
Додаток 2.7. Впровадження автоматичного регулювання процесу спалення 

Рекомендується максимальне (щонайменше на всіх котлах потужністю більше 8 

Гкал/год) розширення впровадження сучасних приладів та систем автоматики для діагностики 

та регулювання процесів спалювання палива: впровадження на теплоджерелах сучасних 

мікропроцесорних систем регулювання, що дозволить, окрім виконання стандартних функцій 

котельної автоматики, також автоматично підтримувати оптимальне співвідношення «паливо-

повітря» для економічного спалювання палива (на межі виникнення хімічного недопалу), на 

основі аналізу оперативної інформації про склад димових газів, зокрема про концентрацію 

кисню і продуктів хімнедопалу в газах. 

Компонентами продуктів згоряння, інформація про вміст яких може використовуватись 

для вимірювання коефіцієнта надлишку повітря і його подальшої корекції, можуть бути: 

діоксид вуглецю СО2, кисень О2 і продукти хімічного недопалу (СО, Н2, СН4 або їх сума, яку 

часто позначають як «СОЕКВ» через малість двох останніх компонентів). 

Тому традиційно використовують такі методи регулювання: 

- по концентрації залишкового кисню (О2) в продуктах згоряння; 

- по концентрації продуктів хімнедопалу (СО); 

- з використанням спільної інформації про концентрацію О2 і продуктів 

неповного горіння (СО). 

Кожний з цих методів має свої переваги та обмеження. 

Концентрація надлишкового кисню, навіть виміряна за допомогою цирконієвого 

датчика, визначає надлишок повітря в точці вимірювання, але не дає об'єктивної інформації 

про повноту згоряння. Проте, надійна і чутлива система управління з О2-коригуючих 

контуром в поєднанні з попередньо визначеної оптимальної кривої «навантаження-О2» 

дозволяє економити 2 ... 4% палива в річному численні. 

Інформація про концентрацію оксиду вуглецю, будучи показником повноти згоряння, 

не дає можливості судити про коефіцієнт надлишку повітря. Такі системи можуть знайти 

обмежене застосування на великих енергетичних агрегатах за умови сталості характеристик 

палива і слабо змінних режимах роботи агрегатів. 

Найбільш об'єктивний результат вимірювання коефіцієнта надлишку повітря в 

продуктах згорання може бути отриманий на основі спільної обробки інформації про 

концентрацію кисню і продуктів хімнедопалу в газах. Ця інформація є необхідною для оцінки 

не тільки повноти, але і екологічних характеристик спалювання палива. 

Різноманітні прилади та системи автоматики для діагностики і регулювання процесів 

спалювання палива розроблені та продовжують розроблятись фахівцями численних науково-

технічних, інженерних, впроваджувальних та інших організацій, серед котрих Інститут 

технічної теплофізики НАН України, НТТУ «КПІ» та багато інших.   

Зокрема, в ІТТФ НАН України розроблене обладнання для підвищення ефективності 

спалювання палива в котлах потужністю до 3,5 МВт з використанням λ-зондів. Реалізована 

повна автоматизація роботи котла з використанням широкосмугового кисневого зонду для 

забезпечення безперервної енергозберігаючої роботи котлоагрегату за рахунок регулювання 

подачі повітря в топку в залежності від вмісту кисню в димових газах. 

Впровадження системи регулювання співвідношення «газ-повітря» з автоматичною 

настройкою частоти обертів вентилятора подачі повітря в робочу зону котлоагрегату дозволяє 

забезпечити малотоксичне спалювання природного газу, зокрема, зниження викидів оксиду 

азоту на 20-30%, а також оксиду вуглецю – на 4-10%. При цьому споживання природного газу 

знижується на 8-15%, а електроенергії – на 20%. Крім того, блок автоматичного регулювання 
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пальника дозволяє досягти високого рівня безпеки та зниження шуму при роботі теплового 

агрегату. 

В котельнях систем теплопостачання на цей час поширене застосування адаптивної 

системи управління тягодуттьовими механізмами котельних агрегатів ЕКО-3 , розробленої 

консорціумом «Енергозбереження», м. Харків.  

