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Nagrinėjama kiek šilumos papildomai galima gauti prie augaline biomase kūrenamų 

įrenginių sumontavus dūmų kondensacinius šilumokaičius. Pateikiama metodika ir mate-

matinės išraiškos apibendrintos augalinės biomasės deginiuose esančiai slaptajai šilumai ir 

dūmų kondensacinių šilumokaičių galimam energiniam efektyvumui įvertinti. Vertinamas 

energinis potencialas, nenagrinėjant konkrečiuose techniniuose įrenginiuose vykstančių 

procesų ir tų įrenginių charakteristikų. 

Pateikiamos matematinės išraiškos apibendrintos augalinės biomasės deginių drėg-

niui, deginių rasos taško temperatūrai bei papildomame kondensaciniame šilumokaityje 

galimos gauti šilumos kiekiui apskaičiuoti. Sudaryti ir pateikiami deginių rasos taško tem-

peratūros priklausomybės nuo oro pertekliaus koeficiento grafikai. Nustatyta, kad dūmų 

rasos taško temperatūra labiausiai priklauso nuo kuro drėgnio ir oro pertekliaus bei mažai 

priklauso nuo degimui naudojamo oro šiluminių rodiklių. Sudarytos ir pateikiamos dūmų 

kondensacinio šilumokaičio galimo lyginamojo (apskaičiuoto1 kg sudegintos biomasės) bei 

santykinio (apskaičiuoto lyginant su naudojamos biomasės žemutine degimo šiluma) ener-

ginio efektyvumo priklausomybės nuo dūmų ataušinimo temperatūros. Nustatyta, kad dū-

mus ataušinant iki temperatūrų, žemesnių už rasos taško temperatūrą, galimas gauti energi-

nis efektyvumas esant pastoviam oro pertekliaus koeficientui labiausiai priklauso nuo atau-

šinimo temperatūros ir kuro drėgnio. 

Pagal pateiktą metodiką ir matematines išraiškas gali būti apskaičiuojami ir kiti au-

galinės biomasės deginių kondensacinį režimą charakterizuojantys rodikliai bei sudaromos 

šių rodiklių tarpusavio priklausomybės. 

Biomasės deginimas, slaptoji šiluma, kondensacinis šilumokaitis. 

 

Įvadas 
 

Nacionalinėje energetikos strategijoje [1] Lietuva įsipareigoja didinti įmo-

nių, įstaigų ir namų ūkio įrenginių energetinį efektyvumą, mažinti kenksmingas 

emisijas. Vienas iš būdų įgyvendinti šį uždavinį yra mažos galios decentralizuotų 

šildymo įrenginių, vartojančių augalinės biomasės kurą, efektyvumo didinimas. 

Augalinė biomasė yra svarbiausias atsinaujinančios energijos šaltinis Lietuvoje [2]. 
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Šilumai gaminti naudojant biomasės kurą CO2 emisija lyginant su iškastiniu orga-

niniu kuru sumažėja apie 0,265 kgkWh
-1

 [2]. 

Ką tik nupjauta biomasė būna apie 50 % drėgnio. Džiovinant biomasę kurui 

ne tik prarandama dalis sausųjų medžiagų, bet neretai vartojama papildoma energi-

ja. Nedžiovintos biomasės kuro šilumingumas apie 1,6 karto mažesnis negu ora-

sausės [2]. Išnaudoti degimo produktuose (dūmuose) esančių vandens garų energiją 

galima įrengiant kondensacinius šilumokaičius. Šiuo metu kondensaciniai šilumo-

kaičiai dažniausiai įrengiami didelės galios katiluose bei mažos galios katiluose, 

kūrenamuose gamtinėmis dujomis. Įrengus kondensacinius šilumokaičius didesnės 

galios mediena kūrenamuose katiluose padidėja katilo naudingumo koeficientas, 

galima naudoti didesnio drėgnio kurą, sumažėja kietųjų dalelių emisija [3]. 

