
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

КАФЕДРА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ТА МАШИНОЗНАВСТВА 

 

 

 

 

034-151 
 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
до виконання лабораторних робіт з курсу 

«Паливо і обладнання для його спалювання» 

для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 
6.050601 «Теплоенергетика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано методичною 

комісією напрямку підготовки 

6.050601 «Теплоенергетика» 

Протокол №9 від 30.05.12 р. 
 

 

 

 

 

 

Рівне – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Паливо і 
обладнання для його спалювання» для студентів денної та заочної форми 

навчання спеціальності 6.050601 «Теплоенергетика» / О.П. Костюк, 

І.П.Трофимчук. – Рівне: НУВГП, 2012р. – 36 с. 

 

 

 

 

 

 

Укладачі: 
О.П. Костюк – старший викладач кафедри теплоенергетики та машиноз-

навства 

І.П. Трофимчук – асистент кафедри теплоенергетики та машинознавства 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск – В.М. Стрілець, завідувач кафедри теплоенер-

гетики і машинознавства, доцент, к.т.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Костюк О.П., 2012 

© Трофимчук І.П., 2012 

© НУВГП, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

ЗМІСТ 

 

Вступ_______________________________________________________  3 

Лабораторна робота №1_______________________________________  4 

Лабораторна робота №2_______________________________________  7 

Лабораторна робота №3_______________________________________ 13 

Лабораторна робота №4_______________________________________ 19 

Лабораторна робота №5_______________________________________ 25 

Лабораторна робота №6_______________________________________ 29 

Лабораторна робота №7_______________________________________ 33 

Література __________________________________________________ 35 

 

 

ВСТУП 

 

Паливо є головним джерелом теплової енергії на планеті. Процес горіння 

носить специфічний хімічний характер для кожного виду палива. Цей процес 

є головним для більшості технологій по виробництву будівельних виробів, 

при отриманні гарячих теплоносіїв у системах опалення, при отриманні елек-

тричної енергії та у теплових машинах. Обмеженість запасів палива на пла-

неті та екологічна небезпечність процесу його спалювання приводить до 

необхідності введення енергозберігаючих та екологічно чистих технологій 

отримання енергії. 
Для закріплення теоретичного курсу «Паливо та обладнання для його 

спалювання» передбачається проведення циклу лабораторних робіт, мета 

якого – вивчення фізико-хімічних властивостей твердого палива. 

Для проведення занять студенти діляться на підгрупи; на лабораторних 

роботах студенти знайомляться із вимірювальними приладами, методикою 

проведення досліджень, технікою обробки результатів вимірювань  

В кожній лабораторній роботі наведені мета, основні теоретичні поло-

ження, методика розрахунку експерементальних данних. Після ознайомлення 

з правилами роботи в лабораторії студент з дозволу викладача може присту-

пити до роботи на лабораторному устаткуванні. До початку лабораторного 

занаття студент повинен підготувати протокол виконання лабораторної робо-

ти. До виконання лабораторної роботи студент допускається тільки після 

здачі попередньої лабораторної роботи та перевірки викладачем його знань з 
теоретичних основ та методики виконання чергової лабораторної роботи. Звіт 

повинен мати відповідні таблиці, графіки та висновки. Звіт оформляється 

згідно ДСТУ 3008-95. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 

 

ТЕМА: Приготування проб твердого палива для лабораторних досліджень. 

 

МЕТА РОБОТИ: Визначити показники якості твердого палива, а також 

ознайомитися з основними положеннями методик відбору проб та виділення 

з них лабораторних, потім аналітичних, які регламентовані Державними  

стандартами. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Показники якості твердого палива визначаються за аналітичними проба-

ми, кожна з яких представляє частину лабораторної проби, виділеної за пев-

ними правилами. В свою чергу, лабораторна проба представляє частину 

первинної проби, відібраної від партії палива, яке призначене для дослі-
джень. При цьому партією називають певну кількість палива однієї марки та 

класу, яка надана постачальником та отримана одним споживачем. Партією 

може вважатися й кількість палива, яка відвантажена постачальником за 

зміну або добу. Методика відбору первинних проб для наступного дослі-
дження та виділення лабораторних проб регламентована ГОСТ 10742-71 [1]. 

Первинною пробою називають масу палива, яка представлена сумою всіх 

порцій, які відібрані від партії, яка не підлягала обробці. Порцією називають 

певну кількість палива, яке відібране з одного місця (однієї точки) партії. 
Відбір проб здійснюється від потоку палива в місцях його перепаду, з по-

верхні транспортуючого пристрою або від нерухомого шару палива, яке за-

нурене в транспортний засіб. Відбір проб здійснюють механічним способом. 

Масу порцій, яку відбирають від потоку, приймають залежно від макси-

мального розміру шматків. Маса порцій повинна відповідати значенням, які 
наведені у таблиці 1.1 

Таблиця 1.1 

Залежність маси порції від розміру шматків палива 

 

Максимальний розмір шматків,мм Маса порції, кг не менше 

13 0,6 

25 1,5 

50 2,5 

100 5,0 

125 7,0 

150 9,0 

200 10,0 

300 12,0 
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За максимальний розмір шматків палива приймають розмір вічка сита, на 

якому при просіванні проби надрешітковий залишок становить не більше 5% 

від її маси. Кількість порцій, що відбирають від партії палива, повинне бути 

не менш зазначеного в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 

Залежність кількості порцій палива від маси партії 
 

Маса партії палива,т Кількість порцій, шт.,не менш ніж: 

До 300 15 

300-600 1 порція від кожних 20 т 

Більше 600 30 

 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Обробка первинної проби та виділення з неї лабораторної проби. 

Обробка проб містить у собі послідовні операції дроблення, скорочення, 

подрібнювання та розподіл проби, які здійснюють на відповідному устатку-

ванні. Обробці повинні піддаватися всі відібрані порції, що становлять пер-

винну пробу. Всю первинну пробу подрібнюють до шматків розміром не 

більше 3 мм. Цю масу подрібненого палива називають готовою пробою. Ма-

су готової проби скорочують на механічних скорочувачах. Маса скороченої 
проби розміром 3 мм повинна бути на менш 2 кг. З виділеної частини готової 
проби масою 2 кг на дільнику або скорочувачі виділяють необхідну кількість 

лабораторних проб масою не менш 0,5 кг кожна. Лабораторна проба - це 

частина готової проби, що призначена для лабораторних досліджень. Нею 

може бути кожна із частин, що отримана при розподілі зазначених двох кіло-

грамів готової проби. 

     2. Пакування та маркування готових лабораторних проб.  

     2.1  Банку для транспортування та зберігання готових лабораторних проб 

разом із кришками, матеріалом для опечатування і двома етикетками зважу-

ють на технічних вагах. В банку перекладають виділену лабораторну пробу, 

закривають кришкою та з тим же матеріалом для опечатування знову зважу-

ють. По різниці результатів зважувань визначають масу лабораторної проби. 

Зважування ведуть із точністю до 1 г. 
     2.2  Масу брутто й тари записують на етикетках. Крім того, на етикетках 

вказують: найменування проби (товарна, контрольна, дослідницька); на-

йменування підприємства; марку палива, клас по розміру шматків; номер 

проби та дату її відбору; масу партії, від якої відібрана проба. 

     2.3  В банку з пробою вкладають одну з етикеток, іншу закріплюють на 

зовнішній поверхні банки, після чого банку закривають та опечатують. Банки 

повинні бути щільно закриті, щоб проба зберігала свій первісний стан по 
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вмісту вологи. Етикетки підписуються особою, відповідальною за відбір та 

обробку проб. Отримані проби направляють: 

- одну - у лабораторію для визначення показників якості; 
- другу - на зберігання в якості арбітражної; 
- третю - споживачеві, якщо це обумовлено в договорі з постачальником па-

лива. 

     3. Приготування аналітичних проб. 

     3.1 Аналітичною пробою називають виділену частину, яка доведена до 

повітряно-сухого стану та розмеленої лабораторної проби, призначену для 

експериментального визначення показників якості палива. 

