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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Основною стратегічною задачею енергетичної
промисловості України є забезпечення енергонезалежності держави шляхом
скорочення споживання основного ресурсу України – природного газу.
Головною проблемою використання деревних відходів в якості палива є
складність їхнього спалювання. Процес горіння деревини набагато складніший за
горіння викопного палива. Вологість матеріалу і неоднорідний фракційний склад –
головні параметри, які знижують ефективність спалювання деревного палива.
Процеси спалювання деревини в киплячому шарі вивчені недостатньо. Тому
дана тема є актуальною для підвищення ефективності котельних агрегатів.
Недостатньо
вивчені екологічні
параметри,
енергетична
ефективність,
гідродинамічні характеристики, ефективність теплообміну із поверхнями нагріву
котельних агрегатів.
Актуальність проблеми зумовила тему дисертаційної роботи, визначила мету і
завдання дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота виконувалась відповідно до держбюджетних тем ХНУБА "Підвищення
ефективності процесів спалювання твердого палива, систем опалення і систем
очистки газових викидів промислових підприємств" (№ держреєстрації
0115U000843, 2015-2018 рр.), "Термодинамічний аналіз ефективності процесів
перетворення
низькопотенційних
ВЕР
промислових
підприємств"
(№
держреєстрації 0113U000561, 2013-2015 рр.).
Мета роботи. Експериментальне та теоретичне обґрунтування методів
підвищення ефективності спалювання деревних відходів в топках киплячого шару
опалювальних котельних установок, інтенсифікації теплообміну з контактуючими
поверхнями та оптимізації гідродинамічних режимів киплячого шару.
Завдання дослідження:
провести аналіз сучасного стану теплового господарства України,
проаналізувати методи та технології спалювання деревного палива, оцінити
ефективність застосування технології киплячого шару для спалювання деревних
відходів;
вивчити гідродинамічні процеси в киплячому шарі різних видів
деревного палива;
дослідити процеси теплообміну для різних видів деревних відходів, при
різних швидкостях зріджуваного повітря;
проаналізувати механізм виносу матеріалу з киплячого шару;
вивчити хімічний склад відхідних газів при різних режимах киплячого
шару;
надати рекомендації щодо оптимальних режимів псевдозрідження для
отримання максимального енергетичного ефекту і зниження викидів шкідливих
речовин.
Об'єкт дослідження – процеси горіння деревних відходів в киплячому шарі за
різних гідродинамічних режимів.
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Предмет дослідження – показники теплотехнічної ефективності процесів
горіння деревного палива в киплячому шарі.
Методи дослідження.
Метод аналізу і узагальнення літературних даних застосовувався для
обґрунтування актуальності, формулювання мети і задач дослідження.
Для вирішення поставлених задач були розроблені та змонтовані на базі
кафедри ТГВ та ТВЕР ХНУБА експериментальні установки з визначення
характеристик киплячого шару деревних відходів в «холодному» режимі та режимі
спалювання. Розроблені методики проведення експериментальних досліджень
процесів спалювання деревних відходів в лабораторних умовах. Запропоновані
методи досліджень в двох режимах (за відсутності горіння та в процесі горіння
палива) дозволили визначити широкий спектр параметрів, що впливають на
ефективність роботи котельних агрегатів з топками киплячого шару деревного
палива. Для визначення гідравлічних режимів був застосований метод
експериментальних досліджень на «холодній» моделі за відсутності спалювання, що
дозволило визначити вплив фракційного складу палива на якість псевдозрідження,
вплив температури шару визначався аналітично. Теплообмінні характеристики в
киплячому шарі визначались експериментальними методами в режимі спалювання
палива, оскільки вплив теплофізичних характеристик, що залежать від температури
суттєвий. В режимі спалювання досліджувався характер виносу горючих речовин з
експериментальної установки в атмосферу. Були застосовані методи математичного
планування факторного експерименту, методи статистичної обробки даних
досліджень.
Наукова новизна одержаних результатів:
- вперше експериментально і теоретично визначені границі існування
киплячого шару для деревного палива полідисперсного складу (розмір фракцій
1…5,51 мм) та для бінарних систем: «інертний матеріал – паливо»;
- обґрунтовані показники числа псевдозрідження (2,09…2,6), які відповідають
максимальному значенню коефіцієнта тепловіддачі від киплячого шару до занурених
поверхонь;
- запропоновані заходи і надані рекомендації щодо зменшення втрат теплоти через
механічний та хімічний недопали шляхом визначення експериментальними методами
режимних параметрів, що забезпечують мінімальний винос часток палива і зменшення
викидів горючих речовин в атмосферу;
- вперше була визначена тривалість горіння деревного палива в двох режимах: в
режимі циклічного спалювання, що дозволило визначити час розпалювання деревного
палива і в режимі безперервного спалювання, що дозволило визначити час вигоряння
деревних відходів за умови постійної подачі палива.
- набули подальшого розвитку методи розрахунку топок для спалювання
високореакційного палива, зокрема деревних відходів. Запропонована математична
модель з визначення геометричних характеристик топок, яка базується на розрахунку
конструктивних параметрів з урахуванням часу перебування часток палива в об’ємі
топки.
Практичне значення результатів дослідження:
Надані рекомендації, які базуються на проведених експериментальних
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дослідженнях щодо встановлення оптимальних режимів псевдозрідження деревних
відходів при їхньому спалюванні в топках киплячого шару опалювальних котлів.
На основі отриманих результатів розроблено заходи для інтенсифікації
теплообміну між киплячим шаром деревного палива та контактуючою з ним
поверхнею.
Запропоновані методи зниження зменшення втрат теплоти через механічний