Vandens garų, susidarančių deginant gamtines dujas, kondensavimosi šilu-

miniai ir energetiniai rodikliai ganėtinai plačiai ištyrinėti [4, 5]. Kur kas mažiau 

ištirtas kondensacinio režimo taikymas biokuru kūrenamuose nedidelės galios įren-

giniuose. Yra darbų, kuriuose nagrinėjami kondensacinių šilumokaičių naudojimo 

su mažos galios biokuro deginimo įrenginiais aplinkosauginiai aspektai [6]. 

 Darbo tikslas – sudaryti metodiką ir matematines išraiškas augalinės bio-

masės deginiuose esančių vandens garų slaptosios šilumos potencialui analitiškai 

įvertinti. Vertinamas energinis potencialas, nenagrinėjant konkrečiuose techniniuo-

se įrenginiuose vykstančių procesų ir tų įrenginių charakteristikų. 

 

Metodika 

 

Gryna (be nedegių mineralinių priemaišų), visiškai sausa augalinė biomasė 

apibendrintai gali būti aprašoma vienam anglies atomui redukuota chemine formu-

le CH1,44O0,66 [7, 8]. Tokios idealizuotos biomasės degimas – cheminė reakcija su 

visiškai sausu idealizuotu oru, kurį sudaro deguonies ir azoto dujų mišinys, – apra-

šomas lygtimi [8]:  

 

   1,44 0,66 2 2 2 2 21,03 3,76 0,72 1 3,87CH O O N CO H O N          ,  (1) 

 

čia λ – oro pertekliaus koeficientas, kuris nusako kiek kartų realus į degimo ka-

merą tiekiamo oro kiekis viršija stechiometriniam degimui reikalingą oro 

kiekį. 

 

Šios reakcijos metu išsiskiria 439 MJkmol
-1

 šilumos kiekis [8]. 

Įvertinant degimo procese dalyvaujančių cheminių elementų atomines mases 

iš pateiktos lygties galima apskaičiuoti stechiometriškai deginamos biomasės, de-

gimui reikalingo oro ir susidarančių deginių masių proporcijas. Iš (1) lygties gau-

name, kad 1 kg sausos biomasės stechiometriškai sudeginti reikia 5,89 kg sauso oro 

ir susidaro 6,89 kg deginių, kuriuose yra 1,83 kg anglies dvideginio, 0,54 kg van-

dens garų ir 4,52 kg azoto. 
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 Stechiometriškai sudeginti 1 kg realios (drėgnos ir turinčios nedegių minera-

linių medžiagų) biomasės reikalingas realaus (drėgno) oro kiekis ir susidarančių 

deginių masė gali būti apskaičiuojami pagal lygis: 

 

     01 1 1OSt S OStm n w d m     ,    (2) 

 1DSt OStm m   ,      (3) 

 

čia: mOSt – 1 kg realios biomasės stechiometriškai sudeginti reikalingo oro masė, 

kg; 

 nS  – biomasėje esančių nedegių mineralinių medžiagų (pelenų) kiekis, kuro 

sausosios masės dalimis; 

 w – biomasės drėgnis, kuro bendrosios masės dalimis; 

 d – oro drėgnis, sauso oro masės dalimis; 

 0
OStm  – 1 kg idealizuotos biomasės stechiometriškai sudeginti reikalingo oro 

masė, kg; 0 5,89OStm   kg ; 

 mDSt – stechiometriškai sudeginus 1 kg realios biomasės susidarančių deginių 

masė, kg. 

 

  Su drėgnu oru stechiometriškai sudeginus 1 kg drėgnos biomasės 

susidarančiuose deginiuose esantis vandens garų kiekis gali būti apskaičiuojamas: 

 

     2 2

0 01 1H OSt S OStH OSt
m n w m dm w      ,   (4) 

 

čia: 
2H OStm  – su drėgnu oru stechiometriškai sudeginus 1 kg drėgnos biomasės 

susidarančių vandens garų masė, kg; 

 
2

0
H OSt

m  – stechiometriškai sudeginus 1kg idealizuotos biomasės susidaran-

čių vandens garų masė, kg; 
2

0 0,54
H OSt

m   kg . 

