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Вступ 

 

Виробництво кераміки, вогнетривів, виробів зі скла, композиційних 

та в’яжучих матеріалів є одним з найбільш енергоємних. А в сучасних 

умовах сталого дефіциту сировинних матеріалів, стрімкого зростання ви-

трат на виробництво, особливо на видобування, збагачення, попередню та 

теплову обробку та інше, воно стикається ще з проблемами конкуренто-

спроможності. 

Підприємства технології тугоплавких неметалевих і силікатних ма-

теріалів (ТТНСМ) являють собою єдину систему, в якій енергетичне об-

ладнання працює разом з хіміко-технологічним. Для таких енергетичних 

хіміко-технологічних систем (ЕХТС) особливо важливим є суттєве ско-

рочення споживання отримуваних із зовні первинних енергоресурсів 

(ПЕР), до яких належать паливо, електроенергія, теплота. Характерною 

особливістю підприємств ТТНСМ є наявність у них установок для вико-

ристання вторинних енергоресурсів (ВЕР): теплоти пічних, топкових та 

технічних газів та рідин; теплоти згоряння відходів виробництва та ін. Мі-

німізація використання ПЕР з одночасним максимальним використанням 

ВЕР є найголовнішою задачею енерго- та ресурсозбереження, яка по-

винна вирішуватись без зниження якості продукції. 

Саме з цією метою на підприємствах ТТНСМ перш за все необхід-

но передбачити максимальне використання відходів виробництва для пе-

реробки побічних продуктів, використання відходів в основних техноло-

гіях, спалювання горючих відходів для отримання додаткових джерел те-

пла. В такому випадку можна успішно вирішити завдання створення еко-

логічно чистого, практично безвідходного виробництва за матеріалами і 

теплотою. 

Метою цих методичних вказівок є надання студентам практичних 

навичок виконання розрахунків, які, з одного боку, розв’язують завдання 

енергозабезпечення виробництва шляхом заощадження основних видів 

палива, повної або часткової їх заміни побічними горючими продуктами, 

використання технічних методів організації процесу спалювання палива. 

З іншого боку, дають оцінку можливості використання техногенних ма-

теріалів та відходів як основної мінеральної сировини, вирішуючи при 

цьому проблему ресурсозбереження. 
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1. Розрахунок необхідної температури підігріву повітря для  

підвищення температурного рівня технологічного процесу 

 

 У ряді випадків обраний вид палива не здатний забезпечити потріб-

ної температури у печі, але замінити його на інший в умовах виробництва 

неможливо. У таких випадках застосовують технічний метод підвищення 

температури горіння палива, що є у розпорядженні, шляхом підігріву по-

вітря або палива, яке подають на горіння. Більш простим є метод розра-

хунку необхідної температури підігріву повітря. 

 Наприклад, температура, яку забезпечує у печі природний газ,    

1400 ºС. Проте, на підприємстві виникла необхідність підвищити темпе-

ратуру технологічного процесу до 1540 ºС, тобто на 10 %. Крім того, з 

розрахунків є відомими параметри процесу горіння газу, які наведені у 

табл. 1.1. Необхідно розрахувати, до якої температури слід підігрівати по-

вітря, щоб забезпечити нову температуру горіння газу – 1540 ºС. 

 

 Таблиця 1.1 – Склад та ентальпія продуктів згоряння, дійсні витрати 

сухого повітря для горіння та теплотворність природного газу за α = 1,2 

 

Склад продуктів згоряння, м3/м3 
𝐿α, 

м3/м3 

𝑄н
р
, 

кДж/м3 

𝐼г, 

кДж/м3 CO2 SO2 N2 O2 H2O 

1,09 0,035 9,23 0,407 2,133 11,638 36502 2948 

 

Як відомо, температура продуктів згоряння (температура горіння) 

знаходиться майже у лінійній залежності від їх ентальпії або кількості    

тепла, яке є у розпорядженні обраного виду палива – 𝐼г. Тому за підви-

щення температури, на ту саму кількість відсотків повинна зростати й 𝐼г. 

Користуючись відомим методом, необхідну температуру підігріву по-    

вітря розраховують таким чином. Тепло, яке є у розпорядженні підігрі-

того повітря, виражається рівнянням (1.1), кДж/м3: 

 

𝐼розп
необ =

𝑐пов
необ ∙ 𝑡пов

необ ∙ 𝐿α

𝑉α
= 𝐼пов

необ ∙
𝐿α

𝑉α
,                               (1.1) 

 

де 𝐼розп
необ – тепло, яке є у розпорядженні підігрітого повітря, необхідне для 

підвищення 𝐼г обраного виду палива, кДж/м3; 𝑐пов
необ, 𝑡пов

необ – відповідно теп-

лоємність, кДж/(м3ºС), та температура, ºС, підігрітого повітря. 