та хімічний недопали та рекомендації з підвищення ефективності спалювання
деревних відходів в топках киплячого шару.
Матеріали дисертаційної роботи включені в робочі програми навчальних
дисциплін «Тепломасообмін», «Теплогенеруючі установки», а також впроваджені в
Красноградському підприємстві теплових мереж Харківської області.
Особистий внесок здобувача. Результати, які відображені в дисертаційній
роботі: постановка задач досліджень, чисельні дослідження та аналіз їх результатів,
проведення експериментальних досліджень, обробка, аналіз та узагальнення їх
результатів виконані здобувачем самостійно, а саме:
- автором розроблені методики експериментального дослідження процесів
гідродинаміки та спалювання деревних відходів в киплячому шарі в
лабораторних умовах;
- визначені границі існування киплячого шару для різних видів деревних
відходів, експериментально і теоретично обґрунтовано величину максимального
вмісту деревного палива в шарі інертного матеріалу;
- обґрунтовані параметри псевдозрідження, що забезпечують максимальний
теплообмін із зануреною поверхнею в киплячий шар;
- в результаті проведених експериментів з визначення величин хімічного і
механічного недопалу, динаміки вигорання, автором представлені рекомендації
щодо режимних параметрів, що забезпечують зниження величин хімічного і
механічного недопалів;
- запропонована методика теоретичного розрахунку параметрів висхідного
потоку часток деревного палива. В результаті даного розрахунку автором вперше
обґрунтовані геометричні характеристики топки киплячого шару.
Апробація результатів роботи. Основні результати роботи доповідались на
міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференціях:
Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальные проблемы развития
лесного комплекса» Вологодський державний технічний університет, м. Вологда
(21-22 жовтня 2013 р.); VI Всеукраїнський науковий семінар «Методи підвищення
ресурсу міських інженерних інфраструктур» м. Харків, 15-16 жовтня 2014 р.; 70-а
науково-технічна конференція ХНУБА, 2015 р; VII Міжнародна наукова
конференція «Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд» м.
Харків, 20-21 жовтня 2015р; 71-а науково-технічна конференція ХНУБА, 2016 р.;
VII Всеукраїнський науковий семінар «Методи підвищення ресурсу міських
інженерних інфраструктур» м. Харків 11- 12 жовтня, 2016р; Міжнародна науковотехнічна конференція «Актуальные проблемы развития лесного комплекса»
Вологодський державний технічний університет, м. Вологда (6-7 грудня 2016 р.);
International research and practice conference “Modern methods, innovations, and
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experience of practical application in the field of technical sciences”, Radom, Republic of
Poland, December 27-28.
Публікації. Основний зміст дисертації викладений у 11 роботах: 5 публікацій
у журналах та збірниках (з них 2, що входять до міжнародних наукометричних баз
даних), 6 тезах доповідей.
Структура та обсяг дисертації. Загальний обсяг дисертаційної роботи
становить 152 сторінки тексту і складається зі вступу, п’яти розділів, загальних
висновків, списку використаних джерел зі 165 найменувань. Містить 28 таблиць, 43
рисунки.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи,
сформульовані мета і завдання, об’єкт і предмет дослідження, визначено наукову
новизну і практичне значення результатів дисертаційної роботи та особистий внесок
автора, приведені дані про апробацію роботи.
У першому розділі проведено аналіз літературних даних та поставлені задачі
дослідження.
Енергетичне застосування деревних відходів у всьому світі розглядається як
реальна альтернатива традиційним видам палива. Це пов’язано з тим, що деревні
відходи є CO2 -нейтральними відновлювальними джерелами енергії з низьким
вмістом сірки. Проте в Україні раціональна утилізація більшої частини відходів
лісопереробних та деревообробних виробництв поки що не налагоджена.
Деревні відходи характеризуються меншим на відміну від вугілля вмістом золи,
азоту та великим значенням виходу летких (80-85%). Головним недоліком деревних
відходів, як палива є їхня висока вологість (50-60%).
Топки з псевдозрідженим шаром характеризуються своєю універсальністю
відносно параметрів палива. У випадку з деревними відходами топки з киплячим
шаром виявляються найбільш придатними для спалювання даного виду палива
різної вологості, фракційного складу та зольності.
Проблемні питання удосконалення котельних агрегатів та підвищення
ефективності спалювання твердого палива вирішували українські вчені:
О. Ю. Майстренко, Б. Б. Рохман, О. Ф. Редько, О. М. Тарадай, К. Е. Махорін,
Давиденко Б. В., І. Н. Карп, С. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар, М. М. Чепурний,
Д. В. Степанов. Серед зарубіжних авторів слід виділити роботи таких вчених:
А. П. Баскаков, В. О. Бородуля, А. Е. Карапетов, І. Д. Фурсов, Є. Б. Жуков, W. C.
Yang, K. Hashizume, J. C. Chen, P. Basu, S. Dou.
У другому розділі наводяться результати експериментальних досліджень
гідродинаміки киплячого шару деревного палива.
Дослідження гідродинаміки киплячого шару деревних відходів проводились
на експериментальній установці (рис. 1), яка являє собою камеру розмірами 200х300
мм, висотою 1000 мм зі встановленою в її нижній частині повітророзподільною
решіткою.
На фронтальній частині камери передбачене оглядове скло, призначене для
спостерігання процесу псевдозрідження. Перепад тиску в шарі вимірювався за
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допомогою рідинного U-подібного манометру. Перша точка заміру тиску
знаходиться над повітророзподільною решіткою, друга – над киплячим шаром.
Повітря до експериментальної установки подавалося за допомогою
вентилятора ВВД-5. Регулювання витрати здійснювалось за допомогою шиберної
засувки, яка встановлена на всмоктувальному патрубку вентилятора. Швидкість
повітря на виході з установки вимірювалась крильчатим анемометром АСО-3.
Даний анемометр призначений для виміру швидкості повітря до 5 м/с. Для кожного
положення шиберної засувки заміри проводились не менш ніж 5 разів.

