
1. Постановка проблеми та її зв’язок із 
важливими науковими та практичними 
завданнями 

Автоклавне виробництво будівельних мате-
ріалів є вельми енергоємним процесом зі 
значними втратами теплоти і, як наслідок, 
нераціональним використанням паливних і 
водних ресурсів. Так, близько 45 % витраченої у 
виробництві теплоти акумулюється будівельним 
матеріалом (силікатною цеглою, бетоном) та 
парою у вільному об’ємі автоклаву. Левова 
частка акумульованої теплоти втрачається при 
випуску відпрацьованої пари, що призводить до 
збільшення витрат палива (газу, мазуту, вугілля) 
на виробництво пари в котельних, які займають 
вагоме місце в загальних витратах енергоресурсів 
у виробництві будівельних матеріалів. Для 
отримання 1 кг пари необхідно витратити 
540 ккал тепла, а з урахуванням теплоти на 
нагрів води до 100 ºС – біля 640 ккал [1]. При 
цьому втрати тепла в самих котельних при 
спалюванні палива і перетворенні води в пару 
теж високі: середній ККД котельних не 
перевищує 0,8. До того ж втрати тепла мають 
місце при транспортуванні пари в трубопроводах 
до теплових агрегатів і через неповернення до 
котельних суттєвої частки конденсату (до 25 %) 
[1]. Все це призводить до значного екологічного 
навантаження на довкілля у вигляді викидів 

токсичних і шкідливих речовин із продуктами 
згоряння в атмосферу (окису вуглецю, двоокису 
азоту, ангідриду сірчистого, ванадію п’ятиокису 
та сажі при роботі котельних на мазуті; окису 
вуглецю та окислів азоту при роботі на газі).  

Отже, проблема скорочення токсичних 
викидів від котельних автоклавного виробництва 
будівельних матеріалів шляхом раціонального 
використання паливних та водних ресурсів 
вельми актуальна. Впровадження енергоресурсо-
зберігаючих технологій сприятиме не тільки 
підвищенню енергетичної ефективності вироб-
ництва завдяки економії палива, але й 
зменшенню його екологічного навантаження на 
довкілля [1]. 

2. Аналіз останніх досліджень із проблеми, 
виділення невирішених завдань у загальній 
проблемі, постановка мети та завдань 
дослідження 

Сучасні методи очищення шкідливих викидів 
котельних мають низьку ефективність [2]. 
Найбільш поширені – вологі методи очищення 
відхідних газів (зрошенням водою) супровод-
жуються значним зменшенням температури газів, 
а відтак різко скорочують можливість подаль-
шого використання їхнього теплового потен-
ціалу. Окрім того, вони пов’язані з додатковими 
енергетичними та матеріальними витратами, а 
ефективність очистки в них вдвічі нижче, ніж в 
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електрофільтрах. Апарати сухого типу теж не 
забезпечують необхідного ступеня очищення, 
доволі громіздкі, а їхнє включення у тракт 
відпрацьованих газів потребує додаткових 
енергетичних витрат на подолання аеродинаміч-
ного опору. Очистка димових газів від золи в 
основному здійснюється в електрофільтрах, на 
більшості котельних давно морально і фізично 
застарілих, що вимагає їх заміни або 
реконструкції. Проблема екологічної безпеки 
котельних загострюється ще тим, що заміна 
недосконалих апаратів вологого золовлов-
лювання і електрофільтрів на сухі сучасні 
апарати потребує значних матеріальних і 
фінансових витрат. До того ж через недосконале 
природоохоронне обладнання необхідний 
ступінь очистки у більшості випадків є 
недосяжним.  

Пошук резервів скорочення токсичних 
викидів від котельних доцільно здійснювати в 
напрямі скороченні витрат палива, що в них 
спалюється, тобто самих джерел цих викидів, а 
не тільки ліквідації наслідків непродуктивного 
використання паливних і водних ресурсів. 
Реалізація цього напряму в свою чергу пов’язана 
з раціональним використанням теплоти і 
теплоносія (води) в технологічних процесах, а 
відтак паливних і водних ресурсів [2]. 

Шляхи повторного використання відпра-
цьованої в автоклавах пари для термообробки 
будівельного матеріалу, зокрема силікатної цегли, 
розглядалися Вахніним М.П. і Аніщенком А.А. 
[3], Хавкіним Л.М. [4], Зейфманом М.І. [5]. 
Автори дійшли висновку, що  завдяки перепуску 
відпрацьованої пари з автоклаву в автоклав 
досягається економія пари і підвищується ККД 
котельної. Однак значні резерви лишаються не 
задіяними, що виключає можливість раціональ-
ного використання наявних ресурсів.  

