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Стан проблеми та мета дослідження. Аналіз 
існуючих шляхів вирішення проблеми та обґру-
нтування вибору напрямку дослідження 

 
Термічна обробка силікатної цегли в парових 

автоклавах [1-4] є вельми енергоємним процесом із 
значними витратами пари. Спалювання в котельній 
палива для виробництва цієї пари пов’язане зі знач-
ними шкідливими викидами з продуктами згоряння 
в атмосферу: окису вуглецю, двоокису азоту, ангід-
риду сірчистого, ванадію п’ятиокису та сажі при 
роботі котельної на мазуті; окису вуглецю та окис-
лів азоту при роботі на газі. Найбільш ефективні 
методи очищення відхідних газів зрошенням водою 
супроводжуються значним зменшенням температу-
ри газів, а відтак різко скорочують можливість по-
дальшого використання їхнього теплового потенці-
алу. Окрім того, вони пов’язані з додатковими ене-
ргетичними та матеріальними витратами. Апарати 
ж сухого типу не забезпечують необхідного ступе-
ня очищення, доволі громіздкі, і їхнє включення у 
тракт відпрацьованих газів потребує додаткових 
енергетичних витрат на подолання аеродинамічно-
го опору.  

Автоклавна обробка цегли відзначається знач-
ними енергетичними втратами. Понад 45 % тепло-

ти, витраченої в циклі термообробки, акумулюєть-
ся в автоклаві: більша частка - цеглою, а решта - 
парою у вільному об’ємі автоклаву та самим авток-
лавом і вагонетками. При випуску відпрацьованої 
пари з автоклаву в атмосферу її теплота втрачаєть-
ся. Спалювання в котельній палива для виробницт-
ва цієї кількості пари призводить до збільшення 
екологічного навантаження на довкілля. Отже вирі-
шення проблеми скорочення токсичних атмосфер-
них викидів у процесі автоклавного виробництва 
цегли тісно пов’язане із раціональним використан-
ням пари, а значить, і паливних ресурсів.  

Найбільш поширені шляхи повторного викорис-
тання відпрацьованої в автоклавах пари зводяться 
до її перепуску в підготовлені до роботи автоклави 
під дією перепаду тиску в автоклаві-джерелі й ав-
токлаві-приймальнику Завдяки економії пари і від-
повідно палива та води скорочуються шкідливі 
викиди у довкілля. Але перепуск відпрацьованої 
пари з автоклава-джерела в закритий автоклав-
приймальник під дією тиску в автоклаві-джерелі 
[1, 2] не забезпечує достатньо повного використан-
ня наявних теплових резервів, оскільки глибина 
перепуску обмежена протитиском у автоклаві-
приймальнику та падінням тиску в перепускному 
паропроводі. При перепуску до автоклава-

Розроблена модель процесу термообробки цегли в парових автоклавах. Модель використовує 
рівняння теплових балансів і динаміку тиску при експлуатації автоклавів. Врахована також 
теплова інерція конструкції автоклаву та зволоженого сирцю. Модель дозволяє імітувати 
екологоенергоресурсозберігаючі технології та оцінювати їх ефективність.  

 
A model of brick thermal treatment process in steam autoclaves is developed. The model employs heat 

balance equations and pressure dynamic of real autoclaves performance. A thermal inertia of autoclave 
construction and wetted brick raw material has been accounted. The model allows to simulate ecology, 
energy and resources saving technologies and to estimate their effectiveness. 
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приймальника, що сполучається з атмосферою, 
хоча тиск у автоклаві-джерелі і знижується майже 
до атмосферного, та все ж мають місце втрати теп-
лоти з "пролітною" парою, яка викидається в атмо-
сферу з автоклава-приймальника. При цьому еко-
номія пари і палива з відповідним скороченням 
шкідливих викидів обмежується їх витратами на 
прогрів завантаженого сирцем автоклава-
приймальника при атмосферному тиску, тобто не 
вище 100 ºС.  