 

 Vertinant oro drėgnį, labiau įprastas ir plačiau vartojamas ne rodiklis d, nu-

sakantis ore esančių vandens garų ir sauso oro masių santykį, bet santykinis oro 

drėgnis φ, nusakantis oro prisotinimo vandens garais laipsnį. Žinant oro santykinį 

drėgnį, drėgmės kiekį d galima apskaičiuoti [9]: 

 

 0,623
sg

sg

p
d

B p







 ,      (5) 

 

čia: φ – oro santykinis drėgnis, vieneto dalimis; 

psg – sočiųjų vandens garų parcialinis slėgis nagrinėjamoje temperatūroje, 

Pa; 
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 B – atmosferinis slėgis, Pa; normaliomis sąlygomis B = 101325 Pa [9]. 

 

 Sočiųjų garų parcialinis slėgis temperatūroje t, °C, gali būti apskaičiuojamas 

[9]: 

 

   
2

479 11,52 1,62sgp t   .     (6) 

 

 Realiu režimu (su oro pertekliaus koeficientu λ) sudeginus 1 kg drėgnos 

biomasės susidarančių deginių kiekis mD, kg: 

 

     01 1 1 1D S OStm n w d m      .    (7) 

 
 Šiuose deginiuose esantis drėgmės kiekis 

2H Om , kg: 

 

    2 2

0 01 1H O S OStH OSt
m n w m dm w      .   (8) 

 

 Deginių drėgnis dD, skaičiuojant deginių sausosios masės dalimis: 

 

 2

2

H O
D

D H O

m
d

m m



 .      (9) 

 

 Žinant deginių drėgnį, galima apskaičiuoti deginių rasos taško temperatūrą 

tDr, °C [5]: 

 

  37,6lg 250Dr Dt d  .      (10) 

 

 Siekiant išnaudoti deginiuose esančių vandens garų slaptąją šilumą, dūmus 

reikia ataušinti iki temperatūros, žemesnės už rasos taško temperatūrą tDr. Dūmus 

aušinant žemiau rasos taško temperatūros vyksta vandens garų kondensacija ir 

drėgmės kiekis dūmuose mažėja. Dūmus kondensaciniame šilumokaityje ataušinus 

iki temperatūros tD1 < tDr, dūmuose likusios drėgmės kiekis dD1, išreikštas sausų 

dūmų masės dalimis, gali būti apskaičiuojamas pagal pertvarkytą (10) lygtį: 

 

 1 37,6
1 0,004 10 Dt

Dd    .      (11) 

 

 Kondensacinio šilumokaičio iš dūmų paimamas šilumos kiekis gali būti ap-

skaičiuojamas kaip į šilumokaitį įtekančių ir iš jo ištekančių dūmų entalpijų skir-

tumas [9]: 

 

   1 1 1 11,005 2500 1,8 1,005 2500 1,8D D D D D D DQ t t d t t d       , (12) 
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čia QD1 – kondensaciniame šilumokaityje išsiskiriantis šilumos kiekis, kJkg
-1

, 

apskaičiuotas 1 kg sausų dūmų, dūmus ataušinant nuo temperatūros tD iki 

tD1 ir drėgmės kiekiui dūmuose sumažėjant nuo dD iki dD1. 

 

 Kai kurių aukščiau pateiktų rodiklių (pvz., santykinio ir absoliutinio drėgnio 

tarpusavio ryšio, entalpijų skirtumo) skaičiavimai galėtų būti pakeisti tų rodiklių 

grafiniu nustatymu iš h – d (I – d) diagramų, tačiau šios plačiai žinomos diagramos 

dažniausiai neaprėpia tokių aukštų temperatūros ir drėgnio verčių, kokios būna 

dūmuose. 