Таким чином, скорочення токсичних і 
шкідливих викидів від котельних у довкілля лише 
шляхом застосування навіть сучасних ефективних 
пилогазоочисних установок не вирішує проблему 
забруднення атмосфери, оскільки спрямоване на 
ліквідацію наслідків, а не першопричин 
забруднення. Проблема повинна вирішуватись у 
комплексі шляхом розробки енергоресурсо-
зберігаючих технологій, які забезпечували б 
максимально повне використання теплових 
резервів виробництва. Впровадження таких 
енергоресурсозберігаючих технологій в авто-
клавне виробництво будівельних матеріалів 
сприяло б не тільки підвищенню його 
енергетичної ефективності (скороченню витрат 
пари і, як наслідок, зменшенню непродуктивних 
витрат палива та води на їхнє виробництво), але й 
підвищенню екологічної безпеки (скороченню 
токсичних викидів від котельних у довкілля). 

Метою дослідження є зменшення антропо-
генного навантаження котельними автоклавного 
виробництва будівельних матеріалів на довкілля 
шляхом глибокої утилізації теплоти відпра-
цьованої пари.  

3. Результати дослідження 
У технологічних процесах автоклавного 

виробництва будівельних матеріалів споживачами 
пари є установки для термічної обробки сирцю 
парою під тиском – автоклави, які відносяться до 
теплових агрегатів періодичної дії.  

Термічна обробка сирцю в автоклавах 
відзначається значними енергетичними втратами. 
Близько 45 % теплоти, яка витрачається в циклі 
термообробки, акумулюється в автоклаві: більша 
частка – цеглою, а решта – парою у вільному 
об’ємі автоклаву та самим автоклавом і 
вагонетками. При випуску відпрацьованої пари в 
атмосферу її теплота втрачається. Спалювання в 
котельній палива для виробництва цієї кількості 
пари призводить до надмірних викидів 
шкідливих речовин із продуктами згоряння в 
атмосферу (рис. 1-5, крива 1). Таким чином, 
вирішення проблеми зменшення антропогенного 
навантаження на довкілля автоклавним 
виробництвом будівельних матеріалів пов’язане з 
раціональним споживанням пари і, як результат, 
– паливних ресурсів. 

Найбільш поширеними шляхами викорис-
тання відпрацьованої пари є її перепуск у 
підготовлені до роботи автоклави під дією 
перепаду тиску в автоклаві-джерелі й автоклаві-
приймальнику [3, 4]. При такому способі 
перепуск здійснюється за рахунок градієнта 
тисків в автоклавах, який зменшується зі 
зростанням протитиску в автоклаві-приймаль-
нику. Оскільки час перепуску обмежений, його 
закінчують при абсолютному тиску 0,4...0,5 МПа 
в автоклаві-джерелі та 0,3...0,4 МПа в автоклаві-
приймальнику. Ефективність такого перепуску 
становить 23 % [4]. Завдяки економії пари і 
відповідно палива та води скорочуються 
шкідливі викиди з котельної в довкілля (рис. 1-5, 
крива 3). Однак такий спосіб використання 
відпрацьованої пари [4] не забезпечує достатньо 
повного використання наявних теплових 
резервів, оскільки глибина перепуску обмежена 
протитиском у автоклаві-приймальнику та 
падінням тиску в перепускному паропроводі. 
При перепуску до автоклава-приймальника, що 
сполучається з атмосферою, хоча тиск у 
автоклаві-джерелі і знижується майже до 
атмосферного, та все ж мають місце втрати 
теплоти з “пролітною” парою, яка викидається в 
атмосферу з автоклава-приймальника. При цьому 
економія пари та палива з відповідним 
скороченням шкідливих викидів обмежується 
витратами теплоти на прогрів завантаженого 
сирцем автоклава-приймальника при атмосфер-
ному тиску (тобто не вище 100 ºС). 

Витратам теплоти на прогрів сирцю при 
перепуску відпрацьованої пари в автоклав-
приймальник, який сполучається з атмосферою, 
за рахунок перепаду тиску можна запобігти, 
якщо прогрів здійснювати відхідними газами. 
Такими газами можуть бути як відхідні гази 
процесу випалювання вапна, тобто попереднього 
етапу технологічного ланцюга, так і продукти 
згоряння від котельної. Запропонована авторами 
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технологія автоклавного виробництва, що 
передбачає застосування перепуску відпра-
цьованої пари з автоклава-джерела в заван-
тажений сирцем автоклав-приймальник, попе-
редньо прогрітий відхідними газами, має ряд 
переваг. По-перше, застосування як теплоносія 
відхідних газів скорочує витрати пари на нагрів 
сирцю до температури 100 ºС, яка відповідає 
температурі насичення водяної пари при 
атмосферному тиску. Ця частка досить вагома і 
становить приблизно 40 % загальної кількості 
споживаної теплоти. По-друге, у разі перепуску з 
попереднім газовим прогрівом сирцю теплота від 
відпрацьованої пари відводиться, починаючи вже 
з більш високого рівня температур – 90...100 ºС. 
Отже й інтенсивність конденсації пари, яка 
залежить від різниці температур пари й сирцю, 
буде значно меншою. Відповідно зменшуються 
втрати теплоти з нагрітим конденсатом та водних 
ресурсів у вигляді самого конденсату, який 
відводиться з автоклава. По-третє, попередній 
прогрів відхідними газами скорочує шкідливі 
викиди котельні на величину, пропорційну 
зменшенню витрат пари на нагрів сирцю до 

температури 100 ºС, тобто майже на 40 % (рис. 1-5, 
крива 2). 