1 – корпус; 2 – штуцери; 3 – оглядове скло; 4 – повітророзподільна решітка; 5 –
вентилятор; 6 – U-подібний манометр.
Рисунок 1. Схема експериментальної установки з киплячим шаром
Нижче приведені основні характеристики зріджуваних матеріалів (табл. 1)
Таблиця 1 – Характеристики матеріалів
Тип
матеріалу
Пісок
Тирса
Щепа
Гранули

Насипна
густина,
кг/м3
1500
200
320
640

Еквівалентний
діаметр
часток, мм
0,3
3
4,7
5,51
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Кожен вид деревного палива досліджувався в експериментальній установці
спочатку без застосування інертного матеріалу. Після дослідження гідродинамічних
характеристик шару деревних відходів, проводилось їх зрідження в шарі піску у
наступних пропорціях (деревні відходи/пісок) – 50/50, 30/70, 20/80.
Нижче наведені результати експериментів з псевдозрідження різних видів
деревних відходів в шарі інертного матеріалу (рис. 2-3).

1 – вміст тирси в шарі піску 20 %; 2 - вміст тирси в шарі піску 30 %; 3 - вміст тирси в
шарі піску 50 %; 4 – вміст щепи в шарі піску 20 %; 5 – вміст щепи в шарі піску 30 %;
6 – вміст щепи в шарі піску 50%; 7 – вміст деревних гранул в шарі піску 20%; 8 –
вміст деревних гранул в шарі піску 50 %; міст деревних грану в шарі піску 30%.
Рисунок 2. Залежність перепаду тиску від швидкості повітря в системі деревні
відходи/пісок.