     3.2  Метод приготування аналітичних проб регламентований 

ГОСТ 10742-71 та полягає у підсушуванні лабораторної проби палива при 

температурі 50 або 130°С, здрібнюванні її до часток розміром не більше      

0,2 мм і скороченні до маси не менш 85 г. Банку з лабораторною пробою 

палива, яка має розмір шматочків не більше 3 мм і масу не менш 500 г, огля-

дають, звіряють дані, які зазначені на етикетці та у супровідному документі. 
Пробі привласнюють номер, який проставляють на етикетці та у супровідно-

му документі. Під цим номером проба реєструється в лабораторному журна-

лі. Сюди ж записують наступні відомості про пробу: 

а)  дату надходження проби в лабораторію; 

б) номер і дату супровідного документа, найменування підприємства, марку 

та клас палива, розмір шматків, місце та дату відбору проби; 

в) масу проби брутто, стан закупорювання, перелік показників якості, що 

підлягають визначенню, причину бракування, якщо стан закупорювання не 

відповідає ГОСТ 10742-71. Якщо стан закупорювання відповідає вимогам 

ГОСТ 10742-71, банку із пробою витирають і зважують на технічних вагах з 
точністю ± 1г. 
     3.3  Не відкриваючи банки, пробу перемішують струшуванням. Після цьо-

го, відкривши банку, беруть наважки палива для визначення вмісту робочої 
або лабораторної вологи. Лабораторну пробу висипають на лист із металу, 

що не окислюється, розрівнюють в шар товщиною не більше 5 мм і встанов-

люють в попередньо нагріту сушильну шафу. При повільному підсушуванні 
температуру в шафі підтримують у межах (50±5)°С, при прискореному під-

сушуванні 130±5°С. Тривалість підсушування проби приймають не менш 

зазначеної в таблиці 3. Час підсушування проб починають рахувати з момен-

ту встановлення необхідної температури. Підсушену та охолоджену на повіт-

рі лабораторну пробу подрібнюють у лабораторному млині до проходження 

всієї маси розмеленого палива через сито з отворами 0,2 мм. Розмелену лабо-

раторну пробу скорочують механічними дільниками до маси не менше 85 г. 
При відсутності механічного дільника допускається скорочувати лабораторну 

пробу вручну. У цьому випадку всю пробу висипають на лист розміром 
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700x700 мм, переміщають на конус і натисканням зверху кругом сплющують. 

На отриманий шар палива накладають ґрати з 25-ти квадратними вічками 

розміром 50x50 мм, вдавлюють у шар і вибирають із вічок порції в шаховому 

порядку. Підготовлену описаним способом аналітичну пробу зсипають у 

банку з матеріалу, що не окислюється, і закривають кришкою або пробкою 

для того, щоб забезпечити надійну герметичність. 

Таблиця 1.3 

Тривалість підсушування палива 

 

Найменування  

палива 

Тривалість підсушування, хвилин 

50±50 
0С 130±50 

0С 

Антрацит 120…240 15 

Кам’яне вугілля 120…180 15 

Буре вугілля (Б1) 360…480 60…90 

Буре вугілля (Б2) 300 30 

Буре вугілля (Б3) 240 15 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Що називають партією палива? 

2. За якою пробою визначають показники якості палива? 

3. Дайте визначення лабораторної проби. 

4. Поясніть метод приготування лабораторної проби. 

      5. Методика приготування аналітичної проби. 

      6. Чим відрізняється лабораторна проба палива від аналітичної? 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 

ТЕМА: Визначення теплотворної здатності твердого (рідкого) палива в 

калориметричні бомбі 
МЕТА РОБОТИ: Ознайомитись із стандартним методом знаходження кіль-

кості теплоти, яка виділяється при повному згоранні 1 кг палива. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Теплотворна здатність є основною характеристикою цінності палива. Під 

нею розуміють кількість теплоти, що виділяється з 1 кг палива при його пов-

ному згоранні. Найбільш точний метод визначення теплотворної здатності 
палива є калориметричний. Суть даного методу полягає в тому, що досліджу-

ване паливо за допомогою електричного струму спалюється в атмосфері кис-

ню в особливому пристрої, який називається бомбою. 
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Бомба встановлюється в калориметрі та заповнюється водою. Теплота, яка 

виділяється при згоранні палива, передається через стінки бомби калориметра. 
По кількості прийнятої водою теплоти, розраховується теплотворна здатність 

палива. 
 

КОРОТКИЙ ОПИС ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ 

Установка для визначення теплотворної здатності палива складається з 
таких основних частин: калориметрична бомба, калориметр, ємності, змішу-

вача і термометра Бекмана. Крім цього установка  містить у своєму складі 
балон із киснем і прилад для загвинчування калориметричної бомби. 

Бомба являє собою стакан А із спеціальної кислотостійкої сталі. Верхня 

частина стакана закривається стальною кришкою В, яка фіксується гайкою і 
герметизується гумовим кільцем. Для герметичності край стакану оснащений 

гострим виступом, який при загвинчуванні кришки вдавлюється в свинцеве 

кільце С, яке зароблено у виїмці кришки. В кришці є два наскрізні отвори D 

та Е, що закриваються вентилями 1, 2. В отвір D вставляється трубка F, яка 

призначена для заповнення бомби киснем. Отвір Е призначений для випуску 

продуктів згорання після досліду. 

Наповнення бомби киснем і випуск продуктів згорання здійснюється че-

рез отвори із боків кришки, які закриваються пробками 3 і 4. В середині кри-

шки, ізольовано від її тіла, закріплена стальний дріт К, який має виступ 5 у 

верхній частині і виконує роль електричного контакту. Другим контактом є 

трубка F. Вентиль 1, який закриває канал D, що іде від трубки F, має виступ 

6. Через виступи 5 та 6, за допомогою проводів, бомба приєднується до дже-

рела струму. В нижній частині дріт К звернутий кільцем, в яке вставляється 

чашка із ≈  1 грамом палива, яке досліджується. 

Під час досліду бомба встановлюється в калориметрі N, який являє собою 

нікельовану латунну ємність. 

Калориметр разом із бомбою знаходиться на ебонітовій підставці в ємнос-

ті О з подвійними стінками, які називаються оболонкою. Вона призначена 

для ізоляції калориметра від впливу зовнішнього повітря, а також дозволяє 

здійснити більш закономірний теплообмін приладу з навколишнім середови-

щем. Оболонка являє собою закриту ємність із подвійними стінками, яка 

наповнена водою і має всередині гніздо для установки калориферу. 

Гніздо зверху закривається кришкою, через яку проходить термометр R і 
мішалка S, які закріплюються на стійках. 

Вимірювання температури проводять з точністю до 0,001 ºС за допомогою 

термометра Бекмана. 
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Рис. 1 – Установка для визначення теплотворної здатності палива 

 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ 

Необхідно приготувати брикет палива вагою 1 г, так як необхідно, щоб 

підвищення температури води в калориметрі не перевищувало 3°. Брикет 

палива зважується на аналітичних вагах з точністю до 0,001 г. При приготу-

ванні палива в брикет впресовується тонкий мідний дріт, вага якого визначе-

на раніше. Брикет розміщується в чашку бомби і дріт кінцями закручується 

до труби F і дроту К. 

Якщо неможливо запресувати в брикет проволоку, тоді для спалювання 

палива використовують бавовняну нитку. За допомогою нитки брикет підві-
шується до дроту, який кінцями закручується навколо контактів К, і F. 

Після того, як брикет помістили в чашку і закріпили кінці нитки, в бомбу 

наливають 10 см3
 дистильованої води для більш повного розчинення кислот, 

які утворюються і обережно закручують кришку спочатку від руки, я потім за 

допомогою ключа. 

Далі приступають до заповнення бомби киснем. Для цього відкручують 

пробку 3 і за допомогою мідної трубки приєднують бомбу до балону з кис-

нем. Відкривають вентиль 1 і повільно наповнюють бомбу киснем із балона. 
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При наповненні стежать за стрілкою манометра, не допускаючи різкого під-

вищення тиску. Коли тиск досягне 15-20 атмосфери, закривають спочатку 

вентиль на балоні, потім вентиль 1, від’єднують наповнювальну трубку і 
закривають отвір пробкою 3. Потім встановлюють калориметр в оболонку і 
наповнюють його дистильованою водою, вага якої 3 кг. Заряджену бомбу 

обережно встановлюють, тримаючи за верхні кінці вентилів в калориметр з 
водою, встановлюють в нього мішалку. Потім за допомогою проводів приєд-

нують бомбу до електричної мережі, встановлюють термометр, закривають 

оболонку кришкою, вмикають двигун для приведення в дію мішалки і дають 

3-5 хвилин для вирівнювання температури у всіх частинах системи і присту-

пають до проведення досліду. 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Очистити бомбу і залити до неї 10 мл дистильованої води за допомогою 

піпетки. 

2. Зважити паливо, дріт, закріпити дріт на струмопровідній частині уста-

новки. 

3. Прив’язати до дроту, попередньо зважену, бавовняну нитку, кінці якої 
опускають на дно чашки, тим самим забезпечуючи дотик нитки і палива. 

4. Наповнити бомбу киснем. Інтенсивність підвищення тиску при напов-

ненні 4-5 кг/см2
 в хвилину. 

5. Включити електродвигун і забезпечити роботу мішалки в калориметрі 
із зануреною в ньому бомбою, яка підключена до трансформатора. 

6. Через 5 – 6 хвилин, коли температура води в калориметрі стабілізуєть-

ся, необхідно включити струм для запалювання досліджуваного палива. 

7. Спостерігати за зміною температури в процесі досліду по термометру 

Бекмана. 

8. Після проведення досліду відкрити кришку оболонки, вийняти термо-

метр, відключити проводи і вийняти бомбу. 

9. Обережно відкрутити ковпачок випускного вентиля, випустити газ на 

протязі 4 – 5 хвилин. Розібрану бомбу очищають і просушують. 

 

Дослід поділяється на три періоди: початковий, головний та кінцевий. Ві-
длік температури в початковому і кінцевому періодах необхідні для визна-

чення величини віддачі тепла установкою в початковому стані (спалювання 

палива) і кінцевому (після спалювання). 

