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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ ПРИ ЗМІНІ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ АВТОКЛАВА
Предложена методика определения тепловой эффективности производства силикатного кирпича, при изменении температурного режима автоклава. Установлено снижение
объема затрат природного газа при внедрении энергосберегающего режима автоклавной
обработки силикатного кирпича для предприятия силикатных изделий.
Запропоновано методику визначення теплової ефективності виробництва силікатної
цегли при зміні температурного режиму автоклаву. Розраховано зниження об’єму витрати
природного газу при впровадженні енергозберігаючої технології силікатної цегли для
підприємства силікатних виробів.
Вступ
У сучасних умовах надзвичайно актуальною є проблема енергозбереження, яка пов’язана
з обмеженістю запасів енергоносіїв, їх високою коштовністю і екологічним навантаженням
на довкілля. В Україні власні запаси енергоносіїв обмежені, ціни на експортні безперервно
зростають, а ефективність використання енергоресурсів дуже низька, порівняно з розвинутими
країнами. У 1994р. в Україні набув чинності закон «Про енергозбереження» [1], спрямований
на розробку та впровадження енергоефективних технологій.
В Україні доля силікатної цегли в загальному виробництві цегли складає 34,6 % [2], одним
з напрямків модернізації виробництва силікатної цегли є скорочення споживання енергоносіїв.
Силікатну цеглу виготовлюють із сировинної суміші, складовими якої є вапно, пісок і вода;
сформовані вироби піддають автоклавній обробці. Загальноприйняті параметри такої обробки:
тиск пари в автоклаві – від 0,8 МПа до 1,2 МПа, час витримки виробів під тиском – від 8 год
до 12 год [3].
Постановка проблеми
В ході попередніх досліджень розроблено комплексну добавку до сировинної суміші,
компонентами якої є мелений доменний відвальний шлак (замість 1/2 частки вапна) та
високодисперсний відхід виробництва помольних тіл, для зволоження сировинної суміші
використовували, замість води, 2 % розчин магній сульфату [4]. Із сировинної суміші з
комплексною добавкою виготовлено партію одинарної рядової силікатної цегли марки 200
(ДСТУ Б В.2.7.80-98 [5]) при режимі автоклавування: тиск 0,6 МПа, витримка виробів під
тиском – 6 год. Використання добавки дозволило зменшити кількість вапна та знизити тиск
автоклавної обробки і час витримки виробів під тиском, тому доцільною є оцінка зниження
енерговитрат, зв’язаних зі зміною параметрів гідротермальної обробки.
Метою даного дослідження було надання оцінки теплової ефективності виробництва
силікатної цегли при зміні режиму автоклавної обробки загальноприйнятих параметрів 0,8
МПа – 8 год до енергозберігаючих параметрів 0,6 МПа – 6 год.
Основний зміст дослідження
В даному техніко-економічному розрахунку визначено очікуваний економічний ефект
від впровадження енергозберігаючої технології силікатної цегли, на прикладі підприємства по
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виробництву силікатних виробів, для цеху з 9 прохідними автоклавами типу АП 2 × 19; загрузка
автоклаву здійснюється 17 вагонетками; пару постачає котельня з котлом; для виготовлення
пари застосовують природний газ.
Зниження температури насиченої пари в автоклаві приблизно на 10 0С (табл. 1), при зміні
базового режиму на енергозберігаючий, пов’язане зі зміною кількості теплоти, що витрачається
в котельному агрегаті на виготовлення пари при зниженому тиску та зі зменшенням витрати
пари, порівняно з базовим варіантом. Одночасно, скорочується загальний час підйому
температури на 0,5 год і час випуску пари – на 0,5 год, а час витримки виробів під тиском
знижується на 2 год – з 6 год до 8 год.
Зниження параметрів автоклавування пояснюється прискоренням формування структури
зв’язуючої маси силікатної цегли, що містить комплексну добавку, за рахунок прискорення
процесів кристалізації фаз низькоосновних гідросилікатів кальцію, що забезпечує виробам,
виготовленим за енергозберігаючім режимом, високих експлуатаційних властивостей.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ ɩɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɚɜɬɨɤɥɚɜɭɜɚɧɧɹ
ɉɚɪɚɦɟɬɪ