При третьому з запропонованих авторами 
способі перепуск відпрацьованої пари здійснюється 
шляхом її ежектування гострою парою до 
досягнення в автоклаві-джерелі тиску 0,2...0,3  Па 
[6]. Створюваний ежектором напір забезпечує 
перепуск навіть при від’ємному градієнті тиску, 
коли тиск в автоклаві-джерелі нижче, ніж в 
автоклаві-приймальнику. Ефективність такого 
перепуску становить 30 % [6]. Завдяки більш 
повному перепуску відпрацьованої пари з 
автоклава-джерела до автоклава-приймальника 
шляхом ежектування втрати тепла з відпра-
цьованою парою з автоклава-джерела в 
атмосферу зводяться до мінімуму і, як наслідок, 
економія палива та води для виробництва пари в 
котельних перевищує відомі методи повторного 
використання пари майже на 30 %. При цьому 
суттєво підвищується екологічна безпека 
виробництва – шкідливі викиди скорочуються на 
величину, пропорційну зменшенню витрат пари, 
енергетичних та природних ресурсів для її 
виробництва (рис. 1-5, крива 4). 

а б 

Рис. 1. Загальна кількість викидів CO від початку запарювання та при перепуску пари 
з урахуванням теплової інерційності сирцю та втрат теплоти на нагрів автоклаву, вагонеток 

і в довкілля в залежності від тиску Р в автоклаві (а) та часу τ (б): 
1 – без перепуску пари та прогріву сирцю газами; 2 – прогрів сирцю відхідними газами до 0,1 МПа; 

3 – перепуск пари до тиску в автоклаві-приймальнику 0,3 МПа; 4 – ежекторний перепуск пари 
до тиску 0,4 МПа 

а б 

Рис. 2. Загальна кількість викидів NO2 від початку запарювання та перепуску пари 
з урахуванням теплової інерційності сирцю та втрат теплоти на нагрів автоклаву, вагонеток 

і в довкілля в залежності від тиску Р в автоклаві (а) та часу τ (б): 
1 – без перепуску пари та прогріву сирцю газами; 2 – прогрів сирцю відхідними газами до 0,1 МПа; 

3 – перепуск пари до тиску в автоклаві-приймальнику 0,3 МПа; 4 – ежекторний перепуск пари 
до тиску 0,4 МПа 
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а б 

Рис. 3. Загальна кількість викидів SO2 від початку запарювання та перепуску пари з урахуванням 
теплової інерційності сирцю та втрат теплоти на нагрів автоклаву, вагонеток і в довкілля 

в залежності від тиску Р в автоклаві (а) та часу τ (б): 
1 – без перепуску пари та прогріву сирцю газами; 2 – прогрів сирцю відхідними газами до 0,1 МПа; 

3 – перепуск пари до тиску в автоклаві-приймальнику 0,3 МПа; 4 – ежекторний перепуск пари 
до тиску 0,4 МПа 
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Рис. 4. Загальна кількість викидів V2O5 від початку запарювання та перепуску пари 
з урахуванням теплової інерційності сирцю та втрат теплоти на нагрів автоклаву, вагонеток 

і в довкілля в залежності від тиску Р в автоклаві (а) та часу τ (б): 
1 – без перепуску пари та прогріву сирцю газами; 2 – прогрів сирцю відхідними газами до 0,1 МПа; 

3 – перепуск пари до тиску в автоклаві-приймальнику 0,3 МПа; 4 – ежекторний перепуск пари 
до тиску 0,4 МПа 

а б 

Рис. 5. Загальна кількість викидів сажі від початку запарювання та перепуску пари 
з урахуванням теплової інерційності сирцю та втрат теплоти на нагрів автоклаву, вагонеток 

і в довкілля в залежності від тиску Р в автоклаві (а) та часу τ (б): 
1 – без перепуску пари та прогріву сирцю газами; 2 – прогрів сирцю відхідними газами до 0,1 МПа; 

3 – перепуск пари до тиску в автоклаві-приймальнику 0,3 МПа; 4 – ежекторний перепуск пари 
до тиску 0,4 МПа 
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Техногенна безпека 

4. Висновки 
Повторне використання відпрацьованої пари 

автоклавного виробництва будівельних мате-
ріалів як теплоносія вище розглянутими 
способами забезпечує зменшення: 
− витрат пари на термообробку будівельного 

матеріалу в автоклавах на 30 %; 
− витрат палива на 30 % та води на 40 % на 

виробництво пари в котельних;  

− шкідливих і токсичних викидів від котельних 
на величину, пропорційну кількості реку-
перованої пари.  
Завдяки раціональному використанню палив-

них та водних ресурсів безпосередньо в 
автоклавному виробництві будівельних мате-
ріалів знижується антропогенне навантаження 
від котельних на довкілля, підвищується 
екологічна безпека виробництва в цілому. 
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