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ж таких інтенсифікаторів зони з підвищеним рівнем пульсацій швидкості за решіткою МШJlCI

місце лише в невеликих за розмірами підобластях поблизу границі зони зворотних токів 1.\

закормовій області стабілізаторів. При цьому максимальний рівень пульсацій швидкості прн

наявності СКВ! (4,6 мІс) був помітно вищим ніж за ЇХ відсутності (3,4 мІс).

При застосуванні СКВ! в стабілізаторних пальникових пристроях у порівиннні із

ситуацією без інтенсифікаторів втрати тиску на паЛЬНИI<ОВОМУпристрої зростаюТ!, від 55 Па

до 160,7 Па.

Згідно з одержаними результатами максимальні значеиня пульсацій ШIШД1(ості ДЛН

I\ИllаДI<УзріЗ<1I1ИХта суцільних кутових відкритих інтенсифікаторів f!ИЯВЛНЮТl.СН6ЛИЗI,КИМН

"3<1веJНІ'·!lШОЮ. При ЦІ,ому втрати тиску на палl,НИКОВОМУ пристрої зі ЗКI3I помітно

'1меНШУЮI1,СЯу порівнянні з пальниками, обладнаними СКБ), і СТШ-!ОВЛЯТІ,126.1 П~.

Ilри номінальному навантаженні вогнетехнічного об'єкту (N=IOO°!.,) Щ1Н ПШII.никіо :"11

зріЗШ1ИМИ КУТОВИМИвідкритими інтенсифікаторами в зонах зворотних токіп ІН; TiJlf)I(I'j

забезпечується вміст метану, що відповідає концентраційним межам ]апаЛСIIIIЯ, але крім Т(}І\)

даний вміст с близьким до стехіометричних співвідношень.

Ilри N = 20 % максималІ,ні рівні пульсацій швидкості змеНШУЮТI,СЯУ поріllН>llІні ~IN ...

] 00% і становлять 1,05 мІс та ],2 мІс дЛЯ СКВ! та ЗКl3J відповідно. Щодо втрат ТНСІСУ111.І

паЛЬНИКОRОМУпристрої дЛЯ N=20 %, то за наявності кутових відкритих іНТСІІСJ!фікпторіl.l

І'оріння вони не перевищують 6,6 Па.

Таким чином, В умова;'(, що розглядаються, застосування суцільних та зрізаних кутови)(

інтенсифікаторів горіння В стабілізаторних палЬНИКОВИХ пристроях забезпечує сугтєпу

турбулізацію потоку за стаБUJіJаторною решіткою при порівняно незначному 'JjJOCT3HHi 13"11)111'

тиску на цих пристроях.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ТЕПЛА В НАВКОЛИШНЄ

СЕРЕДОВИЩЕ ВОДОГРІЙНИМИ КОТЛАМИ

Мllсак Й.с. І, Павліш А. М. І, Мартиняк М. А. І, ЛОЗИНСЬКИЙ р.я.2
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!3трати тепла в навколишнє середовище q5 в порівняні з усіма іншими втратами тепла

КОТСJl1,НОЇустановки є кількісно найбільш невизначеною, що ПОЯСНЮЄТЬСЯскладністю

IlрОВСДСIІII>ІIlР>lМОГ()вимірювання і багатоваріантністю методів розрахунку цього показника.

РеаЛl.на втрата q5 з,шежиТl, в основному від таких факторів:

пеJlИЧИllІ1паро- та теплопродуктивності котла;

BH)~Y ГIШJива;
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КОНСТРУКТИВНИХособливостей котельної установки (ступеня екранування стін паливні,

нанвності зовнішньої трубопроводів гаря'юї 'Води,системи Ilерепускних

повіТРОllідігрівника і повітропроводів)

теМllературного рівня теплоносіїв, що контактують з теплоізоляцією(димові гази, гаряче

повітря, вода)

стану і якості теплоізоляції;

температури зовнішнього повітря, яка віДllовідає існуючим кліматично-погоднім

умовам.

При можливості зведення прнмого балансу тепла котельної устаlЮВЮ1 втрату тепла qs

Ш1Значають, ЯКзалИШКОВУСl<JlадовутеllЛОВОГОбалансу.