Ɋɟɠɢɦ ɚɜɬɨɤɥɚɜɭɜɚɧɧɹ
ɛɚɡɨɜɢɣ
ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝ
ɚɸɱɢɣ

Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨɸ ɰɟɝɥɨɸ 1 ɚɜɬɨɤɥɚɜɚ, ȿ, ɲɬ.
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Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɤɥɚɜɭ ɡɚ ɪɿɤ, Ɍɪ, ɝɨɞ/ɪ.
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Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɱɚɫ ɰɢɤɥɭ, ɜɤɥɸɱɧɨ ɿɡ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ,
ɡɚɩɚɪɸɜɚɧɧɹɦ, ɜɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ, Ɍɰ, ɝɨɞ
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ɑɚɫ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɝɨɞ
ɑɚɫ ɜɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɝɨɞ
ɑɚɫ ɜɢɬɪɢɦɤɢ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ, ɝɨɞ
ɉɿɞɣɨɦ ɬɢɫɤɭ, ɝɨɞ
ȼɢɩɭɫɤ ɩɚɪɢ, ɝɨɞ
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0,5
0,5
6,0
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1,0

ɡ
Ɍɟɩɥɨɬɚ ɡɝɨɪɹɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ, Qɧ , ɆȾɠ/ɦ3
ɉɢɬɨɦɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɬɟɩɥɨɬɢ ɧɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 1000 ɲɬ.
ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ, qɩɢɬ , ɤȾɠ/1000 ɲɬ./
Ȼ
Ɍɢɫɤ ɧɚɫɢɱɟɧɨʀ ɩɚɪɢ (ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɢɣ), Ɇɉɚ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ ɜ ɚɜɬɨɤɥɚɜɿ ɩɟɪɟɞ ɜɩɭɫɤɨɦ
ɩɚɪɢ, t n , 0ɋ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɫɢɱɟɧɨʀ ɜɨɞɹɧɨʀ ɩɚɪɢ ɜ ɚɜɬɨɤɥɚɜɿ ɩɪɢ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ, tɤ, 0ɋ

ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɰɿɧɭ ɧɚ ɝɚɡ 551 $ ɋɒȺ ɡɚ 1000 ɦ3 ɝɚɡɭ, ɤɭɪɫ
ɞɨɥɚɪɭ – 1$ = 8,1 ɝɪɧ (ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɧɚ ɫɟɪɩɟɧɶ 2011 ɪ).
Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ ɩɪɢ ɡɦɿɧ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɚɜɬɨɤɥɚɜɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [6]:
1. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɤɥɚɜɚ, ɫɤɥɚɞɚɽ, ɲɬ./ɪ.:
ɉ
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ȿ Ɍ ɪ
,
Ɍɰ
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(1)

ɞɟ ȿ – ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɤɥɚɜɭ, ɲɬ.;
Ɍɪ – ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɤɥɚɜɭ ɡɚ ɪɿɤ, ɝɨɞ/ɪ.;
Ɍɰ – ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɱɚɫ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɤɥɚɜɚ, ɝɨɞ.
2. Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɤɥɚɜɚ ɡɚ ɪɿɤ ɫɤɥɚɞɚɽ, ɲɬ./ɪ.:
ɉ Ȼ  ɉ ȿɁɊ ,

'ɉ

(2)

ɞɟ ɉȻ – ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɤɥɚɜɚ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɪɨɛɨɬɢ, ɲɬ./ɪ.;
ɉȿɁɊ – ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɤɥɚɜɚ, ɞɥɹ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ, ɲɬ./ɪ.
3. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɩɥɨɬɢ, ɜɢɬɪɚɱɟɧɨʀ ɧɚ ɧɚɝɪɿɜ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɣɨɦɭ ɬɢɫɤɭ,
ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɡ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ, ɤȾɠ/1000 ɲɬ.:

Q

M ɫɰ  ɋ ɪ ( t k  t ɩ ) ,

(3)

ɞɟ Ɇɫɰ – ɦɚɫɚ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ, ɤɝ;
ɋɪ – ɩɢɬɨɦɚ ɬɟɩɥɨɽɦɤɿɫɬɶ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ, ɤȾɠ/ɤɝ·Ʉ;
tɤ – ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɫɢɱɟɧɨʀ ɩɚɪɢ ɜ ɚɜɬɨɤɥɚɜɿ ɩɪɢ ɜɢɯɨɞɿ ɧɚ ɪɟɠɢɦ ɿɡɨɬɟɪɦɿɱɧɨʀ
ɜɢɬɪɢɦɤɢ, 0ɋ;
tɩ – ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ ɜ ɚɜɬɨɤɥɚɜɿ ɩɟɪɟɞ ɜɩɭɫɤɨɦ ɩɚɪɢ, 0ɋ
4. ȼɿɞɧɨɫɧɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɟɩɥɨɬɢ ɧɚ ɧɚɝɪɿɜ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ (ɩɪɢ
ɨɞɧɚɤɨɜɿɣ ɦɚɫɿ ɰɟɝɥɢ, ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɧɢ ɬɟɩɥɨɽɦɤɨɫɬɿ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ ɨɞɧɚɤɨɜɚ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɿ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨɝɨ ɪɟɠɢɦɿɜ
ɚɜɬɨɤɥɚɜɭɜɚɧɧɹ) ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ:

' q1

Q2 tk 2  tn ,
|
Q1
t k1  t n

(4)

ɞɟ Q2 – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɩɥɨɬɢ, ɜɢɬɪɚɱɟɧɨʀ ɧɚ ɧɚɝɪɿɜ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɣɨɦɭ ɬɢɫɤɭ,
ɩɪɢ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ, ɤȾɠ/1000 ɲɬ.;
Q1 – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɩɥɨɬɢ, ɜɢɬɪɚɱɟɧɨʀ ɧɚ ɧɚɝɪɿɜ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɣɨɦɭ ɬɢɫɤɭ,
ɩɪɢ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ, ɤȾɠ/1000 ɲɬ.
5. ȼɿɞɧɨɫɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɟɩɥɨɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɩɿɞɣɨɦɭ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɫɤɥɚɞɚɽ:
'q2

T n1 ,
Tn 2

(5)

ɞɟ Ɍɩ1, Ɍɩ2 – ɱɚɫ ɩɿɞɣɨɦɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɚɜɬɨɤɥɚɜɿ ɩɪɢ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɿ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨɦɭ
ɪɟɠɢɦɚɯ ɚɜɬɨɤɥɚɜɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɝɨɞ.
6. ȼɿɞɧɨɫɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɟɩɥɨɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɜɢɬɪɢɦɤɢ
ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɩɨɞɚɧɧɹ 10% ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɚɪɢ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ
ɜ ɚɜɬɨɤɥɚɜɿ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɦɨ ɡɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ:
'q3

0 ,1

Tɜ 2 ,
Ɍ ɜ1

(6)

ɞɟ Ɍɜ1, Ɍɜ2 – ɱɚɫ ɜɢɬɪɢɦɤɢ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɩɪɢ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɿ
ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨɦɭ ɪɟɠɢɦɚɯ ɚɜɬɨɤɥɚɜɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɝɨɞ.
7. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɩɢɬɨɦɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɟɩɥɨɬɢ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨ
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɬɟɩɥɨɬɢ ɧɚ ɧɚɝɪɿɜ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ, ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ
ɩɿɞɣɨɦɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɜɢɬɪɢɦɤɢ ɰɟɝɥɢ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ, ɫɤɥɚɞɚɽ:
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'q ɡɚɝ

'q1  'q2  'q3 .