1 – гранули з лузги проса [Зорін]; 2 – гранули з соломи [Зорін]; 3 – гранули з лузги
соняшника [Зорін]; 4 – гранули з деревних відходів [Автор].
Рисунок 3. Залежність перепаду тиску на одиницю висоти шару гранульованого
палива від швидкості повітря.
У випадку з гранульованим паливом спостерігалось не досить повне
псевдозрідження. Псевдозрідження в шарі піску було найбільш стабільним та
рівномірним для деревної тирси (малі розміри часток), однак у випадку з системами
гранули/пісок і щепа/пісок через велику відмінність між розмірами фракцій піску та

9

деревного палива спостерігалося поступове переміщення більш крупних часток
вниз. Експериментальні дані порівнювались з розрахунками.
Розрахунок перепаду тиску розраховується за формулою:
(1)
P   н gH ,
Тодес застосував рівняння одержане Ерганом для турбулентного і ламінарного
режимів:
(1   0 ) 2  г w
1   0  г w2
P
(2)
 150


1
,
75

,
H
 03
d2
 03
d
З цього рівняння можна отримати безрозмірне рівняння розрахунку швидкості
початку псевдозрідження:
Ar
(3)
Re 
0 ,5 ,


1 
1,75
150 3 0   3  Ar 
0

 0
Нижче приведені графіки порівняння експериментальних і розрахункових
значень перепаду тиску і швидкості початку псевдозрідження (рис.4-5).

Рисунок 4. Залежність перепаду тиску в киплячому шарі від насипної густини
бінарної системи

Рисунок 5. Залежність швидкості початку псевдозрідження від числа Архімеда
Теоретичний перепад тиску дещо більший за експериментальний. Однак, на
практиці, як правило перепад тиску на 10-15 % менший за розрахунковий, особливо
якщо це полідисперсні системи. В даному випадку розбіжність експериментальних і
розрахункових значень не перевищує 15%.
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Проводилось математичне планування повного факторного експерименту. В
якості параметру оптимізації була обрана швидкість повітря, яка відповідає початку
псевдозрідження бінарної системи. В якості факторів обрані вміст деревного палива
в киплячому шарі піску (n, %) і безрозмірна величина відношення числа Архімеда
Ar
деревного палива до числа Архімеда піску ( Ar '  д ).
Arп
В результаті обробки експериментальних даних отримане рівняння регресії:
(4)
w  0,153 0,0004 Ar'0,0032 n 8,75340108  Ar'2 3,6287106 Ar'n  3,8889105  n2
Побудовано тривимірний графік залежності швидкості початку псевдозрідження від
вмісту деревних відходів в шарі піску та відношення критеріїв Архімеда деревних
відходів та інертного матеріалу (рис. 6).

Рисунок 6. Вплив вмісту деревних відходів в киплячому шарі піску на швидкість
початку псевдозрідження
У третьому розділі наводяться результати експериментальних досліджень
теплообміну киплячого шару з контактуючою з ним поверхнею.
Експерименти з визначення коефіцієнта тепловіддачі між киплячим шаром і
зануреною поверхнею проводились в лабораторній установці (Рис. 7-9), яка являє
собою камеру розмірами 200х300 мм, вистою 1000 мм. Вона оснащення системою
автоматичної подачі палива. Повітря нагнітається в вентиляторі ВВД-5.
Передбачена повітророзподільна колпачкова решітка. Калориметр являє собою
трубу діаметром 18 мм. Для підвищення точності досліджень в його зовнішню
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стінку була зачеканена термопара, також вимірювались температури води на вході
та виході.