В початковому періоді здійснюють одинадцять вимірів температур із точ-

ністю до 0,001°С  через кожні півхвилини (тобто на протязі 5 хвилин). 

Останній одинадцятий вимір необхідно зробити особливо ретельно, так як 

одночасно він і є першою температурою головного періоду, і використову-

ється для визначення підйому температури за дослід. Після одинадцятого 
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заміру температури зразу здійснюють замикання струму, внаслідок чого па-

ливо згорає і теплота, яка виділилась при згоранні палива, передається воді в 

калорифері. В результаті температура води починає швидко підвищуватися. 

Запис температур в головному періоді здійснюється також через кожні пі-
вхвилини. На початку головного періоду температура підвищується дуже 

швидко, потім підвищення сповільнюється і температура досягає максималь-

ного значення, далі вона починає повільно падати. Через швидке підвищення 

температури, її перші значення в головному періоді знімаються із точністю 

до 0,01°С. Головний період закінчується тоді, коли завершується процес пе-

редачі тепла від бомби до води в калорифері. Кінець головного періоду ви-

значається пониженням температури, після досягнення максимального зна-

чення на одну і ту саму долю градуса (табл. 2.1). 

Після встановлення кінця головного періоду знімають ще десять раз зна-

чення температури, які складають кінцевий період. 

Запис температур здійснюють по порядку, який показаний в таблиці 2.1. 

 

         Таблиця 2.1 

 Приклад виконання досліду 

 

Початковий період Головний період Кінцевий період 

№ запису темпер. № запису темпер. № запису темпер. 

0 2,736 10 2,157 23 5,372 

1 2,735 11 2,840 24 5,366 

2 2,734 12 3,410 25 5,360 

3 2,732 13 4,100 26 5,254 

4 2,730 14 4,950 27 2,248 

5 2,728 15 5,280 28 5,236 

6 2,725 16 5,360 28 5,230 

7 2,722 17 5,366 30 5,224 

8 2,720 18 5,370 31 5,219 

9 2,718 19 5,374 32 5,214 

10 2,715 20 5,378   

  21 5,376   

  22 5,374   

  23 5,372   
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ПОРЯДОК ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДУ 

Паливо, яке згоряє віддає певну кількість теплоти калориметру. По кіль-

кості води в калориметру і по підвищенню її температури визначається вища 

теплотворна здатність палива за формулою: 

( ) ( )[ ]
пал

cw

в

р
G

QtttBGQ
1/

12 ⋅−∆±−⋅+= ∑ , (2.1) 

де градккалB
c

/300=∑  – водяний еквівалент калориметра (сума мас 

частин калориметра, яка помножена на відповідну теплоємність). Ця величи-

на постійна для даної установки. 

палG  – вага палива в грамах; 

гGw 2500= – вага води в калориметрі; 

2t  – кінцева температура головного періоду; 

1t  – температура води до спалювання палива (початкового періоду); 

( )rm
vv

vnt ⋅+⋅
−

+⋅=∆ 2
2

/

 – поправка на променевий теплообмін; 

v  – середня величина зміни температури за півхвилинний проміжок в по-

чатковий період (в прикладі 02,736 2,715
0,0021

10
v C

−
= = ); 

/
v  – те саме в головний період ( / 05,372 5,214

0,0158
10

v C
−

= = ); 

m  – кількість проміжків в період підвищення температури більше ніж на      

0,3 °С; 

r  – величина різниці mnr −= ; 

дрGQ 1600/ = – теплота, яка виділилась при згоранні дроту; 

дрG  – вага дроту в грамах. 

Визначення нижчої теплотворної здатності палива. 

В результаті згорання палива, волога, яка утворилася за рахунок згорання 

водню і вологи самого палива, перетворюється в пару. З врахуванням тепла, 

яке затрачається на пароутворення, залежність між 
р

нQ  і р

вQ  має вигляд: 

( )ррр

в

р

н WНQQ +⋅−= 96 , (2.2) 

де рН  - вміст водню в досліджуваному паливі у відсотках по вазі; 
р

W  - вміст вологи у відсотках по вазі. 

Значення 
р

Н  та 
рW  вибираються по даним теплотехнічного аналізу. 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Що розуміють під теплотворною здатністю палива? 

2. Що розуміють під вищою і нижчою теплотворними здатностями палива  

яка залежність між ними? 

3. Чому в калориметричній установці неможливо зразу визначити нижчу    

теплотворність палива? 

4. Будова установки, призначення її основних частин. 

5. Чому необхідно спалювати паливо в чистому кисні під тиском? 

6. Чому необхідно враховувати поправку на променевий теплообмін і як 

 вона визначається? 

7. Що таке водяний еквівалент калориметра і як визначається його величина? 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 

 

ТЕМА: Визначення теплотворної здатності газоподібного палива. 

 

МЕТА РОБОТИ: Ознайомитись із стандартним методом знаходження кіль-

кості теплоти, яка виділяється при повному згоранні 1 м3
 газоподібного па-

лива в калориметрі. 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Визначення теплоти згоряння газоподібного палива виконується за допо-

могою калориметра, принцип дії якого заснований на поглинанні безупинно, 

що протікає потоком води всієї кількості тепла, що виділяється при згорянні 
безперервного струменя випробуваного газу. Нижча теплота згоряння робо-

чої маси газоподібного палива визначається за формулою, 
3

/ дмДж  

                                        

0

( )p к пр

н

C W t t
Q

V

⋅ −
= ,                                          (3.1) 

де 
p

C – середня масова ізобарна теплоємність води, )/(грКДж . 

W – кількість нагрітої води, дм3
. 

к пt та t – відповідно температура води в кінці та на початку нагріву, 0С . 

0V – кількість спаленого газу за нормальних термодинамічних умов, дм3
. 

Визначаємо кількість спаленого газу за нормальних термодинамічних 

умов 
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0

273,15 101,3

273,15 г

V V
t Р

=
+

,                                   (3.2) 

де V – кількість спаленого газу за робочих умов, 3дм . 

гt – температура газу який спалюється, 0С . 

Р – абсолютний тиск газу, кПа. 

                                                надб РРР += ,                                                  (3.3) 

де надР – надлишковий тиск газу, кПа. 

Так як, за допомогою калориметра визначається нижча теплота згоряння 

газоподібного палива, то необхідно ввести поправку на теплоту конденсації 
водяної пари, яка міститься в продуктах згоряння палива. З урахуванням всіх 

виправлень формула для визначення нижчої теплоти згоряння газоподібного 

палива матиме вигляд 

              

0

( ) 2512 273,15 101,3

273,15

p к п кр г
н

C W t t W t
Q

V Р

⋅ − − ⋅ +
= ,                      (3.4) 

 

де 2512 – питома теплота конденсації 1 кг водяної пари, грДж / . 

кW – кількість утвореного конденсату, 3дм . 

 

КОРОТКИЙ ОПИС ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ 

 
Рис. 2 – Установка для визначення теплотворної здатності палива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

Установка для визначення теплоти згоряння газоподібного палива 

складається з газового годинника I, стабілізатора тиску 2, мензурки 3, газово-

го пальника 4, мірного відра 5, калориметра 6, термометрів 7 і 8, напірного 

баку 9, зливального пристрою 10, U-подібного дифманометра 11. 

Проточний калориметр складається з металевих циліндрів 34 та 33, які 
вставлені один в іншій (рис.3). 

 

 
 

1 – трубка для подачі води;  2 – напірний бачок;  3 – трубка; 4 – регулюючий 

вентиль;  5 – термометр;  6,7 – трубки для руху води;  8 – камера змішування;   

9 – горловина;  10 – відвідна трубка;  11 – посудина; 12 – трубка для стоку 

води; 13 – кран; 14,15 – зливні трубки; 16 – трубка для зливу; 17 – газовий 

пальник; 18 – топковий простір; 19 – трубка для руху продуктів горіння;  20 – 

камера; 21 – патрубок; 22 – заслінка;  23 – рукоятка; 24 – термометр; 25 – 

трубка для стоку конденсату; 26 – термометр; 27 – трубка для випуску повіт-

ря; 28 – трубка для зливу води; 29 – регулювальні ніжки; 30 – настановочний 

гвинт; 31 – контроль рівня води; 32 – мензурка; 33 – внутрішній циліндр; 34 – 

зовнішній циліндр; 35 – кожух; 36 – напірний бак; 37 – лійка. 