Система ЕКО-3 забезпечує стабільну підтримку СО і максимально можливий ККД у 

всьому діапазоні навантажень котлоагрегату, незалежно від стану котла, температури і якості 

газу, інших факторів. Застосування енергозберігаючої системи ЕКО-3 дозволяє: 

- оптимізувати режим згоряння палива з урахуванням фактичних умов, режимів роботи 

котлоагрегату та характеристик палива; 

- підвищити ККД котлоагрегату мінімум на 2,6-3,9 %; 

- знизити питомі витрати палива мінімум на 4-4,5 м3/Гкал (скорочення витрат газу на 

3,2 %); 

- знизити питомі витрати електроенергії мінімум на 1,74 кВт-ч/Гкал (скорочення витрат 

електроенергії на 58 %); 

- при всіх режимах роботи підтримувати максимально можливий ККД; 

- виключити вплив людського фактора на управління процесами горіння; 

- якісно спростити роботу обслуговуючого персоналу; 

- багаторазово збільшити термін служби тягодуттьових пристроїв за рахунок зниження 

частоти обертання двигунів і плавного пуску; 

- виключити споживання реактивної потужності з мережі; 

- виключити помилки в установці режимів роботи котлоагрегату за рахунок неточності 

показань наявних приладів. 

Термін окупності системи ЕКО-3 становить приблизно 0,5 року. 

Виконавчою системою для підтримки оптимального режиму горіння в топці котла, 

зокрема оптимального співвідношення «паливо-повітря» і створення найбільш сприятливих 

умов для повного згоряння палива, слугують  тягодуттьові механізми – дуттьові вентилятори 

та димососи, які мають забезпечувати, з однієї сторони, подання потрібної кількості повітря 

на спалювання газу, з іншої - з заданою інтенсивністю витягати з топки продукти горіння.  

Рекомендується розширення впровадження частотного регулювання електроприводів 

двигунів тягодуттьового та насосного обладнання котлоагрегатів, що дозволяє не тільки 

ефективно вирішувати завдання узгодження режимних параметрів і енергоспоживання 

тягодуттьових механізмів зі змінними характеристиками – навантаженнями котлів, але й 

автоматизувати цей процес найбільш повно й ефективно, з суттєвою економією електроенергії 

та збільшенням термінів безаварійної експлуатації обладнання. 

Економія палива при встановленні частотних регуляторів на котлах для керування 

вентиляторами й димососами становить до 5%. Оскільки графік навантаження опалювальній 

котельні  досить нерівномірний, зменшення продуктивності як вентилятора, так і димососа 

дозволить додатково до економії палива заощадити до 60 % електроенергії, що йде на 

приведення в дію цих механізмів. 

Насосне обладнання котелень зазвичай працює в умовах більш постійного 

навантаження, ніж тягодуттьові машини, але обладнання їх приводів частотним регулюванням 

також доцільне.   

Загальна економічна ефективність при застосуванні частотного регулювання 

підсумовується з наступних складових: 
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- зменшення споживання електроенергії шляхом виключення втрат енергії на 

створення надлишкового тиску перед різними дросельними заслінками й на подолання їхнього 

опору до 60%; 

- виключення гідроударів, що дозволяє різко збільшити термін служби 

трубопроводів, запірної арматури і знизити аварійність в мережах (не менш ніж у 5 - 10 разів); 

- пряма економія за рахунок зниження непродуктивних витоків води при 

оптимізації тиску в напірному трубопроводі (не менше 25 - 30 % від загального обсягу 

витоків); 

- відсутність великих пускових струмів, повний захист електродвигунів насосних 

агрегатів, робота електродвигунів і пускової апаратури зі зниженим навантаженням, що 

значно збільшує термін служби електродвигунів. Збільшення не менш ніж у 3 рази ресурсу й 

міжремонтних строків насосів, електродвигунів, комутаційного устаткування; 

- економія фонду заробітної плати чергового персоналу, що скорочується; 

- економія палива на одержання теплової енергії до 5%; 

- поліпшення енергетичних показників котельної установки шляхом оптимізації 

режимів роботи котельної установки у всьому діапазоні її продуктивності при програмному 

забезпеченні, адаптованому безпосередньо до даного специфічного об'єкта керування. 

Рекомендується проведення регулярного комплексного налагоджування котельного 

обладнання з використанням сучасних засобів регулювання та контролю:  застосування 

комплексного підходу, тобто виконання регулярного своєчасного взаємопов’язаного 

налагоджування основного і допоміжного котельного обладнання, водно-хімічних режимів і 

налагоджувальних робіт на теплових мережах, з використанням сучасних засобів регулювання 

та контролю, що дозволить отримати найбільший енергозберігаючий ефект. 
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