Рисунок 7. Загальний вигляд експериментальної установки

Рисунок 8. Колпачкова решітка
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1 – корпус, 2 – система подачі палива, 3 – вентилятор ВВД-5, 4 – повітророзподільна
решітка, 5 – калориметр, 6 – пилоосаджувальна камера, 7 – тканинний фільтр
Рисунок 9. Експериментальна установка для дослідження спалювання деревних
відходів в киплячому шарі
Для спостереження за процесом горіння передбачені два оглядових кварцових
скла, що встановлені в нижній і верхній зоні киплячого шару.
Експеримент проводився при температурі шару 650-850 оС.
Коефіцієнт тепловіддачі визначався за рівнянням:
(5)
Gc t  t   103  F (t  t ),
p

2

кс

1

ст

Витрата теплоносія вимірювалася лічильником MTW-I-N.
Досліджувались три групи деревних відходів – деревна тирса, щепа та гранули.
В якості матеріалу, що утворює киплячий шар застосовувався пісок (80 % шару) з
еквівалентним діаметром часток 0,3 мм.
В результаті проведення експериментів були отримані залежності коефіцієнта
тепловіддачі від швидкості повітря (рис. 10).
Результати порівнювались з розрахунковими даними. Максимальний
коефіцієнт тепловіддачі розраховувався за формулою:
0,3

0 ,14

c   
Nu  0,4 Ar 0 ,16  pм   м   0,0013 Ar 0, 63 Pr .
(6)
c

 pг   г 
В результаті обробки експериментальних даних отримано рівняння регресії для
коефіцієнта тепловіддачі в залежності від швидкості повітря і розміру часток:
(7)
  678,552 439,3304 d  7,7363 w 35,4216 d2 107,9494d  w 41,0906 w2
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1, 2, 3 – експериментальні дані відповідно для тирси, щепи, гранул; 4, 5, 6 –
розрахункові дані відповідно для тирси, щепи, гранул
Рисунок 10. Залежність коефіцієнта тепловіддачі від швидкості повітря при
спалюванні деревних відходів в шарі піску

Рисунок 11. Вплив швидкості повітря і розміру часток на коефіцієнт тепловіддачі
В четвертому розділі наводяться результати експериментів з визначення
величин механічного та хімічного недопалу. Також було проаналізовано динаміку
вигоряння деревного палива. Тривале горіння, як показав експеримент, призводить
до підвищення втрат теплоти від механічного недопалу. Визначено, що для
максимальної ефективності спалювання коефіцієнт надлишку повітря повинен
складати 1,4…1,6, температура шару 800…920 оС. Нижче приведені результати
експериментів з визначення втрат теплоти через механічний недопал (рисунок 12)
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Рисунок 12. Залежність втрат теплоти через механічний недопал від
коефіцієнту надлишку повітря
Як видно з графіку збільшення коефіцієнту надлишку повітря понад 1,6
призводить до збільшення механічного недопалу. За малих значеннях коефіцієнту
надлишку повітря спостерігався суттєвий недопал. Найбільша повнота згоряння
спостерігається при αв=1,4…1,6.
Вплив коефіцієнту надлишку повітря на втрати теплоти через хімічний недопал
приведений на графіку (рис. 13).

Рисунок 13. Вплив коефіцієнту надлишку повітря на втрати теплоти через
хімічний недопал
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Як видно, втрати теплоти через хімічний недопал для даної експериментальної
установки сягають величин 1,06…4,47%. Під час експериментів була помічена
залежність виходу CO від розміру часток. Спалювання більш великих фракцій
призводить до збільшення втрат теплоти через хімічний недопал.
Нижче приведені результати експериментальних досліджень вигоряння
деревного палива (гранули, тирса, щепа) в киплячому шарі (Рис. 12). Показано
зростання температури в залежності від часу спалювання.

