних парогенераторах та котлах %1042 q - це найбільша складова всіх 

втрат енергії спожитого палива. 

Фактори, що впливають на  q2: 

1) температура димових газів - чим вища температура відхідних дим. uазів тим вищі втрати q2:  

     



Можливості зменшення q2 обмежені. При низьких температурах димових газів навіть для 

незначного зниження температури димових газів ух  необхідна значна площа поверхонь нагріву. 

Тому оптимальну температуру димових газів 
опт
ух  визначають техніко-економічними 

розрахунками. 

а) при ↑ ух  → ↑q2 → ↓КПД → ↑В → ↑Зпал 

б) для ↓ ух  → ↑Ннагр → ↑Змет 

При спалюванні твердих палив  
опт
ух =140 ºС. 

При спалюванні мазуту 
опт
ух =160 ºС.  

Для природного газу 
опт
ух =60…90…120….140 

оС 

 

2) присоси холодного повітря в газовому тракті котла 
 

 

При  ↑           ↑Vух         ↑Iух → ↑q2 

 

 

 

 

 

3) чистота поверхонь нагріву – 

 збільшення шару золи на трубах ↑ з  → ↓К → ↓q → ↑ ух  → q2 

 

 

4) вологість палива: при  ↑Wp → ↑VH2O → ↑Vух → ↑q2 

δз 

Труба 



 

5) вплив паропродуктивності 
при  ↑D → ↑Qпал ~ D1 

але при збільшенні продуктивності понад оптимальну  ↑D → ↑Qтепловідача ~ D0,6, тому 

q2 ↑ 

Шляхи зниження q2 при експлуатації котла: 

1) періодична очистка поверхонь нагріву від сажі та золи – обдування, очистка дробом; 

2) герметизація газового тракту котла, урівноваження тяги 

3) робота за оптимальної продуктивності. 

 

Втрати теплоти через хімічну неповноту згорання палива 

При спалюванні палив в топці крім продуктів повного згорання СО2, Н2О, SO2можуть 

утворюватися CO, H2, CH4, спалювання яких за межами топки неможливе через низьку 

температуру. Та теплота, яка виділилася б при допалюванні CO, H2, CH4 втрачається – це і є 

втрати теплоти з хімічним недопалом: 

4422
***3 CHCHHHCOCO VQVQVQQ   

Об’єми газів VCO, VH2, VCH4 можна визначити за залежностями 
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де СО, Н, СН4 концентрації горючих газових компонентів в продуктах згорання за даними 

хімічного аналізу продуктів згорання, %. З врахуванням цього та теплот згорання компонентів 

QСО=12640 кДж/м3;  QН2 = 10790 кДж/м3; QСН4=35820 кДж/м3  отримано вираз: 

*9,107*4,126(..3  СОVQ гс  H2 +358,2* CH4) кДж/кг (на 1 кг палива) 

В сучасних котлах вміст продуктів неповного згорання значно менше 1 % об., а коефіцієнт 

втрат через хімічну неповноту згорання %5.003
3 
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Фактори, що впливають на величину q3:   

1) коефіцієнт надлишку повітря: 
 

 

 

 

 



2) температура в зоні горіння: 
 

 

 

 

 

 

 
 

3) теплове напруження об’єму топки qv , яка 

характеризує час перебування газів та палива в 
топці. 

 

:  

 

         

 

 

4) паропродуктивність котла: 
 

 

 

 

 

 

5) швидкість вторинного повітря - впливає на якість 

змішування палива з продуктами неповного горіння 
 

 

 

 

Шляхи зниження q3 принцип 3t (turbulence, temperature, 

time) 

1) інтенсивне утворення суміші при високій турбулентності факела з застосуванням гострого 
дуття – подачею вторинного повітря струменями з великою швидкістю; 
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2) оптимальні температури в топці ( 18001200  ºС) за рахунок підігріву дуттьового повітря 

при спалюванні вологих палив, обмеження тепловіддачі в топці; 

 
3) достатній час перебування реагуючої суміші в топці qv = оптимальне  

4) оптимальна концентрація кисню при оптт  ; 

 

Втрата теплоти через механічну неповноту згорання палива  

В топці паливо повністю не вигорає – частки палива виносяться з золою виносу (втрати з 

виносом палива), провалюються через отвори колосникової решітки (втрата з провалом), 

видаляються в незгорілому стані разом зі шлаком (втрата зі шлаком). 

виншлпр QQQQ 4444   

Теплота що виділилася б при опалюванні горючих речовин в частках провалу, шлаку, золи 

є втратою з механічним недопалом. 
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При випробуваннях котельних установок можна зібрати провал та шлак визначити їх маси 

Gпр та Gшл , а також визначити вміст в них золи Апр , Ашл та горючих речовин Гпр , Гшл . 

Зібрати винос Gвин практично неможливо, але можна визначити вміст в ньому золи Авин та 

горючих речовин Гвин. 

Склавши рівняння золового балансу:  
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можна знайти масу виносу Gвин. та розрахувати Q4: 
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Де вингоршлгорпргор QQQ ... ,,  теплота згорання горючих речовин у провалі, шлаку, та виносі.  

Теплоту згорання горючих речовин для провалу можна прийняти як для палива, а для 

шлаку та виносу приймають, що горючою речовиною є вуглець з теплотою згорання  

Qгор.шл = Qгор.вин = Qвугл=32650 кДж/кг. 

При спалюванні газу та мазуту q4=0 

При факельному спалюванні твердих палив у сучасних потужних котельних установках 

q4=0,5-2,0%. При шаровому спалюванні вугілля в механізованих топках котлів малої потужності 

q4= 4 – 7%, при спалюванні біомаси q4< 1%. 



Фактори, що впливають на q4: 

1) марка палива: 
 

 

с ↑Vг → ↓τзапал → ↓q4 

 

 

 

2) зольність та розмір часток: 
 

 

 

 

3) теплове напруження  
топкового об’єму: 

 

 

 

 

4) паропродуктивність: 
 

 

 

 

5) коефіцієнт надлишку повітря: 
 

 

 

 

Практично q4 = min визначають в ході 

налагоджувальних випробувань даного котла на конкретному виді палива. 



Втрата теплоти через охолодження зовнішніх поверхонь котла (обмурівки, 

обшивки) 

Температура зовнішніх поверхонь енергетичних котлів повинна бути не вище 45оС з точки 

зору його безпечної експлуатації. При температурі зовнішніх поверхонь котла більше температури 

повітря відбувається втрата теплоти конвекцією та випромінюванням. 
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Густина теплового потоку втрат для котлів  qт = 200 – 300 Вт/м2 
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при змінних режимах роботи котла: 

D

D

q

q н

н


5

5
. 

Для потужних енергетичних парогенераторів 

>100МВт   q5=0,3-0,5% 

 

Для котлів потужністю  2-20 МВт  q5=3-1,2% 

до  2МВт   q5>3% 

q5=q5пром +q5конв 

tх.в. ≈30o 

 

tст<45oC 

q5 

q5 

αк 

q5 

qконв 



Втрата теплоти з фізичною теплотою шлаку 

При спалюванні твердого палива в потужних парогенераторах утворюється шлак який виводиться 

з топки при температурі 1500600  ºС і виносить енергію: 

).,,(6

р

шлшл АаtfQ                     два типи топок:                                
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Коефіцієнт корисної дії котельної установки 

ККД котла це відношення корисно використаної теплоти до теплоти, що є розпорядженні. 

Визначення ККД котла: 

а) за прямим балансом:   %100*
*

)( ...1

p

p

вжпепарипер
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к
QВ

iiD
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б) за зворотнім тепловим балансом: 

 %9588),%(100 165432  qqqqqqбр
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Витрата палива: 
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Розрахункова витрата палива: )
100

1( 4q
BBp   

При експлуатації котельні частина енергії витрачається на привід димососу, вентилятора, 

елементів системи приготування пилу, тому з врахуванням власних потреб Qвп визначають  

ККД нетто: 
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Визначення оптимального режиму роботи котла: 

 

Визначення оптимального коефіцієнта надлишку 

повітря в топці: 

 

 

 

Визначення оптимальної паропродуктивності котла: 
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Лекція 2. Технології та обладнання для спалювання твердих 

біопалив та виробництва робочого тіла з високими термодинамічними 

параметрами. 

Топкові процеси. 

Спалювання палива здійснюють в топкових пристроях (топках, паливнях): 

теплових, силових,технологічних. 

Теплові топки призначені для 

перетворення хімічної енергії 

палива в фізичну теплоту 

високотемпературних газів для 

наступної передачі їх енергії через 

поверхні нагріву середовищу що 

нагрівається (вода, пара, гази). 

Силові топки служать для 

отримання продуктів згорання при 

високій температурі і високому 

тиску, які використовуються 

безпосередньо в газових турбінах 

та соплах реактивних двигунів. 

В технологічних топках спалювання палива та високотемпературна обробка сировини 

суміщається з використанням виділеної теплоти в елементах котла. 

Теплові топки підрозділяються на:  

шарові для спалювання кускового твердого палива;   

камерні для факельного спалювання газового, рідкого та пиловидного чи мілко подрібненого 

твердого палива, а також суміші цих палив. 

Умови горіння кускового палива у щільному фільтруючому шарі. 

В шарових топках найчастіше здійснюють спалювання твердого кускового палива в 

нерухомому щільному фільтруючому шарі. Паливо вільно лежить на колосниковій решітці і 

продувається знизу повітрям. Швидкість повітря така, щоб не порушувався нерухомий стан часток 

палива – сила тяжіння повинна бути більшою ніж динамічна дія потоку повітря 
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Де d – діаметр частки палива,  

ρЧП  - густина частки палива; 

WГПШ – дійсна швидкість газового потоку в шарі палива 

ρГП - густина газів; 

С – коефіцієнт аеродинамічного опору частки; 

F-переріз частки палива. 

n – степеневий показник; n=2 

З формули слідує: для збільшення стійкості шару необхідно 

збільшувати діаметр часток палива, практично в фільтруючому 



шарі спалюють палива розміром 20 - 30мм «гОріх», але в малих котельних установках і в 

побутових котлах можуть спалюватися і мілкіші палива – мілке, зубок, сім’ячко, гранули діаметром 

від 6 до 25 мм, брикети. Наявність штибу (часток розміром менше 3 мм) небажана, оскільки мілкі 

частки будуть виноситися з шару в незгорілому стані, а також провалюватися через колосники. 

Для фільтруючого шару характерна висока температура, а горіння відбувається в 

дифузійній області, де швидкість вигорання визначається підводом окислювача. Теплову 

потужність шарових топок регулюють змінюючи подачу повітря. 

 

Умови горіння часток палива в киплячому шарі. 

Зі збільшенням швидкості дуттьового повітря динамічний напір може 

стати рівним силі тяжіння частки палива, стійкість шару палива 

порушується – досягається перша критична швидкість дуття. При 

подальшому збільшенні швидкості повітря починається «кипіння» шару 

часток палива.  

Аеродинамічна умова «кипіння шару» палива: 
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WНШ – дійсна швидкість газового потоку над шаром палива 

Умова витання частки: 
3

2 6

n

ВИТ
ГП ЧП

W d
CF g


   

В шарі швидкість газів більша швидкості витання часток  WГПШ >WВИТ,  а над шаром вона 

менша від швидкості витання. При переході в киплячий стан об’єм шару палива збільшується в 1,5-

2 рази, по мірі вигорання частки виносяться з шару. 

В киплячому шарі спалюють палива з рівномірним складом мілких часток. Застосовуються 

в енергетиці та технологічних процесах. 

 

Умови горіння часток палива у прямоточному факелі. 

При швидкості потоку вище швидкості витання,  

частки находяться в газоповітряному потоці у завислому 

стані і починають рухатися разом з ним, згораючи в межах 

топкової камери – факельний топочний процес. Час 

перебування газів у топці обмежений, а тому щоб паливо 

встигло вигоріти використовують паливо мілко подрібнене 

до пиловидного стану. Розмір часток – десятки мікрон. 

