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5. Аппарат Шоппер-Риглера с пневматическим приводом и цифровым дисплеем. 

[Электронный ресурс] URL:  http://www.pta-spb.ru/index.php?productID=680 
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ 

СПАЛЮВАННЯ ПАЛИВА ЗМІННОГО СКЛАДУ 

 

Анотація. У доповіді наведені результати аналізу нових алгоритмів функціонування 

систем автоматичної оптимізації процесів спалювання палива в установках для спалювання 

палива шляхом підтримання оптимального співвідношення «паливо-повітря» на межі появи 

хімічного недопалу в димових газах. Виконане моделювання роботи регулятора повітря за 

адаптивним алгоритмом «зниження-відскок-підтримка», наведені висновки і рекомендації 

щодо практичного використання нових алгоритмів регулювання процесів горіння. 

 

Значне зростання цін на енергоносії та загострення екологічних проблем ставить все більш 

суворі вимоги до систем автоматичної оптимізації процесу спалювання органічного палива. В 

багатьох установках для спалювання палива оптимізація режиму горіння досі забезпечується 

шляхом підтримання співвідношення не витрат, а тисків палива і повітря перед пальником у 

відповідності з режимною картою. При цьому не враховуються зміни температури і вологи 

повітря, теплотворної здатності і температури природного газу та інших зовнішніх факторів. При 

складанні режимних карт для уникнення хімічного недопалу при будь-яких умовах експлуатації 

звичайно передбачають значні надлишки повітря, тому в деяких режимах витрати дуттєвого 

повітря можуть перевищувати оптимальні значення в 1,5–2 рази, що збільшує витрати 

електроенергії на дуття і призводить до додаткових витрат палива внаслідок нагрівання 

надлишкового повітря. 

Більшість автоматичних систем регулювання співвідношення «паливо-повітря» досі 

використовують коригувальний сигнал за величиною вмісту кисню О2 в димових газах і 

побудовані з використанням стаціонарних киснемірів. Подібні системи здебільшого не придатні 

для роботи в режимі автоматичного регулювання внаслідок спотворення концентрації кисню в 

димових газах неконтрольованими присосами повітря у газовому тракту, неідентичності 

характеристик пальників в багатопальникових котлах, коливань вологості повітря, змін 

теплотворної здатності і виду палива тощо. 

Оптимізація процесу горіння, що зводиться до підтримання режиму на межі хімічного 

недопалу, не допускаючи при цьому значних перевитрат палива, грунтується на вимірюванні 

мікроконцентрацій складових хімічного недопалу q3 в димових газах  –  оксиду вуглецю СО 

і/або водню Н2, при цьому ці параметри мають високу чутливість до зміни характеристик 

процесу спалювання і майже нечутливі до підсосів повітря по газовому тракту котла.  

Застосування цього методу оптимізації процесу горіння досі стримувалося лише 

відсутністю надійних, простих і швидких пристроїв  для вимірювання мікроконцентрацій 

складових хімічного недопалу. Екстрактні системи для відбору, подальшого охолодження і 

осушення проби димових газів з автоматичним аналізом хроматографічним аналізатором-

коректором концентрацій СО і Н2 [1], або з виконанням вимірів за поглинанням в 

інфрачервоній області спектру чи електрохімічним методом вимагають використання пристроїв 

для відбору та підготовки проби газу на аналіз, складні в експлуатації, вимагають постійного 

контролю і частого калібрування. Спроби використання для вимірювання складу димових газів 
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нерівноважних електрохімічних методів були невдалими внаслідок нестабільності 

характеристик датчиків і неможливості виключення впливу параметрів аналізованого 

середовища (температури, вологості, складу димових газів тощо). 

Останнім часом були розроблені перспективні аналізатори компонентів хімічного 

недопалу з використанням високочутливих твердотільних датчиків фірми Lamtec GmbH, що 

здатні швидко і відтворювано вимірювати малі концентрацію СО в димових газах [2, 3]. 

Вимірювання концентрації СО швидкодіючим твердотільним датчиком є найбільш зручним 

методом визначення межі хімічного недопалу в промислових умовах, оскільки його висока 

чутливість до СО становить біля 0,0001 об.%, сам датчик розміщується безпосередньо в 

газоході в потоці димових газів з температурою до 450 ºС, має високу швидкодію (постійна 

часу кілька секунд), не потребує поточного обслуговування тощо. Незначна ціна дає 

можливість використовувати ці датчики в системах автоматичної оптимізації процесу горіння в 

пристроях спалювання органічного палива будь-якої  потужності. 

Найменша зміна витрати повітря на межі хімічного недопалу, що можлива для 

регулятора витрати повітря котла, призводить до різкого збільшення концентрації СО в 

димових газах, хоча при цьому вміст кисню О2 в них змінюється незначно. Значні коливання 

концентрації СО на межі хімічного недопалу пов’язані як з динамічними властивостями 

процесу горіння, так із складностями тонкого регулювання витрати повітря та нестабільністю 

його потоку [1]. Постійне переміщення регулюючого органу повітря призводить до його 

інтенсивного зношування. 

Використання пристроїв частотного регулювання обертів дуттєвого вентилятора може 

більш точно підтримувати процес горіння на межі хімічного недопалу шляхом періодичного 

зменшення витрати повітря до появи сплеску концентрації СО («зниження») з подальшим 

збільшенням витрати повітря до зникнення хімічного недопалу («відскок») і підтримання 

постійної витрати повітря на протязі деякого часу («підтримання») [2, 3].   

