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Розроблено математичну модель для вивчення темломасопереносу при запалюванні частинки 
ВВП умовах відповідних топковому пристрою котельних агрегатів. Отримано: залежність 
температури поверхні частинки ВВП від часу при різних діаметрах частинки ВВП; час затримки 
запалення ВВП в залежності від температури зовнішнього середовища для частинок ВВП з різним 
радіусом. 
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Разработана математическая модель для изучения темломасопереносу при зажигании 
частицы ВВП условиях соответствующих топочном устройства котельных агрегатов. Получено: 
зависимость температуры поверхности частицы ВВП от времени при различных диаметрах 
частицы ВВП; время задержки воспламенения ВВП в зависимости от температуры внешней среды 
для частиц ВВП с разным радиусом. 

Ключевые слова: водоугольное топливо, математическое моделирование, 
тепломассоперенос 
 

A mathematical model has been developed to study the heat transfer during ignition of a particle of 
GDP under conditions corresponding to the combustion unit of boiler units. Obtained: the dependence of the 
surface temperature of the GDP particle on time at different GDP particle diameters; the time delay of the 
inflammation of GDP, depending on the ambient temperature for particles of GDP with different radii. 
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Постійне підвищення ціни на газ змусило українські промислові підприємства 
шукати альтернативні технології, зокрема, переходити з газу на водовугільне паливо 
(ВВП), головним компонентом якого є суміш вугілля з водою і реагентом, 
собівартість теплової енергії при переході з дорогого природного газу на 
водовугільне паливо може бути понижена на 28% і більше [1,2]. 
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Однією з найважливіших проблем технології використання ВВП є вибір 
концентрацій основних компонентів (вугілля і вода), що забезпечують 
технологічність, мінімальні витрати на процеси транспорту, зберігання, 
паливопідготовки, повноту згоряння і стійке займання. 

Мета даної роботи – розробка математичної моделі для вивчення 
темломасопереносу при запалюванні частинки ВВП умовах відповідних топковому 
пристрою котельних агрегатів. 

Процес запалювання частинки ВВП детально описано в [3]. 
Система нестаціонарних диференціальних рівнянь в часткових похідних для 

системи «частка ВВП високотемпературне середовище», відповідна фізичній моделі 
описаній в [3], має такий вигляд: 

Рівняння енергії для вихідної (насиченої вологою) частинки палива: 
 

 
t>0, 0<r<  

 
Рівняння енергії для «збезводненої» частини ВВП: 

 

 

 
t 0,0  

 
Рівняння хімічної кінетики для органічної частини палива: 

 

 
 

Уравнение фильтрации для водяных паров и газообразных продуктов 
термического разложения [2-3]: 
 

 
t 0,  

 
На кордоні розділу системи «вихідний ВВП сухий вуглецевий агломерат» 

виконується гранична умова 4-го роду: 
 

 (5) 
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Система рівнянь (1-5) вирішувалася при наступних крайових умовах та 
замикаючих співвідношеннях: 
 

 

 

 

 
p  

 
За аналогією, швидкість зворотної реакції С+Н2О=СО+Н2–118,485МДж 

обчислювалася з наступного виразу: 
 

 
Швидкість піролізу розраховувалася з використанням співвідношення: 

 

 
 

Завдання вирішувалася в сферичної системі координат, початок якої збігається 
з центром частинки. Діаметр частинки варіювався в досить широкому діапазоні 

=0,4* 1* м. 

При проведенні досліджень в якості базового палива частки ВВП приймалися 
вугілля різних марок (АШ, Д, Б). 

При чисельному рішенні задачі крім перерахованих вище приймалися такі 
спрощуючи припущення, які не накладають суттєвих обмежень на сутність 
постановки: 

1. При термічному розкладанні вугілля виділяється одна речовина, кінетичні 
характеристики якого відомі. 

2. Термохімічна взаємодія вуглецю і водяної пари відбувається за схемою, 
характеристики якої відомі. 

3. Теплофізичні характеристики вугільної компоненти палива не залежать від 
температури. 

4. Частка нагрівається за рахунок конвекції і випромінювання одночасно. 
5. Виділення смол при термічній деструкції органічної частини палива не 

враховується. 
Для вирішення системи диференціальних рівнянь в часткових похідних з 

даними початковими і граничними умовами використовувався метод кінцевих 
різниць для розв'язання нелінійних рівнянь застосовувався метод ітерацій. Система 
нелінійних одновимірних диференціальних рівнянь вирішена методом прогонки з 
використанням неявної чотирьох точкові різницевої схеми. З метою підвищення 
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точності область рішення розбивалася на 1000 вузлів різницевої сітки по координаті. 
Для вирішення завдання з рухомою границею застосовувався метод накопичення 
кроку по часу , де «локальний крок» за часом мав фіксоване значення 

с. Обчислення проводилися методом прогонки по всій виділеної області. 

На рис. 1 наведено залежності температури поверхні частинки ВВП Т(r_0, t) від часу 
при різних діаметрах в момент займання. Добре видно, що в діапазоні зміни δ від 

4* м до 9* м максимальні значення ТС при запалюванні не перевищують 

620К. 