Рисунок 14. Тривалість горіння різних видів деревного палива
Маса палива в кожному циклі спалювання була однаковою та складала 3,8 кг.
Як видно швидкість вигоряння деревної тирси найбільша серед запропонованих
матеріалів. Очевидно, причиною цьому стала низька густина тирси. В цілому час
горіння для всіх видів палива складала 300…500 с. Найбільший час розпалювання
спостерігався у випадку спалювання деревних гранул, що також можна пояснити
густиною матеріалу, яка значно вища густини щепи і тирси.
В п’ятому розділі наводяться рекомендації щодо оптимальних режимів
спалювання деревних відходів в киплячому шарі. Головні показники, що впливають
на вибір оптимальних параметрів псевдозрідження – це мінімальний винос горючих
часток палива з об’єму топки, максимальний коефіцієнт тепловіддачі між шаром та
екранними поверхнями, мінімальні значення викидів шкідливих речовин,
мінімальне значення викидів горючих газів з димовими газами.
В результаті проведених досліджень виявлено, що найбільшою проблемою
спалювання деревних відходів є недостатній час перебування палива в об’ємі топки.
Дану проблему запропоновано вирішити шляхом конструктивного виконання топки
у конусоподібній формі. Була розроблена математична модель для визначення
оптимальних основних конструктивних параметрів топки (верхній діаметр dв,
діаметр основи d0 та висота конусу H=Hп+H0). Обґрунтовані співвідношення
основних конструктивних параметрів топок для спалювання деревних відходів, що
співвідношення D/d має складати 2,8, загальна висота конусу повинна складати не
менше ніж 2,2 від висоти киплячого шару в стаціонарному стані.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
В науково-кваліфікаційній роботі вирішена актуальна проблемна задача
підвищення ефективності спалювання деревних відходів в топках киплячого шару
опалювальних котельних установок шляхом оптимізації режимних параметрів
спалювання і геометричних характеристик топок, визначення гідродинамічних і
теплообмінних характеристик киплячого шару деревних відходів в результаті
проведених експериментальних і аналітичних досліджень.
Основні висновки дисертаційної роботи:
1. Визначено вплив вмісту деревних відходів в шарі інертного матеріалу на
структуру киплячого шару. Проведені випробування на експериментальній
установці киплячого шару з визначення гідравлічних режимів киплячого шару
деревних відходів. Визначено, що вміст деревних відходів в киплячому шарі має
складати 20-30%. Збільшення вмісту деревного палива призводить до неповного
зрідження – за такого режиму можливе шлакоутворення в об’ємі топки,
збільшуються втрати теплоти через хімічний недопал q3, зменшується значення
коефіцієнту тепловіддачі між шаром та зануреною поверхнею. Отримано рівняння
регресії для швидкості повітря в залежності від відсоткового вмісту деревних
відходів в шарі і відношення критеріїв Архімеда деревного палива та інертного
матеріалу.
2. В режимі спалювання визначені значення максимального коефіцієнту
тепловіддачі, отримана залежність числа псевдозрідження, що відповідає
максимальному коефіцієнту тепловіддачі від критерію Архімеда. На
експериментальній установці спалювання деревних відходів в киплячому шарі
проведені досліди з визначення коефіцієнту тепловіддачі між киплячим шаром та
зануреною до нього поверхнею. Отримано рівняння регресії для коефіцієнту
тепловіддачі між киплячим шаром і зануреною поверхнею в залежності від розміру
часток і швидкості повітря.
3. Експериментально досліджені втрати теплоти через механічний недопал q4.
На відміну від вугільного палива винос горючих часток палива з об’єму топки у
випадку з деревними відходами не мають критичного значення. Внаслідок високого
виходу летких (80…85%) значення втрат теплоти з механічним недопалом q4 =
1…3% для палива з розміром часток більше 3 мм, і q4 = 2…6% для дрібного палива з
розміром часток до 3 мм. Слід зазначити, що дані показники завищені, оскільки
експерименти проводились в камері малого об’єму, в сучасних котлах з топками
киплячого шару деревного палива втрати q4 складають 0…0,5%.
4. Визначені значення втрат теплоти через хімічний недопал q3 для різних
режимів зрідження в результаті експериментів, величина недопалу складає від 1 до
4,7 %.
5. Досліджені особливості використання гранульованого палива в топках
киплячого шару. Використання гранульованого деревного палива без застосування
інертного матеріалу можливе, що спрощує експлуатацію котельної установки, однак
зрідження даного виду палива неповне. Внаслідок крупності гранул, сили взаємодії
між частками залишаються вельми впливовими, тому розрахункові і
експериментальні дані відрізняються більше ніж на 25%. Швидкість початку
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зрідження деревних гранул 4,6 м/с, однак з підвищенням температури шару дана
швидкість зменшується на відміну від дрібного палива для якого швидкість
зрідження зростає за високої температури шару.
6. Надані рекомендації щодо оптимальних режимів спалювання деревних
відходів в киплячому шарі. Встановлено оптимальні значення числа
псевдозрідження для кожного виду деревного палива по перетину топки.