При зведенні тегuювого балансу втрати qs, як правило, визначають в залежності від

паро- або теплопродуктивності котла відповідно до нормативних графіків або за даними

'Jі:ШОДСЬКИХі спеціальних налагоджувальних випробувань.

СУТІ, досліджень полягає в тому, що дня серії котельних установок визна'lається

витрата l15:

по даних спеціальних експериментальних вимірів;

за відомими нормативними графіками;

проводиться порівняльний аналіз реЗУЛl,татів дослідження;

обі'рунтовується найбільш достовірна і проста методика, а також можливість постійного

СКСlIJlуаТіщійного контролю за станом теплоізоляції котельної установки.

Втрати тепла в навколишнє середовище qs. визначас:ться сумарною площею зовнішніх

Ilоверхонь котла, теМllературою зовнішньої поверхні теllлоізоляції, температурою повітря в

котеЛl)іlі uеличиною наявної теплоти, що вноситься в llаЛI1ВНЮ. Для досягнення

наі·ібіШ,ШОI·ОККД брутто котла необхідно, щоб втрати тепла qs. мали найменшу величину.

I'ОJроблена методика дозволяє знайти дійсну втрату qs при розрахунку конструкції

тt:IJJЮНОЇі~ЮJljIЦj'іта визначенні питомого теплового потоку_

Гlитомиі-і теплоuий потік розраховують залежно від параметрів теплового стану

IJI1Y11)jIJIIII,OЇі зовнішнм)ї поверхонь теплоізоляції(ТI) котла і температури навколишнього

1l0віТР>l. ПРИ Ц1,ому складові конструкції ТІ, що важко визначаються(металічні опори і

кріIlЛСНН>І,НИЖШІ'·lасТlНШкотла), а також систематичні похибlШ вимірювань враховують за

).(ОIl0МОI·ОIOсистеми поправкових коефіцієнтів.

ВИJII;JчеНН>Іq, (%) за допомогою значень температури зовнішньої поверхні котла

теМilсратури оточуючого 1l0вітря В котельні визначається за формулою:

[(о·р .100
qs = .в Q"" ,

І., г' ff)~to-tn)

дс: [(о - коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні теплової ізоляції котла,
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8т/(м2·"с);

F _ сумарНа площа зовнішньої поверхні обмурівки котла, м2;

В r - витрата палива, мЗ/год.;

іо - середня температура на зовнішній поверхні теплоізоляції котла, ас.

tп - середня температура ЗОRнішнього повітря, ас.

Визначення Ч5 (%) за допомогою значень температури внутрішньої поверхні

обмурівки і температури оточуючого повітря в котельні визначаегься за формулою:

aCF
с, = _'Т__ '100
. В· QP

r н

де qf - середи ій тепловий потік через обмурінку котла.

Q'= tт-tп
.Т Rо+Rп

tT - температура теплоносія, аС;

R о - термічний опір обмурівки, м2
•ОС/Вт;

R n - термічний опір переходу тепла від зовнішньої поверхні обмурівки до оточуючого

повітря, м2
•ОС/Вт.

При приведенні до нормативних температурних умов (tп =25 ОС) теГIJюві втрати в

навколишнє середовище визначаються за формулою:

ВЮН<1чення дійсної витрати Ч5, дозволяє більш точно розрахувати ККД котла. При

персвищеНllі нормованого значення необхідно здійснити З<lХОДИпо зменшенню цих втрат та

відІювлеJJНЯ стану теплової ізоляції котла.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ МОКРИХ ЗОЛОУ ЛО13ЛЮВА ЧШ НА ДОБРОТВ1РСЬЮЙ ТЕС

Брикайло Р.Б.

ВП Добротвірська ТЕС ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО", Україна

Основне забруднення атмосферного повітря в районі розташування Добротвірської

ТЕС (ДТЕС) здіЙС!lЮЄТЬСЯзоловим пилом, сірчистим ангідридом, оксидом азоту, оксидом

вуглецю, які утворюються в процесі виробництва електроенергії під час спалювання

енергетичного Ilалива в котлоагрегатах.

Длн "3Мt:IJшення шкідливих викидів золи котли ДТЕС ТИIlУТП - І О та ТП-92 відповідно

дО ПРОС1О'У були обладнані мокрими золовловлювачами типу ВТІ з коагуляторами Вентурі,
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