Додаткову кількість тепла (ентальпію), яке підігріте повітря буде 

вносити в зону горіння, розраховують за формулою (1.2), кДж/м3: 
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𝐼дод = 𝐼г ∙ 𝑥 + 𝐼дод
пов = 𝐼г ∙ 𝑥 +

𝑐пов ∙ 𝑡пов ∙ 𝐿α

𝑉α
,                            (1.2) 

 

де 𝑥 – частка підвищення 𝐼г, яка відповідає необхідному відсотку підви-

щення, у наведеному прикладі 𝑥 = 0,1; 𝑐пов – теплоємність, кДж/(м3ºС), 

повітря за температури 𝑡пов, ºС, за якої його подають на горіння (табл. 1.2).  

 

Таблиця 1.2 – Середні теплоємності деяких газів, кДж/(м3ºС) 

 

 

Якщо вважати, що 𝑡пов = 100 ºС, за якої 𝑐пов = 1,3005 кДж/(м3·ºС) 

(табл. 1.2), додаткова кількість тепла за формулою (1.2) становитиме: 

 

𝐼дод= 2948∙0,1+
1,3005∙100∙11,638

12,895
 = 412 кДж м3⁄ . 

 

Температура, 

ºС 
CO2 SO2 H2S H2O CO N2 O2 

Сухе  

повітря 

0 1,5998 1,7334 1,5073 1,4943 1,2992 1,2946 1,3059 1,2971 

100 1,7003 1,8130 1,5324 1,5052 1,3017 1,2959 1,3176 1,3005 

200 1,7874 1,8883 1,5617 1,5224 1,3072 1,2996 1,3352 1,3076 

300 1,8628 1,9553 1,5952 1,5425 1,3168 1,3068 1,3562 1,3177 

400 1,9298 2,0181 1,6329 1,5655 1,3289 1,3164 1,3775 1,3294 

500 2,9888 2,0684 1,6706 1,5898 1,3428 1,3277 1,3980 1,3428 

600 2,0412 2,1144 1,7083 1,6149 1,3574 1,3402 1,4168 1,3570 

700 2,0885 2,1521 1,7460 1,6413 1,3721 1,3537 1,4345 1,3712 

800 2,1312 2,1814 1,7837 1,6681 1,3863 1,3670 1,4500 1,3846 

900 2,1693 2,2149 1,8172 1,6957 1,3997 1,3796 1,4646 1,3976 

1000 2,2036 2,2359 1,8507 1,7230 1,4127 1,3918 1,4776 1,4098 

1100 2,2350 2,2610 1,8842 1,7502 1,4248 1,4035 1,4893 1,4219 

1200 2,2639 2,2777 1,9093 1,7770 1,4361 1,4144 1,5006 1,4328 

1300 2,2899 2,285 – 1,8029 1,4466 1,4253 1,5107 1,4437 

1400 2,3137 2,315 – 1,8280 1,4567 1,4349 1,5203 1,4537 

1500 2,3355 2,330 – 1,8527 1,4659 1,4441 1,5295 1,4629 

1600 2,3556 2,342 – 1,8762 1,4747 1,4529 1,5379 1,4717 

1700 2,3745 2,350 – 1,8996 1,4826 1,4613 1,5463 1,4797 

1800 2,3916 2,358 – 1,9214 1,4901 1,4688 1,5542 1,4872 

1900 2,4075 2,363 – 1,9424 1,4973 1,4759 1,5618 1,4948 

2000 2,4222 2,370 – 1,9629 1,5040 1,4826 1,5693 1,5015 

2100 2,4360 2,376 – 1,9825 1,5102 1,4893 1,5760 1,5082 

2200 2,4486 2,381 – 2,0010 1,5161 1,4952 1,5831 1,5140 

2300 2,4603 – – 2,0190 1,5216 1,5010 1,5898 1,5203 
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Тепловий баланс процесу підігріву повітря можна виразити рівнян-

ням: 

 

𝐼дод = 𝐼пов
необ ∙

𝐿α

𝑉α
. 

 

 Звідси шукану необхідну ентальпію підігрітого повітря розрахову-

ють таким чином: 

 

𝐼пов
необ = 𝐼дод ∙

𝑉α

𝐿α
=  

412∙12,895

11,638
 = 456,5 кДж м3⁄ . 

 

 За допомогою аналітичного методу розрахунку калориметричної 

температури горіння, за I – t діаграмою для низьких температур на          

рис. 1.1, визначають орієнтовне значення температури підігріву повітря 

𝑡пов.ор = 350 ºС. Для більш точного визначення температури підігріву по-

вітря задаються двома температурами 𝑡1 = 300 ºС та 𝑡2 = 400 ºС, які б за-

довольняли нерівності (𝑡1<𝑡пов.ор<𝑡2). Для цих температур необхідно ви-

значити ентальпії повітря за рівняннями, кДж/м3: 

 

𝐼пов1 = 𝑐1 ∙ 𝑡1; 

 

𝐼пов2 = 𝑐2 ∙ 𝑡2, 

 

де 𝑐1, 𝑐2 – відповідно теплоємності повітря за температур 𝑡1 і 𝑡2, 

кДж/(м3ºС) (див. табл. 1.2). 

 За обраних температур ентальпії повітря відповідно становитимуть: 

𝐼пов1 = 1,3177∙300 = 395,3 кДж/м3 та 𝐼пов2 = 1,3294∙400 = 531,7 кДж/м3. 