 

Рис. 3 – Калориметр КЛП-1 
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Весь калориметр розміщений у кожусі 35. Внутрішній циліндр 33 не має 

дна і виконує роль камери згоряння газу який досліджується, газ спалюють за 

допомогою пальника 17. Продукти згоряння піднімаються нагору, потім опу-

скаються по трубах 7, збираються в камері 20 і через патрубок 21 виходять 

назовні. У патрубку 21 розміщена заслінка 22 з рукояткою для регулювання 

швидкості руху продуктів згоряння. Температуру продуктів згоряння tп вимі-
рюють термометром 26. Вода надходить із водопроводу в напірний бак 2, а 

потім по трубці 3 – у калориметр. Кількість води яка подається в калориметр 

регулюється вентилем 4. Надлишок води надходить у секцію напірного бачка 

36 і по трубці 16 зливається в каналізацію. Входячи в калориметр, вода оми-

ває термометр 5, який фіксує її початкову температуру tп , а далі по трубці 7 

надходить у камеру 17, після чого проходить між трубами 6 і нагрівається за 

рахунок теплоти продуктів згоряння палива. Нагріта вода попадає у камеру 

змішування 8, омиває термометр 24, який фіксує її кінцеву температуру (тем-

пературу нагрітої води tк), і по трубці 10 попадає в посудину 11. Переливаю-

чись через верх лійки 37, вода стікає по трубці 12 і через кран 13 направля-

ється в каналізацію або мірне відро для виміру. Трубка 26 призначена для 

стоку конденсату, який утворюється при остиганні парів продуктів згоряння. 

По трубці 27 з калориметра віддаляється повітря. Калориметр встановлений 

на трьох ніжках 29, з настановчими гвинтами 30, для регулювання його у  

вертикальному положенні.  
Газовий годинник складаються з барабана, який знаходиться у кожусі. 

Внутрішній простір барабана розділений перегородками на чотири камери. 

На поверхні барабана під кожною камерою зроблені отвори, цими отворами 

камери з’єднуються із простором між кожухом і стінками барабана. Крім 

того, кожна камера з’єднуються за допомогою отворів із внутрішньою цилін-

дричною камерою. Кожух за допомогою отвору наповнюється водою до пев-

ного рівня, який регулюється водомірним пристроєм 1. Газ підводять через 
штуцер і він надходить у ту з камер, отвір якої перебуває над поверхнею 

води. Внаслідок тиску газу, на стінки камери, барабан повертається по го-

диннниковій стрілці. При повороті барабана з-під води виходить отвір, що 

з'єднує камеру із простором між стінками барабана та кожуха. Через цей 

отвір газ виходить із камери та далі через штуцер направляється до виходу. 

Потім ця камера заповнюється водою, а газ надходить через наступну. При 

одному обороті барабана через годинники проходить об'єм газу, який рівний 

об'єму чотирьох камер. Цей об'єм дорівнює 5 хвилинам. Обертання барабана 

передається стрілці, яка рухається по циферблату. Для нормальної роботи 

годинник повинен бути встановлений в строго горизонтальному положенні за 

рівнем. Температура газу вимірюється термометром, встановленим в один з 
отворів. Тиск газу вимірюється U- подібним манометром. 

Дослідами встановлено, що відношення об'єму повітря,  необхідного для 
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повного згоряння газу у калориметрі, до об’єму газу приблизно дорівнює 7, а 

відношення об'єму продуктів згоряння до об’єму газу - 7,6.  

Маса насичених водяних парів , які надходять із повітрям на спалювання 

1 м3
 газу, гр/м3

  

                                                       ϕ11 7gM = ,                                                  (3.5) 

де ϕ – відносна вологість повітря. 

1g – вміст насиченої водяної пари температурі повітря в приміщенні tп, гр/м3
 

Маса водяної пари, яка виноситься продуктами згоряння з калориметра 

при температурі відхідних продуктів згоряння палива tпр.зг 
                                                  22 6,7 gM = ,                                                (3.6) 

де 2g – вміст насиченої водяної пари температурі відхідних продуктів зго-

ряння палива згпрt . , 3/ мгр . 

Кількість водяної пари, яку отримують при спалюванні газу, 3/ мгр  

                                      ϕ1212 76,7 ggММM −=−= ,                                    (3.7) 

Вища теплота згоряння газоподібного палива, 
3

/ дмДж  

                                         МQQ
р
н

р
в 2512+= ,                                             (3.8)  

Кількість водяної пари у формулу (3.8) підставляється в 3/ дмгр . 

 
Таблиця 3.1 

Вміст насиченої водяної пари в 1м3
 повітря 

 

t, 
0С  

g , 

3/ мгр  

t, 
0С  

g , 

3/ мгр  

t, 
0С  

g , 

3/ мгр  

6 7,09 16 13,66 26 24,4 

7 7,59 17 14,50 27 25,6 

8 8,13 18 15,4 28 27,2 

9 8,62 19 16,3 29 28,7 

10 9,40 20 17,3 30 30,4 

11 10,08 21 18,3 31 32,0 

12 10,67 22 19,4 32 33,8 

13 11,38 23 20,6 33 35,7 

14 12,05 24 21,8 34 37,6 

15 12,83 25 23,0 35 39,6 
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ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Калориметр наповнюють водою, для чого відкривають водопровідний 

кран, а регулюючий вентиль 4 установлюють у такому положенні, щоб із 
трубки 16 вода виливалася безперервним тонким струменем (рис.3). 

2. При незапаленому пальнику пропускають через внутрішній циліндр 33 

установки 20 дм3
 газу, щоб витиснути повітря (інакше можливий вибух). 

3. Запалюють пальник і регулюють потік повітря в ньому таким чином, щоб 

полум'я пальника було світло-зеленим та  досягало висоти близько 5 см. 

4. Запалений пальник встановлюють у внутрішній циліндр 33, який слугує 

камерою згоряння. Для спостереження за процесом горіння газу під пальник 

кладуть дзеркало. 

5.  Витрату води та газу регулюють таким чином, щоб температура вихідної 
води була на 10-12 °С вище температури вхідної води, а температура відхід-

них димових газів,  була як можна ближчою до кімнатної температури. За 

таких умов витримують калориметр 5-6 хвилин, а потім приступають до ви-

конання досліду. 

6. По психрометру, або за допомогою «сухого» та «вологого» термометрів 

визначають відносну вологість повітря. 

7. Записують значення атмосферного тиску та температуру повітря в примі-
щенні лабораторії, температуру та надлишковий тиск газу. 

8. Дослід починають після досягнення максимальної температури води, на 

виході із калориметра. 

9. У момент, коли стрілка газового годинника доходить до позначки 0, швид-

ко перекидають трубку 14 у мірне відро, а під трубку 25 ставлять мірний 

циліндр для збору конденсату. 

10.  Через кожні півоберта стрілки газового годинника записують температу-

ру вхідної та вихідної води, а також температуру відхідних димових газів . 

11. Дослід закінчують після спалювання 20 дм3
 газу (6 обертів стрілки газо-

вого годинника). Для цього в момент наближення стрілки годинника до нуля 

швидко виймають циліндр із конденсатом і трубку 14 з мірного відра. Потім 

виміряють кількість конденсату Wк та кількість нагрітої води W. 

12. Дані досліду заносять у таблицю та за формулою (3.4) визначають нижчу 

теплоту згоряння газу. 

13. Користуючись таблицею 3.1 знаходять вміст насиченої водяної пари, при 

даній температурі навколишнього повітря tпов в 1 м3
 повітря. Потім по фор-

мулі (3.5) визначаємо масу насичених водяних парів , що надходять із повіт-

рям для спалювання 1 м3
 газу. 

14. За формулою (3.6), користуючись таблицею 3.1, визначаємо масу водяної 
пари , яка виноситься продуктами згоряння газу з калориметра при темпера-

турі tпр.зг 
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15. За формулою (3.7) визначають кількість водяної пари, яку отримують при 

повному спалюванні газу 

16. За формулою (3.8) визначають вищу теплоту згоряння газу 

  

Таблиця 3.2 

Результати дослідів і розрахунків 

 

Pб,  

Па 
Pнад,  

Па 

tс, 
0С  

tм, 
0С  

tн, 
0С  

tк, 
0С  

tг, 
0С  

tпр.зг, 
0С  

tпов, 
0С  

W , 
3дм  

кW , 
3дм  

V , 
3дм  

 
  

 

 
     

   

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Будова установки, призначення її основних частин. 

2. Будова Калориметр КЛП-1 та призначення його основних частин. 

3. Яким чином визначають нижчу та вищу теплоту згоряння газоподібно- 

 го палива? 

4. Яким чином визначають кількість водяної пари, яку отримують при  

спалюванні газу? 

5. Чому необхідно виконувати продування внутрішнього циліндра лабора- 

торної установки? 

6. Яким чином регулюють витрату води та газу в установці? 

7. Чому рівне відношення об'єму повітря до об’єму газу, та відношення  

об'єму продуктів згоряння до об’єму газу при повному згорянні одиниці  
об’єму газу у калориметрі? 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 

 

ТЕМА: Визначення вологості твердого палива. 

 

МЕТА РОБОТИ: Вивчення та практичне освоєння стандартних методів екс-

периментального визначення вологості твердого палива.  

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

У твердому паливі міститься внутрішній і зовнішній баласт, котрий зни-

жує його питому теплоту згорання. 

Зовнішня волога Wз, як правило, знаходиться на поверхні палива і для її ви-

далення паливо достатньо витримати на повітря, температура якого 20-30 °С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

Робоча вологість Wр складається із зовнішньої і гігроскопічної вологи, 

остання залежить від пористості палива та визначається лабораторно. 