(7)

8. ɉɢɬɨɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɟɩɥɨɬɢ ɩɨ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ ɚɜɬɨɤɥɚɜɭɜɚɧɧɹ ,
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɦɨ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ, ɤȾɠ/1000 ɲɬ.:

'q ɩɢɬȿɁɊ

' ɡɚɝ  q ɩɢɬȻ ,

(8)

ɞɟ q ɩɢɬ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɟɩɥɨɬɢ ɧɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 1000 ɲɬ. ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ
Ȼ
ɰɟɝɥɢ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɚɜɬɨɤɥɚɜɭɜɚɧɧɹ, ɤȾɠ/1000 ɲɬ.
9. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɛɚɥɚɧɫɭ ɬɟɩɥɨɬɢ ɞɥɹ ɤɨɬɥɚ

B  Q ɧɡ  K ɤ

Qn ,

(9)

ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨ ɜɢɬɪɚɬɭ ɩɚɥɢɜɚ, ɦ3:
B

Qn
ɡ
Q ɧ K ɤ

,

(10)

ɞɟ ȼ – ɩɢɬɨɦɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɩɚɥɢɜɚ, ɦ3/1000 ɲɬ.;
Qɧɡ – ɬɟɩɥɨɬɚ ɡɝɨɪɹɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ, 103 · ɤȾɠ/ɦ3;
K ɤ – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿʀ ɤɨɬɥɚ, ɹɤɢɣ ɞɨɪɿɜɧɸɽ 0,9.
Qn – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɩɥɨɬɢ, ɜɢɬɪɚɱɟɧɨʀ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ, ɤȾɠ,
qi  ɉ ɿ

Qn

(11)

ɞɟ qi – ɩɢɬɨɦɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɬɟɩɥɨɬɢ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ ɩɪɢ ɿ-ɬɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ
ɚɜɬɨɤɥɚɜɭɜɚɧɧɹ, ɤȾɠ;
ɉɿ – ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɚɜɬɨɤɥɚɜɭ, ɲɬ./ɪ.
10. ȿɤɨɧɨɦɿɸ ɩɢɬɨɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɬɟɩɥɨɬɢ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ ɡɚ
ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɚɜɬɨɤɥɚɜɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ, ɤȾɠ/1000 ɲɬ.:

'q ɩɢɬ

'q ɩɢɬ Ȼ  'q ɩɢɬ ȿɁɊ .

(12)

11. ɉɢɬɨɦɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ ɩɨ
ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɥɨɸ, ɦ3/1000 ɲɬ.:
B ɩɢɬ

ȿɁɊ

' q ɩɢɬ ,
Q ɧɡ  K ɤ

(13)

12. Ɂɚɝɚɥɶɧɭ ɪɿɱɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɝɚɡɭ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɢɧ ɚɜɬɨɤɥɚɜ ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨ ɡɚ
ɮɨɪɦɭɥɨɸ, ɦ3/ɪ.:
B ȿɁɊ

ȼ ɩɢɬ

ȿɁɊ

 ɉ ȿɁɊ / 1000 ,

(14)

13. ɋɭɦɚɪɧɚ ɪɿɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɨɛ’ɽɦɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ 9 ɚɜɬɨɤɥɚɜɿɜ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ, ɦ3/ɪ.:
ȼ Ɋ ȿɁɊ
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ȼ ȿɁɊ  N
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ɞɟ N – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɜɬɨɤɥɚɜɿɜ, ɲɬ.
14. Ɋɿɱɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɫɢɥɿɤɚɬɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨ ɡ
ɮɨɪɦɭɥɢ, ɝɪɧ/ɪ.:
E

ɐ  N / 1000 ,

(16)

ɞɟ ɐ – ɰɿɧɚ ɝɚɡɭ ɡɚ 1000 ɦ3, ɝɪɧ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɚɜɬɨɤɥɚɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 2.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ
ʋ
ʋ
1
1
2
3
4

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ

Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ
2
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɤɥɚɜɚ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɪɨɛɨɬɢ, ɉȻ,
/
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɤɥɚɜɚ, ɞɥɹ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ,
ɉȿɁɊ, ɲɬ./ɪ.
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɤɥɚɜɚ ɡɚ ɪɿɤ ɫɤɥɚɞɚɽ, ǻɉ,
ɲɬ./ɪ.
ȼɿɞɧɨɫɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɟɩɥɨɬɢ ɧɚ ɧɚɝɪɿɜ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ
ɰɟɝɥɢ, 'q1