Тоді температуру підігріву повітря можна розрахувати за форму-

лою (1.3), ºС: 

 

𝑡пов = 𝑡1 +
(𝐼пов

необ − 𝐼пов1) ∙ (𝑡2 − 𝑡1)

(𝐼пов2 − 𝐼пов1)
.                                 (1.3) 

 

Після підстановки усіх визначених параметрів у формулу (1.3), роз-

раховують температуру, до якої необхідно підігріти повітря: 

 

𝑡пов = 300 +
(456,5 − 395,3)∙(400 − 300)

(531,7 − 395,3)
 = 345 ºС. 
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Рис. 1.1. I – t діаграма для низьких температур 
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Рис. 1.2. I – t діаграма для високих температур 
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Користуючись отриманою температурою, необхідно провести роз-

рахунок нової температури горіння газу, яка має бути більшою на потрі-

бний відсоток. Для цього за формулою (1.4) розраховують ентальпію га-

зової суміші продуктів згоряння газу за нової калориметричної темпера-

тури, кДж/м3: 

 

𝐼г =
𝑄н

р
+ 𝑐п ∙ 𝑡п + 𝑐пов ∙ 𝑡пов ∙ 𝐿α

𝑉α
.                                  (1.4) 

 

Фізичним теплом палива (𝑐п ∙ 𝑡п) зазвичай можна знехтувати, а тем-

пература повітря, яке надходить на горіння, дорівнюватиме 345 ºС (попе-

редньо визначена). Для визначеної температури повітря з табл. 1.2 знахо-

дять теплоємність повітря 𝑐пов =1,3235 кДж/(м3·ºС). Тоді ентальпія газо-

вої суміші продуктів згоряння газу за калориметричної температури ста-

новитиме: 

 

𝐼г = 
36502+1,3235∙345∙11,638

12,895
 = 3 242,8 кДж/м3. 

 

За I – t діаграмою на рис. 1.2 орієнтовне значення калориметричної 

температури горіння газу за α = 1,2 становитиме 𝑡к.ор = 1950 ºС. Для більш 

точного визначення калориметричної температури задаються двома тем-

пературами 𝑡1 = 1900 ºС та 𝑡2 = 2000 ºС, які задовольняють нерівності 

(𝑡1<𝑡к.ор<𝑡2). Для цих температур визначають ентальпії продуктів зго-

ряння за формулами (1.5) та (1.6), кДж/м3: 

 

𝐼г1 = 0,01 ∙ 𝑡1 ∙ ∑(𝑐𝑖1 ∙ 𝑥𝑖) ;                                     (1.5) 

 

𝐼г2 = 0,01 ∙ 𝑡2 ∙ ∑(𝑐𝑖2 ∙ 𝑥𝑖) ,                                     (1.6) 

 

де 𝑐𝑖1, 𝑐𝑖2 – відповідно теплоємності газових компонентів (CO2, SO2, N2, 

O2, H2O) у продуктах згоряння палива за температур 𝑡1 і 𝑡2, кДж/(м3ºС) 

(див. табл. 1.2); 𝑥𝑖 – відсотковий склад газових компонентів у продуктах 

згоряння палива, розрахований через об’єми продуктів згоряння, % (див. 

табл. 1.1). 

Після визначення відсоткового складу продуктів згоряння, розрахо-

вують їх ентальпії за температур 𝑡1 і 𝑡2: 

 

𝐼г1 = 0,01∙1900∙(2,4075∙8,453+2,363∙0,272+1,4759∙71,578+1,5618∙3,156+ 

+1,9424∙16,541) = 3 110,178 кДж/м3; 



10 

 

𝐼г2 = 0,01∙2000∙(2,4222∙8,453+2,37∙0,272+1,4826∙71,578+1,5693∙3,156+ 

+1,9629∙16,541) = 3 293,24 кДж/м3. 

 

Нову калориметричну температуру горіння газу розраховують за 

формулою (1.3): 

 

𝑡к = 1900 +
(3 242,8 − 3 110,178)∙(2000 − 1900)

(3 293,24 − 3 110,178)
 = 1 941,5 ºС. 

 

Дійсну температуру горіння газу розраховують за формулою (1.7), 

ºС: 

 

𝑡д = 𝑡1 +
(𝐼г ∙ ηп − 𝐼г1) ∙ (𝑡2 − 𝑡1)

(𝐼г2 − 𝐼г1)
,                                 (1.7) 

 

де ηп – пірометричний коефіцієнт процесу горіння, який враховує втрати 

тепла в зоні горіння; для розрахунків значення ηп обирають в межах      

0,73–0,85. 

Обираючи ηп = 0,76, отримують нову дійсну температуру горіння 

газу за формулою (1.7): 

 

𝑡д = 1900 +
(3 242,8∙0,76 − 3 110,178)∙(2000 − 1900)

(3 293,24 − 3 110,178)
 = 1 547 ºС. 