Аеродинамічна умова факельного процесу:  рівність сили 

тяжіння та аеродинамічного опору за законом Стокса 

ГПЧП Wdg  3  

μ- динамічна в’язкість газового потоку; 



WГП - швидкість газового потоку в топковій камерій. 

Під закон Стокса підпадають  

частки подрібненого палива за умови Re≤1 

Подрібнення палива збільшує площу реагуючої поверхні та забезпечує легке переміщення палива 

в топковому об’ємі.  Але відносна швидкість часток палива та газів є дуже малою, що уповільнює 

масообмін та погіршує умови горіння.  

В об’ємі топки знаходиться незначна маса палива -  20-30г/м3 , а тому процес чутливий до 

порушень режиму.  За факельним процесом спалюється розпилене рідке паливо, а також горючі 

гази. 

Умови горіння часток палива у циклонному процесі. 

Транспортування часток палива здійснюється газовим потоком швидкість якого значно більше 

швидкості витання часток палива. Аеродинамічна умова процесу циклонного процесу спалювання 
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При циклонному процесі частка утримується у 

русі по замкнутому контуру до повного вигорання 

за рахунок відцентрових сил. 

Спалюються тверді палива з розміром часток до 

2-5 мм. Процес спалювання більш стійкий ніж 

факельний. 

В циклоні вловлюється до 80-95% золи палива. 

Видалення шлаку рідкому стані, але можливе і в 

твердому стані - залежно від виду палива та 

характеристик золи. В циклонах можливе 

спалювання твердого рідкого та газоподібного 

палив. Вертикальні, горизонтальні та нахилені циклони. 

Всі наведені топкові процеси характеризуються різноманітністю залежно від властивостей 

палива  та необхідних характеристик процесу його спалювання. 



Основні вимоги до сучасних топкових пристроїв. 

Топкові пристрої мають забезпечувати: 

1. Спалювання даного виду палива 
2. Задану теплову потужність котла для виробництва пари необхідних параметрів. 
3. Надійність роботи в умовах тривалої експлуатації. 
4. Безпечність і простоту в експлуатації 
5. Мінімальні втрати енергії через хімічну та механічну неповноту згорання палива 
6. Можливість зміни навантаження в широкому діапазоні 
7. Відносно низьке споживання енергії на власні потреби 
8. Можливість використання резервного палива. 
9. Мінімальне утворення забруднюючих речовин при горінні палива. 
 

Основні технічні показники топкового пристрою: 

1. Придатність для спалювання даного виду палива 

2. Теплопродуктивність   P

PPQBQ   

3. Коефіцієнт надлишку повітря на виході з топки т 
4. Втрата теплоти через хімічну неповноту згорання q3, % 
5. Втрата теплоти через механічну неповноту згорання q4, % 
6. Видиме питоме об’ємне тепловиділення в топці (теплове напруження топкового об’єму) qv 

МВт/м3, що характеризує можливість спалювання в одиниці об’єму топки Вр кг/с палива при 
теплоті, що є у розпорядженні, Qp

p МДж/кг (МДж/м3) з мінімально допустимими 

значеннями втрат через хімічну q3та механічну q4 неповноту згорання: 
Т

P

PP
v

V

QB
q   

7. Видима питома густина теплового потоку дзеркала горіння (для шарових топок) qR МВт/м2, 

що характеризує можливість спалювання на колосниковій решітці площею R, м2 паливо в 
кількості ВР кг/с з теплотою згорання QН

Р МДж/кг при мінімально допустимих втратах 

теплоти через хімічну q3та механічну q4 неповноту згорання : 
R

QB
q

P

НP
R   

8. Видима густина теплового потоку МВт/м2 через переріз топки FТ:  

Т

P

PP
F

F

QB
q   

9. Доля золи, що виноситься газами з топки, аун. 
10. Необхідний тиск повітря перед топкою, Р, Па 
11. Температура дуттьового повітря, tп, оС. 
12. Емісія забруднюючих речовин, що утворюються при горінні палива. 

 

 

 



Класифікація парогенераторів  

Основні технічні показники парогенераторів за параметрами пари 
1) Паропродуктивність D, т/год, кг/с 
2) Тиск пари (перегрітої пари) Рпе, бар, МПа 
3) температура перегрітої пари tпе, ºС, температура проміжного перегріву пари tпп ºС,  
 Технічні показники парогенераторів залежать від особливостей їх конструктивного устрою, 
властивостей використовуваного палива та термодинамічного циклу, що реалізується на 
електростанції. 
 

Тип котла за тиском пари, 
конструктивними особливостями, 
призначенням 

Тис 
свіжої 
пари, 
Рпе, бар 

Темпе
ратура 
пере-
грітої 
пари, 
tпе, ºС 

Темпе
ратура 
живи-
льної 
води, 
tж.в.º
С 

Паро-
продук-
тивність, 
D, т/год 

ККД 
електро-
станції за 
конден-
саційного 
циклу 
Ренкіна, 

ел.ст. % 

Орієн-
товна 
елект-
рична 
потужність 
енерго-
блоку, 
Nел., МВт 

Низького тиску, 
( газотрубні, барабанні 
водотрубні),  
Виробництво пари для 
технологічних потреб в 
промисловості та комунальному 
господарстві, малі ТЕЦ 

9; 14; 
24 

<350…
400 

105 0,1-4-6-10-
20-30-50-
75 

10-12 0,1…12 

Середнього тиску, 
(барабанні водотрубні, гібридні), 
виробництво пари на 
промислових ТЕЦ 
за рубежем, ТЕЦ на біомасі  

40 
 
 
 
60…90 

450 
 
 
 
500 

150 
 
 
 

10-25-35-
50-75 
 

22-24 
 
 
 

27 

3…12 
 
 
 
5…25 

Високого тиску,  
барабанні водотрубні,  
виробництво пари на ТЕЦ крупних 
промислових підприємств 

100 530 215 170-220-
320 

30 50...100 

Надвисокого тиску 
(БПЦ, прямоточні),  
Виробництво пари на ТЕЦ великих 
міст та крупних підприємств 

140 545 230 420-500-
640-670 

30…32 200 

Надкритичного тиску,  
прямоточні,  виробництво пари на 
блочних ТЕЦ та ТЕС  

250 545 260 950-1600-
2500-4000 

37 300;500; 
800;1200 

Суперкритичного тиску,  
прямоточні,  
виробництво пари на блочних ТЕС 

300 600 260 950-1600 39…40 300;500 

 
 



 

Основні типи котельних установок для спалюванням твердих біопалив 

Спалюванням кускового палива у фільтруючому шарі на нерухомій колосниковій 

решітці 

При шаровому спалюванні шар кускового палива (дров) вільно лежить на 

колосниковій решітці і продувається первинним повітрям знизу через отвори. Свіже 

паливо завантажується зверху на шар палаючого палива, тобто реалізується зустрічний 

рух палива та повітря. У перший період після завантаження відбувається теплова 

підготовка палива, при якій відбувається його прогрів, випарювання вологи, вихід летких 

речовин. Після виходу летких речовин залишається коксозольний залишок або деревне 

вугілля, яке контактує з 

дуттьовим повітрям та згорає з 

виділенням теплової енергії. 

Після вигорання вуглецю з 

деревного вугілля на 

колосниковій решітці 

залишається попіл, який через 

отвори в колосниках 

просипається в зольник. У 

випадку проплавляння золи 

утворюється шлак. 

 

 

Над шаром палива здіймаються продукти згорання. Якщо первинного повітря 

недостатньо для повного згорання палива і в продуктах згорання над шаром є продукти 

неповного горіння, то додатково в надшаровий простір подають вторинне повітря у 

вигляді струменів зі швидкістю 50-70 м/с.  

На рисунку зліва показана зміна концентрації кисню по висоті шару палива. Нижню 

частину шару, де присутній кисень повітря, називають кисневою зоною. У кисневій зоні 

кисень споживається для окислення вуглецю з утворенням переважно вуглекислого газу і 

значним виділенням теплової енергії. У кінці кисневої зони досягається максимальна 

температура біля 1500оС (рисунок, справа). Верхню частину шару, де кисень практично 

відсутній, називають відновлювальною зоною. У ній відбувається взаємодія раніше 

утвореного розжареного вуглекислого газу з вуглецем з утворенням оксиду вуглецю та 

зниженням температури шару. Товщина кисневої зони становить 3-4 діаметри палаючої 

частки палива, а відновної зони в 4-6 разів більша. Для отримання на виході з шару палива 

продуктів повного згорання спалювання необхідно здійснювати у тонкому шарі з 

формуванням тільки кисневої зони та надлишком кисню в продуктах згорання. 

Раціональне протікання процесу 

горіння вимагає подачі повітря з 

підтриманням сталого коефіцієнта 

надлишку повітря α. Для ефективного 

протікання процесу горіння деревини 

величина α повинна знаходитись в 

межах 1,4-1,6 (рис. 4.3), при цьому 

концентрація кисню в продуктах 

згорання становитиме 7,5 – 10 % об. 

та СО2 близько 13 % об.  

 

 



У топках з ручним обслуговуванням подачу повітря регулюють за зовнішніми 

ознаками процесу – колір полум’я у топці, вигляд диму на виході з димової труби, що 

потребує досвіду кочегара. У більш досконалих котлах система автоматизації підтримує 

співвідношення витрати палива та повітря згідно з режимною картою, а в сучасних 

автоматизованих котлах, включаючи побутові, є датчик концентрації кисню у продуктах 

згорання (в зарубіжній літературі його називають λ-зонд) і за його сигналами система 

управління горінням коригує подачу повітря з підтриманням оптимального його 

надлишку. 

Спалювання дров на нерухомій колосниковій решітці реалізується в опалювальних 

печах та простих опалювальних котлах потужністю до 100 кВт, які виробляються 

багатьма підприємствами України. Котли сталеві 

водогрійні для спалювання твердого та 

газоподібного палива типу КСТГ 

теплопродуктивністю до 100 кВт (рис.) мають 

охолоджувану водою сорочку та вертикальний 

газотрубний пучок. Котел не потребує 

електричної енергії. Завантаження твердого 

палива здійснюється вручну. Подача повітря та 

видалення димових газів здійснюється за рахунок 

створюваної димовою трубою тяги. Подача 

первинного повітря здійснюється через дверцята 

зольника − піддувало, а подача вторинного 

повітря можлива при відхиленні 

завантажувальних дверцят. Паспортний 

коефіцієнт корисної дії при спалюванні вугілля 

становить 76 % .  

 

Ці котли створювалися для спалювання вугілля, але часто в них спалюють дрова та 

кускові відходи. Експлуатація таких котлів потребує частого завантаження невеликих 

порцій дров. При надмірному завантаженні дров продукти неповного згорання разом із 

незгорілими леткими речовинами виходять з топки, спричиняють відкладення смол на 

поверхнях нагріву з погіршенням теплопередачі та зниженням коефіцієнта корисної дії 

котла. Для відновлення нормальної роботи котла необхідне механічне очищення 

поверхонь нагріву від смолистих відкладів. Досить часто можна спостерігати викид 

густого диму, тобто продуктів неповного згорання та летких речовин через димову трубу. 

Це спричиняє забруднення атмосферного повітря та втрату хімічної енергії палива. Інколи 

продукти неповного згорання займаються на виході з димової труби, що призводить до 

пошкодження обладнання та створює пожежну небезпеку. 

 

Складнішим є опалювальний котел «Ретра» для спалювання вугілля або дров, в 

якому реалізується шарове спалювання з завантажувальною шахтою, що забезпечує 

безперервну роботу котла тривалістю до 8 годин. Котли мають рухомі колосники для 

здійснення шурування шару палива. Автоматизовані котли оснащують вентиляторами для 

подачі первинного та вторинного повітря, а їх коефіцієнт корисної дії досягає 93 % .  