Всі методи визначення вмісту вологи в твердому паливі поділяють на дві 
групи: прямого та непрямого визначення. Методи прямого визначення засно-

вані на висушуванні наважки палива при температурі 105-110
0С та визна-

ченні маси або об’єму  вологи, яка виділяється із палива. В першому випадку 

наважки палива поміщають у скляну трубку, яка в свою чергу встановлена в 

трубчастій електричній печі. Вологу, яка виділяється при нагріванні палива, 

транспортують потоком інертного газу (вуглекислоти, азоту) в поглинальні 
ємності. Далі спостерігають за збільшенням маси поглинальнихємностей. 

Збільшення маси ємності, віднесеної до маси наважки палива, вираженої у 

відсотках, і є вологість маси палива, яка досліджується.. 

При визначенні вологи прямим об'ємним методом наважки палива перено-

сять в ємність з органічною рідиною, , яка не змішується з водою та має тем-

пературу кипіння вище 100
0С. (ксилол, толуол, бензин). Вміст ємностей 

нагрівають до кипіння. В результаті одержану суміш пари води та легко-

кип’ячої рідини, відводять в холодильник для конденсації. Далі конденсат 

суміші надходить до гранульованого приймача в якому рідини відділяється. 

Завдяки цій властивості суміші є можливість легко визначити об´єм конден-

сату води, який входив до складу наважки палива. Об'ємну кількість вологи 

перераховують в масові одиниці, і як в першому випадку, відносять до маси 

початкової наважки палива. 

Непрямі методи визначення вологи засновані на видаленні вологи вису-

шуванням і визначенні її кількості за зменшенням наважки або на вимірі 
деяких фізичних властивостей палива, які перебувають в прямій залежності 
від вологості (діелектричні властивості, теплопровідність та ін.). На практиці 
виробничих і науково-дослідних лабораторій для визначення вмісту вологи в 

твердому паливі використовують метод висушування наважки палива в су-

шильній шафі до постійної маси. Методика визначення регламентована 

ГОСТ 11014-81. 

 

КОРОТКИЙ ОПИС ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ 

Лабораторна установка складається з муфельної печі 2 в поду якої розмі-
щено  нагрівальний елемент 3. В муфельній печі розміщуються ємності з про- 

бами палива 1, температура в печі контролюється за допомогою термопар 5 і 
6, які підключені до багатоканального потенціометра 4. Маса наважки проби 

палива до та після висушування контролюється за допомогою шкали 8 аналі- 
тичних ваг 7, до складу яких входить зрівноважувач 9. 
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Рис. 4 – Схема установки 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Визначення вологості в лабораторних пробах твердого палива (з розміром 

часток палива 0…3 мм). 

При визначенні вмісту вологи в пробі палива з розміром часток 0...3 мм воло-

гу вважають робочою (позначають Wр), якщо зміна первісної маси проби не 

перевищує 0,5% і з моменту приготування проби до її надходження в  лабо-

раторію пройшло не більше 12 годин. В інших випадках вологу вважають 

лабораторною (позначають Wл ). Існує два методи визначення вологи в лабо-

раторній пробі палива: основний та прискорений. 

      1.1 Визначення вологи за основним стандартним методом. 

Метод заснований на висушуванні наважки палива в сушильній шафі при 

температурі 105-110 
0С та обчисленні втрати маси палива. 

     1.1.1 Лабораторну пробу палива, яка відібрана згідно з ГОСТ 10742-71, 

при закритій кришці банки, ретельно перемішують струшуванням. Після 

цього відкривають банку і з різної глибини з двох-трьох місць відбирають в 

попередньо зважені стаканчики дві наважки палива по (10+1,0) г кожна. 

     1.1.2 Шар палива розрівнюють легким струшуванням стаканчика, закри-

вають стаканчик кришкою та зважують на електронних вагах з точністю до 

0,002г. 
     1.1.3 Зважені стаканчики ставлять в попередньо нагріту до температури 

105-110
0С сушильну шафу. Одночасно встановлюють не більше ніж шість 

стаканчиків. Після установки кришки стаканчиків повинні бути відкриті (або 
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зняті). Тривалість просушування наважки палива при заданій температурі 
повинна бути при аналізі, 60 хв. 

     1.1.4 Після висушування стаканчики з наважками закривають кришками, 

виймають із сушильної шафи, охолоджують на повітрі протягом 2-3 хв, потім 

охолоджують в ексикаторі до кімнатної температури. Тривалість охолоджен-

ня не повинна перевищувати 20 хв. Охолоджені наважки зважують. 

Проби палива нових і малодосліджених родовищ, а також проби про-

дуктів мокрого збагачення палива піддають контрольним просушуванням. 

Контрольні просушування здійснюють до моменту, коли різниця між попе-

редніми зважуваннями не буде менше 0,01 гр. Тривалість кожного контроль-

ного просушування 30 хв. Якщо маса наважки після чергового контрольного 

просушування збільшиться, то для розрахунку приймають масу, зафіксовану 

попереднім зважуванням. Проводити контрольні просушування з початковим 

висушуванням інших наважок палива в одній сушильній шафі не допускаєть-

ся. Результати аналізу занотувати до таблиці 4.1. 

1.2 Визначення вологи за прискореним стандартним методом. Суть мето-

ду полягає у висушуванні наважки палива в сушильній шафі при температурі 
(140±5)

0С та обчисленні втрати маси. 

      1.2.1 Відбір наважок палива з лабораторних проводять так само, як і в 

основному методі.  
      1.2.2 Сушильну шафу нагрівають до 160...165

0С при відкритих вентиля- 

ційних заслінках. Стаканчики з наважками та кришки встановлюють на по-

лицю сушильної шафи так, щоб частина отворів в полиці залишалася відкри-

тими. Полицю зі стаканчиками встановлюють в сушильну шафу та вміст 

стаканчиків висушують при температурі (140±5)
0С. 

       1.2.3 Тривалість просушування повинна бути, хв: 

-. кам’яне вугілля, антрацити та горючі сланці – 20; 

-. продукти мокрого збагачення сланців – 30; 

-. буре вугілля різних родовищ – 40-50. 

      1.2.4 Після висушування стаканчики з наважками палива закривають 

кришками, виймають з шафи разом з полицею, охолоджують на повітрі про-

тягом 2-3 хв, а потім охолоджують в ексикаторі до кімнатної температури, 

але не більше 20 хв. Охолодженні наважки зважують. При визначенні вмісту 

вологи за прискореним стандартним методом контрольних просушувань не 

треба робити. Результати аналізу занотувати до таблиці 4.1. 

     2. Визначення вологості в лабораторних пробах твердого палива (з розміром 

часток палива 0…0,2 мм). 

     2.1 Визначення вологи за основним стандартним методом. 

Метод заснований на просушці наважки палива в сушильній шафі при темпе-

ратурі 105...110
0С та обчисленні втрати маси палива. 
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     2.1.1 При визначенні вмісту аналітичної вологи (яку позначають Wа) про-

бу палива з розмірами часток 0...0,2 мм, яка приготовлена згідно ГОСТ16479- 

70, ретельно перемішують і на глибині з двох-трьох місць відбирають в попе-

редньо зважені стаканчики дві наважки палива по (1+0,1) г кожна. Зважують 

на електронних вагах з точністю до 0,0002 г. 
     2.1.2 Сушильну шафу при відкритих вентиляційних заслінках нагрівають 

до 105...110
0С. На полицю встановлюють стаканчики з наважками палива, 

знімають або залишають напіввідкритими кришки стаканчиків, після чого 

полицю зі стаканчиками встановлюють в сушильну шафу. В сушильну шафу 

одночасно ставлять не більше двадцятьох стаканчиків з наважками палива. 

Наважки палива при температурі 105...110
0С висушують: 

30 хв - при аналізі кам'яного вугілля і горючих сланців; 

60 хв - при аналізі бурого вугілля і продуктів мокрого збагачення палива. 

Час висушування вважають із того моменту, коли температура в сушильній 

шафі, яка зменшилася внаслідок встановлення стаканчиків з наважками па-

лива знов не досягне 105... 110
0С. 

     2.1.3 Після закінчення часу висушування стаканчики з наважками палива 

закривають кришками, виймають із сушильної шафи разом із полицею, охо-

лоджують на повітрі протягом 2-3 хв, а потім і в ексикаторі до кімнатної 
температури, але не більше 20 хв, далі - зважують. 

Проби палива нових та малодосліджених родовищ, а також проби продуктів 

мокрого збагачення палива піддають контрольним просушуванням. Контро- 

льні просушування здійснюють до моменту, коли різниця між попереднім і 
черговим зважуванням не стане менше 0,001 г або не буде відзначене збіль-

шенням маси наважки палива. Тривалість кожного контрольного просушу-

вання - 30 хв. Якщо зменшення маси наважки палива після чергового кон-

трольного просушування не перевищує 0,001 г, аналіз закінчують, а для 

підрахунків приймають результати останнього зважування. При збільшенні 
маси наважки палива для підрахунку приймають результати попереднього 

зважування. Проводити контрольне просушування з первинним висушуванням 

інших наважок палива в сушильній шафі не допускається. Результати аналізу 

занотувати до таблиці 4.1. 