 Temperatūra tD1 suprantama kaip iš šilumokaičio ištekančių dūmų vidutinė 

temperatūra. Norint dūmus ataušinti iki šios temperatūros, šilumokaičio šilumnešio 

temperatūra turi būti žemesnė. Apskritai, šilumos perdavimas kondensaciniame 

šilumokaityje yra gana sudėtingas šilumos ir masės mainų procesas [10, 11], kuris 

šiame straipsnyje nenagrinėjamas. Galima tik paminėti, kad realiai kondensacinia-

me šilumokaityje išsiskiriantis šilumos kiekis turėtų būti šiek tiek didesnis negu 

pagal (12) lygtį apskaičiuotasis. Skaičiuojant pagal (12) lygtį laikoma, kad konden-

satas ataušinamas iki vidutinės ištekančių dūmų temperatūros tD1. Iš tikrųjų kon-

densatas sudaro ploną vandens plėvelę ant šilumokaičio kontaktinių paviršių ir 

ataušinamas iki temperatūros, artimos šilumokaičio šilumnešio temperatūrai, t. y. 

ataušinamas iki temperatūros, žemesnės už ištekančių dūmų temperatūrą, ir dėl to 

šilumnešiui perduodamas papildomas šilumos kiekis [10]. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

 Dūmų rasos taško temperatūros priklausomybė nuo oro pertekliaus 

koeficiento. Šios priklausomybės (1 pav.) apskaičiuotos esant pasirinktiems bio-

masės drėgniams w1 = 10%, w2 = 20%, w3 = 30%, w4 = 40%, w5 = 50% bei esant 

pasirinktiems degimui naudojamo oro rodikliams: temperatūra t = 15 °C ir santyki-

nis drėgnis φ = 60%. 

 Iš 1 pav. priklausomybių matyti, kad lemiamą įtaką dūmų rasos taško tempe-

ratūrai turi kuro drėgnis ir oro pertekliaus koeficientas. Degimui naudojamo oro 

rodikliai turi nežymią įtaką deginių rasos taško temperatūrai: 1 pav. parodytų krei-

vių 1 ir 2, kurios apskaičiuotos atitinkamai, kai w = 20%, t = 15 °C, φ = 80% ir  

w = 20%, t = 5 °C, φ = 60%, nuokrypis nuo bazinės kreivės, apskaičiuotos, kai      

w = 20%, t = 15 °C, φ = 60%, neviršija 0,3 °C, kai λ = 1 ir 1,1 °C, kai λ = 3. 
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1 pav. Dūmų rasos taško temperatūros tDr priklausomybė nuo oro pertekliaus koefi-

ciento λ; w – biomasės drėgnis; 1 – priklausomybė, kai w = 20%, oro temperatūra t = 15 °C 

ir santykinis drėgnis φ = 80%; 2 – kai w = 20%, t = 5 °C ir  φ = 60%. 

Fig.1. Dew point temperature tDr as function of the air excess ratio λ; w – biomass 

humidity; 1 – function when w = 20%, air temperature t = 15 °C and air relative humidity  

φ = 80%; 2 – when w = 20%, t = 5 °C and φ = 60%. 

 

Kondensacinio šilumokaičio potencialus energinis efektyvumas. Šilumos 

kiekis, gaunamas prie biomasės deginimo įrenginio sumontuotame kondensacinia-

me šilumokaityje, labai priklauso nuo dūmų ataušinimo temperatūros. 2 pav. paro-

dytas  kondensaciniame šilumokaityje galimos gauti lyginamosios šilumos QDK 

priklausomybė nuo dūmų ataušinimo temperatūros tD1, kai degimui naudojamo oro 

temperatūra t = 15 °C, santykinis drėgnis φ = 60%, oro pertekliaus koeficientas  

λ = 2 (toks oro pertekliaus koeficientas būdingas kietąją biomasę deginantiems 

mažos galios įrenginiams [12]), dūmų pradinė temperatūra tD = 150 °C ir kuro 

drėgnis w1 = 10%, w2 = 20%, w3 = 30%, w4 = 40%, w5 = 50%. 