 

Двостадійне спалювання кускової біомаси та дров на колосниковій решітці з 

супутнім низхідним рухом палива та повітря  

Двостадійне спалювання кускової біомаси реалізується у піролізних або 

газифікаційних котлах. Їх особливість полягає у поступовому спалюванні палива, 

завантаженого у бункер. З бункера паливо під дією сили тяжіння опускається на 

колосникову решітку. У шар палива згори вниз подається первинне повітря – реалізується 



супутній низхідний рух палива та первинного повітря. Безпосередньо на решітці 

знаходиться шар золи, над ним шар палаючого коксу, над шаром коксу − зона підготовки 

палива. 

 

 

 

Схема та загальний вигляд піролізних котлів 

 

На першій стадії в нижній частині бункера при подачі первинного повітря 

відбувається термічна підготовка та піроліз палива, далі горіння та газифікація коксового 

залишку з утворенням високотемпературної суміші горючих газів.  

На другій стадії у додатковій камері відбувається догорання горючих газів за 

рахунок подачі вторинного повітря. Отримані продукти повного згорання палива 

спрямовують до теплообмінних поверхонь котла.  

Керування інтенсивністю спалювання та тепловою потужністю котла здійснюється 

зміною витрати первинного повітря, що виключає необхідність застосування складних 

систем подачі та дозованої подачі твердого палива. У котлах великої потужності розміри 

бункера дозволяють завантажувати та спалювати метрові дрова. Тривалість горіння 

одного завантаження дров від 4 до 12 годин. Ряд підприємств України виробляють 

піролізні котли побутового призначення теплопродуктивністю 16, 25, 31,5, 40, 63, 80 кВт 

та промислового призначення теплопродуктивністю 100, 140, 190, 250, 300, 500 кВт. 

Коефіцієнт корисної дії таких котлів знаходиться в межах від 82 до 92 %. 

 

Спалювання сухого подрібненого палива в механічних топках з нижньою подачею 

палива – спалювання у ретортних топках 

У ретортних топках реалізується відома схема з супутнім висхідним рухом палива та 

первинного повітря. Реторта − це вид колосникової решітки, на якій згорає гірка 

кускового палива. По центру реторти є канал для подачі свіжого палива знизу під шар 

палаючого палива. Паливо виштовхується із вертикального каналу і розсипається на 

реторті у вигляді гірки. В горловину реторти та під її бічні колосники подають первинне 

повітря. В горловині реторти відбувається підготовка палива – підсушування та піроліз з 

виділенням летких речовин. Леткі речовини та смоли, які є в них, проходять через шар 

розжареного коксу і розкладаються на більш прості речовини, які при реагуванні з 

повітрям повністю вигорають. При необхідності вторинне повітря подають струменями 

над шаром палаючого палива.  

 



 
Ретортний топковий пристрій з нижньою подачею палива 

 

Ретортні топки були створені на початку 20 століття для спалювання малозольного 

вугілля з високим виходом летких речовин, а вже потім застосовані для спалювання 

сипучих біопалив (некондиційного зерна, деревних гранул, тріски та тирси з вмістом 

вологи до 30-35 %). При спалюванні якісних деревних гранул з низьким вмістом 

тугоплавкої золи ретортні топки можуть тривалий час працювати в автоматичному режимі 

без втручання обслуговуючого персоналу. При спалюванні деревних гранул або тріски з 

підвищеним вмістом золи зверху гірки палива утворюється шар золи, що призводить до 

порушення горіння. 

Ретортні топки застосовують переважно у водогрійних котлах потужністю від 

кількох кіловат до 2500 кВт. В якості живильників палива у котлах потужністю до 500 кВт 

частіше застосовують шнеки, а в більш потужних котлах переважно застосовують 

плунжерні штовхачі.  

 

Спалювання подрібненої біомаси у рухомому шарі 

У механізованих та автоматизованих котлах для спалювання палив застосовують 

рухомі колосникові решітки (ланцюгові, безпровальні, циліндричні обертові, вібраційні, 

вібраційні з охолодженням) та решітки з рухомими колосниками (горизонтальні 

перештовхувальні решітки, похилі перештовхувальні, похилі перештовхувальні з 

охолоджуваними колосниками, валкові), які забезпечують переміщення шару палива, його 

шурування, скидання золи та шлаку з решітки. 

Для спалювання деревної тріски та дрібних деревних відходів широко застосовують 

похилі перештовхувальні решітки, які являють собою ступінчату колосникову решітку, в 

якій чергуються рухомі та нерухомі колосники. Рухомі колосники здійснюють зворотно-

поступальні рухи − при русі вліво паливо з рухомого колосника зсипається на нижній 

нерухомий, а при зворотньому русі зіштовхується з нерухомого колосника на наступний 

рухомий. Це забезпечує перемішування свіжого та палаючого палив і інтенсифікує 

горіння. Первинне повітря подають під колосникову решітку, звідки воно надходить у 

шар палива через просвіти між колосниками та канали в них. Вторинне повітря подають 

струменями над шаром палива. 



 
 

Колосники похилої перештовхувальної решітки 

 

Похилі перештовхувальні решітки встановлюють у водогрійних котлах потужністю 

від кількох кіловат до десятків мегават. Для спалювання деревних пелет або сухої 

деревної тріски з вмістом вологи до 35 % застосовують похилі перештовхувальні решітки, 

які встановлені у топки з охолоджуваними поверхнями нагріву, що забезпечує зменшення 

температури у топці та запобігає проплавлянню золи. 

Для спалювання вологої деревної тріски або подрібнених відходів лісопиляння з 

вмістом вологи до 55 % застосовують похилі перештовхувальні колосникові решітки 

встановлені у топки повністю або частково футеровані вогнетривкою цеглою, що зменшує 

відвід теплоти з зони горіння та сприяє досягненню температур до 1100 °С необхідних для 

інтенсивного та повного вигорання палива. Прикладом такого підходу можуть бути 

гібридні водотрубно-газотрубні парові котли фірми Hurst, що випускаються тепловою 

потужністю від 1 до 34 МВт на тиск пари до 62 бар з температурою перегріву пари 440 °С 

(рис.). Котел такого типу тепловою потужністю 20 МВт на тиск пари 38 бар встановлено 

на першому блоці електричною потужністю 6 МВте. Іванківської ТЕЦ. Подібна ТЕЦ 

створюється у м. Рахів. 

 

 
Загальний вигляд гібридного водотрубно-газотрубного парового котла «Hurst RG» з 

похилою перештовхувальною решіткою для спалювання вологої деревної тріски та 

деревних відходів 

1– водотрубно/газотрубний блок, 2 – водотрубна секція, 3 – газотрубна секція, 4 – похила 

решітка з зворотньо- поступальним рухом колосників, 5 – вентилятор підрешіточного 

(первинного) повітря, 6 – привід колосникової решітки, 7 – вентилятор надшарового 

(вторинного) повітря, 8 – вентилятор повернення винесених часток, 9, 10 – дверцята 



обслуговування топки, 11 – пальник допоміжного палива, 12 – витратний паливний 

бункер, 13 – конвеєр видалення золи, 14 – футерування топки. 

 

Для спалювання лушпиння кави і рису, шкаралупи горіхів, відходів тютюну і 

бавовни, багаси, лушпиння соняшнику, що характеризуються значними змінами 

властивостей та низькою температурою плавлення золи, застосовують похилі 

перештовхувальні решітки з колосниками, що охолоджуються водою. Такі колосникові 

решітки застосовують і при спалюванні бувшої у вжитку деревини та палива з твердих 

побутових відходів. Парові котли водотрубно-газотрубного типу з похилими 

перештовхувальними решітками з охолоджуваними колосниками потужністю від 1 до 65 

МВт виробляє фірма «Vyncke» (рис. ).  

 

 
 

Загальний вигляд гібридного водотрубно-газотрубного парового котла «Vyncke», 

оснащеного похилою перештовхувальною решіткою з охолоджуваними колосниками 

 

Із застосуванням цих котлів можуть створюватися ТЕЦ електричною потужністю від 

1 до 10 МВте. В Україні такі парові котли встановлені на підприємствах «Каргіл», 

«Чумак», «Миронівський хлібопродукт». 

 

 Спалювання біомаси у киплячому шарі 

В енергетиці широко застосовують котли з киплячим шаром для спалювання 

дрібного палива з розміром часток до 5 - 20 мм. В літературі цю технологію часто 

називають спалюванням у псевдозрідженому стані, спалюванням у флюїдальних топках.  

У киплячому шарі спалюють палива з рівномірним складом дрібних часток. Частки 

палива або палива та інертного матеріалу (кварцовий пісок) знаходяться на колосниковій 

решітці, через яку вводиться дуттьове повітря (рис.). Зі збільшенням швидкості 

дуттьового повітря динамічний напір може стати рівним силі тяжіння частки палива, 

частки палива починають витати. Умова витання частки палива полягає у рівності 

підйомної сили, що діє на частку, та сили тяжіння. У киплячому шарі швидкість газів 

більша швидкості витання часток,  а над шаром швидкість газів значно менша від 

швидкості витання, тобто менше швидкості, при якій частки палива є завислими у потоці 

та можуть ним виноситися. При «кипінні» шару основна кількість часток палива 

підіймається над решіткою та здійснює зворотно-поступальні рухи «вгору і вниз». При 



переході у киплячий стан об’єм шару палива збільшується в 1,5-2 рази, але шар має чітку 

верхню границю. 

Відносна швидкість часток палива та дуттьового повітря у киплячому шарі є 

значною, що створює умови для швидкісного горіння палива. В 1 м3 киплячого шару 

знаходиться до 400-600 кг палива зі значною поверхнею реагування. Киснева зона має 

значно більшу висоту ніж у нерухомому шарі, для допалювання продуктів неповного 

горіння та винесених пиловидних часток палива вторинне повітря у кількості 30-40 % 

подається у простір над киплячим шаром. У топці з киплячим шаром палива встановлені 

охолоджувані водою поверхні нагріву, що включені у схему її циркуляції у котлі. Це 

дозволяє підтримувати безшлакувальний режим роботи з рівномірною температурою 900-

1000 °С по висоті шару палива. Видалення золи здійснюється у твердому стані. 

 
Рис. 4.11 Схема топки з киплячим шаром 

 

Завдяки відносно високій температурі шару, високій швидкості повітря, та 

розвиненій поверхні часток палива спалювання здійснюється з високою інтенсивністю, 

що характеризується тепловим напруженням дзеркала горіння qR=4,7-7 МВт/м2 та 

тепловим напруженням об’єму топки qV=170 кВт/м3. Спалювання палив у киплячому шарі 

характеризується меншою емісією шкідливих газів − завдяки відносно низьким 

температурам уповільнюється утворення термічних оксидів азоту, а додавання в шар 

вапняку дозволяє зв’язувати оксиди сірки. Крім того, зменшується випаровування лужних 

сполук золи палива, внаслідок чого менше забруднюються поверхні нагріву. 

Основними різновидами топок з киплячим шаром є топки з бульбашковим киплячим 

шаром та циркулюючим киплячим шаром. Найбільш відомі топки з бульбашковим 

киплячим шаром, їх застосовують для спалювання низькокалорійних палив − торфу, 

вологої біомаси, кори, шламів, каналізаційного мулу. Для формування киплячого шару в 

топку також подають інертний матеріал − дрібний кварцовий пісок. Наявність у шарі 

нагрітого піску забезпечує швидкий нагрів часток свіжого палива та його термічну 

підготовку. Топки з бульбашковим киплячим шаром оснащують різноманітними 

колосниковими решітками – вібраційними, рухомими та ковпачковими залежно від 

характеристик спалюваного палива. Для топок з бульбашковим киплячим шаром 

характерна наявність у топці значного надшарового простору. У таблиці наведено 

характеристики котлів за паропродуктивністю та параметрами пари, а на рис. показано 

поздовжній переріз водотрубного парового котла Babcock&Wilcox, оснащеного топкою з 

бульбашковим киплячим шаром. 
 