Впровадження енергоресурсозберігаючих тех-
нологій автоклавного виробництва цегли сприяло б 
не тільки скороченню непродуктивних витрат па-
лива, але й зменшенню екологічного навантаження 
на навколишнє природне середовище. Розробка 
таких технологій починається з моделювання само-
го процесу термообробки в автоклавах, причому за 
реальних умов виробництва. Дотримання цієї ви-
моги особливо важливе, оскільки, як свідчить прак-
тика експлуатації, тривалість основних режимів 
термообробки (підняття тиску пари в автоклаві та 
випуск відпрацьованої пари) значно перевищує 
рекомендовані [1]. Це зумовлене тим, що з метою 
забезпечення необхідної міцності цегли регулюван-
ня витрати пари на цих режимах здійснюється, як 
правило, вручну. За таких умов через невизначе-
ність поточних значень площі поперечного перері-
зу паропроводів на вказаних режимах застосування 
для розрахунку напірно-витратних характеристик 
автоклаву (зміни тиску та витрати пари) класичних 
рівнянь динаміки газових потоків, які потребують 
знання поточних значень площі поперечних пере-
тинів, стає неможливим, а похибка значно переви-
щує допустиму. Окрім того, через значну масу сир-
цю та автоклаву при складанні теплових балансів 
необхідно враховувати теплову інерційність усієї 
системи, яка призводить до відставання температу-
ри всієї системи від температури пари при зміні її 
тиску. Врахування цих факторів при моделюванні 
процесу термообробки цегли в автоклавах дозво-
лить більш коректно визначити параметри процесу 
як вихідні для розробки енергоресурсозберігаючих 
технологій та спрогнозувати антропогенне наванта-
ження на довкілля. 
Метою дослідження є розробка моделі процесу 

термообробки цегли в автоклавах із врахуванням 
реальних умов експлуатації, яка забезпечувала б 
прогнозування екологічної та енергетичної ефекти-
вності енергоресурсозберігаючих технологій. 

 
Розробка моделі процесу термообробки цегли 

в автоклавах і аналіз результатів моделювання 
Основні положення моделі процесу термообро-

бки цегли в парових автоклавах зводяться до насту-
пних. 

1. Теплова інерційність системи "автоклав-
сирець" ураховується шляхом введення в рівняння 
теплових балансів по теплоті, сприйнятій у процесі 
нагріву системи (відведеній у процесі конденсації 

водяної пари), градієнту температур Δt = tп - tс на 
відставання температури зволоженого сирцю tс від 
температури пари tп в автоклаві, змінного у процесах 
підвищення тиску та випуску відпрацьованої пари.  

Припущення щодо наявності Δt обумовлене 
тим, що зволожений сирець завантажують у авток-
лав при температурі 40...50 ºС. Саме наявність зна-
чного градієнту температур між парою та сирцем і 
спричиняє інтенсивну конденсацію на початку за-
парювання - при тиску пари в автоклаві Р = 0,1...0,2 
МПа. Подальше нагрівання сирцю у процесі підви-
щення тиску пари супроводжується зменшенням 
градієнту Δt. Остаточне вирівнювання температур 
проходить вже під час його теплової витримки при 
кінцевому тиску пари Р = 0,8...1,4 МПа. 

З урахуванням цього припущення рівняння теп-
лових балансів приймають вигляд: 

кількість теплоти, сприйнятої сухим сирцем та 
вологою в його порах при температурі пари в авто-
клаві tп = 100 ºС (відповідно до абсолютного тиску 
пари Р = 0,1 МПа) та відставанні температури зво-
ложеного сирцю від температури пари на величину 
Δt за умови, що температури сухого сирцю tc та 
вологи tв в його порах однакові 

 

Q = Mc cc (tc2 - tc1) + Mв cв (tв2 - tв1) = (Mc cc + Mв 
cв)(100 - Δt - tс1), 

 