Grafikuose pateiktos lyginamosios šilumos QDK vertės, kurios gali būti gau-

namos sudeginus 1 kg drėgnos biomasės, kurios sausos masės peleningumas  

nS = 2 %. Šių kreivių lūžio taškai sutampa su atitinkamo drėgnio biomasės dūmų 

rasos taško temperatūromis. Kai dūmai ataušinami iki temperatūrų, aukštesnių už 

rasos taško temperatūrą, gaunamą šilumos kiekį sąlygoja fizinė dūmų šiluma, kuri 

šilumokaityje gaunama dėka papildomo dūmų ataušinimo. Ši papildoma ataušini-

mo šiluma tuo didesnė, kuo sausesnė deginama biomasė, t. y. kuo daugiau degio-

sios masės yra 1 kg sudeginto kuro. 
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2 pav. Kondensaciniame šilumokaityje galimos gauti lyginamosios šilumos QDK pri-

klausomybė nuo dūmų ataušinimo temperatūros tD1; 1 – kai biomasės drėgnis   w = 10%;  

2 – kai w = 20%; 3 – kai w = 30%; 4 – kai w = 40%; 5 – kai w = 50%. 

Fig. 2. Potential comparative heat QDK of condensing heat exchanger as function of 

the flue gas cooling temperature tD1; 1 – when biomass humidity w = 10%;  2 – when  

w = 20%; 3 – when w = 30%; 4 – when w = 40%; 5 – when w = 50%. 

  

 Dūmus ataušinus iki temperatūrų, žemesnių už rasos taško temperatūrą, ši-

lumokaityje išsiskiriančią šilumą sudaro dūmų papildomo ataušinimo fizinė šiluma 

ir dūmuose esančių vandens garų kondensavimosi (slaptoji) šiluma. Dūmus auši-

nant žemiau rasos taško temperatūros daugiau papildomos šilumos gaunama, kai 

deginama drėgnesnė biomasė, nes didėja besikondensuojančios drėgmės kiekis. Tai 

nereiškia, kad deginant drėgnesnę biomasę ir naudojant kondensacinį šilumokaitį 

gaunamas didesnis bendrasis šilumos kiekis: čia kalbama tik apie papildomą šilu-

mą, gaunamą dūmų kondensaciniame šilumokaityje. Bendrasis šilumos kiekis, 

gaunamas deginant drėgnesnę biomasę, mažėja, nes mažesnis paties kuro šilumin-

gumas. Kuro žemutinės degimo šilumos priklausomybė nuo drėgnio išreiškiama 

lygtimi [13]: 

 

  1 2,44w sH H w w    ,     (13) 

 

čia: Hw, Hs – atitinkamai drėgno ir sauso kuro žemutinė degimo šiluma, MJkg
-1

; 

 w – kuro drėgnis, bendrosios kuro masės dalimis. 

 

3 pav. parodyta biomasės, kurios sausosios masės peleningumas nS = 2%, 

žemutinės degimo šilumos priklausomybė nuo kuro drėgnio, išreikšto kuro bendro-

sios masės dalimis. 
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 3 pav. Kuro žemutinės degimo šilumos priklausomybė nuo kuro drėgnio 

 Fig. 3. Net calorific value of the fuel as function of the fuel humidity 

 

 4 pav. parodyta biomasės dūmų kondensacinio šilumokaičio santykinio 

energinio efektyvumo priklausomybė nuo dūmų ataušinimo temperatūros. Šis san-

tykinis efektyvumas apskaičiuotas kaip šilumokaityje galimo gauti papildomo ši-

lumos kiekio  ir atitinkamo drėgnio biomasės žemutinės degimo šilumos santykis. 