Таблиця Діапазон продуктивності та параметрів пари котлів Babcock&Wilcox з 

бульбашковим киплячим шаром  
Паропродуктивність 

котлів, т/год 

Тиск пари, 

бар 

Температура перегрітої 

пари, оС 

Промислові котли 



9 … 27 10 .. 69 400 

27 … 68 10 … 110 482 

68 … 136 69 … 124 538 

Енергетичні котли 

100 … 450 180 538 

 
Поздовжній переріз парового котла Babcock&Wilcox, оснащеного топкою з 

бульбашковим киплячим шаром 

 

Топки з циркулюючим киплячим шаром застосовують для спалювання 

низькокалорійних палив – низькокалорійного вугілля, біомаси і відходів, кори, шламу, 

використаної підстилки з пташиним послідом. Характерною особливістю топок з 

циркулюючим киплячим шаром є те, що увесь топковий простір заповнений рухомою 

аеросумішшю палива та інертного матеріалу. На виході з топки встановлено циклонний 

сепаратор часток, у якому відділяються газоподібні продукти згорання, а частки золи, 

інертного матеріалу та незгорілого палива повертаються у нижню частину топки. 

На рис. наведена схема парового котла Foster-Wheeler зі спалюванням палива у 

циркулюючому киплячому шарі.  

 



 
Схема парового котла Foster-Wheeler зі спалюванням біомаси  

в циркулюючому киплячому шарі 

 

Як видно зі схеми котла, топка та циклонний сепаратор часток мають вмонтовані 

поверхні нагріву. Після циклона димові гази проходять через похилий газохід, у якому 

розташовані поверхні нагріву пароперегрівача, а далі димові гази проходять через циклон 

для уловлення винесеної золи і направляються в селективний каталітичний реактор для 

відновлення оксидів азоту аміаком або сечовиною до молекулярного азоту. Селективний 

каталітичний реактор є необхідним при спалюванні біомаси, особливо тих її видів, що 

містять багато паливного азоту. Після каталітичної очистки гази надходять у вертикальну 

конвективну шахту, де послідовно проходять через економайзер та багатоступеневий 

підігрівач повітря. 

Парові котли з циркулюючим киплячим шаром паропродуктивністю 100-500 т/год 

застосовуються на електричних станціях електричною потужністю від 30 до 150 МВте. 

Найбільш відомий виробник таких парових котлів підприємство Foster-Wheeler. Понад 40 

років у світі експлуатується більше 210 таких котельних установок в США, Швеції, Китаї, 

Польщі, Філіппінах, Чилі. 

 

Спалювання тюкованої соломи в топках парових та водогрійних котлів 

Солому злакових культур заготовляють для потреб сільськогосподарських 

підприємств, де вона використовується як грубий корм чи компонент комбікормів, 

підстилка для тварин чи птиці, мульчувальний та покрівельний матеріал. Солому 

використовують у тепличних господарствах як основу субстрату для вирощування огірків 

та грибів. Для потреб сільського господарства солому заготовляють у вигляді малих та 

середніх прямокутних тюків, у циліндричних рулонах діаметром від 1 до 2 м. Вказані 

тюки характеризуються низькою щільністю пресування 50-80 кг/м3 і їх транспортування 

на значні відстані є проблематичним. Такі тюки можуть спалюватися у фермерських 

котельнях та котельнях сільських поселень. 

Для енергетичних потреб солому заготовляють переважно у вигляді великих 

прямокутних тюків типу New Holland, Hesston або Claas з розмірами 1,2м х 1,3м х 2,5м із 

щільністю пресування близько 170 кг/м3. Тюки з великою щільністю пресування добре 

зберігають геометричну форму та розміри, а тому в котельнях та на електричних станціях 



можна застосовувати автоматизовані системи для розвантажування доставлених тюків, їх 

складування, подачі зі складу до топок котлів. Для потреб енергетичних підприємств 

добре підходять тюки попередньо подрібненої соломи, що дозволяє на електростанції 

обійтися без установок подрібнення соломи – достатньо лише розрізати зв’язувальні 

шпагати і подавальні шнеки можуть переміщати розпушену солом’яну січку в топку.  

Фірмою Burmister & Wain Energy A/S (Данія) створені водотрубні парові котли для 

спалювання тюкованої соломи тепловою потужністю по паливу до 150 МВт на тиск пари 

112 бар з перегрівом до 540 оС (рис. ). 

 
 

Поздовжній переріз парового котла Burmister & Wain для спалювання тюкованої 

соломи на вібруючій колосниковій решітці 

 

Тюки соломи подають зі складу по похилому конвеєру до завантажувального вузла, 

де розрізаються зв’язувальні шпагати, тюк розпускається і солом’яну різку за допомогою 

шнеків завантажують на похилу вібруючу колосникову решітку. Під дією первинного 

повітря починається горіння соломи і утворені продукти неповного горіння догорають в 

надшаровому топковому просторі завдяки подачі струменів вторинного повітря. 

Спалювання здійснюється із загальним надлишком повітря 1,30-1,45, при цьому частка 

первинного повітря становить лише 30 % загальної його витрати. Коксозольний залишок 

соломи вигорає на колосниковій решітці і, завдяки її вібраційному руху, поступово 

переміщається до кінця решітки; утворена зола зсипається в зольну воронку.  

Для живлення одного котла встановлюється до 4 таких ліній подачі та завантаження 

соломи. Одночасно з соломою у паровому котлі може спалюватися деревна тріска, яку 

подають окремим конвеєром до завантажувального вузла у кількості до 50 % по енергії 

палива. 

Топка котла, яку вважають першим газоходом, має екранні поверхні нагріву та 

ширмовий пароперегрівач, завдяки чому здійснюється променевий теплообмін з об’ємом 

продуктів згорання. У другому опускному газоході встановлений ширмовий 

пароперегрівач проміжного перегріву пари і здійснюється променевий теплообмін з 

продуктами згорання. За твердженням розробника котла, на ширмових поверхнях нагріву 



може відкладатися шлак, але шлакова плівка захищає пароперегрівач від 

високотемпературної корозії. З часом плівка шлаку стає рихлою і опадає, обдувні пристрої 

для очистки ширм не застосовують. Застосування ширмових поверхонь нагріву завдяки 

променевому теплообміну дозволяє охолодити продукти згорання до температури нижче 

температури розм’якшення золи, і уникнути можливого її налипання на конвективних 

поверхнях нагріву. Конвективні поверхні нагріву встановлені у третьому висхідному та 

четвертому низхідному газоходах. Температура відхідних димових газів після котла 

становить 120-130 °С. У складі електростанції після котла встановлюють 

електростатичний фільтр та, при необхідності, установку селективної каталітичної 

очистки газів від оксидів азоту. 

Коефіцієнт корисної дії таких котлів досягає 92,5 % від нижчої теплоти згорання 

палива. При спалюванні соломи регулювання паропродуктивності може здійснюватися у 

межах від 40 до 100 %. Допоміжним та пусковим паливом може бути рідке паливо або 

природний газ. Динамічні характеристики котла дозволяють змінювати навантаження із 

швидкістю 3 %/хв. при спалюванні соломи, а при застосуванні допоміжного палива може 

збільшуватися до 4 % /хв. 

Застосування таких котлів у складі паротурбінних установок, що працюють за 

циклом Ренкіна з проміжним перегрівом пари, дозволяє досягти 32% електричного 

коефіцієнту корисної дії. Із застосуванням котлів цього типу будують енергоблоки 

електричною потужністю 12, 18, 30, 40 МВте. Відомо, що до 2012 р. у Китаї було 

побудовано 21 ТЕЦ зі спалюванням соломи сумарною електричною потужністю 408 

МВте. У Великій Британії побудована соломоспалювальна електрична станція Sleaford 

електричною потужністю 38,5 МВте з річним споживанням тюкованої соломи 240 тис. т, 

яку транспортують з відстані до 30 км. 

 

Спалювання тюкованої соломи для нагріву води у системах теплопостачання 

базується на застосуванні водогрійних котлів для нагріву води з тиском вище 

атмосферного та водогрійних теплогенераторів, у яких нагрівають воду, що знаходиться 

при атмосферному тиску.  

Спалювання тюкованої соломи у водогрійних котлах великої потужності базується 

на технологіях безперервного або наближеного до безперервного спалювання тюкованої 

соломи: безперервне сигарне спалювання цілих великих тюків, розділення великого тюка 

на частини з їх завантаженням у топку з реалізацією безперервного горіння, подрібнення 

тюка на січку та її безперервна подача в топку. У котлах з безперервним спалюванням 

здійснюють нагрів води під тиском до температури 95…115 °С, їх, як правило, оснащають 

системами уловлення золи – циклонами або мультициклонами. 

У водогрійних котлах малої потужності здійснюють спалювання цілих малих тюків з 

їх періодичною подачею. У теплогенераторах здійснюють періодичне спалювання цілих 

великих тюків соломи. Котли та теплогенератори з періодичним спалюванням тюків 

зазвичай не оснащують системами очистки димових газів, тому вони характеризуються 

значними викидами забруднюючих речовин. 

Сигарне спалювання великих тюків соломи здійснюють у топках водогрійних котлів 

потужністю від 8 до 15 МВт (рис. ).  

 



 
 

Схема водогрійного котла з сигарним спалюванням великих тюків соломи фірми Lin-ka 

 

Цілі великі тюки соломи системою завантаження встановлюються на 

завантажувальний конвеєр і при відкриванні шибера досилаються у витратну камеру, 

звідки поступово проштовхуються до топки. На вході топки є фурменний пояс за 

допомогою якого ріжучі струмені первинного повітря спрямовуються на тюк, викликаючи 

його займання та горіння, над фурменним поясом вводиться вторинне повітря для 

забезпечення вигорання утворених газів. При просуванні тюка частково обгоріла солома 

осипається на похилу перештовхувальну колосникову решітку, де догорає завдяки 

підрешіточному дуттю. Топка та вертикальні вихідні газоходи мають екранні поверхні 

нагріву. Завдяки променевому теплообміну продукти згорання охолоджуються до 

температур нижче температури розм’якшення золи і надходять до конвективних 

поверхонь нагріву. Після котла продукти згорання очищаються від твердих часток в 

золоуловлювачі і димососом спрямовуються до димової труби. Емісія СО становить 300 

ppm, NOx 350 ppm, твердих часток 40 мг/м³. 

Спалюваня великих тюків з діленням на частини здійснюється у водогрійних котлах. 

На рис. наведено схему газотрубного водогрійного котла з діленням великого тюка на 

частини з їх завантаженням у топку. Тюк соломи 1 встановлюють у вертикальне 

положення у завантажувальній камері 2. Ножем 6 з гідравлічним приводом від тюка 

відрізають частину і через систему шлюзування 3, 4, 5 виштовхують на колосникову 

решітку, де вона згорає під дією струменів повітря. У топковому об’ємі відбувається 

догорання летких речовин і продукти згорання надходять до теплообмінних поверхонь 

газотрубного котла та виходять через димовідвідний канал 10. Процес горіння 

наближений до рівномірного. Водогрійні котли такого типу потужністю від 3 до 8 МВт 

виробляє фірма «Lin-ka» (Данія).  

 



 
Схема газотрубного водогрійного котла Lin-ka 

зі спалювання тюків, розділених на частини 

 

Котли із спалюванням тюка соломи, розділеного на частини, виробляють 

підприємства у Білорусі та Чехії. Два подібні котли експлуатуються в Україні у 

Полтавській та Дніпропетровській областях. 

Спалюванням тюкованої соломи з подрібненням на січку можна організувати 

керований безперервний процес горіння на реторті або на рухомих колосниках зі 

стабільними тепловими режимами та якісним згоранням.  

Така технологія спалювання солом’яної січки реалізується в парових котлах 

потужністю від 400 кВт до 15 МВт на тиск пари від 0,9 до 16 бар, а також у водогрійних 

котлах потужністю від 250 кВт до 15 МВт, що виробляє фірма «Lin-ka» (Данія). Котли  

характеризуються коефіцієнтом корисної дії не менше 95,9 %. Викидии СО становлять 17-

28 мг/м3, летких органічних сполук менше 6 мг/м3, твердих часток 37 – 40 мг/м3 при 

референтній концентрації кисню в продуктах згорання 10 %]. Відомі конструкції 

котельних установок, в яких транспортування січки здійснюється шнеками; 

встановлюються проміжні бункери солом’яної січки з рухомим дном. 