 

 

Таким чином, для забезпечення температури технологічного про-

цесу у печі 1540 ºС, повітря, яке надходить для горіння природного газу, 

необхідно підігрівати до температури 345 ºС. Розрахунковим шляхом під-

тверджено, що за умови підігріву повітря до 345 ºС температура горіння 

природного газу становитиме 1 547 ºС, що відповідає умовам задачі. 

Підігрів повітря у ТТНСМ може відбуватись у пристроях для вико-

ристання тепла відхідних (димових) газів – регенераторах або рекупера-

торах. Останні знаходять широке використання, насамперед, в конструк-

ціях ванних скловарних печей, де температура варіння скломаси перебу-

ває у межах 1400–1600 ºС і більше. 
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Задачі для самостійної роботи 

 

Для наданого у табл. 1.3 виду палива, користуючись рис. 1.1 та 1.2, 

виконайте указані розрахунки: 

 

 Таблиця 1.3 – Склад та ентальпія продуктів згоряння, дійсні витрати 

сухого повітря та теплотворність деяких видів палива за α = 1,2 

Вид  

палива 

Склад продуктів згоряння, в одиницях 

об’єму 
𝐿α, 

м3/м3 

або 

м3/кг 

𝑄н
р
, 

кДж/м3 

або 

кДж/кг 

𝐼г, 
кДж/м3 

CO2 SO2 N2 O2 H2O 

Газ 1 1,073 – 9,54 0,422 2,24 12,072 37669 2956 

Мазут 1 1,538 0,022 10,618 0,651 1,952 13,438 39773 2809 

Газ 2 0,985 – 9,59 0,588 2,165 12,142 35133 2755 

Мазут 2 1,55 0,019 10,765 0,66 1,885 13,628 40099 2814 

Газ 3 1,011 – 10,539 0,799 2,213 13,328 35845 2581 

Мазут 3 1,564 0,006 9,598 0,425 1,66 12,145 38698 3039 

Газ 4 0,985 – 8,627 0,38 2,065 10,845 34060 2942 

Мазут 4 1,534 0,022 10,605 0,651 1,921 13,423 39456 2796 

Газ 5 0,993 – 8,87 0,39 2,136 11,189 35107 2951 

Мазут 5 1,572 0,008 10,05 0,445 1,789 12,721 40585 3047 

 

1. Визначте необхідну температуру підігріву повітря для того, щоб 

підвищити температуру горіння газу 1 з 1410 до 1520 ℃. Розрахунковим 

шляхом перевірте значення калориметричної та дійсної температур го-

ріння. 

2. Визначте необхідну температуру підігріву повітря для того, щоб 

підвищити температуру горіння мазуту 1 з 1340 до 1500 ℃. Розрахунко-

вим шляхом перевірте значення калориметричної та дійсної температур 

горіння. 

3. Визначте необхідну температуру підігріву повітря для того, щоб 

підвищити температуру горіння газу 2 з 1320 до 1490 ℃. Розрахунковим 

шляхом перевірте значення калориметричної та дійсної температур го-

ріння. 

4. Визначте необхідну температуру підігріву повітря для того, щоб 

підвищити температуру горіння мазуту 2 з 1430 до 1600 ℃. Розрахунко-

вим шляхом перевірте значення калориметричної та дійсної температур 

горіння. 

5. Визначте необхідну температуру підігріву повітря для того, щоб 

підвищити температуру горіння газу 3 з 1310 до 1480 ℃. Розрахунковим 

шляхом перевірте значення калориметричної та дійсної температур го-

ріння. 
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6. Визначте необхідну температуру підігріву повітря для того, щоб 

підвищити температуру горіння мазуту 3 з 1420 до 1540 ℃. Розрахунко-

вим шляхом перевірте значення калориметричної та дійсної температур 

горіння. 

7. Визначте необхідну температуру підігріву повітря для того, щоб 

підвищити температуру горіння газу 4 з 1350 до 1500 ℃. Розрахунковим 

шляхом перевірте значення калориметричної та дійсної температур го-

ріння. 

8. Визначте необхідну температуру підігріву повітря для того, щоб 

підвищити температуру горіння мазуту 4 з 1350 до 1550 ℃. Розрахунко-

вим шляхом перевірте значення калориметричної та дійсної температур 

горіння. 

9. Визначте необхідну температуру підігріву повітря для того, щоб 

підвищити температуру горіння газу 5 з 1380 до 1500 ℃. Розрахунковим 

шляхом перевірте значення калориметричної та дійсної температур го-

ріння. 

10. Визначте необхідну температуру підігріву повітря для того, щоб 

підвищити температуру горіння мазуту 5 з 1450 до 1600 ℃. Розрахунко-

вим шляхом перевірте значення калориметричної та дійсної температур 

горіння. 

 

 

2. Використання техногенних матеріалів як замінників  

основного палива 

 

 1) В умовах виробництва дуже важливим є пошук можливості ско-

рочення споживання основного висококалорійного палива шляхом його 

часткової заміни іншим, менш енергетично цінним видом палива, побіч-

ними горючими продуктами (відходами) основного виробництва, а також 

матеріалами техногенного походження. Використання відходів вуглезба-

гачення як такого замінника і є одним з шляхів вирішення проблем ре-

сурсо- та енергозбереження. 