Максимальні значення рекомендується приймати у пристінних зонах, мінімально
допустимі - ближче до центру дзеркала горіння. Дані параметри забезпечують
максимальні показники коефіцієнту використання палива, коефіцієнту тепловіддачі,
мінімальні значення викидів шкідливих речовин в атмосферу.
7. Обґрунтовані співвідношення основних конструктивних параметрів топок
для спалювання деревних відходів, що співвідношення D/d має складати 2,8,
загальна висота конусу повинна складати не менше ніж 2,2 від висоти киплячого
шару в стаціонарному стані.
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АНОТАЦІЯ
Півненко Ю. О. Підвищення ефективності спалювання деревних відходів у
топках киплячого шару опалювальних котельних установок. – кваліфікаційна
наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання» (19 –
Архітектура та будівництво). – Харківський національний університет будівництва
та архітектури, 2018.
Дисертаційна робота присвячена актуальним питанням шляхів підвищення
енергетичної та екологічної ефективності спалювання в киплячому шарі одного з
перспективних для теплового господарства України виду палива – деревних
відходів.
Розроблені експериментальні установки з вивчення параметрів киплячого шару
і методики проведення експериментів. Був застосований метод математичного
планування експерименту.
Проведені експериментальні дослідження з визначення гідравлічних режимів
псевдозрідження, теплообмінних характеристик, екологічних показників викидів
шкідливих речовин, енергетичних показників ефективності використання палива.
Отримані регресійні залежності від впливових параметрів.
Надані рекомендації щодо оптимальних режимів спалювання деревного палива
в киплячому шарі, які забезпечують максимально ефективне використання палива
під час його спалювання в киплячому шарі та екологічну безпечність процесу.
Ключові слова: киплячий шар, деревні відходи, енергоефективність, топка,
процеси спалювання.
АННОТАЦИЯ
Пивненко Ю. А. Повышение эффективности сжигания древесных отходов в
топках кипящего слоя отопительных котельных установок. – Квалификационный
научный труд на правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.23.03 «Вентиляция, освещение и теплогазоснабжение» (19 –
Архитектура и строительство). – Харьковский национальный университет
строительства и архитектуры, 2018.
Одним из главных направлений развития энергетической промышленности
Украины является снижение потребления природного газа путем внедрения в
энергобаланс страны топлив биологического происхождения, в том числе
древесины. Диссертационная работа посвящена актуальным вопросам путей
повышения энергетической и экологической эффективности сжигания в кипящем
слое древесных отходов.
Существующие методики расчетов аппаратов с кипящим слоем достаточно
универсальны, однако недостаточно точные для полидисперсных и бинарных
систем. Поэтому для определения гидравлических и теплообменных параметров и
параметров сжигания были применены экспериментальные методы исследований.
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Разработаны экспериментальные установки по изучению гидродинамики
кипящего слоя, теплообмена и сжигания древесных отходов в состоянии
псевдоожижения.
Проводилось математическое планирование экспериментов.
Проведены экспериментальные исследования гидродинамики кипящего слоя
древесных отходов. Показано влияние содержания древесных отходов в слое
инертного материала. Определены пределы существования кипящего слоя для
различных видов древесных отходов, также для гранулированного древесного
топлива. Получено уравнение регрессии для скорости воздуха в зависимости от
процентного содержания древесных отходов в слое и отношения критериев
Архимеда древесного топлива и инертного материала. Получены зависимости от
влиятельных параметров. Увеличение содержания древесных отходов в кипящем
слое приводит к ухудшению качества кипящего слоя, значительно увеличивается
скорость начала псевдоожижения. При малых скоростях может наблюдаться
постепенное перемещение вниз крупных частиц, однако увеличение скорости
ожижающего агента позволяет устранить данную проблему. Поддержание
содержания древесного топлива в кипящем слое в пределах от 20 до 30% позволяет
обеспечить стабильное состояние работы топочного устройства.
Экспериментально исследован механизм теплообмена между кипящим слоем
древесных отходов и погруженной поверхностью. Определены режимные
параметры, обеспечивающие максимальный показатель коэффициента теплоотдачи.
Получено уравнения регрессии для коэффициента теплоотдачи между кипящим
слоем и погруженной поверхностью в зависимости от размера частиц и скорости
воздуха. Получена зависимость для числа псевдоожижения, при котором
достигается максимальное значение коэффициента теплоотдачи, в зависимости от
числа Архимеда. При низкотемпературном сжигании коэффициент теплоотдачи для
древесных отходов составляет 294 ... 399 Вт / м2 ° С.
Были проведены эксперименты по определению величин механического и
химического недожога. Также была проанализирована динамика выгорания
древесного топлива. Длительное горение, как показал эксперимент, приводит к
повышению потерь теплоты от механического недожога. Однако, существуют