 

Періодичне спалювання цілих тюків соломи у топках водогрійних котлів та 

теплогенераторів 

Найпростіші котли з періодичним спалюванням цілих малих тюків потужністю до 

100 кВт на тиск води до 3-4 бар з природною тягою мають прямокутну топку з великими 

дверцятами та колосниковою решіткою. Дверцята та стінки топки мають охолоджувані 

водою сорочки, на виході з топки розташовано кілька димогарних труб або прямокутних 

каналів. Спалювання тюка здійснюється на нерухомій колосниковій решітці з подачею 

первинного повітря через відхилені дверцята зольника під колосникову решітку. 

Вторинне повітря надходить через вікритий лючок на дверцятах. Горіння соломи 

характеризується значною димністю.  

Більш складну конструкцію мають котли з періодичним спалюванням цілих середніх 

тюків соломи. Котли оснащують дуттєвим вентилятором та керованою подачею 

вторинного повітря (рис.). У початковий період подається лише первинне повітря, а потім 

відкривається заслінка, через яку вторинне повітря у вигляді струменя спрямовується на 

палаючий тюк, що забезпечує горіння з меншою димністю. Продукти згорання частково 

охолоджуються у топці, а потім у пучку димогарних труб. Коефіцієнт корисної дії таких 

котлів від 70 до 85 %. Котли такої конструкції виробляються рядом фірм, зокрема «M & K 

Products (Bromsgrove) Ltd.» (Великобританія) виробляє котли потужністю 26-665 кВт .  



 
 

Схема котла Farm2000 для спалювання цілих середніх тюків соломи 

 

Котел аналогічної конструкції потужністю 70 кВт фірми «Passat Energy» (Данія) 

експлуатується в Україні на молочній фермі біля с. Паляничинці Київської області, де в 

ньому спалюють не тільки тюки соломи, але і дрова та цілі колоди не розколюючи на 

частини. 

Значного поширення набули теплогенератори для спалювання цілих тюків соломи − 

рулонних діаметром від 1,2 м до 2 м або великих прямокутних роміром 1,2х1,3 довжиною 

до 3 м. Подачу таких тюків у топку здійснюють тракторним навантажувачем. 

Циліндрична або прямокутна топка теплогенератора утворена водяною сорочкою (рис.), її 

верх та завантажувальні двері футеровані вогнетривким матеріалом. На виході з топки 

розташований пучок димогарних труб. Подачу повітря здійснюють одним або кількома 

вентиляторами. Горіння соломи відбувається у місці удару струменя повітря у тюк 

соломи. Зміною напрямку струменя здійснюють поступове випалювання тюка зверху 

вниз. Для зміни напрямку струменя повітря у соплі встановлено відхиляючу лопатку, яка, 

крім зміни напрямку струменя, ділить його на дві частини – нижня частина струменя діє 

як первинне повітря, верхня частина струменя – як вторинне повітря. При зміні напрямку 

струменя дуттьового повітря система управляння горінням враховує концентрацію кисню 

в димових газах за сигналом λ-зонду. 

 
Схема спалювання великих тюків соломи в теплогенераторах:  



1 – топка, 2 – газотрубний пучок, 3 – канал відводу димових газів, 4 – 

завантажувальні двері, 5 – вентилятор дуттьовий, 6 – сопло, 7 – відхиляюча лопатка, 8 – 

тюк соломи 

 

Над теплогенератором може встановлюватися бак-акумулятор і розширювальний 

бак. Приймають, що водяний об'єм котла та акумулятора повинен бути достатнім для 

поглинання енергії, що виділяється при згоранні всієї завантаженої соломи. Особливість 

теплогенераторів у тому, що їх великий водяний об’єм знаходиться при атмосферному 

тиску. Завдяки цьому теплогенератори не підпадають під державний нагляд за котельними 

установками, що працюють під тиском. 

В Україні теплогенератори для спалювання великих тюків соломи потужністю 150, 

250, 300, 600, 860 кВт виготовляє ПАТ “Південтеплоенергомонтаж” за ліцензією данської 

фірми “Passat Energy». В Україні встановлено 43 таких теплогенератори та більше сотні 

експортовано до країн СНД та ЄС. За повідомленнями виробника коефіцієнт корисної дії 

теплогенераторів становить 80 – 83 %, емісія СО становить до 2200 мг/м3, NOх − 40 мг/м3, 

твердих часток − 320 мг/м3. 

 

 Сумісне спалювання біомаси та вугілля на електричних станціях 

1. Сумісне спалювання вугілля і біомаси на існуючих електростанціях 

розглядається у світі як найменш затратний спосіб використання біомаси для виробництва 

електричної енергії. Існуючі вугільні електростанції характеризуються високими 

початковими параметрами пари, що забезпечує досягнення високого коефіцієнта корисної 

дії перетворення енергії біомаси в електроенергію. Витрати на дооснащення наявних 

електростанцій під спалювання біомаси значно нижчі, ніж будівництво нових. 

Використання біомаси зменшує викиди як традиційних забруднюючих речовин (SОx, 

NOx), так і викиди парникових газів (CO2, СH4). Спільне спалювання вугілля та біомаси є 

поширеним у ряді розвинених країн Європи та США. Наприклад, у ФРН є 27 

електростанцій зі спільним спалюванням біомаси та вугілля, у Фінляндії − 18, в Швеції − 

15, в Данії, Австрії та Нідерландах − по 5, у Сполучених Штатах − 41. Детальний огляд 

технологій сумісного спалювання біомаси та вугілля на електричних станціях наведено в 

роботі [ Жовмир Н.М., Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Сленкин М.В. Обзор технологий 

совместного сжигания биомассы и угля на электрических станциях зарубежных стран. 

Промышленная теплотехника. – 2006, т. 28, №2. – С. 75-85].  

 

 

 

 

Напрями досліджень та удосконалення процесів прямого спалювання біомаси 
 

Проведення подальших досліджень горіння твердих біопалив зумовлене 

необхідністю більш широкого використання сільськогосподарської біомаси, зокрема 

солом’яних пелет в котельнях міст та сільських поселень. Підвищений вміст та 

легкоплавкість золи при спалюванні солом’яних пелет призводить до агломерації часток у 

шарі палива, порушення горіння зі зменшенням теплопродуктивності, зростання емісії 

оксиду вуглецю, різкого зниження коефіцієнта корисної дії котельної установки. 

Спалювання твердих біопалив в опалювальних котлах зумовлює значну емісію твердих 

часток, особливо субмікронного розміру, які важко уловлювати з димових газів і які не 

осідають в повітрі, спричиняючи стійке забруднення атмосферного повітря з негативним 

впливом на здоров’я людей. У поселеннях ряду розвинених країн взагалі забороняють 

спалювати біопалива в опалювальних котлах або вводять таку заборону при 



несприятливих погодних умовах. У містах України, навіть у Києві, у зимовий період 

спостерігається утворення фотохімічного смогу, спричиненого викидами транспортних 

засобів та котелень, що спалюють тверді біопалива. 

Відомо, що при горінні частки палива відбувається ряд етапів: підсушування, 

виділення летких речовин та утворення коксозольного залишку, горіння летких речовин, 

вигорання вуглецю з частки коксозольного залишку.  

Спостереження за горінням летких речовин над шаром біомаси показали, що леткі 

речовини в певних умовах не займаються взагалі або займаються зі значним запізненням − 

інколи на виході із димової труби. Порушення горіння летких речовин спричиняє 

відкладення смол на поверхнях нагріву, значні викиди забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря, зниження енергетичної ефективності котельної установки. 

З наведеного вище слідує, що при термолізі з палива виходить суміш горючих газів 

летких речовин, розведена водяною парою випаруваної вологи палива та водяної пари, 

утвореної при термолізі біомаси. При змішуванні з повітрям утворюється газова суміш, 

яка може горіти при відповідному вмісті горючих газів та кисню. Аналітично досліджено 

концентраційні умови вимушеного займання летких речовин над шаром палива. Виходячи 

з відомого складу біомаси, виходу та складу продуктів її термолізу, розрахували склад 

суміші летких речовин з повітрям залежно від коефіцієнта його надлишку у зоні їх 

горіння. У складі летких речовин, що можуть вимушено займатися від іскри або 

відкритого полум’я та ініціювати вигорання суміші усіх летких речовин з повітрям, є 

водень, оксид вуглецю, метан та вищі газоподібні вуглеводні. Для спрощення аналізу 

умовно приймали, що всі вищі вуглеводні представлені пропаном. Для кожного горючого 

газу визначали його нижню відносну вибухову концентрацію як відношення його 

об’ємної концентрації до концентрації, що відповідає нижній межі вибуху цього газу у 

суміші з повітрям 
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,  . Для всієї суміші знаходили відносну вибухову 

концентрацію як суму відносних вибухових концентрацій горючих газів 
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Приймали, що суміш n горючих газів з повітрям може примусово запалюватися, 

якщо сумарна відносна нижня концентрація запалювання 
lelr

nr
,

 дорівнює або більше 

одиниці. 

Здатність до вибуху суміші горючих газів з повітрям може обмежуватися нестачею 

кисню. Проаналізувавши дані про запалювання багатих сумішей горючих газів з повітрям, 

визначили мінімальні концентрації кисню у сумішах горючих газів з повітрям, при яких 

вони здатні до вибуху, і з їх застосуванням визначили, що мінімальна концентрація кисню 

при якій можливе вимушене запалювання суміші горючих газів летких речовин біомаси з 

повітрям становить m

Or
min,

2
=12 % об. 

Опираючись на викладені вище результати визначення концентраційних умов 

горіння сумішей летких з повітрям, виконано детальний аналіз можливого характеру 

процесів реагування сумішей летких речовин з повітрям при практично можливих 

значеннях вологості біопалива та надлишку повітря.  

На рис. графічно наведено залежність відносної нижньої концентрації запалювання 

горючих газів у суміші летких з повітрям 
,r lel

nr  від вологості деревного палива rW  при 

зміні коефіцієнта надлишку повітря у зоні горіння летких речовин αл у широкому 

діапазоні. Поле графіка ділиться лінією л=1 на дві області: сумішей збагачених 

горючими компонентами л<1 (справа вгору) та сумішей збіднених горючими 

компонентами л>1 (зліва вниз).  

 



 
Відносна нижня вибухова концентрація горючих газів  

у суміші летких з повітрям 
,r lel

nr  залежно від вологості палива 
rW   

при коефіцієнтах надлишку повітря у суміші з леткими αл.  

 

Лінія, що відповідає концентрації кисню у суміші летких з повітрям 
2Or =12,0 % об., 

ділить поле графіка на область з високими концентраціями кисню 
2Or >12,0 % об. (зліва 

вниз) та область з низькими концентраціями кисню 
2Or <12,0 % об. (справа вгору).  

Горизонтальна лінія, що відповідає утворенню сумішей з відносною нижньою 

вибуховою концентрацією горючих компонентів 
, 1r lel

nr  , ділить поле графіка на область 

сумішей летких з повітрям з високим значенням відносної нижньої вибухової 

концентрації горючих компонентів 
, 1r lel

nr   (зверху) та область сумішей з низьким 

значенням відносної нижньої вибухової концентрації горючих компонентів 
, 1r lel

nr   

(знизу). Взаємне перекриття утворених областей дозволяє виділити на графіку сім зон, в 

межах яких вказані величини мають однорідний характер. На рисунку 4.19 в кружках 

цифрами від 1 до 7 позначені зони з однорідними властивостями сумішей. 

Зона 1 – Суміші летких речовин та повітря з стехіометричним співвідношенням або 

з незначним надлишком повітря 1< л < 1,2 характеризуються високою концентрацією 

кисню 
2Or >12,0 % об. та високим значенням відносної нижньої вибухової концентрації 

горючих компонентів 
, 1r lel

nr  , що здатні до вимушеного запалювання. 

