
KATILAI 

PRAKTINIS DARBAS NR. 4 

BIOKURO KATILO NAUDINGUMO KOEFICIENTO 
SKAIČIAVIMO  METODIKA   



Katilo naudingumo koeficientas (NVK) yra procentinis dydis, 

nurodantis kaip efektyviai dirba katilas.   

 

 



Katilo naudingumo koeficientas nustatomas, apskaičiavus visus 

nuostolius, dėl kurių (dirbant katilui) prarandamas tam tikras 

šilumos kiekis: 

1. Šilumos nuostoliai su išeinančiais dūmais; 

2. Šilumos nuostoliai dėl cheminio nesudegimo; 

3. Šilumos nuostoliai į aplinką; 

4. Šilumos nuostoliai su išnešamais pelenais. 

 

 



Katilo naudingumo koeficientas 𝜂𝑘 (NVK), %,  skaičiuojamas 
pagal formulę:  

 𝜂𝑘 = 100 − 𝑞2 − 𝑞3 − 𝑞4 − 𝑞5 

čia:  𝑞2 – šilumos nuostoliai su išeinančiais dūmais, %;  𝑞3  – šilumos nuostoliai dėl cheminio nesudegimo, %; 𝑞4 – šilumos nuostoliai su pelenais, %;  𝑞5 – šilumos nuostoliai į aplinką, %.   

 

 



Šilumos nuostoliai su išeinančiais dūmais priklauso nuo kuro 

komponentų sudėties, išeinančių dūmų temperatūros, deguonies 

koncentracijos dūmuose bei kuro žemutinės degimo šilumos. 

 

 

1. ŠILUMOS NUOSTOLIAI SU IŠEINANČIAIS 

DŪMAIS   



Skaičiuojami kiekvienos dūmų komponentės šilumos nuostoliai, 
kJ/kg: 𝑄2 = 𝑄𝑂2 + 𝑄𝑁2 + 𝑄𝑅𝑂2 + 𝑄𝐻2𝑂    

čia:  𝑄𝑂2 – šilumos nuostoliai su pašildytu oru, kJ;  𝑄𝑁2 – šilumos nuostoliai dėl azoto, kJ;  𝑄𝑅𝑂2 – šilumos nuostoliai su triatomėmis dujomis, kJ;  𝑄𝐻2𝑂  – šilumos nuostoliai su vandens garais.   

 



Šilumos nuostoliai su pašildytu oru skaičiuojami: 
 𝑄𝑂2 = 𝑉𝑜𝑡 × 𝐶𝑝𝑂2 × ∆𝑡𝑖š 
 čia: 𝑉𝑜𝑡– 1 kg kuro sudeginti reikalingas oro tūris, 𝑚3 /𝑘𝑔;  𝐶𝑝𝑂2  – specifinė šiluma, kJ/kg×K;  ∆𝑡𝑖š – temperatūrų skirtumas tarp tiekiamo oro ir išeinančių dūmų, °C.   

 



Ore yra 23% deguonies. 

Oro tankis normaliomis sąlygomis  𝜌 = 1,293  kg/m3, todėl 

teoriškai degimui reikalingo oro tūris vienam kg kietojo kuro, 

m3/kg, skaičiuojamas: 𝑉𝑜𝑡 = 0,0899 𝐶𝑛 + 0,375 × 𝑆𝑑𝑛 + 0,265𝐻𝑛 − 0,033 × 𝑂𝑛 

 

 



Šilumos nuostoliai, kJ, dėl azoto skaičiuojami:   𝑄𝑁2 = 𝑉𝑁2𝑡 × 𝐶𝑝𝑁2 × ∆𝑡𝑖š 
Azoto tūris, m3/kg,  esant oro pertekliui, skaičiuojamas:    𝑉𝑁2𝑡 = 0,79𝑉𝑜𝑡 + 0,008𝑁𝑛 

 

 

 



Triatomių dujų tūris,  m3/kg,  skaičiuojamas:    𝑉𝑅𝑂2 = 0,01866 𝐶𝑛 + 0 375 × 𝑆𝑑𝑛  

čia:  𝐶𝑛 – anglies koncentracija kure, %;  𝑆𝑑𝑛– sieros koncentracija kure, %.   

Šilumos nuostoliai dėl triatomių dujų skaičiuojami:  𝑄𝑅𝑂2 = 𝑉𝑅𝑂2 × 𝐶𝑝𝑅𝑂2 × ∆𝑡𝑖š 
 

 

 



Vandens garų tūris, m3/kg, skaičiuojamas:  𝑉𝐻2𝑂 = 0,111𝐻𝑛 + 0,0124𝑊𝑛 + 0,0161𝑉𝑜𝑡 
čia:  𝐻𝑛  – vandenilio koncentracija kure, %;  𝑊𝑛– drėgmės koncentracija kure, %.   