 
Рис.1. Залежність температури поверхні частинки від часу при різних діаметрах 

частки (Тс = 1200К): 

1–  0,4* м, 2 –  =0,5* м, 3 –  = 0,6* м, 4 –  = 0,7* м,  

5 –  = 0,8* м, 6 –  =0,9* м 
 

Отримані за результатами проведених теоретичних досліджень умови і 
характеристики запалювання частинок водовугільних палив є підставою для 
вироблення ряду рекомендацій щодо практичного застосування отриманих 
теоретичних наслідків при розробці технологій спалювання ВУТ в топкових 
пристроях котельних агрегатів. 

У зв'язку з інтенсивними фізико-хімічними перетвореннями в зоні високих 
(понад 80°С) температур відбувається трансформація структури ВВП, яка веде до 
зміни як частки окремих компонент (вода, вугільний каркас, тверді і газоподібні 
продукти термічного розкладання вугілля), так, відповідно, і ефективних 
теплофізичних характеристик водовугільного палива (в залежності від температури). 
Але деталізація складу газів,що утворюють після випаровування вологи і піролізу 
органічної частини «коксового» залишку (що включає як вуглець, так і негорючі 
мінеральні компоненти) пов'язана з використанням великої кількості вихідних даних з 
теплофізичних характеристиках окремих компонент. Визначення останніх 
представляє досить складне завдання експериментального дослідження. Тому 
прийнята схема процесу, в основі якої лежить досить добре перевірена гіпотеза про 
можливість опису теплофізичних характеристик ВВП з використанням адитивних 
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виразів для теплопровідності, теплоємності та густини гетерогенних 
(багатокомпонентних систем). При цьому одним з основних завдань дослідження 
було вивчення впливу залежності теплопровідності ВВП від температури на умови і 
характеристики запалювання. 

На рис. 2-3 наведено результати вирішення завдання запалювання частки ВВП 
в досить типових умовах теплового впливу. 

Добре видно, що для кожного характерного розміру часточки ВВП є граничні 
по температурі зовнішнього середовища умови запалювання. Зі зменшенням ТС 

відмінності в значеннях часів затримки запалювання ростуть. При ТС = 1300К 
значення t з для частинок ВВП діаметром 1 мм і 0,4 мм практично (в межах похибок 
завдання вихідних даних) не відрізняються. Також можна відзначити досить значну 
різницю часів tз частинок ВВП різного діаметру при ідентичних температурах 
зовнішнього середовища (рис. 2). Наприклад, при ТС = 800К збільшення діаметра 
частинки в два рази призводить до аналогічного підвищення значень tз. Це 
обумовлено зростанням витрат на нагрівання і випаровування води в пористій 
структурі частки вугілля. 

Варто зазначити, що для дрібних частинок ВВП діаметром від 1 мм до 0,4 мм 
(рис. 3) відмінність часів затримки запалювання є несуттєвою. У загальному випадку 
можна зробити висновок, що в діапазоні температур зовнішнього середовища (ТС = 
900 ÷ 1300 К), які найчастіше зустрічаються на практиці, відмінність між часом 
затримки займання не перевищує 30%. 
 

 
 

Рис. 2. Час затримки запалення ВВП в залежності від температури зовнішнього 
середовища для частинок радіусом: 

1– 1* мм, 2 – 0,9* мм, 3 – 0,8* мм, 4 – 0,7* мм, 5 – 0,6* мм, 6 – 

0,5* мм, 7 – 0,4* мм 
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Рис. 3. Залежність часу затримки запалювання t3 від температури навколишнього 
середовища Tc і діаметрів частинок d 

 
Результати численного моделювання залежності часу затримки запалювання 

концентрації Тз від (масової долі) вугля (φ4) в ВВП при різних діаметрах часточок 
приведені на рис. 4.  
 

 
 

Рис. 4. Часові затримки зажигання (tz) в залежності від масової долі узгодженої 
компоненти в часточках ВВП діаметром (d): 

1– 0,8* м, 2 – 0,6* м, 3 – 0,4* м 
 

Отримані за результатами проведених теоретичних досліджень умови і 
характеристики запалювання частинок водовугільних палив є підставою для 
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вироблення ряду рекомендацій при розробці технологій спалювання ВВП в топкових 
пристроях котельних агрегатів. 
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Запропоновано алгоритм послідовного розрахунку процесів окиснення оксиду азоту (ІІ) і 
кислотоутворення неконцентрованої нітратної кислоти. Алгоритм реалізовано в пакеті MATHCAD. 
Запропоновано наочний підхід для розрахунку рівноваги кислотоутворення, що враховує абсорбцію і 
полімеризацію оксидів азоту. Програма враховує багатоваріантність вихідних даних, а саме 
концентрацію нітрозного газу, температуру на тарілці, концентрацію кислоти і конструктивні 
параметри колони. Розв’язок передбачає визначення складу газу після окиснення і кислотоутворення, 
кількість утвореної кислоти і її концентрацію на 47 тарілках абсорбційної колони схеми 
виробництва нітратної кислоти під єдиним тиском 0,718 МПа. 

Ключові слова: оксиди азоту, нітратна кислота, синтез, колона, алгоритм, багатоваріантні 
розрахунки 
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