Зона 2 – Суміші летких речовин з повітрям багаті горючими компонентами л  1, 

характеризуються високою концентрацією кисню 
2Or  > 12,0 % об., високим значенням 

відносної нижньої вибухової концентрації горючих компонентів 
, 1r lel

nr  . Суміші зони 2 

здатні до вимушеного запалювання. 

Зона 3 – Суміші летких речовин з повітрям збіднені горючими компонентами л > 

1…1,2;  характеризуються високою концентрацією кисню 
2Or >12,0 % об., але низьким 

значенням відносної нижньої вибухової концентрації горючих компонентів , 1r lel

nr  . З 

огляду на останню обставину можна вважати, що суміші зони 3 не здатні до вимушеного 



запалювання через надмірне розведення повітрям, а при високому вмісті вологи в паливі 

додається розведення водяною парою, утвореною при випаровуванні вологи палива. 

Зона 4 – Суміші летких речовин з повітрям багаті горючими компонентами л  1, 

характеризуються високим значенням відносної нижньої вибухової концентрації горючих 

компонентів 1, lelr

nr , але мають низький вміст кисню 
2Or  < 12,0 % об. і через це не здатні 

до вимушеного запалювання. 

Зона 5 – Суміші летких речовин з повітрям відносно багаті горючими компонентами 

л  1, характеризуються низьким значенням відносної нижньої вибухової концентрації 

горючих компонентів 
, 1r lel

nr  , та низьким вмістом кисню 
2Or < 12,0 % об. Суміші зони 5 

не здатні до вимушеного запалювання через недостатню концентрацію горючих 

компонентів та кисню, що спричинене розведенням газової суміші водяною парою, 

утвореною із вологи палива. 

Зона 6 – Суміші летких речовин з повітрям збіднені горючими компонентами л > 1, 

характеризуються низьким значенням відносної нижньої вибухової концентрації горючих 

компонентів 
, 1r lel

nr  , недостатньою концентрацією кисню 
2Or  < 12,0 % об. і не здатні до 

вимушеного запалювання через розведення газової суміші водяною парою, утвореною із 

вологи палива. 

Зона 7 – Суміші компонентів летких речовин з повітрям відносно багаті горючими 

компонентами л < 1, характеризуються високим вмістом кисню 
2Or > 12,0 % об., але 

низьким значенням відносної нижньої вибухової концентрації горючих компонентів 
, 1r lel

nr  , які не здатні до вимушеного запалювання через недостатню концентрацію 

горючих компонентів. 

На основі вище наведеного аналізу властивостей сумішей летких біомаси з повітрям 

сформульовані наступні практичні рекомендації. 

1. При вмісті вологи в біомасі до Wr < 23 % суміші летких речовин з повітрям здатні 

до вимушеного запалювання від іскри або джерела відкритого вогню при стехіометричних 

співвідношеннях або незначному надлишку повітря. 

2. При вмісті вологи в біомасі до Wr < 36 % суміші летких речовин з повітрям здатні 

до вимушеного запалювання при подачі первинного повітря в обсязі, що забезпечує αл1 = 

0,8, а після запалювання можна подавати вторинне повітря до забезпечення 

експлуатаційного загального надлишку повітря.  

3. При вмісті вологи в біомасі Wr > 36 % суміші летких речовин з повітрям не здатні 

до вимушеного запалювання, а їх реагування може відбуватися за механізмом об’ємного 

теплового самозапалювання. 

4. При вмісті вологи в біомасі 36 % < Wr < 45 % для забезпечення реагування суміші 

летких речовин з повітрям за механізмом об’ємного теплового самозапалювання доцільно 

створення адіабатних умов за рахунок футерування топкової камери. 

5. При вмісті вологи в біомасі  45%< Wr <55% для забезпечення реагування суміші 

летких з повітрям за механізмом об’ємного теплового самозапалювання доцільним є 

створення адіабатних умов за рахунок футерування топкової камери та збільшення 

адіабатної температури за рахунок підігріву дуттьового повітря. 

6. Біопалива з вмістом вологи Wr > 55 % перед використанням доцільно витримувати 

для природного сушіння. При необхідності спалювання таких палив для забезпечення 

згорання летких речовин доцільним може бути підігрів дуттьового повітря, обмеження 

його подачі до значень 1,1 < αл < 1,2 а також забезпечення адіабатних умов реагування у 

футерованій топковій камері. 

 



Лекція 3. Методи аналізу процесів перетворення теплоти в 

механічну роботу для приводу електричних генераторів 

Термічний коефіцієнт корисної дії циклу перетворення теплоти в роботу 

Тепловим двигуном називається безперервно діюча система де здійснюються кругові 

процеси (цикли), в яких теплота перетворюється в роботу. Речовина, за рахунок зміни стану якої 

отримують роботу в циклі, називається робочим тілом. Найбільш широко в якості робочого тіла 

використовують водяну пару, пару органічних низькокиплячих речовин, гази, повітря, продукти 

згорання палив. 

Термічним коефіцієнтом корисної дії (ККД) циклу називається відношення роботи циклу 

до кількості теплоти підведеної до робочого тіла в циклі.  Для 1 кг робочого тіла, що працює в 

циклі: 

ц

т

1

l

q
      1 2

т

1

q q

q



  

Теорема Карно: Термічний ККД оборотного циклу, що здійснюється між двома джерелами 

теплоти, не залежить від властивостей робочого тіла, за допомогою якого цей цикл здійснюється. 

Для оборотного циклу Карно термічний ККД визначається температурами гарячого (верхнього) та 

холодного (нижнього) джерел теплоти: 

о.ц.К. 1 2
т

1

Т Т

Т



  

У заданому інтервалі температур Т1 та Т2 оборотний цикл Карно має термічний ККД більш 

високий ніж будь-який інший оборотний цикл. Оборотний цикл Карно є своєрідним еталоном у 

порівнянні з яким можна визначати ефективність інших циклів, що здійснюються в тому ж 

інтервалі температур. 

Для необоротних циклів термічний ККД: 

н.ц. 1 2
т

1

q q

q



  та 

о.ц. К. н.ц.

т т   

Якщо у системі між двома джерелами теплоти здійснюється необоротний цикл, то ентропія 

системи зростає  

сист 0S   

Для системи джерела роботи та середовища між якими протікають оборотні 

процеси переходу із стану 1 в стан 2 максимальна корисна робота: 

макс

кор 1 2 0 1 2 0 2 1( ) ( ) ( )L U U T S S p V V       

А у випадку протікання необоротних процесів буде отримана менша робота 



 
кор 1 2 0 02 01 0 2 1( ) ( ) ( )L U U T S S p V V       

Де S1 , S2 –  початкове та кінцеве значення ентропії джерела роботи; 

S02 , S01 - початкове та кінцеве значення ентропії середовища. 

Втрата роботоздатності системи через необоротність процесів визначається за рівнянням 

Гюі-Стодоли: 

макс

кор кор 0 02 01 1 2 0 сист[( ) ( )]L L L T S S S S T S          

тобто визначається приростом ентропії через протікання необоротних процесів у системі.  

Для оцінки ефективності теплосилової установки з перетворення теплоти в роботу 

необхідно відповісти на дві групи запитань: 

1) Яка величина ККД оборотного циклу теплосилової установки, від яких факторів він 

залежить і що необхідно зробити для його збільшення? 

2) Наскільки великі необоротні втрати за окремими елементами необоротного циклу і на 

удосконалення якої частини циклу теплосилової установки необхідно звертати увагу з 

метою зменшення необоротності циклу і, як наслідок, для збільшення ККД циклу? 

Методи порівняння термічних ККД оборотних циклів 

Ступінь досконалості довільного оборотного циклу визначається тим, наскільки термічний 

ККД цього циклу близький до термічного ККД оборотного циклу Карно, що здійснюється між 

крайніми температурами циклу який аналізується. Якщо обчислити 
о.ц.К. 1 2
т

1

Т Т

Т



  відносно 

просто, то обчислення н.ц. 1 2
т

1

q q

q



   пов’язане зі складними громіздкими обчисленнями q1 

та q2. У зв’язку з цим застосовують наступні два методи: 

1. Визначають коефіцієнт заповнення циклу як відношення площі даного циклу в 

Ts-діаграмі до площі відповідного циклу Карно. З двох циклів, що 

здійснюються в одному і тому ж інтервалі температур, більше значення 

термічного ККД має той цикл, у якого більший коефіцієнт заповнення. 

2. Визначають середні температури підводу та відводу теплоти в циклі і за ними 

визначається термічний ККД циклу Карно, що здійснюється в інтервалі між 

середніми температурами, і є еквівалентним аналізованому оборотному циклу.  
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Методи порівняння термічних ККД реальних необоротних циклів 

Метод коефіцієнтів корисної дії 

При аналізі ККД циклів прийнято: 

Поняття термічний ККД застосовується для позначення ККД оборотного циклу: 

обор обор обор
ц 1 2 2

т

1 1 1

1
q

l q q q

q q



     

ККД дійсного/реального циклу називають внутрішнім ККД: 

дійсн дійсн дійсн
ц ц 1 2 2

1 1 1

1
q

i

l q q q

q q



     

З врахуванням введених понять 

дійсн дійсн обор

ц цц ц ц

тобор

1 ц 1q q
i oi

l l l

l
        

Де 
дійсн

ц ц

обор

ц

oi

l

l
   - внутрішній відносний ККД циклу який показує наскільки дійсний цикл 

менш досконалий ніж оборотний цикл  ц 1oi  . Внутрішній відносний ККД враховує 

необоротні втрати роботоздатності в процесах, що здійснюються з робочим тілом у циклі.  

 Робота реальної теплосилової установки пов’язана з рядом втрат зумовлених 

необоротністю теплових, механічних та електричних процесів. Це втрати на тертя в 

підшипниках, втрати теплоти від трубопроводів, втрати в електрогенераторі. З 

врахуванням цих втрат ефективність теплосилової установки в цілому характеризують 

ефективним ККД  
уст

е - відношення величини роботи, відданої зовнішньому споживачу, 

до кількості теплоти, підведеної до установки. 

 Обов’язковими елементами теплосилової установки є пристрій в якому 

здійснюється робота при розширенні робочого тіла (парова чи газова турбіна, циліндр з 

поршнем в такті розширення) та пристрій в якому за рахунок підведення роботи 

здійснюється стиснення робочого тіла (насос, компресор, циліндр з поршнем в такті 

стиску). Реальні процеси стиску та розширення завжди супроводжуються необоротними 

втратами. 

 Внутрішній відносний ККД пристрою для розширення робочого тіла  

дійсн

розшрозш

теор

розш

oi

l

l
   



 Внутрішній відносний ККД пристрою для стиску робочого тіла  
теор

стиск стиск

дійсн

стиск

oi

l

l
   

Внутрішні відносні ККД пристрою для розширення та стиску робочого тіла визначають 

експериментальним шляхом, а їх значення завжди менше 1. 

Корисна робота, що виконується в реальному необоротному циклі  

теор
дійсн дійсн дійсн теор розш стиск
ц розш стиск розш стискoi
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Тоді вираз для визначення внутрішнього відносного ККД циклу має вид 

теор
теор розш стиск

дійсн розш стиск
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Внутрішній ККД циклу приймає вигляд: 

теор
теор розш стиск
розш стиск
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Для визначення ефективного ККД енергоустановки необхідно врахувати ефективні 

ККД e всіх елементів теплосилової установки: парогенератора, головних паропроводів, 

механічні втрати в турбіні та генераторі, електричні втрати в генераторі: 

уст ц

т ( )

1

n

е oi e j

j

   


    

Ефективний ККД теплосилової установки показує яка частка теплоти q1 введеної в 

установку (наприклад при спалюванні палива) перетворена в роботу (електроенергію), 

віддану зовнішньому споживачеві. З точки зору термодинаміки необхідно прагнути 

досягти вищого абсолютного ефективного ККД енергоустановки, але реалізація можливих 

заходів обмежується їх економічною доцільністю. 