У табл. 2.1 наведено технічний склад (суха маса) відходів вуглезба-

гачення. Виходячи з цього, можна розрахувати їх теплотворність (нижчу 

теплоту згоряння), для чого проводять перерахунки наданої маси відходів 

на робочу масу.  

Перерахунки складу відходів з сухої маси на робочу виконують за 

формулою (2.1), мас. %: 

 

C
р = Cс

∙
100 − Wр

100
,                                              (2.1) 
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де C
р
, C

с
 – кількість вуглецю у робочій та сухий масі відходів, мас. %;   

Wр – кількість вологи у робочій масі, мас. % (див. табл. 2.1). Аналогічним 

чином перераховують усі інші компоненти сухої маси. 

 

 Таблиця 2.1 – Технічний склад (суха маса) відходів вуглезбагачення 

у порівнянні з кам’яним вугіллям Донецького басейну 

Найменування  

відходів 

Вміст компонентів, % 

C
с Hс  S

с  Oс
 Nс A

с
 WР 

Моспінські 23,6 2,4 0,3 2,0 0,7 71,0 19,0 

Комендантські 44,4 2,5 0,5 2,0 0,6 50,0 20,0 

Вугілля марки Д 

з 𝑄н
р

= 22800 кДж/кг 
66,7 4,8 0,3 11,0 2,2 15,0 12,0 

 

Наданий і перерахований склади наводять у вигляді табл. 2.2. 

Склади розрахованих мас вказують з точністю до 0,01 %. 

 Нижчу теплоту згоряння (теплотворність) відходів вуглезбагачення 

розраховують за формулою Д. І. Менделєєва (2.2), кДж/кг: 

 

𝑄н
р

= 339 ∙ C
р + 1030 ∙ Hр − 109 ∙ (O

р − S
р) − 25 ∙ Wр.               (2.2) 

 

  

Таблиця 2.2 – Наданий та перерахований склади 

Найменування 

компонентів 

Кількість компонентів, мас. % 

в сухій масі в робочій масі 

C   

H   

O   

N   

S   

A   

W   

Всього: 100 % 100 % 

 

 Наприклад, нижчу теплоту згоряння моспінських відходів вугле-

збагачення, які містять 17 мас. % вологи (Wр), розраховують за формулою 

Д.І. Менделєєва (2.2). Для цього, користуючись формулою (2.1), попе-

редньо перераховують суху (надану) масу відходів (див. табл. 2.1) на ро-

бочу, а результати перерахунків зводять до табл. 2.3. 
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 Таблиця 2.3 – Наданий та перерахований склади моспінських          

відходів вуглезбагачення 

Найменування 

компонентів 

Кількість компонентів, мас. % 

в сухій масі в робочій масі 

C 23,6 19,6 

H 2,4 2,0 

O 2,0 1,66 

N 0,7 0,58 

S 0,3 0,25 

A 71 58,9 

W – 17,0 

Всього: 100 % 100 % 

 

 Далі за формулою (2.2) розраховують нижчу теплоту згоряння від-

ходів: 

 

𝑄н
р

= 339 ∙ 19,6 + 1030 ∙ 2,0 − 109 ∙ (1,66 − 0,25) − 25∙17,0 = 

= 8125,7 кДж/кг. 
 

 2) У випадку зміни вологості палива, нижчу теплоту згоряння мо-

жна перерахувати за формулою (2.3), кДж/кг: 

 

𝑄н2

р
= (𝑄н1

р
+ 25 ∙ W1

р
) ∙

(100 − W2
р
)

(100 − W1
р
)

− 25 ∙ W2
р
,                       (2.3) 

 

де 𝑄н1

р
 та 𝑄н2

р
 – відповідно теплотворність палива за початкової вологості 

W1
р
 та за її зміни до W2

р
. 

Наприклад, необхідно визначити, на скільки знизиться теплотвор-

ність комендантських відходів вуглезбагачення, якщо вологість збіль-

шиться з 20 до 25 %. 

Для того щоб скористатись формулою (2.3) для розв’язання задачі, 

попередньо перераховують суху масу відходів (див. табл. 2.1) на робочу 

за вологості 20 %, а результати перерахунків зводять до табл. 2.4. 

 Далі за формулою (2.2) розраховують нижчу теплоту згоряння від-

ходів за W1
р

= 20 %: 

 

𝑄н1

р
= 339 ∙ 35,52 + 1030 ∙ 2,0 − 109 ∙ (1,6 − 0,4) − 25∙20,0 = 

= 13470,5 кДж/кг. 
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 Таблиця 2.4 – Наданий та перерахований склади комендантських         

відходів вуглезбагачення 

Найменування 

компонентів 

Кількість компонентів, мас. % 

в сухій масі в робочій масі 

C 44,4 35,52 

H 2,5 2,0 

O 2,0 1,6 

N 0,6 0,48 

S 0,5 0,4 

A 50,0 40,0 

W – 20,0 

Всього: 100 % 100 % 

 

Тоді теплотворність відходів за вологості W2
р

= 25 % за формулою 

(2.3) складатиме: 

 

𝑄н2

р
= (13470,5 + 25 ∙ 20) ∙

(100 − 25)

(100 − 20)
− 25 ∙ 25 = 12503,6 кДж/кг. 