В якості прикладу реалізації такого алгоритму активного пошуку межі хімічного 

недопалу можна навести роботу самоадаптивного контролера, що випробовувався в якості 

базового елементу автоматики котла ДКВР-20/13 в комплекті з газоаналізатором «Ангор-С» [2, 

3]. Залежно від типу агрегату для спалювання палива цикл «зниження-відскок-підтримка» 

триває 2-5 хвилин і дозволяє підтримувати оптимальний процес горіння у всіх режимах, при 

практично будь-яких змінах умов експлуатації і з будь-якими регуляторами і виконавчими 

механізмами. Цей алгоритм регулювання фактично самостійно в процесі роботи коригує 

режимну карту і особливо ефективний при використанні в котлах малої потужності.  

У більш складному алгоритмі регулювання процесу горіння, реалізованому в контролері 

«СПЕКОН СК-2» (НПФ «Теплоком»), для корекції співвідношення «паливо-повітря» 

використовуються одночасно два коригуючих параметри: концентрація СО в якості основного 

параметру для оптимізації процесу горіння і концентрація О2 – в якості додаткового, для 

контролю відповідності процесу горіння режимній карті [3]. 
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Рисунок 1 – Результати моделювання роботи адаптивної АСР процесу горіння 

природного газу в котлі ДКВР-10/13 

 

Моделювання роботи системи автоматичного регулювання процесу горіння в топці 

парового котла ДКВР-10/13 з корекцією за концентрацією СО в димових газах за описаним 

вище алгоритмом показало (рисунок 1), що перший етап зниження витрати повітря в топку 

автоматично закінчується на межі недопалу в будь-яких режимах експлуатації котла при появі 

мікроконцентрації СО в димових газах на рівні біля 0,01…0,05 об.%, яка впевнено вимірюється 

високочутливим твердотільним датчиком, наприклад, типу KS1 фирми Lamtec GmbH і є майже 

неможливою для вимірювання іншими промисловими газоаналізаторами.  

Повернення в зону незначного надлишку повітря здійснюється збільшенням витрати 

повітря на 3-5 %, при цьому в димових газах зникають компоненти хімічного недопалу, а 

коефіцієнт надлишку повітря в топці стає близьким до стехіометричного і становить біля 

1,01…1,05 в залежності від виду палива і ступеню досконалості аеродинамічних процесів 

перемішування газів в пальниках і топці.  

Третій етап циклу регулювання призначений для підтримання оптимального процесу 

горіння на протязі  кількох хвилин, за який не відбувається суттєвих змін якості топочного 

процесу. Періодична поява мікроконцентрацій СО в димових газах, що значно менші гранично 

допустимих концентрацій, практично не впливає на стан навколишнього середовища і в той же 

час є надійним покажчиком ведення топочного процесу з оптимальним коефіцієнтом надлишку 

повітря в топці. 

Висновки 

1. Початок виробництва високочутливих і стабільно працюючих при високих 

температурах твердотільних датчиків хімічного недопалу дозволяє реалізувати ефективні 

алгорити регулювання процесу горіння в топках котлів при використанні для корегування 

процесу горіння і  неперервного контролю викидів оксиду вуглецю. 

2. Для забезпечення точного регулювання витрати повітря в топкову камеру потрібно 

використовувати частотне регулювання обертів вентиляторів. 
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3. Ведення процесу горіння з оптимальним коефіцієнтом надлишку повітря в топці 

пристрою для спалювання палива можливе при використанні циклічно повторюваного 

алгоритму адаптації, згідно з яким виконується неперервне балансування на межі хімічного 

недопалу шляхом періодичного зменшення витрати повітря до появи в димових газах 

мікроконцентрацій продуктів хімічного недопалу (СО або СО і О2), з наступним збільшенням 

витрати повітря до зникнення хімічного недопалу (появи режиму надлишку повітря)  і 

стабілізації витрати повітря на цьому рівні на деякий час. 
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ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Анотація. Розглянути питання  можливості використання в системах автоматичного 

управління сучасних інфокомунікаційних технологій, зокрема сенсорних мереж. Проведено  

порівняльний аналіз існуючих алгоритмів кластеризації  бездротових сенсорних мереж.  

 

Підвищення ефективності виробництва та якості продукції багато в чому залежать від 

показників якості систем автоматичного управління. Особливо великі вимоги пред’являються 

до засобів збору, обробки та передачі інформації, бо від них залежить точність та швидкодія 

систем автоматичного управління. Тому однією з актуальних проблем сучасної теорії і 

практики управління в технічних системах є проблема підвищення якості роботи  засобів збору, 

обробки та передачі інформації. Підвищення якості роботи таких засобів можливо за рахунок 

використання в системах автоматичного управління інфокомунікаційних  технологій, зокрема 

сенсорних мереж. Застосування бездротових сенсорних мереж є на сьогоднішній  день 

перспективним  напрямом в області  побутових і промислових систем збору даних і управління. 

Для широкого  впровадження сенсорних мереж в системах автоматичного управління потрібно 

вирішити ряд питань. До числа таких питань належать  питання  розробки та вибору алгоритмів 

кластеризації сенсорних мереж.  В даній роботі проведено  порівняльний аналіз існуючих 

алгоритмів кластеризації  бездротових сенсорних мереж. За основу дослідження взято базовий 

алгоритм кластеризації  LEACH.  

Ієрархічний алгоритм адаптивної кластеризації з низьким споживанням енергії LEACH 

здійснює забезпечення балансу витрат енергії в бездротовій сенсорної мережі. Ідея LEACH 

полягає  в тому, що сенсорні вузли можуть бути випадковим чином обрані як головні на основі 

попередньої інформації  про їх функціонування. Після того як кластер сформован, головний 

вузол  розсилає розклад передач і запрошує  членів кластера про передачу даних.  LEACH є 
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