Šilumos nuostoliai su vandens garais skaičiuojami:  𝑄𝐻2𝑂 = 𝑉𝐻2𝑂 × 𝐶𝑝𝐻2𝑂 × ∆𝑡𝑖š 
 

 



Išeinančių dūmų tūris,  m3/kg, skaičiuojamas:  𝑉𝑖š𝑑 = 𝑉𝑅𝑂2 + 𝑉𝑁2𝑡 + 𝑉𝐻2𝑂 + 𝛼𝑘 − 1 𝑉𝑜𝑡 
čia: 𝛼𝑘 – oro pertekliaus koeficientas kūrykloje.  

Išeinančių sausų dūmų tūris, m3/kg, skaičiuojami:   𝑉𝑠𝑑𝑑 = 𝑉𝑅𝑂2 + 𝑉𝑁2𝑡 + 𝛼𝑘 − 1 𝑉𝑜𝑡
 

 



Norint gauti procentinę šilumos nuostolių su išmetamais dūmais 

išraišką, reikia apskaičiuoti valandinį kuro suvartojimą, kg/h:   

𝐵𝑣𝑎𝑙. = 𝛽 × 𝑄𝑄ž𝑛 × 𝜂𝑘 

čia:  𝛽 – koeficientas, įvertinantis šilumos nuostolius į aplinką; 𝛽 = 1,02;  

Q – katilo galia, kW; 𝜂𝑘  – katilo naudingumo koeficientas;  𝑄ž𝑛– kuro žemutinis šilumingumas, kJ/kg; 



Šilumos nuostoliai, kW, su kuru skaičiuojami:  
 𝑄𝑘𝑢𝑟𝑜 = 𝑄𝜂𝑘 

čia:  𝑄 – katilo galia, kW.   

 

Šilumos nuostoliai su išeinančiais dūmais, %, skaičiuojami:  𝑞2 = 𝑄2𝑄𝑘𝑢𝑟𝑜  

 

 



Šilumos nuostoliai dėl cheminio nesudegimo apskaičiuojami 

naudojantis dūmų analizatoriumi, išmatavus anglies monoksido 

(CO) koncentraciją dūmuose (mg/m3).  

 

2. ŠILUMOS NUOSTOLIAI DĖL CHEMINIO 

NESUDEGIMO  



Šilumos nuostoliai Q3, kJ, dėl cheminio nesudegimo 

skaičiuojami:  

𝑄3 = 𝑄𝐶𝑂 × 𝐶𝑂 × 𝑉𝑠𝑑106  

čia:  𝑄𝐶𝑂– CO kaloringumas, 10110 J/kg;  

CO – koncentracija dūmuose, mg/m3;  𝑉𝑠𝑑– sausų dūmų tūris, m3/kg.   

 

 



CO koncentracija dūmuose gali būti skaičiuojama: 
 𝐶𝑂 = 21 − 𝛽 × 𝑅𝑂2 − 𝑅𝑂2 + 𝑂20,605 + 𝛽  𝛽  – bedimensinė kuro charakteristika, priklausanti nuo kuro 

sudėties, ir yra skaičiuojama: 

𝛽 = 2,37 𝐻 − 𝑂8𝐶 + 0,375 × 𝑆 𝑅𝑂2 = 𝐶𝑂2 + 𝑆𝑂2 



Šilumos nuostoliai dėl cheminio nesudegimo, %, skaičiuojami:  

𝑞3 = 𝑄3𝑄𝑘𝑢𝑟𝑜  

 

 



Šilumos nuostoliai, %, su šalinamais pelenais skaičiuojami:  
 𝑞4 = 0,1 × 𝑧 × 𝐵𝑣𝑎𝑙. × 𝐴𝑘  

čia:  

z – koeficientas (0,2);  𝐴𝑘– kuro peleningumas, %; 𝐵𝑣𝑎𝑙  – suvartojamas valandinis kuro kiekis, kg/h.   

 

 

3. ŠILUMOS NUOSTOLIAI SU PELENAIS  



Šilumos nuostoliai su pelenais kinta priklausomai nuo 

suvartojamo kuro kiekio, kintant katilo galiai, todėl formulėje 

įvertintas suvartojamo kuro kiekis Bval.   

 

 



Kai katilo išorinio paviršiaus temperatūra yra aukštesnė už 

aplinkos temperatūrą, dėl įvairių priežasčių tampa sunku įvertinti 

šiuos nuostolius: skirtinga katilo galia, skirtingi paviršiai ir 

temperatūros. 

Katilo išorinio paviršiaus temperatūra yra ribojama (ne didesnė 

kaip 45 °C). 

 



Vandens šildymo katilams šilumos nuostolius per išorinį paviršių 

galima parinkti pagal jo galią, kW: 

1 lentelė 

Nominali 

katilo 

galia, 

MW 

  

  

1 

  

  

2 

  

  

3 

  

  

5 

  

  

10 

  

  

20 

  

  

30 

  

  

40 

  

  

60 

  

  

100 

q5, % 5 3 2 1,7 1,5 1,2 1,0 0,9 0,7 0,5 



Garo katilams 𝑞5, %: 

 

1 Diagrama: Garo katilo šilumos nuostolių,  𝑞5, % , 

priklausomybė nuo katilo našumo D, t/h. 



2 lentelė 

Vidutinė masinė dujų savitoji šiluma,  𝑐𝑝𝑚 , 𝑘𝐽/𝑘𝑔 × 𝐾 
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