     2.2 Визначення вмісту аналітичної вологи в твердому паливі за прискоре-

ним стандартним методом. 

Метод заснований на висушуванні наважки палива в сушильній шафі при 

температурі (140±5
0С) та обчисленні втрати маси. 

    2.2.1 Відбір наважок палива з аналітичної проби здійснюють так само, як і    
в основному методі визначення. 

    2.2.2 Сушильну шафу нагрівають до 140...145
0С при відкритих вентиляцій-

них заслінках. Стаканчики, з наважками встановлюють на полицю 
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шафи з таким розрахунком, щоб частина отворів полиці залишалася відкри-

тою. Кришки знімають зі стаканчиків або встановлюють в напіввідкритому 

положенні. Полицю зі стаканчиками встановлюють до сушильної шафи і 
вміст стаканчиків висушують при температурі (140±5

0С). 

Тривалість просушування, хв: 

- кам'яного вугілля, антрацитів та продуктів збагачення їх вологою-5; 

- бурого вугілля – 20. 

    2.2.3 Наприкінці просушування стаканчики з наважками палива закривють 

кришками та разом з полицею виймають із сушильної шафи, охолоджують на 

повітрі протягом 2-3 хв, а потім охолоджують в ексикаторі до кімнатної тем-

ператури, але не більше 20 хв, далі - зважують. При визначенні аналітичної 
вологи за прискореним стандартним методом контрольних просушувань не 

проводять. Результати аналізу занотувати до таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 

Визначення вологи в аналітичній пробі палива за основним (прискореним) 

методом (дослідження проводити за двома наважками палива) 

 

№ 

нава
ж-

ки 

 

Години, 

год 

Маса, гр Маса після     

висушування, гр 

Стаканчика Стаканчика 

з наважками 

Наважки Кон-

трольна 

Кон-

трольна 

1       

2       

Сер.       

 

ПОРЯДОК ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

1. Зовнішня волога, волога повітряно-сухого палива: 

                                                    %100
1

21 ⋅
−

=
m

mm
W ,                                      (4.1) 

де 1m  та  2m  –  відповідно маса наважки палива до висушування та після 

висушування, гр. 

Розрахунки проводять для двох проб палива, а після цього визначають се-

реднє значення вологості палива. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

       1 В чому полягає сутність прямих методів визначення вмісту вологи в 

твердому паливі? 

       2. Які Вам відомі непрямі методи визначення вологи в твердому паливі?  

       3. Який метод визначення вологи в твердому паливі Ви використовуєте 
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при виконанні лабораторної роботи? 

       4. Проаналізйте стандартні методики визначення вмісту вологи в лабора- 

торній пробі твердого палива.  

         5. Проаналізйте стандартні методики визначення вмісту вологи в аналі- 
тичній пробі твердого палива.  

         6. При яких температурах видаляється зовнішня та гігроскопічна волога? 

         7.  Що таке баласт, зовнішня і робоча вологість палива? 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 

 

ТЕМА: Визначення зольності твердого палива. 

 

МЕТА РОБОТИ: Освоїти методику визначення зольності деяких видів твердого 

палива (бурого, кам'яного вугілля, антрациту, горючих сланців) та придбати 

навички у практичному виконанні аналізу. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Зольність палива є однією з основних характеристик його якості. Дані про 

зольність враховуються інженерами при плануванні поставок товарного па-

лива, вони ж і приймаються за вихідні при проектуванні установок, які 
працюють на твердому паливі. 

Всі види твердого палива містять в собі мінеральні речовини, які перева-

жно не мають хімічних зв'язків з органічною масою палива і є її механічними 

домішками. Але невелика частина мінеральних речовин входить до складу 

органічної маси палива і утворює з нею хімічні зв'язки. Такими, зокрема, є 

гумати - солі органічних (гуминових) кислот. При згорянні палива мінеральні 
сполуки піддаються перетворенням. Одні з них розкладаються та утворюють 

при цьому нові сполуки, інші - вступають у взаємодію з компонентами пали-

ва або киснем повітря. В результаті цих взаємодій утворюється мінеральний 

залишок, склад якого відрізняється від складу вихідних мінеральних речовин 

палива. Цей залишок і має назву зола, отже золою називається залишок, який 

утворюється при спалюванні певної проби палива. Зола у твердому паливі 
може бути первиною і вторинною. Первинна зола утворюється при згоранні 
палива, в склад якого входять різні мінеральні домішки. Вторинна зола утворю-

ється із сторонніх мінеральних домішок, отриманих паливом в процесі добуван-

ня, транспортування та зберігання. Зольність палива є однією з основних ха-

рактеристик його якості. Дані про зольність враховуються інженерами при 

плануванні поставок товарного палива, вони ж і приймаються за вихідні при 

проектуванні установок, які працюють на твердому паливі. 
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Кількість золи залежить від виду та якості палива а також від вихідного 

складу мінеральних домішок. Разом з тим, на вихід золи значно впливають  

умови озолення наважок палива, яке досліджують. При проведенні аналізу 

визначення зольності твердого палива необхідно дотримуватися певних умов 

проведення досліджень: 

1 Озолення варто робити при температурі не вище 830
0С. Більш високу тем-

пературу озолення - 850
0С приймають лише при аналізі горючих сланців, 

щоб забезпечити повний розклад карбонатів; 

2 При озоленні не припустима поява полум'я, оскільки при полуменевому 

горінні відбувається віднесення часток палива , що не догоріли, які в свою 

чергу містять мінеральні речовини; 

3 Зола, яка утворилася, повинна бути прожарена до постійної маси або до 

рівномірної її зміни. Рівномірне, протягом певного часу, зменшення зольного 

залишку відбувається за рахунок поступового вигорання вуглецю. Рівномірне 

збільшення маси зольного залишку відбувається за рахунок хімічних пере-

творень, а саме: закисні форми заліза перетворюються в окисні. Рівномірність 

зміни маси зольного залишку встановлюється контрольним прожарюванням. 

Методика визначення зольності бурого та кам'яного вугілля, антрациту та 

горючих сланців регламентована ГОСТ 11022-75. Стандартом передбачено 

три методи: 

1) повільного озолення в муфельній печі; 
2) швидкого озолення в муфельній печі з природною тягою;. 

3) швидкого озолення з подачею кисню до муфельної печі. 
 

КОРОТКИЙ ОПИС ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ 

Лабораторна установка складається з муфельної печі, яка має електрич-

ний обігрів (рис.4) що забезпечує рівномірне її нагрівання до температури 

1000°С. Для проведення прискореного озолення із природною вентиляцією 

муфельна піч повинна мати витяжну трубу з зовнішнім діаметром 20 – 22 мм 

та товщиною стінки 1,5-2 мм, яка має бути розташована в задній стінці нижче 

отвору для термопари, та виступати над корпусом муфельної печі на 30 мм. 

Для проведення прискореного озолення з подачею кисню муфельна піч по-

винна мати отвір у нижній частині задньої стінки для розміщення в ньому 

трубки діаметром 10-12 мм. Трубка металева з жаровитривкої сталі довжи-

ною 350 мм і з зовнішнім діаметром 10-12 мм та товщиною стінки 1,5-2 мм 

для подачи кисню в муфельну піч. Поверхня трубки має бути перфорована 

отворами діаметром 1,5 мм. 
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ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

      1. Попередньо прогартований тигель, при температурі 900°С,  який 

зберігається в ексикаторі з осушуючою речовиною, зважують на вагах з точ-

ністю до 0,0002 г. 
      1.1 Із аналітичної проби палива, яка приготована згідно з ГОСТ 1647070, 

беруть наважку масою (1±0,1) гр  та легким струшуванням розподіляють її 
рівним шаром по дну тигля. 

     1.2 Тигель з наважкою зважують на вагах з точність до 0,0002 г. Масу 

пустого тигля та масу з наважкою занотовують до таблиці 5.1. Аналіз золь-

ності кожної аналітичної проби виконують за двома наважками. Другу 

наважку беруть в тій же послідовності як і першу. 

        1.3 Визначення зольності твердого палива методом повільного озолення. 

        1.3.1 Тиглі з наважками проби палива встановлюють в холодну муфельну 

піч. Для озолення кам’яного вугілля та антрацитів температуру муфельної 
печі збільшують протягом 30 хв до 500

0С та протягом наступних 30…60 хв – 

до 800-830
0С. Для озолення бурого вугілля та сланців початкову температуру 

муфельної печі збільшують протягом 30 хв до 250
0С, та протягом наступних 

30 хв до 500
0С та ще протягом 1 години – до 800-830

0С. При досягнення вка-

заної температури зольний остаток, що утворився прогартовують в закритій 

муфельній печі: 
- при озоленні кам’яного вугілля – 1,5 години; 

- бурого вугілля та сланців – 1 годину.  

Час прогартування рахують з моменту досягнення необхідної температури в 

просторі печі (800 – 830
0С). 

      1.3.2 Наприкінці вказаного часу прогартування тиглі з зольним залишком 

виймають з муфельної печі. Охолоджують на повітрі до кімнатної температу-

ри та зважують. 