Deginimo režimai tokie pat kaip skaičiuojant  2 pav. kreives. 
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4 pav. Kondensaciniame šilumokaityje galimos gauti santykinės šilumos QDS pri-

klausomybė nuo dūmų ataušinimo temperatūros tD1; 1 – kai biomasės drėgnis  w = 10 %;  

2 – kai w = 20 %; 3 – kai w = 30 %; 4 – kai w = 40 %; 5 – kai w = 50 %. 

Fig. 4. Potential relative heat QDS of condensing heat exchanger as function of the flue 

gas cooling temperature tD1; 1 – when biomass humidity w = 10 %; 2 – when  w = 20 %;  

3 – when w = 30 %; 4 – when w = 40 %; 5 – when w = 50 %. 

 

4 pav. kreivės parodo, kiek papildomos šilumos galima gauti dūmų konden-

saciniame šilumokaityje lyginant su šilumos kiekiu, kuris gali būti gautas deginant 

biomasę be kondensacinio šilumokaičio. Šiuose skaičiavimuose neįvertinti pačių 

techninių įrenginių (kondensacinio šilumokaičio, biomasės deginimo įrenginio) 

energiniai rodikliai. 
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Iš 4 pav. matyti, kad dūmus ataušinant iki temperatūrų, aukštesnių už rasos 

taško temperatūrą, dūmų papildomo šilumokaičio galimas santykinis energinis 

efektyvumas sudaro (7–9) % ir mažai priklauso nuo dūmų ataušinimo temperatū-

ros. Dūmus ataušinus iki temperatūrų, žemesnių už rasos taško temperatūrą, kon-

densacinio šilumokaičio galimas santykinis efektyvumas žymiai priklauso nuo dū-

mų ataušinimo temperatūros bei smarkiai didėja didėjant deginamo kuro drėgniui. 

Pagal aukščiau pateiktas matematines priklausomybes gali būti sėkmingai 

sudaromos ir kitokios atitinkamų rodiklių tarpusavio priklausomybės. Čia pateikti 

grafikai parodo, kad prie biomasės deginimo įrenginių įrengus papildomus konden-

sacinius šilumokaičius galima gauti nemenką energinį efektą, ypač deginant drėg-

nesnį kurą. Praktiniam tokių įrenginių panaudojimui prie nedidelės galios augalinės 

biomasės deginimo įrenginių reikia išspręsti nemažai techninių bei technologinių 

tokių šilumokaičių įrengimo ir jų naudojimo klausimų bei atlikti ne tik energinį, bet 

ir techninį ekonominį jų įvertinimą. 

  

Išvados 

 

 1. Lemiamą įtaką dūmų rasos taško temperatūrai turi kuro drėgnis ir oro per-

tekliaus koeficientas. Esant tipiniam kietosios biomasės deginimo oro pertekliaus 

koeficientui λ = 2, deginių rasos taško temperatūra kinta nuo maždaug 44 °C iki 

57 °C, kai kuro drėgnis kinta nuo 10 % iki 50 %. Degimui naudojamo oro rodikliai 

turi nežymią įtaką deginių rasos taško temperatūrai. 

 2. Biomasės deginius ataušinant iki temperatūrų, aukštesnių už rasos taško 

temperatūrą, dūmų papildomo šilumokaičio galimas santykinis energinis efekty-

vumas sudaro (7–9) % deginamo kuro žemutinės degimo šilumos ir mažai priklau-

so nuo dūmų ataušinimo temperatūros. 

 3. Dūmus ataušinus iki temperatūrų, žemesnių už rasos taško temperatūrą, 

kondensacinio šilumokaičio galimas santykinis efektyvumas žymiai priklauso nuo 

dūmų ataušinimo temperatūros, didėja didėjant deginamo kuro drėgniui ir gali siek-

ti (11–28) % kuro žemutinės degimo šilumos, kai kuro drėgnis (10–50) % ir dūmai 

ataušinami iki 40 °C. 
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Liudas Brazdeikis 

 

EVALUATION OF LATENT HEAT OF BIOMASS COMBUSTION FLUE GAS 

 

Abstract 
 

 Quantity of additional heat, that is possible to obtain from condensing heat 

exchangers of vegetable biomass combustion flue gas, is analysed in this paper. 