способы снижения потерь теплоты от механического недожога. Одним из них может
быть конструктивная оптимизация топки котла. Низкотемпературное сжигание
(около 700 ° С) снижает износ котельного агрегата. Преимуществом длительного
горения также является снижение износа вспомогательного оборудования,
например, системы подачи топлива, поскольку скорость подачи топлива при
низкотемпературном сжигании ниже чем при высокотемпературном. Определено,
что для максимальной эффективности сжигания коэффициент избытка воздуха
должен составлять 1,4 ... 1,6, температура слоя 800 ... 920 ° С. В результате
экспериментов определены значения потерь теплоты от химического недожога q3
для различных режимов ожижения. Значение q3 составляют 1 ... 4,5%.
В результате проведения экспериментов было выявлено, что достижение
стабильной гидравлической структуры кипящего слоя происходит при следующих
минимально допустимых значениях числа псевдоожижения:
- древесные опилки - 1,1 ... 1,2;
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- щепа - 1,4 ... 1,5;
- гранулы в слое песка - 1,6 ... 1,8;
- гранулы без слоеобразующего материала - 1,6 ... 2,0
В свою очередь число псевдоожижения, которое соответствует максимальному
коэффициенту теплоотдачи между погруженной поверхностью и кипящим слоем
составляет (при соотношении инертный материал / древесные отходы 80/20%):
- древесные опилки - 2,6;
- щепа - 2,3;
- гранулы - 2,09.
В результате проведенных исследований выявлено, что самой большой
проблемой сжигания древесных отходов является недостаточное время пребывания
топлива в объеме топки. Данную проблему предложено решить путем
конструктивного исполнения топки в конусообразной форме. Была разработана
математическая модель для определения оптимальных основных конструктивных
параметров топки (верхний диаметр D, диаметр основания d и высота конуса H).
Обоснованы соотношения основных конструктивных параметров топок для
сжигания древесных отходов, соотношение D / d должен составлять 2,8, общая
высота конуса должна составлять не менее 2,2 от высоты кипящего слоя в
стационарном состоянии.
Ключевые слова: кипящий слой, древесные отходы, энергоэффективность,
топка, процессы сжигания.
ABSTRACT
Pivnenko Yu. A. Increasing the efficiency of combustion of wood waste in furnaces
of a fluidized bed of heating boilers. – Qualifying scientific work as a manuscript.
A dissertation for the degree of candidate of technical sciences in specialty 05.23.03
«Ventilation, lighting and heat and gas supply» (19 – Architecture and Construction). Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, 2018.
One of the main directions of development of the Ukrainian energy industry is the
reduction of consumption of natural gas by introducing fuel of biological origin, including
wood, into the energy balance of the country. Dissertational work is devoted to the actual
questions of ways of increasing the energy and ecological efficiency of combustion in a
fluidized bed of wood waste.
Experimental installations for studying the fluid dynamics of the fluidized bed, heat
transfer and combustion of wood waste in the state of fluidization have been developed.
The mathematical planning of experiments was carried out.
Experimental studies of hydrodynamics of a fluidized bed of wood waste have been
carried out. The influence of wood waste content in the layer of inert material is shown.
The limits of the existence of a fluidized bed for different kinds of wood waste, also for
granular wood fuel, have been determined. The regression equation for air velocity is
obtained, depending on the percentage of wood waste in the layer and the ratio of the
criteria of the wood fiber Archimedes and the inert material.
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The mechanism of heat exchange between a fluidized bed of wood waste and a
submerged surface is experimentally investigated. The mode parameters are defined that
provide the maximum coefficient of heat transfer. The regression equations for the
coefficient of heat transfer between the fluidized bed and the submerged surface are
obtained, depending on the particle size and air velocity. The dependence is obtained for
the number of fluidization, at which the maximum value of the heat transfer coefficient is
reached, depending on the number of Archimedes.
The energy and ecological parameters of combustion of wood fuel in a fluidized bed
were studied, emissions and combustible substances were determined at combustion of
various types of wood waste. The values of heat loss with mechanical q4 and chemical
deficiency q3 are determined. The influence of the regime parameters on the emission of
harmful substances into the atmosphere is established.
Recommendations concerning optimal modes of combustion of wood fuel in a
fluidized bed are presented, which provide the most efficient use of fuel during its burning
in the fluidized bed and the ecological safety of the process.
Keywords: fluidized bed, wood waste, energy efficiency, furnace, combustion
processes.
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