       1.3.3 Здійснюють контрольне прогартування тиглів з зольним залишком 

протягом 30 хв та підраховують зміну маси. Якщо данні зміняться ( в сторону 

збільшення або зменшення) менш ніж на 1 мг, то випробування закінчують і 
для розрахунку приймають останнє значення маси. При зміни маси на 1 мг та 

більше здійснюють додаткове контрольне прожарювання протягом 30 хв 

кожне поки зміна маси за двома зваженнями не стане менше 1 мг. Результати 

дослідів занотовують до таблиці 5.1. При визначенні зольності методом по-

вільного озолення можна встановлювати тиглі в заздалегідь нагріту піч до 

300 0С, що значно скоротить час проведення аналізу. 

       1.4 Визначення зольності твердого палива методом прискореного озолен-

ня з природною вентиляцією робочого простору. 

       1.4.1 При озоленні наважок палива, муфельну піч нагрівають до темпера-

тури 850…870
0С. 
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       1.4.2 Тиглі з наважками палива встановлюють на край поду муфельної 
печі і в такому положенні витримують при озоленні кам’яних вугіль та ан-

трацитів – 3 хв, горючих сланців – 5 хв. 

       1.4.3 Тиглі пересувають тигельними щипцями в піч зі швидкістю не біль-

ше ніж 2 см/хв. і далі закривають двері. Температура в робочому просторі 
печі та тривалість прожарювання зольного залишку мають відповідати зна-

ченням: 

- кам'яне вугілля, антрацит – 30 хв, при температурі в печі 800…830
0С; 

- буре вугілля – 25 хв, при температурі в печі 800…830
0С; 

- горючі сланці – 25 хв, при температурі в печі 850…875
0С; 

Час прогартування треба рахувати після того, як температура в муфельній 

печі, після встановлення тиглів з пробами, досягне знову 800
0С. Результати 

дослідів занотовують до таблиці 5.1. При використанні описаного методу 

озолення згідно з ГОСТ 1022-75 не передбачено проведення контрольних 

прогартувань. Однак щоб уникнути можливих помилок при аналізі зольний 

залишок після основного прогартування необхідно піддавати контрольним 

прогартуванням. Тривалість прогартування 15 хв. 

 

Таблиця 5.1 

Визначення зольності в аналітичній пробі палива за основним (прискореним) 

методом (дослідження проводити за двома наважками палива) 

 

№ 

нава
ж-

ки 

Маса, гр Маса після     

прожарювання, гр 

Тигля Тигля 

з наважками 

Наважки Кон-

трольна 

Кон-

трольна 

1      

2      

Сер.      

 

ПОРЯДОК ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

1. Зольність аналітичної проби палива 

                                                  %100
12

13 ⋅
−

−
=

mm

mm
A

a
,                                       (5.1) 

де 1m , 2m  та  3m  –  відповідно маса прогартованого тигля, маса тигля з про-

гартованою пробою палива та маса тигля з зольним залишком, гр. 

Зольність за кожною пробою визначають паралельно за двома наважками. За 

кінцевий результат приймають середнє арифметичне двох паралельних ро-

зрахунків. 

      2. Зольність сухої проби палива 
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                                               %100
100

100
⋅

−
=

а

аc

W
AA ,                                       (5.2) 

де а
W  – вміст вологи, (визначено в лабораторній роботі №4) в аналітичній  

масі проби палива, %. 

        3. Зольність робочої проби палива 

                                                      
а

р
aр

W

W
AA

−

−
=

100

100 ,                                         (5.3) 

де р
W  – вміст вологи, (визначено в лабораторній роботі №4) в робочій масі  

проби палива, %. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Що таке баласт палива? 

2. Що називається золою? 

3. Які речовини входять до складу золи? 

4. Як зола впливає на якість палива і його характеристики?. 

5. Склад твердого та рідкого палива. 

6. При яких умовах утворюється зольний залишок? 

7. Які фактори впливають на кількість золи, яка міститься в паливі? 

8. Умови проведення аналізу на визначення зольності твердого палива. 

9. Які Ви знаєте стандартні методики визначення зольності палива? 

     10. Яку пробу палива (аналітичну або лабораторну) використовують при 

     визначенні зольного залишку? 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 

 

ТЕМА: Визначення виходу летких горючих речовин в твердому паливі. 
 

МЕТА РОБОТИ: Освоїти стандартну методику визначення летких горючих 

речовин в твердому паливі та придбати навички у практичному виконанні 
аналізу. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Вихід летких горючих речовин - важлива технічна характеристика палива, 

яка дає уявлення про часткове його розкладанні при нагріві. Під дією високих 

температур нестійкі вуглеводневі комплекси, що входять до складу палива, 

розщеплюються на простіші сполуки; при цьому виділяються газоподібні і 
пароподібні сполуки та легкозаймисті горючі продукти розкладання, леткі 
палива. Процес термічного розкладу палива в залежності від температури 

можна розділити на три стадії: 
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1) розкладання до 300
оС називають бертинуванням, при цьому отримують 

твердий залишок - бертинат. При бертинуванні виділяється невелика кіль-

кість малоцінного газу (в основному СО2, СО, невелика кількість Н2 та вугле-

воднів) та пірогенетичної води; 

2) розкладання при 450...550
оС називають напівкоксуванням, в результаті 

утворюється твердий залишок - напівкокс. На цій cтaдії виділяється основна 

кількість горючого газу та смоли, а також збільшується вихід пірогенетичної 
води; 

3) розкладання при 700... 1100
оС називають коксуванням, твердий залишок 

коксом. На цій стадії завершується процес виходу летких горючих речовин. 

Tвepдий залишок складається практично з вуглецю та негорючих мінераль-

них домішок.  

Вихід лeтких горючих речовин характеризує реакційну здатність палива, а 

саме здатність до займання. Вихід летких речовин залежить від виду твердо-

го палива, а також від умов нагріву та температури прожарення. Стандарт-

ний метод (ГОСТ 6382 - 80) визначення виходу летких речовин заснований 

на нагріванні наважки палива в порцеляновому або кварцовому тиглі, закри-

тому кришкою, при температурі 840...860
0С  протягом 7 хвилин та визначенні 

виходу летючих речовин по різниці між загальною втратою маси палива та за 

рахунок випару вологи. 

При визначенні виходу летких речовин в кам'яному вугіллі та антрациті з 
метою їх класифікації зольність проб що досліджуються не повинна переви-

щувати 10%. При більш високій зольності проби піддають збагаченню. Вихід 

летких речовин в пробах концентрату та товарного вугілля, які використову-

ють у незбагаченому вигляді, визначають без попереднього збагачення. 
Наважки бурого вугілля перед визначенням брикетують, якщо попередньо 

встановлено, що вихід летючих речовин в аналітичній масі проб більше 20%, 

а леткий залишок порошкоподібний або злиплий. Наважки антрациту та 

кам'яного вугілля з виходом летючих речовинменш ніж 20% перед визначен-

ням не брикетують. 

Нелеткий залишок, який одержано після визначення виходу летких ре-

човин класифікують в залежності від зовнішнього виду: 

- порошкоподібний – вся маса залишку представляє дрібний порошок; 

- злиплий – при легкому натиску розсипається в порошок; 

- слабоспіклий – при легкому натисканні розсипається на окремі шматочки; 

- спечений, нерозплавлений – для розколювання на окремі шматочки необ-

хідно прикласти зусилля; 

- сплавлений, не спучений – плаский корж зі сріблястим металевим блиском 

на поверхні; 
- сплавлений,спучений – залишок зі сріблястим металевим блиском поверхні 
висотою не менш 15мм ; 
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- сплавлений, сильно спучений – залишок зі сріблястим металевим блиском 

поверхні висотою більше15мм. 

- сплавлений,сильно спучений – залишок зі сріблястим металевим блиском 

поверхні висотою більше 14мм. 

 

КОРОТКИЙ ОПИС ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ 

Лабораторна установка складається з муфельної печі, яка має електрич-

ний обігрів (рис.4) що забезпечує рівномірне її нагрівання до температури 

1000°С. Муфельна піч має отвір в передній стінці для видалення летких ре-

човин, а в задній – для встановлення термопари. Для розміщення проб палива 

використовуються порцелянові тиглі, згідно ГОСТ 9147-80, високої форми з 
притертими кришками. Нові тиглі та кришки повинні бути пронумеровані, 
прогартовані до постійної маси та зберігатися в ексикаторі з осушуючою 

речовиною (сірчана кислота, кальцій хлористий двохводний або плавлений, 

силікагель). 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

      1. На аналітичних вагах зважують вагове скло (або аркуш фольги роз-
міром 50x50 мм). Аналітичну пробу палива, приготовлену за ГОСТ 16479- 

70, перемішують у відкритій банці шпателем або ложечкою. На повну глиби-

ну банки та на різній глибині із двох-трьох місць беруть на вагове скло 

наважку масою (1±0,01 г). Наважку переносять в матрицю пресу, вставляють 

пуансон і стискають гвинтом до одержання брикету (виконується при попе-

редньому брикетуванні проби палива). 