де Mc і Mв - маси сухого сирцю і вологи в його 
порах; tc і tв - температури сухого сирцю і вологи; 
cc і cв - питомі теплоємності сухого сирцю і вологи, 
кДж/(кг·К); індекси 1 і 2 - початкові та кінцеві па-
раметри; 100 - температура насиченої пари при 
атмосферному тиску, ºС;  кількість теплоти, відве-
деної від пари у процесі її конденсації при темпера-
турі tп = 100 ºС (відповідно до абсолютного тиску 
пари Р = 0,1 МПа) 

 

Q = Mп (iп" - iк'), 
 

де iп" і iк' - ентальпії пари і води (конденсату) в 
насиченому стані при атмосферному тиску, кДж/кг; 
кількість теплоти, сприйнятої сухим сирцем та во-
логою в його порах при зміні температури пари в 
автоклаві Δtп (відповідно до зміни тиску ΔР) та 
відставанні температури зволоженого сирцю від 
температури пари на величину Δt 

 
Q = (Mc cc + Mв cв)(Δtп - Δt); 
 

де Δtп - зміна температури пари в автоклаві від-
повідно до зміни її тиску, ºС; кількість теплоти, 
відведеної від пари у процесі її конденсації при 
зміні тиску на величину ΔР  =  Р2 - Р1  

 

Q = Mп (iп2" - iк1'), 
 

де iп2" і iк1' - ентальпії насичених пари при кін-
цевому тиску Р2 і води (конденсату) при початко-
вому тиску Р1, кДж/кг. 

 
2. При незначній зміні тиску пари ΔР відповід-
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ну зміну її температури насичення можна визначи-
ти за законом Клаузіуса-Клапейрона [5], в якому 
перейти від диференціалів до кінцевих різниць:  

, 
де vп і vв - питомі об’єми насиченої пари та во-

ди, м3/кг; ΔР  - зміна тиску, Па; Т - температура 
насиченої пари, К. 

3. Динаміка зміни тиску в автоклавах визнача-
ється за осцилограми, одержаними при їх експлуа-
тації (рис. 1). 

t
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r
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Рис. 1. Зміна тиску Р пари в автоклавах у процесі термообробки цегли в залежності від часу τ: 

 

4. Температурний напір (різниця температур 
пари та зволоженого сирцю) Δt = tп - tс зменшується 
з підвищенням тиску і збільшується з його падін-
ням.  

Це припущення підтверджується монотонною і 
відносно різкою зміною тиску після 0,2 МПа 
(порівняно з тиском 0,1...0,2 МПа, коли температу-
рний напір Δt найбільший), що видно з діаграми на 
рис. 1 і можливе за умови зменшення інтенсивності 
конденсації пари при зростанні тиску (і навпаки, 
підвищення інтенсивності конденсації при падінні 
тиску). Оскільки рушійною силою конденсації є 
температурний напір Δt, то про його зміну можна 
судити за динамікою зміни тиску в автоклаві. 

5. Витрати теплоти на нагрів конструкції авток-
лаву та вагонеток приймаються приблизно 20 % 
витрат теплоти на нагрів зволоженого сирцю [1] і 
розподіляються пропорційно останнім.   

6. Втрати теплоти через теплову ізоляцію авток-
лаву в основному відносять на стадію теплової ви-
тримки при кінцевому тиску, коли різниця темпе-
ратур автоклаву та навколишнього повітря найбіль-
ша. 

Розв’язуючи наведені вище рівняння теплового 
балансу, отримуємо кількість пари Мп, що витрача-
ється на нагрів зволоженого сирцю на стадії підви-
щення тиску в автоклаві без урахуванням теплової 
інерційності системи (рис. 2) та з її врахуванням 
(рис. 3). В останньому випадку температурний на-
пір Δt = tп - tс зменшувався з підвищенням тиску з 
40 ºС при Р = 0,1 МПа до 10 ºС при Р = 0,8 МПа. 
Остаточне вирівнювання температур сирцю та па-
ри (Δt = 0) завершувалося вже на стадії теплової 
витримки. 
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а  б  