 

Отже, якщо вміст вологи у комендантських відходах вуглезбага-

чення збільшиться з 20 до 25 %, їх теплотворність знизиться майже на   

967 кДж/кг. 

 

3) Нижчу теплоту згоряння суміші двох однорідних видів палива 

(наприклад, твердих) можна розрахувати за формулою (2.4), кДж/кг: 

 

𝑄нсм
р

= 𝑥1 ∙ 𝑄н1

р
+(1 − 𝑥1) ∙ 𝑄н2

р
,                                     (2.4) 

 

де 𝑥1 – масова частка одного з палив у суміші; 𝑄н1

р
 та 𝑄н2

р
 – відповідно 

теплотворність першого та другого палива у суміші, кДж/кг. 

Такий розрахунок можна виконати, якщо використовувати відходи 

вуглезбагачення як компонент паливної суміші для забезпечення необ-

хідної теплотворності, відповідно до потрібної температури технологіч-

ного процесу. 

Наприклад, необхідно визначити теплотворність паливної суміші 

моспінських відходів вуглезбагачення з теплотворністю 7854 кДж/кг та 

вугілля марки Д з теплотворністю 22800 кДж/кг, якщо вміст відходів у 

суміші дорівнює 60 %. 

Скориставшись формулою (2.4), отримують: 

 

𝑄нсм
р

= 0,6∙7854 + (1 − 0,6)∙22800 = 13832 кДж/кг. 
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Задачі для самостійної роботи 

 

1. На скільки зміниться теплотворність моспінських відходів вугле-

збагачення, якщо в них знизиться вміст вологи з 19 до 15 %? Склад сухої 

маси відходів за вологості 19 % наведений у табл. 2.1. 

2. На скільки зміниться теплотворність моспінських відходів вугле-

збагачення, якщо в них збільшиться вміст вологи з 19 до 23 %? Склад су-

хої маси відходів за вологості 19 % наведений у табл. 2.1. 

3. На скільки зміниться теплотворність комендантських відходів ву-

глезбагачення, якщо в них знизиться вміст вологи з 25 до 22 %? Склад 

сухої маси відходів за вологості 25 % візьміть з табл. 2.1. 

4. На скільки зміниться теплотворність комендантських відходів ву-

глезбагачення, якщо в них збільшиться вміст вологи з 17 до 21 %? Склад 

сухої маси відходів за вологості 17 % візьміть з табл. 2.1. 

5. Яку кількість моспінських відходів вуглезбагачення з теплотвор-

ністю 7730 кДж/кг та вугілля марки Д з теплотворністю 20000 кДж/кг (у 

мас. %) необхідно змішати для отримання твердого палива з теплотворні-

стю 15500 кДж/кг? 

6. Яку кількість моспінських відходів вуглезбагачення з теплотвор-

ністю 7780 кДж/кг та вугілля марки К з теплотворністю 21400 кДж/кг (у 

мас. %) необхідно змішати для отримання твердого палива з теплотворні-

стю 17000 кДж/кг? 

7. Яку кількість комендантських відходів вуглезбагачення з тепло-

творністю 13500 кДж/кг та вугілля марки Г з теплотворністю                 

24145 кДж/кг (у мас. %) необхідно змішати для отримання твердого па-

лива з теплотворністю 18500 кДж/кг? 

8. Яку кількість комендантських відходів вуглезбагачення з тепло-

творністю 13850 кДж/кг та вугілля марки Ж з теплотворністю                

26230 кДж/кг (у мас. %) необхідно змішати для отримання твердого па-

лива з теплотворністю 20000 кДж/кг? 
9. Яку кількість генераторного газу з теплотворністю 5860 кДж/м3 

та природного газу Дашавського родовища з теплотворністю                 

35824 кДж/м3 необхідно змішати для отримання газоподібного палива з 

теплотворністю 20000 кДж/м3? 

10. Яку кількість генераторного газу з теплотворністю 6580 кДж/м3 

та природного газу Юліївського родовища з теплотворністю                  

36502 кДж/м3 необхідно змішати для отримання газоподібного палива з 

теплотворністю 25000 кДж/м3 ? 
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3. Визначення вологості шихтових матеріалів за їх 

гранулометричним складом 

 

Для отримання механічно однорідної шихти остання повинна міс-

тити оптимальну кількість вологи. Волога необхідна для тісного контакту 

шихти і для часткового розчинення карбонатних, сульфатних та інших ча-

сток на вологій поверхні зерен матеріалу. Внаслідок більш тісного кон-

такту компонентів шихти, реакції при термообробці шихти протікають 

більш повно і фазоутворення закінчується значно швидше. 