       2. Тигель для дослідження разом із кришкою зважують на аналітичних 

вагах, в нього переносять отриманий брикет або взяту із двох-трьох місць 

перемішану аналітичну пробу палива, та знову зважують. По різниці зва-

жувань визначають фактичну масу наважки палива яке досліджують. Зва-

жування порожнього тигля та тигля із брикетом палива або тигля з пе-

ремішаною аналітичною пробою палива ведуть з похибкою не більше 0,2 мг 
(з точністю 0,0002г). Результати зважувань записують у таблицю 6.1.  

       3. Перевіряють правильність установки термопари в муфельній печі. Га-

рячий спай термопари повинен перебувати на відстані 10-20 мм від поду печі 
та знаходитися в зоні максимальної стійкої температури 840...860

0С та не 

заважати установці підставки з тиглями.  

       4. Муфельну піч, приготовлену для виконання лабораторної роботи, 

нагрівають до температури 860
0С. Тиглі з наважками вугілля (у вигляді по-

рошку або брикетів), з закритими кришками, встановлюють на підставці. 
Взявши підставку щипцями, швидко вносять в піч і встановлюють в зоні 
стійкої температури та закривають дверцята печі і нагрівають протягом 7 хв. 
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       5. Тиглі в закритій печі витримують протягом 7 хв, фіксуючи температуру 

в зоні розміщення тиглів щохвилини. Результати спостережень вносять до 

таблиці 6.1. Дослідження проводити за двома наважками. 

       6. Перший (нульовий) запис температури роблять відразу після установки 

підставки та закриття дверцят печі. Температура, яка знизилася при установці 
тиглів в піч, повинна знову досягти 840...860

0С не більш ніж за 3 хв. Якщо 

наприкінці третьої хвилини температура печі не досягає заданого значення, 

дослід бракується та випробування повторюється. 

       7. Після закінчення 7 хв підставку з тиглями виймають із печі, та охо-

лоджують тиглі спочатку близько 5 хв на повітрі, а потім в ексикаторі до 

кімнатної температури. Тиглі в ексикатор переносять щипцями, при цьому 

кришки не знімають. Охолоджені тиглі зважують, звільняють від нелеткого 

залишку та дають характеристику цьому залишку. 

 

Таблиця 6.1 

Визначення виходу летких горючих речовин в твердому паливі 
 

 № 

нава
ж-

ки 

 

Години, 

год 

Маса, гр Маса після     

просушування, гр 

Тигля Тигля 

з наважками 

Наважки Кон-

трольна 

Кон-

трольна 

1       

2       

Сер.       

 

ПОРЯДОК ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

1. Вихід летких горючих речовин в аналітичній пробі твердого палива 

                                                  
aa

W
m

m
V −⋅= 1001 ,                                       (6.1) 

де m  та 1m  –  відповідно маса проби палива та загальні втрати палива після 

нагріву, гр. 
a

W  – вміст вологи в аналітичній пробі палива, %. 

      2. Вихід летких речовин в перерахунку на умовну горючу массу палива 

                                              
aа

aг

WА
VV

−−
=

100

100
,                                      (6.2) 

де a
W  – вміст вологи в дослідній аналітичній пробі твердого палива (визна-

чена згідно ГОСТ 11014 - 81), % . 
аА  – зольність аналітичної проби (визначена згідно ГОСТ 11022 - 75), %. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Яким чином утворюються леткі речовини в паливі? 

      2. При яких температурах відбувається термічий розклад твердого 

палива і які процеси при цьому відбуваються? 

      3. В чому полягає стандартна методика визначення виходу летких горю- 

      чих речовин?  

      4. Які апарати та прилади використовують при визначенні виходу летких   

      речовин у твердому паливі? 

5. Як впливає вихід летких речовин на якісні характеристики палива? 

      6. Від яких факторів буде залежати кількість утворених летких речовин? 
 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7 

 

ТЕМА: Визначення вмісту горючих газів у повітрі. 
 

МЕТА РОБОТИ: Освоїти стандартну методику визначення горючих газів у по-

вітрі вибухонебезпечних приміщень, придбати навички у практичному вико-

нанні аналізу та вивчення будови і принципу дії газоаналізатора ПГФ2М1-У4 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Технічні гази вибухонебезпечні. При експлуатації приладів та агрегатів, 

які працюють на газоподібному паливі, може відбуватися витік горючих 

газів, які змішуючись з повітрям, утворюють вибухонебезпечні суміші При 

цьому розрізняють нижню і верхню границі займання. Нижня обмежує по-

ширювання полум'я із-за розрідження горючої суміші, а верхня – із-за 

надлишку палива 

Таблиця 7.1 

  Межі займання газоповітряних сумішей деяких газів (t=200С, Р=101,3 кПа) 

 

Назва 

газу 

Межа займання, % Назва 

газу 

Межа займання, % 

Нижня Верхня Нижня Верхня 

Водень 4,1 74,2 Ацетилен 2,5 80,0 

Окис вуглецю 12,5 74,2 Коксовий 5,6 31,0 

Метан 5,3 15,0 Водяний 6,2 72,0 

Етан 3,2 12,5 Сланцевий 10,7 33,0 

Пропан 2,4 9,5 Природний 4,5 17,0 

Бутан 1,9 8,4 Доменний 35,0 74,0 

 

Границі займання визначають за об'ємним процентним вмістом палива у 

суміші. Значення границь займання для деяких газів наведені у таблиці 7.1. 
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Якщо суміш знаходиться у концентраційних межах. то вона небезпечна. 

Тому у загазованих приміщеннях необхідно визначати вміст горючих газів, 

що дозволяє попередити аварійні ситуації. 
 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

      1. Підготовку приладу до роботи (установка нуля) слід виконувати на 

чистому повітрі. 
      2. За реперною точкою П установити необхідний струм мосту. З цією 

метою рукоятки тумблерів встановити у положення "Контроль" і "Пр.1". 

Установку струму мосту проводити при натиснутій кнопці "Накал" шляхом 

обертання ручки потенціометру "ток" доти, доки стрілка приладу не встано-

виться на реперній точці П. 

        3. Для встановлення рівноваги мостової схеми у прилад накачати чисте 

повітря і ручку тумблера встановити у положення "АНАЛИЗ". Натиснути 

кнопку "НАКАЛ" і обертанням ручки реохорда "НОЛЬ" установити стрілку 

на нуль. При установці нуля допускається миттєве відхилення стрілки 

мілівольтметра вліво або вправо від нуля у межах заштрихованного сектору з 
швидким поверненням на нульову точку шкали. 

        4. Тумблер  В2  установити у положення "ПР.2" 

        5. Закачати пробу із загазованого приміщення, натиснути кнопку 

"НАКАЛ" і за максимальним відхиленням стрілки мілівольтметру визначити 

концентрацію газу. Якщо концентрація газу невелика (стрілка ледь відхи-

ляється), аналіз слід виконувати при установці тумблера В2 у поло-ження 

"ПР.1". 

      6. За таблицею, яка розміщена на внутрішньому боці кришки приладу, 

необхідно перевести показання мілівольтметру у дійсну величину концен-

трації метану. Зробити три аналізи, одержані результати усереднити і занести 

до таблиці 7.2.  

 

Таблиця 7.2 

Результати аналізів  

 

Номер 

аналізу 

Покази мілівольтметра 

U, mV 

Межа займання, С, % 

Нижня Верхня 

1    

2    

3    

Сер.    

 

Порівняти одержані результати з даними таблиці 7.1 та зробити висновок 

про вибухонебезпечність приміщення. 
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ІМІТАЦІЙНІ ВПРАВИ 

Імітаційна вправа № 1 

Опис ситуації 
Нагрівальна піч з об'ємом робочої камери 1м3 розпалюється з холодного 

стану. У печі використовується природний газ з витратою 5 м3/г. Піч працює 

з природною тягою. 

Постановка задачі 
      1. Чи відбудеться вибух при повторному розпалюванні печі, якщо при по- 

гасанні факелу до печі надходив газ протягом 30 с? 

      2 Чи відбудеться вибух при тих же умовах, якщо кладка печі була прогар-

тована? 

      3 Як впливає розміщення димових каналів у печі на імовірність вибуху 

при розпалюванні печі? 

 

Імітаційна вправа №2 

Опис ситуації 
Для опалення печі використовується природний газ і повітряне дуття. 

Постановка задачі 
      1 Чи можливо здійснити спалювання газу з коефіцієнтом витрати повітря 

від 0,5 до 2,5? 

      2 Чи можливо забезпечити спалювання газу з використанням повітря, яке 

збагачене киснем? 

      3 Як вплине попередній підігрів повітря на можливий діапазон зміни 

коефіцієнта витрати повітря? 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Проаналізуйте границі займання газових сумішей. 

2. Дайте визначення верхній та нижній межі займання. 

      3. В яких одиницях вимірюють межі займання?  

      4. Які чинники впливають на межі займання? 

5. Які методи газового аналізу застосовують у техніці? 

      6. Який принцип дії газоаналізатора ПГФ2М1-У4? 
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