Method and mathematical equations for evaluation of latent heat of conventional 

biomass combustion flue gas and for evaluation of potential heat efficiency of con-

densing heat exchangers of this flue gas are presented. The potential heat is evalu-

ated here without analysis of processes in the particular installations and their pa-

rameters. 

 Mathematical equations for calculation of humidity and dew point tempera-

ture of conventional biomass combustion flue gas are delivered. Graphs of flue gas 

dew point temperature as function of air excess ratio are calculated and presented. 

It is determined that smoke dew point temperature is most dependent of fuel hu-

midity and air excess, and is few dependent of combustion air thermal properties. 

Comparative (calculated for 1 kg of combusted biomass) and relative (calculated in 

proportion to biomass net calorific value) potential heat efficiency of condensing 

http://redenacionaldecombustao.org/escoladecombustao/arquivos/EDC2007/biomassa/Joseph_Martin_01-Biomass_Combustion.pdf
http://redenacionaldecombustao.org/escoladecombustao/arquivos/EDC2007/biomassa/Joseph_Martin_01-Biomass_Combustion.pdf
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heat exchanger as function of flue gas cooling temperature are calculated and pre-

sented. It is determined that, when smoke cooling temperature is below the dew 

point temperature, potential heat efficiency of condensing heat exchanger at con-

stant air excess ratio is most dependent of fuel humidity and smoke cooling level. 

 According to proposed method and mathematical equations one may calcu-

late other parameters that characterize condensing mode of biomass combustion 

flue gas and may establish relationships of these parameters. 

 Biomass combustion, latent heat, condensing heat exchanger. 
 

Л. Браздейкис 
 

ОЦЕНКА СКРЫТОЙ ТЕПЛОТЫ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ БИОМАССЫ 
 

Резюме 
 

В статье анализируется дополнительная теплота, которую можно полу-

чить из продуктов сгорания растительной биомассы при использовании кон-

денсационных теплообменников. Предложена методика и математические 

выражения для оценки скрытой теплоты продуктов сгорания растительной 

биомассы и для оценки потенциальной энергетической эффективности соот-

ветствующих конденсационных теплообменников. Анализируется энергети-

ческий потенциал и не исследуются процессы и параметры конкретных тех-

нических установок. 

Приведены математические выражения для расчета влажности и темпе-

ратуры точки росы продуктов сгоранея условной биомассы, а также для расче-

та потенциальной теплоты, которую можно получить в конденсационном теп-

лообменнике продуктов сгорания. Расчитаны и представлены графики зависи-

мости температуры точки росы продуктов сгорания от коеффициента избытка 

воздуха. Установлено, что температура точки росы продуктов сгорания в ос-

новном зависит от влажности биомассы и коеффициента избытка воздуха и 

мало зависит от тепловых параметров воздуха, используемого для горения. 

Расчитаны и представлены зависимости потенциальной удельной (расчитанной 

для 1 кг сожжонной биомассы) и относительной (расчитанной как отношение к 

низшей теплоте сгорания) тепловой эффективности конденсационного тепло-

обменника продуктов сгорания от температуры охлаждения дымовых газов. 

Установлено, что при охлаждении продуктов сгорания ниже температуры точ-

ки росы и при постоянном коэффициенте избытка воздуха тепловая эффектив-

ность конденсационного теплообменника в основном зависит от влажности 

топлива и степени охлаждения дымовых газов. 

Согласно предложенной методике и приведенным математическим 

уравнениям можно расчитать и другие показатели, характеризующие конден-

сационный режим продуктов сгорания биомассы, а также определить взаим-

ные зависимости этих показателей. 

 Сжигание биомассы, скрытая теплота, конденсационный теплооб-

менник. 
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