Оптимальна вологість шихти залежить від вологості зерен її компо-

нентів та від їх складу і перебуває у межах 2–4 %. Але всі ці дані, отримані 

експериментальним шляхом, не пов’язані певною залежністю зі ступенем 

дисперсності основних компонентів шихти. У той же час зрозуміло, що 

чим дрібніші зерна матеріалу, тим більшою є загальна поверхня його зе-

рен і тим більше буде потрібно вологи. Тому важливо вміти за допомогою 

розрахунків визначити оптимальну вологість матеріалу, що йде на ших-

тування, виходячи з його гранулометричного складу, який визначається 

ситовим аналізом. 

Розрахунок вологості ґрунтується на формулі (3.1): 

 

W = 
𝑆Σ ∙ F ∙ ρH2O ∙ 10

3 ∙ 1,41∙10
15

3,33∙1022
,                                 (3.1) 

 

де W – вологість матеріалу, %; 𝑆Σ – загальна активна поверхня 100 вагових 

частин матеріалу в 1 см2; F – фактор асоціації води, який знаходиться в 

межах від 6 до 9; 1,41∙10
15

 – кількість молекул води на 1 см2 поверхні ма-

теріалу та 3,33∙10
22

 – кількість молекул в 1 см3 води за 4 ℃ (const). 

Замінюючи усі сталі величини у формулі (3.1), можна отримати такі 

рівняння для визначення вологості за різних значень F: за Fмін = 6, Wмін =

= 0,25∙10
-3 ∙ 𝑆Σ; за Fмакс = 9, Wмакс = 0,38∙10

-3 ∙ 𝑆Σ; за середнього значення  

Fсер = 7,5, Wсер = 0,31∙10
-3 ∙ 𝑆Σ. 

Значення 𝑆Σ знаходиться за результатами ситового аналізу, тобто 

виходячи з кількості та площі поверхні часток кожної фракції за форму-

лою (3.2), см2: 

 

𝑆Σ = ∑ π ∙ D2 ∙ n = ∑ π ∙ D2 ∙
m

1 6∙⁄ π ∙ D3 ∙ ρ
 = 

6

ρ
∙ ∑

m

D
,            (3.2) 

 

де π ∙ D – поверхня часток, форма яких приймається як кулеподібна, см2; 

n – число часток певної фракції; ρ – густина матеріалу, г/см3; m – вага 
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часток певної фракції (дані ситового аналізу), г; D – середній діаметр ча-

сток, см. 

 Загальну активну поверхню знаходять як суму активних поверхонь 

окремих фракцій за формулою (3.3), см2: 

 

𝑆Σ =𝑆1+𝑆2+𝑆3+…+𝑆𝑛  = 
6

ρ
∙ ∑ (

Q
𝑖

D𝑖сер

) ,                          (3.3) 

 

де Q𝑖 – залишок на ситі, % часток середнього діаметра D𝑖сер, см, які ви-

значаються за результатами ситового аналізу. 

Значення середнього діаметра часток розраховується за допомо-

гою множення середнього арифметичного з розмірів двох отворів двох 

найближчих сит (крізь одні отвори частки проходять, іншими за-

тримуються), на сталий поправочний коефіцієнт К = 1,2. 

Значення розмірів отворів сит відповідають розмірам часток певних 

фракцій. 

Наприклад, у табл. 3.1 наведені результати ситового аналізу квар-

цового піску – основного компонента скляної шихти, за допомогою яких 

необхідно визначити його оптимальну (середню) вологість. 

Таблиця 3.1 – Результати розсіву кварцового піску 

Номер сита 1,25 1 07 045 02 0112 01 

Залишок на ситі, % 0 1,0 4,0 9,0 26,0 58,0 2,0 

 

 За допомогою характеристик нормованих сит у довідниковій літе-

ратурі, спочатку визначають розміри часток тих фракцій, які будуть про-

ходити крізь отвори та затримуватись отворами використаних сит. Визна-

чений гранулометричний склад піску зводять до табл. 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Гранулометричний склад кварцового піску 

Номер 

сита 
Розмір часток, мм Фракція, мм Вміст часток даної фракції, % 

1,25 1,02 0,75 – 1,02  0 

1 0,75 0,6 – 0,75  1,0 

07 0,6 0,385 – 0,6  4,0 

045 0,385 0,2 – 0,385  9,0 

02 0,2 0,12 – 0,2  26,0 

0112 0,12 0,102 – 0,12  58,0 

01 0,102 0 – 0,102  2,0 
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Далі, користуючись поправочним коефіцієнтом, необхідно обчис-

лити середній діаметр часток кожної фракції: 

 

D1сер =
1,02 + 0,75

2
∙1,2 = 1,06 мм = 0,106 см; 

 

D2сер =
0,75 + 0,6

2
∙1,2 = 0,81 мм = 0,081 см; 

 

D3сер =
0,6 + 0,385

2
∙1,2 = 0,59 мм = 0,059 см; 

 

D4сер =
0,385 + 0,2

2
∙1,2 = 0,35 мм = 0,035 см; 

 

D5сер =
0,2 + 0,12

2
∙1,2 = 0,19 мм = 0,019 см; 

 

D6сер =
0,12 + 0,102

2
∙1,2 = 0,13 мм = 0,013 см. 