3
9030 · 103
12040 · 103
3010 · 103

0,936

5

ȼɿɞɧɨɫɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɟɩɥɨɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ
ɱɚɫɭ ɩɿɞɣɨɦɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, 'q2

0,667

6

ȼɿɞɧɨɫɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɟɩɥɨɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ
ɱɚɫɭ ɜɢɬɪɢɦɤɢ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ, 'q3

0,075

7

Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɩɢɬɨɦɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɟɩɥɨɬɢ ɫɤɥɚɞɚɽ, 'q ɡɚɝ

0,422

8

ɉɢɬɨɦɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɬɟɩɥɨɬɢ ɡɚ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɿɦ
, ɤȾɠ/1000 ɲɬ.
ɚɜɬɨɤɥɚɜɭɜɚɧɧɹ, 'qɩɢɬ

ɪɟɠɢɦɨɦ

0,7250 · 106

ȿɁɊ

ȿɤɨɧɨɦɿɹ ɩɢɬɨɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɬɟɩɥɨɬɢ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ
ɡɚ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɚɜɬɨɤɥɚɜɭɜɚɧɧɹ, 'q ɩɢɬ ,
10 ɉɢɬɨɦɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ
, ɦ3/1000 ɲɬ.
ɩɨ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ, Bɩɢɬ

0,9929

11 Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɪɿɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɝɚɡɭ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɢɧ ɚɜɬɨɤɥɚɜ, B ȿɁɊ ,
3
12 ɋɭɦɚɪɧɚ ɪɿɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɨɛ’ɽɦɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ 9
, ɦ3/ɪ.
ɚɜɬɨɤɥɚɜɿɜ, ȼ Ɋ

372878

9

30,97

ȿɁɊ

3355902

ȿɁɊ

13 Ɋɿɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɤɨɲɬɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ
ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨʀ ɰɟɝɥɢ, ȿ, ɝɪɧ/ɪ.

14,978 · 106

Висновок
Результати розрахунків оцінки теплової ефективності виробництва силікатної цегли при
зміні режиму автоклавування з загальноприйнятого 0,8 МПа – 8 год на енергозберігаючий 0,6
МПа – 6 год, показали ефективність від впровадження розробленої технології силікатної цегли:
– продуктивність одного автоклаву збільшується на 3,01 млн. шт. силікатної цегли за рік;
– загальна річна економія об’єму природного газу на один автоклав становить 372,879
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тис. м3/р.;
– загальна річна економія об’єму природного газу для цеху силікатних виробів, в якому
встановлено 9 автоклавів, становить 3355,902 тис. м3/р.;
– економічний ефект за рік, за рахунок зменшення витрат за спожитий природний газ,
становить 14,978 млн грн/р.
Важливе значення також має екологічний аспект від зниження теплового забруднення,
за рахунок зменшення викидів продуктів згоряння із котла і викидів пари в атмосферу. При
впровадженні розробленої енергозберігаючої технології; поряд з цім, буде мати місце і
додаткове зниження втрат теплоти в довкілля з зовнішньої поверхні агрегату, при зменшенні
температури в автоклаві.
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DETERMINATION OF THERMAL EFFICIENCY OF PRODUCTION
OF SILICATE BRICK IS AT CHANGE OF TEMPERATURE
CONDITION OF AUTOCLAVE
V. М. KOSHELNIK, Dr. Tech. Scie., Prof.
G. M. SHABANOVA, Dr. Tech. Scie., Prof.
S. O. KISELEVA, Cand. Tech. Scie.
The method of determination of thermal efficiency of production of silicate brick is offered, at
the change of temperature condition of autoclave. The decline of volume of expense of natural gas
is expected at introduction of energysaving technology of silicate brick for the enterprise of silicate
wares.
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