Таким чином застосовуючи метод коефіцієнтів корисної дії можна врахувати 

втрати роботоздатності зумовлені внутрішньою необоротністю циклу. Внутрішня 

необоротність циклу призводить до того, що частина теплоти підведеної до робочого тіла, 

виходить із циклу  у вигляді теплових втрат:  

уст обор дійсн уст

1 2 втрат 2 ц кор 2 т 1(1 ) ( ) ( )е еq q q q q l l q q              

Звідки втрати через внутрішню необоротність циклу 
уст

втрат т 1( )еq q     



Ентропійний метод розрахунку втрат роботоздатності в необоротних циклах 

Втрата роботоздатності системи через необоротність процесів визначається за рівнянням 

Гюі-Стодоли: 

макс

кор кор 0 систL L L T S      

тобто визначається приростом ентропії через протікання необоротних процесів у системі. 

Сумарна зміна ентропії системи дорівнює алгебраїчній  сумі змін ентропії кожної з n частин 

системи: 
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Помноживши це рівняння на температуру оточуючого середовища То отримуємо, 

що втрати роботоздатності всієї системи дорівнює сумі втрат роботоздатності в окремих 

елементах системи: 

сист

1

n

j

j

L L


    

Розрахувавши втрати роботоздатності в кожному елементі системи jL можна оцінити в 

якому елементі системи необоротні втрати вносять основний вклад  у величину втрат 

системи систL . Таким чином можна ідентифікувати процеси, що потребують 

удосконалення в першу чергу. 

 В реальних циклах теплосилових установок присутня необротність двох видів:  

1 – необротність зумовлена тертям при течії робочого тіла в елементах установки 

(внутрішня необоротність); 

2 – необротність зумовлена наявністю кінцевої різниці температур в процесах передачі 

теплоти між робочим тілом та джерелами теплоти (зовнішня необоротність). 

 Зовнішня необоротність не призводить до втрат теплоти, одна і таж кількість 

теплоти буде передана від гарячого джерела до робочого тіла незалежно від того, яка 

різниця температур між ними. Зовнішня необоротність призводить до втрати 

роботоздатності, тобто до недовикористання температурного потенціалу теплоти щодо 

виробництва роботи: 

о.ц.К уст

1 т е( )L q      

Від даного виразу віднімемо втрати зумовлені внутрішньою необоротністю 

уст

втрат т 1( )еq q    , тоді втрати роботоздатності через зовнішню необоротність 

становлять:  



о.ц.К

втрат 1 т т( )L q q       

Приклад. Визначимо втрату роботоздатності теплоти в парогенераторі при виробництві 

водяної пари. Температура в топці  становить T1=2200 К. Виробляється пара тиском 9806 кПа 

(100кгс/см2) при температурі насичення T2= 583К. Зміна ентропії системи при передаванні 

Q=29300 кДж/кг теплоти від продуктів згорання 1 кг умовного палива до пари: 

1 2

29300 29300
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2200 583
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Якщо температура оточуючого середовища становить То=10оС=283К, тоді за рівняння Гюї-

Стодоли втрата роботоздатності теплоти при переході від продуктів згорання до пари становить: 

0 сист 283 36,8 10410 2,9
кДж кВт год

L T S
кг кг


         

В розглянутому прикладі немає втрат теплоти,  і за першим законом термодинаміки котел є 

досконалим, але при переході теплоти від продуктів згорання з температурного рівня T1=2200 К 

до водяної пари на температурний рівень T2= 583К  з позицій другого закону термодинаміки 

відбувається зі значною втратою її роботоздатності. Втрати роботоздатності зумовлені 

зовнішньою необоротністю процесу теплообміну виявляються при застосування ентропійного 

методу.   

Ексергетичний метод розрахунку втрат роботоздатності  

Суть ексергетичного методу також полягає в оцінці втрат роботоздатності але із 

застосуванням поняття про ексергію. 

Ексергія – питома роботоздатність потоку віднесена до 1 кг робочого тіла: 

макс
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В теплосилову установку, що виробляє корисну роботу 
корl , входить потік робочого 

тіла з параметрами P1 і T1 та підводиться потік теплоти q1 від джерела теплоти з 

температурою Tт. Із установки виходить той потік робочого тіла з параметрами P2 і T2. 

Для установки втрата роботоздатності потоку робочого тіла та теплоти становить: 

вх вх вих кор[( ) ]qL e e e l      



У випадку коли корисна робота не здійснюється, втрати роботоздатності будуть: 

вх вх вих( )qL e e e     

Для оцінки ступня термодинамічної досконалості установки застосовують ексергетичний 

ККД: 
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Для теплової машини (турбіни) ексергетичний ККД дорівнює внутрішньому 

відносному ККД, а для теплосилової установки в цілому дорівнює її ефективному ККД. 

Для теплових апаратів (теплообмінники, парогенератори), що не виробляють 

корисної роботи, ексергетичний ККД визначають за виразом: 
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Ексергетичний метод застосовують для аналізу теплосилових установок, теплових 

насосів та холодильних установок. 

 



Лекція 4. Аналіз теплових схем електростанцій при використанні 

твердих біопалив. 

Конденсаційний цикл Ренкіна з перегрівом пари з врахуванням внутрішньої 

необоротності в паровій турбіні та живильному насосі 

Для підвищення термічного ККД циклу Ренкіна зі збільшенням тиску пари 

збільшують температуру перегріву пари в пароперегрівачі котла. Перегрів пари також 

дозволяє знизити вологість пари після турбіни. Необхідна температура перегріву пари 

приймається залежно від тиску таким чином, щоб ступінь сухості пари після турбіни була 

в межах х=0,86-0,88. Таким чином забезпечується зростання внутрішнього відносного 

ККД турбіни та внутрішнього ККД циклу. 

На рисунку наведено принципову теплову схему та Ts діаграму ідеалізованого 

циклу Ренкіна з перегрівом пари: 

 

Для збільшення ККД застосовують зниження тиску в конденсаторі, перегрів пари 

 



та підвищення тиску свіжої пари: 

 

На рисунках наведено is та Ts діаграми процесів процесу розширення пари в 

реальній паровій турбіні з внутрішньою необоротністю зумовленою тертям при течії пари: 

 

Якби процес розширення пари в турбіні був оборотним, то в роботу рубіни 

перетворився б весь теплоперепад, що є у розпорядженні: 
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Через необоротні втрати робота отримувана в турбіні в дійсному процесі 

розширення пари є меншою: 
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площі I-2-2д-II на Ts діаграмі. Звідси внутрішній відносний ККД парової турбіни 

визначається за залежністю: 
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Величина внутрішнього відносного ККД сучасних потужних парових турбін на 

високі параметри пари становить т

oi = 0,85 - 0,90. На електростанціях зі спалюванням 

біомаси, як правило, реалізується цикл Ренкіна з тиском пари 40-120 бар, а одинична 

потужність турбоустановок становить до 50МВт. Залежно від параметрів пари, способів 

впуску пари та режимів роботи величина внутрішнього відносного ККД може значно 

відрізнятися від наведених значень для номінальних режимів потужних турбін. 

Залежність т

oi  парових турбін можна визначити за паспортними даними турбіни. 

На рисунках наведено is та Ts діаграми процесів процесу стиснення води в 

живильному насосі з внутрішньою необоротністю зумовленою тертям при течії води: 

 

Робота, що витрачається на привід насосу, у випадку відсутності необоротних 

втрат становить: 
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а у дійсному процесі при наявності необоротних втрат: 
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 Величина нас

oi зазвичай становить 0,85-0,90. 

Результуюча теоретична робота в циклі Ренкіна при відсутності необоротних втрат 

дорівнює: 

 обор теор теор

ц турб нас 1 2 5 3( ) ( )l l l i i i i       

а у дійсному циклі Ренкіна з внутрішньою необоротністю в турбіні та насосі: 
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Враховуючи реальні значення внутрішніх відносних ККД турбіни та насоса 
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В підсумку можна знайти вираз для визначення внутрішнього відносного ККД 

комплексу турбіни та насоса: 
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Величина ц

oi для даної паротурбінної установки залежить від її навантаження та 

реалізованих методів управління турбіною та живильними насосами. Для оціночних 

розрахунків можна приймати 
ц турб

o oi i  у зв’язку з малістю роботи живильного насосу у 

порівнянні з роботою турбіни. 

Внутрішній абсолютний ККД циклу Ренкіна 
ц ц

o тi i    показує яка частка теплоти 

q1 підведеної до циклу, перетворюється в роботу.  

Абсолютний електричний ККД турбогенераторної установки можна визначити 

врахувавши ККД генератора г , механічний ККД через втрати в підшипниках 

турбогенератора м  : 

г ц

г м o те i         



Для визначення ефективного ККД теплосилової установки з перетворення енергії 

палива в електричну енергію, що знімається з клем генератора, необхідно врахувати ККД 

котельного агрегату ка  та паропроводу свіжої пари пп  : 

уст ц

е ка пп г м o тi             

 

Конденсаційний цикл Ренкіна з проміжним перегрівом пари  

При реалізації циклу Ренкіна з високим та закритичним тиском пари на виході після 

турбіни спостерігається перехід пари у вологий стан зі зменшенням ступеня його сухості, але 

можливості для підвищення температури перегріву свіжої пари обмежені термічною стійкістю 

застосовуваних в енергетиці матеріалів.  У зв’язку з цим застосовують проміжний перегрів пари. 

Після того, як потік пари в турбіні розшириться до якогось тиску Р*>P2 (зазвичай Р*=40 бар)  

частково відпрацьовану пару виводять із турбіни і направляють у додатковий пароперегрівач, 

розташований в конвективній шахті котла. Там температура пари знову підвищується до 

температури як у свіжої пари, після чого пара знову надходить до турбіни та розширюється до 

кінцевого тиску P2.. При застосуванні проміжного перегріву пари турбіну найчастіше виконують з 

двома циліндрами – високого та низького тиску, що розміщені на одному валу з’єднаному з 

електрогенератором. 

На рисунку показана принципова технологічна схема циклу Ренкіна з проміжним 

перегрівом пари та його Ts-діаграма. 

 

Вираз для визначення термічного ККД циклу з проміжним перегрівом пари має вид: 
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Цикл з проміжним перегрівом пари можна розглядати як сукупність двох циклів - 

основного з термічним ККД:   
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та додаткового з термічним ККД   дод 8 9 7 2
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 Якщо термічний ККД додаткового циклу буде більшим ніж основного, тоді 

термічний ККД циклу з проміжним перегрівом пари буде більшим ніж термічний ККД 

циклу Ренкіна без проміжного перегріву. З розгляду Ts-діаграми слідує, що для того щоб 

термічний ККД додаткового циклу був вищим ніж основного, необхідно щоб температура точок 1 

та 8 була близькою, а температура точки 7 повинна бути не нижче температури точки 6. В 

сучасних паротурбінних установках термічний ККД додаткового циклу становить 1,04 від 

термічного ККД основного циклу. 

 В сучасних паросилових установках застосовують одноразовий та дворазовий проміжний 

перегрів пари, що дозволяє збільшити коефіцієнт заповнення циклу. 

 

Регенеративний цикл Ренкіна 

 Для підвищення термічного ККД паротурбінних теплосилових установок 

застосовують регенерацію теплоти відпрацьованої пари для нагріву живильної води до її 

подачі в парогенератор. 

