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Винахід належить до теплоенергетики, а саме до способів вимірювання теплотехнічних 
величин, та може бути застосований для контролю та регулювання всіх типів горіння. 

Відомий спосіб визначення коефіцієнта надлишку повітря шляхом вимірювання в продуктах 
згорання залишкового кисню та продуктів хімічного недопалу, що полягає в додатковому 
вимірюванні психометричної вологості повітря, що подається для горіння, та вологомісткості 5 

продуктів згорання, і по результатах цих вимірювань корегують значення коефіцієнта надлишку 
повітря [патент СРСР № 1483185, МПК F23N3/02, заявл. 02.06.87, опубл. 30.05.89]. Даний 
спосіб характеризується підвищеною надійністю та зменшенням експлуатаційних витрат при 
автоматичному регулюванні процесу спалювання двох та більше типів палива. Проте 
необхідність додаткової кількості сенсорів для вимірювання концентрацій речовин у вихідних 10 

газах (СО, Н2), психометричної вологості повітря і вологомісткості продуктів згорання, а також 
застосування його тільки для полікомпонентних видів палива робить даний спосіб 
неприйнятним для широкого застосування в теплоенергетиці. 

Найбільш близьким за технічною суттю до запропонованого рішення є спосіб визначення 
коефіцієнта надлишку повітря по кисневій формулі: 15 

вих.2 ][O21

21
α




, 

де вих.2 ][O  - поточна концентрація залишкового кисню у вихідних газах, %; 21 - усереднена 

об'ємна концентрація кисню у повітрі, %;   - коефіцієнт надлишку повітря (Соколов Б.А. 
Котельные установки и их эксплуатация: учебник для нач. проф. образования / Б.А. Соколов.-2-
е вид., випр. - М.: Видавничий центр "Академія", 2007. - С. 51). Зазначений спосіб достатньо 20 

простий в реалізації та використовується в усіх типах сучасних газоаналізаторів та при 
проведенні енергетичних розрахунків в теплоенергетиці. 

Недоліком даного способу є врахування постійної методичної похибки, що констатує 
об'ємний рівень концентрації кисню в навколишньому повітрі на рівні 21 %. Однак цей показник 
не є стабільним і залежить від різних факторів (температури, вологості, тиску, загального 25 

забруднення навколишнього середовища). 
В основу винаходу поставлена задача вдосконалення способу визначення коефіцієнта 

надлишку повітря шляхом одночасного вимірювання поточної концентрації кисню у вихідних 
газах та навколишньому середовищі з обчисленням по результатах цих вимірювань коефіцієнта 
надлишку повітря за формулою, що забезпечує виключення методичної похибки та підвищення 30 

ККД теплового агрегату. 
Поставлена задача вирішується тим, що у способі визначення коефіцієнта надлишку повітря 

шляхом вимірювання концентрації кисню у вихідних газах та обчислення за результатами 
вимірювання коефіцієнта надлишку повітря, згідно з винаходом, одночасно з вимірюванням 
концентрації кисню у вихідних газах додатково вимірюється поточна концентрація кисню в 35 

навколишньому середовищі, і по результатах цих вимірювань корегується значення коефіцієнта 
надлишку повітря за формулою: 

вих.2нав.2

вих.2
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,(1) 

де нав.2][O  - поточна концентрація кисню у навколишньому середовищі; вих2]O[  - поточна 

концентрація залишкового кисню у вихідних газах;   - коефіцієнт надлишку повітря. 40 

Одночасне вимірювання концентрації кисню у вихідних газах та навколишньому середовищі 
разом з визначенням коефіцієнта надлишку повітря згідно з формулою (1) дозволяє зменшити 
методичну похибку існуючого способу, підвищити точність та стабільність визначення 
коефіцієнта надлишку повітря, зменшити експлуатаційні витрати в процесах горіння. 

Спосіб визначення коефіцієнта надлишку повітря, що базується на одночасному 45 

вимірюванні поточної концентрації кисню у вихідних газах та навколишньому середовищі, 

реалізується за допомогою схеми, де 1 - внутрішній кисневий сенсор, 2  - зовнішній кисневий 

сенсор, 3  - аналітичний блок, 4  - дисплей. 
Запропонований спосіб реалізується наступним чином. 
В отворі димового тракту встановлюється внутрішній кисневий сенсор, що вимірює 50 

залишкову концентрацію кисню в димових газах. Зовнішній кисневий сенсор розміщується в 
навколишньому середовищі (поза межами димового тракту) та вимірює концентрацію кисню в 
повітрі. Сигнали з обох сенсорів надходять до аналітичного блока, який визначає коефіцієнт 
надлишку повітря згідно з формулою (1). Значення коефіцієнта надлишку повітря 
відображається на дисплеї. 55 
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На основі теоретичних розрахунків показано, що застосування запропонованого способу 
визначення коефіцієнта надлишку повітря значно зменшує методичну похибку вимірювання (до 
0,4 значення величини коефіцієнта надлишку повітря), що сприяє підвищенню рівня 
енергозбереження при спалюванні різного виду палива та зменшенню експлуатаційних витрат.  

 5 

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 
 

Спосіб визначення коефіцієнта надлишку повітря шляхом вимірювання концентрації кисню у 
вихідних газах та обчислення за результатами вимірювання коефіцієнта надлишку повітря, який 
відрізняється тим, що одночасно з вимірюванням концентрації кисню у вихідних газах 10 

додатково вимірюється поточна концентрація кисню в навколишньому середовищі, і по 
результатах цих вимірювань корегується значення коефіцієнта надлишку повітря за формулою: 

вих.2нав.2

вих.2
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 , 

де нав.2 ][O  - поточна концентрація кисню у навколишньому середовищі; вих.2 ][O  - поточна 

концентрація залишкового кисню у вихідних газах;   - коефіцієнт надлишку повітря. 15 
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