
 

УКРАЇНА 
(19) UA         (11) 144486        (13) U 

(51) МПК  
G01N 33/22 (2006.01)  

 

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

U
A

  
 1

4
4

4
8

6
  

 U
 

 

 

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ПРОЦЕСУ ВУГЛЕВИПАЛЮВАННЯ  

 

(57) Реферат: 

Спосіб визначення швидкості процесу вуглевипалювання включає спостереження за темпами 
виробництва і за зменшенням маси випалюваної деревної сировини. Шукану величину 
визначають шляхом динамічного контролю у реальному масштабі часу за допомогою сигналу 
від механізму типових промислових ваг, які встановлюють під напрямними рейками для 
коліщаток вагонеток з сировиною, експериментальні дані виводять на цифровий індикатор, а 
результати зберігають у пам'яті персонального комп'ютера.  

(21) Номер заявки: u 2020 00633 

(22) Дата подання заявки: 03.02.2020 

(24) Дата, з якої є чинними 
права інтелектуальної 
власності: 

13.10.2020 

(46) Публікація відомостей 
про державну 
реєстрацію: 

12.10.2020, Бюл.№ 19 

 

(72) Винахідник(и): 
Миронов Антон Миколайович (UA), 
Ільченко Марія Володимирівна (UA) 

(73) Володілець (володільці): 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ "ХАРКІВСЬКИЙ 
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ", 

вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002 (UA) 
 



UA   144486   U 

 

 



UA   144486   U 

1 

Корисна модель належить до галузі вуглевипалювання і може бути використана для 
визначення швидкості випаровування вологи з будь-якої породи хвойної чи листяної деревини. 

Відоме пристосування для контролю швидкості процесу вуглевипалювання [1] (авторське 
свідоцтво СРСР № 16165 Приспособление для контроля скорости процесса углежжения, 
G01N33/22, заяв. 13.09.1929, № 52953; опубл. 31.07.1930) передбачає, що розташована на 5 

поверхні поміщеної до камери деревини пластина оснащена вертикально закріпленою стрілкою, 
яка частково виходить назовні крізь отвір у склепінні печі, над яким закріплена вимірювальна 
шкала з гачком для підвішування стрілки у період завантаження або вивантаження камери. 

Принцип роботи зазначеного пристосування не здатен забезпечити точність вимірювань 
через велику можливу похибку відхилення механічної стрілки уздовж шкали при русі великих 10 

теплових потоків, які спрямовані знизу догори. Окрім того, спосіб контролю, який реалізується 
за допомогою пристосування вказаної конструкції, не може бути використаний на установках 
вуглевипалювання, які не мають отворів у склепіннях печей або камер. До недоліків вказаного 
пристосування також слід віднести, що у вуглевипалювальних установках сучасного типу 
сировина завантажується у вагонетках, розмір яких не змінюється під час технологічного 15 

процесу, тобто усі доступні для вимірювання об'єкти є стаціонарними та не можуть навіть 
опосередковано свідчити про зміну маси чи об'єму деревини всередині них. 

В основу корисної моделі поставлено задачу визначення швидкості процесу 
вуглевипалювання будь-яких порід деревини у піролітичних апаратах сучасної конструкції. 

Поставлена задача вирішується тим, що спосіб визначення швидкості процесу 20 

вуглевипалювання, що включає спостереження за темпами виробництва і за зменшенням маси 
випалюваної деревної сировини, згідно з корисною моделлю, шукану величину визначають 
шляхом динамічного контролю у реальному масштабі часу за допомогою сигналу від механізму 
типових промислових ваг, які встановлюють під напрямними рейками для коліщаток вагонеток з 
сировиною, експериментальні дані виводять на цифровий індикатор, а результати зберігають у 25 

пам'яті персонального комп'ютера. 
Застосування механізму типових промислових ваг, встановлюваних під напрямними 

рейками для коліщаток вагонеток з сировиною, забезпечує динамічне вимірювання маси 
сировини. Використання пульту оператора з цифровим індикатором показань механічних ваг 
дозволяє реєструвати зміну фактичної ваги вагонетки з сировиною та передавати цю 30 

інформацію на персональний комп'ютер, формуючи підсумкову статистику процесу. Завдяки 
можливості отримання даних у оцифрованому вигляді, зібрані вказаним способом результати 
можуть бути збережені та проаналізовані у рамках окремих досліджень швидкості процесу 
вуглевипалювання. 

На кресленні представлена схема для реалізації способу визначення швидкості процесу 35 

вуглевипалювання, де: 1 - вагонетка з сировиною; 2 - механізм типових промислових ваг; 3 - 
піролітичний апарат; 4 - контур інформаційного зв'язку; 5 - персональний комп'ютер; 6 - пульт 
оператора; 7 - цифровий індикатор показань механічних ваг. 

Спосіб полягає у тому, що після завантаження вагонеток 1 до камер піролітичного апарату 3 
фіксується початкове значення їхньої фактичної ваги. Механізм типових промислових ваг 2 за 40 

допомогою ліній контуру інформаційного зв'язку 4 передає сигнал на пульт оператора 6. 
Протягом процесу вуглевипалювання волога з деревної сировини у вагонетках 1 випаровується 
та їхня вага зменшується, що відображається на цифровому індикаторі показань механічних ваг 
7. Зібрана інформація у цифровому вигляді передається до персонального комп'ютера 5 та 
зберігається у його пам'яті. 45 

Джерела інформації: 
1. Авторське свідоцтво СРСР № 16165, G01N33/22, 1930 p. 
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Спосіб визначення швидкості процесу вуглевипалювання, що включає спостереження за 
темпами виробництва і за зменшенням маси випалюваної деревної сировини, який 
відрізняється тим, що шукану величину визначають шляхом динамічного контролю у 
реальному масштабі часу за допомогою сигналу від механізму типових промислових ваг, які 
встановлюють під напрямними рейками для коліщаток вагонеток з сировиною, 55 

експериментальні дані виводять на цифровий індикатор, а результати зберігають у пам'яті 
персонального комп'ютера. 
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