 

Перед розрахунком загальної активної поверхні враховують гус-

тину кварцового піску – 2,65 г/см3. Тоді формулу (3.3) можна записати у 

такому вигляді: 

 

𝑆Σ ≅ 2,3 ∙ ∑ (
Q𝑖

D𝑖сер

). 

 

 Далі за формулою (3.3) визначають 𝑆Σ, враховуючи кількість (зали-

шок на ситі) кожної фракції, визначеної ситовим аналізом: 

 

𝑆Σ ≅ 2,3 ∙ ∑ (
1,0

0,106
+

4,0

0,081
+

9,0

0,059
+

26,0

0,035
+

58,0

0,019
+

2,0

0,013
) ≅ 9569,6 см2. 

 

 Після цього, за формулою (3.1) розраховують оптимальну (серед-

ню) кількість вологи у кварцовому піску: 

 

Wсер = 0,31∙10
-3 ∙ 9569,6 = 2,966 ≈ 3 %. 

 

У випадку, якщо природна вологість піску, який використано для 

складання шихти, перевищує встановлену за допомогою розрахунків, то 
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такий пісок повинен бути висушений до оптимального вмісту в ньому во-

логи. Вважається, що оптимальна вологість скляної шихти не повинна пе-

ревищувати 4 %. 

 

Доведена перспективність для керамічних технологій такої вторин-

ної мінеральної сировини, як вуглевідходів, робить цікавим розрахунок їх 

вологості за визначеним гранулометричним складом. Крім того, грануло-

метричний склад разом з вмістом крупнозернистих включень та подріб-

нюваністю, мають важливе технологічне значення в ряду основних фізи-

чних і довипалювальних властивостей вуглевідходів. 

У табл. 3.3 наведено гранулометричний склад відходів вуглезбага-

чення (ВВЗ) до та після помелу впродовж 1 год у кульовому млині. Аналіз 

результатів показує, що такої тривалості помелу цілком достатньо для 

отримання тонких порошків. Така гарна подрібнюваність вказує на доці-

льність використання вальців тонкого помелу, замість кульових млинів. 

 

Таблиця 3.3 – Гранулометричний склад відходів вуглезбагачення     

за результатами ситового аналізу 

Номер 

сита 

Розмір  

часток, 

мм 

Фракція, мм 

Вміст часток даної 

фракції до помелу, 

% 

Вміст часток даної 

фракції після помелу, 

% 

Моспінські відходи, густина 1,27 г/см3 

10 10 5 – 10  0 0 

5 5 2 – 5  28,12 0 

3 2 1,5 – 2  19,32 0,1 

2 1,5 0,8 – 1,5  10,63 0,1 

1 0,8 0,43 – 0,8  14,93 0,9 

05 0,43 0,19 – 0,43  5,93 0,1 

02 0,19 0,096 – 0,19  6,73 0,1 

01 0,096 0,06 – 0,096  2,83 0,2 

006 0,06 0,057 – 0,06  4,48 7,6 

0056 0,057 0 – 0,057 7,03 90,9 

Комендантські відходи, густина 0,85 г/см3 

10 10 5 – 10  0 0 

5 5 2 – 5  27,72 0,4 

3 2 1,5 – 2  14,22 0,1 

2 1,5 0,8 – 1,5  7,92 0,1 

1 0,8 0,43 – 0,8  11,02 0,1 

05 0,43 0,19 – 0,43  4,62 0,1 

02 0,19 0,096 – 0,19  8,72 0,2 

01 0,096 0,06 – 0,096  6,52 0,5 

006 0,06 0,057 – 0,06  5,34 10,4 

0056 0,057 0 – 0,057 13,92 88,0 
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Задачі для самостійної роботи 

 

1. Користуючись наведеним прикладом розрахунку та табл. 3.3,    

визначіть мінімальну, оптимальну та максимальну вологість моспінських 

відходів вуглезбагачення до та після помелу. 

2. Користуючись наведеним прикладом розрахунку та табл. 3.3,    

визначіть мінімальну, оптимальну та максимальну вологість комендант-

ських відходів вуглезбагачення до та після помелу. 

Під час розрахунків зробіть відповідні зміни у формулі (3.3) для 

врахування густини наданих відходів (див. табл. 3.3). 

Для зручності виконання розрахунків та обробки їх результатів ре-

комендовано скористатись засобом програмування Excel.exe операційної 

системи Windows, за допомогою якого наданий масив даних та резуль-

тати розрахунків звести до табл. 3.4. 

 

Таблиця 3.4 – Результати розрахунків вологості наданого матеріалу 

за його гранулометричним складом 

Фракція, 

мм 

Вміст часток 

даної фракції, 

% 

D𝑖сер, см 𝑆Σ, см2 Wмін, % Wсер, % Wмакс, % 

   

       

   

 

 Також за допомогою Excel.exe можна отримати графічну інтерпре-

тацію (гістограму) розподілу часток наданого матеріалу за розмірами на 

кшталт гістограми на рис. 3.1 для розглянутого прикладу. 

 
Рис. 3.1. Гістограма розподілу часток кварцового піску за розмірами 
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