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твердого палива: низькоякісного вугілля, відходів біомаси та

штучного палива з відходів біомаси – брикетів.



ТВЕРДЕ ПАЛИВО  

Побутове сміття та його склад

Результати технічного аналізу 

різних твердих палив.



ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ САМОЗАЙМАННЯ
РІЗНИХ ТВЕРДИХ ПАЛИВ В ШАРІ

Діаграма процесу 

самозаймання твердого палива

Установка для визначення 

температури самозаймання

та періоду індукції твердого 

палива в шарі

Діаграма зміни 

температури лузги проса: 

температура окислювача 

256 °С

Температура самозайманняДіаграма зміни температури 

лузги проса 

Вид палива

Температура 

самозаймання 

°С

Деревина(береза) 290 - 350

Лузга гречки 310 - 340

Лузга проса 315 - 340

Лузга вівса 315 - 345

Костриця льону 480 - 500

Папір газетний 320 - 340

Торф 250 - 270

Кам’яне вугілля 500 - 610

Антрацит 790 - 810



ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ГОРІННЯ ТВЕРДИХ ПАЛИВ В ЗАТИСНЕНОМУ ШАРІ ТА 
ДОПАЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ПЛАСКО-ПАРАЛЕЛЬНИХ СТРУМЕНІВ В РЕЖИМІ 

САМОЗАЙМАННЯ

Спалювання в затисненому шарі палив 

Схема спалювання твердого палива

в затисненому шарі
Зони горіння в затисненому шарі

при прямоточній схемі процесу полум'я

СО2 О2

СО Т

h



СПАЛЮВАННЯ ПАЛИВА В СИСТЕМІ ПЛАСКО-ПАРАЛЕЛЬНИХ СТРУМЕНІВ 

Система пласко-паралельних струменів

1 – фронт полум'я;

2 – швидкість.

Схема пограничного шару

при наявності дифузійного 

фронту полум’я

;



ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРОЦЕСУ ГОРІННЯ ТВЕРДИХ ПАЛИВ В ПРЯМОТОЧНОМУ ШАРІ

Експериментальна установка для дослідження 

процесу спалювання твердого палива в 

затисненому шарі

Товщина кисневої зони затисненого 

шару при різних паливах 

Розподіл деревинних 

кубиків за розміром

о –

14х14х14;

100
срV

V
, %

Інтегральна крива розподілу маси

деревинних кубиків за розміром

о – 14х14х14

+ - 13х13х13;

∆V= ,100
minV

V
%

Тверде паливо, яке використовувалось в дослідах

∆V=
№ Вид палива Розмір фракації, мм

1 Береза 14х14х14

2 Береза 13х13х13

3 Береза 12х12х12

4 Береза 8х8х8

5 Лузга гречки 4х4х2

6 Лузга проса 2х2х1

7 Лузга вівса 8х2х1,5

8 Кам’яне вугілля до 6

9 Антрацит до 6



ГОРІННЯ ТВЕРДОГО ПАЛИВА В ПРЯМОТОЧНОМУ ШАРІ
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Процес горіння біомаси у 

прямоточному шарі 

Швидкість горіння біомаси

залежно від її виду та 

перепаду тиску      повітря на 

затисненому шарі.

Швидкість горіння твердого 

палива  в прямоточному шарі

Швидкість горіння брикетів з 

дрібнодисперсної біомаси в 

прямоточному шарі

Вплив добавки 

формостабілізуючого інгредієнта 

на швидкість горіння окремого 

брикету

1 - костриця 

льону, 

2 – пшениця,

3 – горох, 

4 – береза,

5 – лузга гречки.



ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ГОРІННЯ  В ЗАТИСНЕНОМУ ШАРІ ТА ДОПАЛЮВАННЯ В 
СИСТЕМІ ПЛАСКО-ПАРАЛЕЛЬНИХ СТРУМЕНІВ В РЕЖИМІ САМОЗАЙМАННЯ

• Температура горючих газів за затискною решіткою залежала від перепаду тиску на 
затисненому шарі. Так при ΔР = 50 Па температура газів t = 800оС, при

• ΔР = 300 Па температура газів t = 1090оС.

• Був визначений склад горючих газів перед їх допалюванням. Склад визначався при  
температурі 860оС.

• Склад газів наступний, за об’ємом при температурі t = 860оС:

• діоксид вуглецю СО2 - 14,5%;

• оксид вуглецю СО - 8,41%;

• метан СН4 - 0,43%;

• водень Н2 - 2,07%;

• кисень О2 - 3,3%.

• Наявність кисню в горючих газах виносу показує на малий час їх перебування в зоні 
горіння.

• Після догоряння в системі пласко-паралельних струменів, паливо згоряло повністю. 
Кількість діоксиду вуглецю СО2 сягала 16,9%.

• Швидкість горіння, яка була при цьому досягнута, складає 600 кг/м2год, при цьому 
теплова напруга дзеркала горіння була 1987 кВт/м2.

• Теплова напруга дзеркала горіння при спалюванні гречаної лузги сягала 2600 кВт/м2 
при тій же швидкості горіння.  

Висновки. Створений двостадійний процес горіння твердого палива, 

ефективність якого не залежить від  паливних характеристик палива. 