Для циклу Ренкіна з повною регенерацією, що здійснюється в області вологої пари, 

термічний ККД буде рівним термічному ККД циклу Карно, що здійснюється втому ж 

діапазоні температур. Термічний ККД циклу Ренкіна з перегрівом пари навіть у випадку 

повної регенерації буде меншим термічного ККД циклу Карно, що здійснюється в тому ж 

діапазоні температур: 

 

Термічний ККД циклу Ренкіна з перегрівом пари при реалізації повної регенерації 

можна визначити за виразом: 
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Ця залежність дозволяє оцінити граничні можливості підвищення термічного ККД 

циклу Ренкіна за рахунок регенерації. Реалізація повної регенерації потребує влаштування 

безкінечного числа регенеративних підігрівачів. В реальних паросилових установках 

регенерацію здійснюють з застосуванням обмеженого числа регенеративних 

змішувальних або поверхневих підігрівачів в кожен з яких надходить пара з проміжних 

ступенів турбіни - регенеративних відборів. На рисунку наведена схема регенеративного 

циклу Ренкіна з двома регенеративними підігрівачами змішувального типу: 

 

Склавши матеріальні та енергетичні баланси регенеративних підігрівачів можна 

знайти витрату пари через кожен регенеративний відбір за залежностями: 
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Термічний ККД циклу Ренкіна з двома регенеративними відборами та 

змішувальними теплообмінниками визначиться за залежністю: 
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Роботу в регенеративному циклі можна визначати як роботу всієї пари без регенеративних 

відборів та відняти недовиробіток роботи парою, відібраною через відбори, тоді: 

п п
рег 1 2 1 2 2 2
т в

1

( ) ( ) ( )I II

I

i i i i i i

i i

 




    



 

У випадку реалізації регенеративного циклу Ренкіна з n ступенями регенерації термічний 

ККД буде: 
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 В сучасних потужних паротурбінних установках застосовують до 10 ступенів 

регенеративного підігріву. Ефективність реалізації регенеративного підігріву значною мірою 

залежить від розподілу температур підігріву між ступенями, в їх кількість обмежена 

конструктивними особливостями проточної частини парової турбіни. ККД циклу з регенерацією 

на 13-14% вищий у порівнянні зі звичайним циклом Ренкіна. 

Теплофікаційний цикл Ренкіна 

При виробництві електроенергії в паротурбінних установках значна кількість теплоти 

передається холодному джерелу – воді, що охолоджує конденсатор турбіни, та втрачається 

безповоротно. Кількість теплоти, що передається холодному джерелу q2 , можна зменшувати за 

рахунок збільшення термічного ККД циклу, однак повністю уникнути неможливо, оскільки 

віддача певної кількості теплоти холодному джерелу термодинамічно зумовлена згідно з другим 

законом термодинаміки. Як правило, теплота q2 віддається при температурі 28-29 оС і є 

непридатною для задоволення існуючих потреб для теплопостачання. 

 

Для використання теплоти відпрацьованої пари вона повинна мати більшу температуру, 

що є прийнятною для можливих споживачів. Для цього тиск в конденсаторі необхідно збільшити і 

конденсувати пару при вищій температурі. Підвищення нижньої температури циклу призведе до 

певного зниження термічного ККД циклу зі зменшенням виробництва електричної енергії при тих 

же затратах палива. Проте можливість отримання значних обсягів теплоти для технологічних та 

комунальних потреб за рахунок незначного скорочення виробництва електричної енергії може 

бути економічно доцільною. Такий підхід дозволяє зменшити капітальні витрати електростанції на 

облаштування систем подачі охолоджувальної води до конденсаторів турбін та усуває 

необхідність будувати котельні для виробництва відповідних обсягів теплоти. З іншої сторони 

можна розглядати, що система теплопостачання надає послугу з охолодження відпрацьованої пари 

електричній станції. 



Комбіноване виробництво на електростанції електричної енергії та теплоти називають 

теплофікацією. (Останнім часом для цього вживають термін – когенерація). Теплові електричні 

станції, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії, називають 

теплоелектроцентралями (ТЕЦ) на відміну від конденсаційних електростанцій (КЕС), що 

виробляють лише електричну енергію. Залежно від вимог до температурного рівня пари або 

гарячої води, що постачаються від ТЕЦ на них застосовують теплофікаційні турбіни різних типів. 

Турбоустановка з погіршеним вакуумом: 

 

Турбоустановка з протитиском 

 



Турбоустановка з промисловим відбором пари: 

 

 

Турбоустановка з теплофікаційним відбором пари: 

 

Для характеризування економічності роботи ТЕЦ застосовують коефіцієнт використання 

теплоти, який визначається як відношення суми корисної роботи, виконаної у циклі le,  та теплоти, 

відданої сторонньому споживачу q2, до кількості теплоти q1, що виділилася при згоранні палива: 
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або ж показниках потоків енергії:  
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де N – електрична потужність установки,  Q – тепловий потік, що передається зовнішньому 

споживачу,  B – витрата палива;   
р

нQ -  нижча теплота згорання палива. 

Величина К тим ближче до одиниці, чим досконаліша енергоустановка, тобто чим вищий 

термодинамічний ККД реалізованого циклу, чим менші втрати в котельній установці, паропроводі, 

механічні втрати в турбіні, механічні та електричні втрати в електрогенераторі. 

 

 

Основні показники ефективності електричної станції  

 

Коефіцієнти корисної дії, що відповідають номінальному електричному 

навантаженню турбогенераторної установки N=100% та розрахунковим значенням інших 

факторів, називають розрахунковими або ж номінальними. Їх значення (з верхнім 

індексом р) вказуються у технічних умовах виробника обладнання, тоді : 

уст,р р р р р ц,р р

е ка пп г м o тi             

Витрата натурального палива в кілограмах на одиницю виробленої електроенергії в 

розрахунковому режимі називають розрахункова витрата палива на виробництво 

електроенергії: 
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При фактичному річному виробництві електроенергії Ер з річним споживанням 

палива Вр, фактичне питоме споживання палива на виробництво електроенергії  становить 
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     і є більшим ніж розрахункове питоме споживання. 

В умовах реальної експлуатації ККД зменшується при часткових навантаженнях, 

через погіршення вакууму в конденсаторі турбіни у літній період, через забруднення 

поверхонь теплообміну, а також через втрати теплоти та палива при пусках та зупинках 

енергоустановки. Вплив цих факторів враховується режимним ККД - відношенням 

розрахункового питомого споживання палива до фактичного: 
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З врахуванням режимного ККД визначають середньорічний або експлуатаційний 

ККД електростанції з виробництва електроенергії 
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ст реж реж ка пп г м o те i                   

На електростанції частина виробленої електроенергії споживається на власні 

потреби, а тому в електричні мережі за рік відпускається менша кількість електроенергії: 
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Середньорічний (експлуатаційний) ККД електростанції з відпуску електроенергії 

або ККД нетто: 
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Питома витрата натурального палива на 1 кВтгод відпущеної електричної енергії: 

р

нп,відп р

р,відп н ст,нт

1B
b

Е Q 
 


 

Для розрахунку витрати умовного палива, що має теплоту згорання Q=7000ккал/кг 

= 29,3 МДж/кг, на 1 кВтгод відпущеної електроенергії цей вираз набуває виду: 
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Специфічні показники ефективності комбінованого виробництва електричної 

та теплової енергії на ТЕЦ 

 

Енергетична галузь забезпечує постачання електричної енергії та теплоти для 

промисловості та побуту. На сучасному етапі у більшості випадків централізоване виробництво 

електричної енергії здійснюють на конденсаційних електричних станціях, а централізоване 

виробництво теплової енергії здійснюють на станціях теплопостачання (котельнях). На рисунку 

показано роздільне виробництво теплової енергії в котельні з тепловим навантаженням Qт та 

електричної потужності N на конденсаційній електростанції. 

 

Споживання палива в котельні визначається за залежністю 
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    де п - ккд відпуску теплоти від котельні 

Споживання палива на конденсаційній електростанції  
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Де 
е.ст

ка - ККД котельної установки на електростанції; п -ККД транспорту теплоти на 

електростанції; 
уст

е - електричний ККД турбоустановки. 

Сумарне споживання палива в котельні та КЕС: 
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В даний час при розробці схем теплопостачання поселень поставлене завдання 

розширеного комбінованого виробництва електричної та теплової енергії на 

теплоелектроцентралях. На рисунку показана схема ТЕЦ з турбіною з протитиском.  

 

Електричну потужність Nп паротурбінної установки можна визначити за залежністю: 
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При цьому споживач може отримати теплову енергії для теплового навантаження Qп: 
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Відношення величин Nп та Qп називається питомим виробництвом електроенергії на 

тепловому споживанні. 
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Показник еет характеризує досконалість процесу виробництва електричної енергії на 

тепловому споживанні без втрат в холодне джерело.  

Комбіноване виробництво теплоти та електроенергії для централізованого електро- та 

теплопостачання називають теплофікацією, а відповідні турбоустановки – теплофікаційними. В 

зарубіжній літературі поширений термін когенерація. Теплофікація з застосування паротурбінних 

установок є частковим випадком когенерації. 



Теплофікаційні турбіни з протитиском та з погіршеним вакуумом застосовують у випадках 

коли споживання пари або гарячої води споживачем є стійким як в межах доби, так і протягом 

року. 

При змінному добовому або сезонному споживанні теплоти для покриття змінної частини 

графіка теплового навантаження застосовують теплофікаційні турбіни з керованими відборами та 

конденсацією пари в конденсаторі (рисунок нижче). Пара з котла 1 надходить до циліндра 

високого тиску (ЦВТ) 2 турбіни. Після ЦВТ пара спрямовується частково у керований відбір до 

споживача пари 6, частково у циліндр середнього тиску (ЦНТ) 3 турбіни. Після ЦСТ частина пари 

спрямовується у другий керований відбір звідки вона використовується для нагріву мережевої 

води у підігрівачі 7, а решта пари через циліндр низького тиску (ЦНТ) 4 спрямовується у 

конденсатор 5. Проточна частина такої турбіни розрахована таким чином, щоб при закритих 

керованих відборах пари на чисто конденсаційному режимі можливо було отримати номінальну 

електричну потужність. Це дозволяє експлуатувати турбіну за електричним графіком 

навантаження при малих навантаженнях теплофікаційних відборів. Верхній або перший 

керований відбір пари призначається для відпуску пари на технологічні потреби споживачів і 

називається промисловим – позначається П. Тиск пари в П-відборі підтримується на рівні 13±бар 

або 10±3бар. Нижній або другий керований відбір пари називають опалювальним і позначають Т. 

В Т-відборі підтримується абсолютний тиск 0,7-2,5 бар (номінальне значення 1,2 бар).  

 

Комбіноване виробництво електричної та теплової енергії дає значну економію палива за 

рахунок скорочення втрат в конденсаторі. Для розрахунку собівартості теплової та електричної 

енергії необхідно розподілити витрати на паливо між двома видами продукції – електричною та 

тепловою енергією. Прийнято, що витрата палива на виробництво теплової енергії береться такою 

ж, як при роздільній схемі: 
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Звідки частковий ККД ТЕЦ по виробництву теплової енергії дорівнює: 
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Частковий ККД ТЕЦ по виробництву електричної енергії  
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Де Qe – тепловий потік на турбоустановку, Qт-тепловий потік відданий споживачу теплової 

енергії. 

Значення часткового ККД ТЕЦ по виробництву електричної енергії можна записати через 

характеристики потоків пари в турбіні 
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Якщо прийняти, що пропуск пари на конденсатор відсутній αк=0, тоді  

м гNе    

Цей вираз вказує на підвищення ефективності виробництва електричної енергії з малими 

пропусками пари в конденсатор. Найбільш економічні режими роботи теплофікаційної турбіни 

відповідають мінімальному протіканню пари в конденсатор і при цьому втрата теплоти в 

конденсаторі буде мінімальною. 

Мінімальна питома витрата умовного палива на виробництво 1 кВтгод електроенергії 

може досягатися  на ТЕЦ з П-турбіною: 
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Так при   
е.ст

ка тр г м0,90; 0,96; 0,98         маємо Nеb = 0,143 кг у.п./кВтгод. 

Для порівняння: на кращих конденсаційних електричних станціях досягають питомої 

витрати умовного палива 0,330-0,350 кг у.п./кВтгод, а на зношених застарілих електростанціях 

станціях до 0,4 - 0,5 кг у.п./кВтгод. 
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