Рис. 2. Загальна кількість пари Мп, що витрачається на нагрів сирцю від початку запарювання в залежності 
від тиску Р в автоклаві (а) та часу τ (б) без урахування теплової інерційності системи і втрат теплоти на на-

грів автоклаву, вагонеток і в довкілля 

а  б  

Рис. 3. Загальна кількість пари Мп, що витрачається на нагрів сирцю від початку запарювання в залежності 
від тиску Р в автоклаві (а) та часу τ (б) з урахуванням теплової інерційності системи та без урахування 

втрат теплоти на нагрів автоклаву, вагонеток і в довкілля 

Як видно, неврахування теплової інерційності 
системи призводить до завищених витрат пари при 
низькому тиску Р = 0,1...0,2 МПа: значення Мп на 
рис. 2,а перевищують відповідні величині на рис. 
3,а. Хоча під кінець процесу підвищення тиску 
розбіжність у витратах пари Мп на рис. 2,а і 3,а 
майже зникає, але таке уточнення Мп необхідне 
при розробці енергозберігаючих способів перепус-
ку пари та оцінці їх енергетичної ефективності. 

Динаміка кількості витраченої пари Мп у часі τ 
наведена на рис. 2,б і 3,б.  

Зміна кількості пари з урахуванням її витрат на 
нагрів автоклаву та вагонеток і втрат теплоти у 
довкілля через корпус автоклаву наведена на рис. 
4. Тривалість теплової витримки при тиску 0,8 
МПа становить 6 годин.  
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Відповідно до витрат пари на термообробку 
цегли в котельній спалюється паливо із викидами в 
атмосферу токсичних продуктів згоряння. Динамі-

ка кількості викидів СО і NO2 наведена на рис. 5 і 
6.  

а  б  

Рис. 4. Загальна кількість пари Мп, що витрачається на нагрів сирцю від початку запарювання в залежності 
від тиску Р в автоклаві (а) та часу τ (б) з урахуванням теплової інерційності системи та втрат теплоти на 

нагрів автоклаву, вагонеток і в довкілля 

а  б  

Рис. 5. Загальна кількість викидів СО від початку запарювання в залежності від тиску Р в автоклаві (а) та 
часу τ (б) з урахуванням теплової інерційності системи та втрат теплоти на нагрів автоклаву, вагонеток і в 

довкілля 

Як видно з рис. 4-6, підвищення тиску до 0,2 
МПа в автоклаві-приймальнику шляхом перепуску 
до нього відпрацьованої пари з автоклава-джерела 
за рахунок тиску в автоклаві-джерелі дозволяє зао-
щадити приблизно 2 т пари (25...30 % загальних 

витрат пари за цикл) із відповідним скороченням 
викидів СО і NO2. Повнота такого перепуску обме-
жена протитиском у автоклаві-приймальнику та 
падінням тиску в перепускному паропроводі. 



Техногенна безпека 13 

а  б  

Рис. 6. Загальна кількість викидів NO2 від початку запарювання в залежності від тиску Р в автоклаві (а) та 
часу τ (б) з урахуванням теплової інерційності системи та втрат теплоти на нагрів автоклаву, вагонеток і в 

довкілля 

Висновки і перспективи подальшого вико-
ристання результатів дослідження 

Розроблена модель процесу термообробки цег-
ли в автоклавах, яка поряд із рівняннями теплових 
балансів використовує осцилограми зміни тиску в 
автоклавах при їх експлуатації. Завдяки врахуван-
ню теплової інерції автоклаву та сирцю і, відповід-
но, відставання їх температури від температури 
пари, а також реальної тривалості основних режи-
мів термообробки модель дозволяє одержувати 

більш точні поточні екологічні та теплові парамет-
ри, які є вихідними даними для розробки екологое-
нергоресурсозберігаючих технологій, та прогнозу-
вати екологічну та енергетичну ефективність таких 
технологій.  

Перепуск пари забезпечує скорочення витрат 
палива в котельні на 25...30 % і відповідне змен-
шення токсичних викидів від котельні. Завдяки 
повторному використанню пари заощаджуються 
також водні ресурси.  
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