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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Одним з ефективних способів спалювання газоподібного 

палива є організація процесу горіння в системах стабілізаторів полум’я. Серед 

різних варіантів реалізації горіння в системах такого типу виділяється спалювання 

палива в так званих ешелонованих решітках стабілізаторів, тобто при тому чи 

іншому зміщеному розташуванні стабілізаторів один відносно одного вздовж по 

потоку. Завдяки застосуванню у різний спосіб ешелонованих стабілізаторних 

решіток можна забезпечити формування потрібних для конкретних ситуацій 

температурних полів в зоні горіння. 

Поряд з цим ешелонування є також одним із методів усунення спонтанного 

порушення симетрії течії в системі стабілізаторів полум’я, яке спостерігається при 

досить високому ступені загромадження стабілізаторами прохідного перерізу 

каналу. До того ж застосування ешелонованих стабілізаторних решіток дозволяє 

знизити втрати тиску в пальникових пристроях. 

Наявні дослідження, присвячені вивченню робочих процесів у пальникових 

пристроях з ешелонованим розташуванням стабілізаторів полум’я, стосуються лише 

окремих аспектів цієї проблеми і не вичерпують потреби конструювання і 

експлуатації відповідних пальникових пристроїв. Вказане зумовлює актуальність 

даної роботи. 

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Основні результати 

роботи отримано при виконанні бюджетних тем: «Моделювання процесів 

мікрофакельного горіння при спалюванні газоподібного палива» (№ ДР 

0107U002639), «Розробка теплофізичних основ технології комбінованого 

дифузійного та кінетичного спалювання природного газу в топках котлів» (№ ДР 

0109U002854), «Теплофізичне обґрунтування прогресивних технологій 

мікрофакельного спалювання палива і утилізації теплоти відхідних газів 

котлоагрегатів та теплових установок технологічного призначення» (№ ДР 

0112U002278) та двох господарчих договорів: «Математичне моделювання 

аеродинаміки та сумішоутворення в стабілізаторних пальникових пристроях і 

розробка рекомендацій щодо створення їх натурних зразків та впровадження» і   

«Математичне моделювання процесів переносу в пальникових пристроях 

стабілізаторного типу при використанні різних способів інтенсифікації процесу 

горіння та розробка рекомендацій щодо їх впровадження» (№ ДР 0111U008856с). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є встановлення закономірностей 

течії, сумішоутворення і формування температурних полів зони горіння в 

пальникових пристроях стабілізаторного типу зі струменевою подачею палива в 

зносячий потік повітря при ешелонованому розташуванні плоских стабілізаторів 

полум’я і розробка на цій основі рекомендацій щодо застосування даних пристроїв. 

Для досягнення поставленої мети вирішенню підлягали такі завдання: 

1. Дослідити характеристики ізотермічної течії в пальниках з ешелонованими 

за ступінчатою та гребінчатою схемами решітками плоских стабілізаторів 

полум’я.  
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2.  Виявити основні особливості структури течії в умовах горіння палива при 

ешелонованому розташуванні стабілізаторів полум’я в пальниках і виконати 

порівняльний аналіз із відповідними даними для ізотермічних умов. 

3. Встановити закономірності сумішоутворення палива і окиснювача в 

пальниках з різними типами ешелонованих решіток плоских стабілізаторів 

полум’я.  

4. Виконати дослідження особливостей формування температурних полів зони 

горіння при ешелонованому розташуванні стабілізаторів полум’я. 

5. Виявити закономірності впливу на характеристики досліджуваних процесів 

таких факторів, як величина кроку зміщення стабілізаторів один відносно 

одного по потоку, значення коефіцієнта загромадження стабілізаторами 

прохідного перерізу каналу, коефіцієнта надлишку повітря та ін. 

6. Виконати методичні дослідження щодо вибору підходу до комп’ютерного 

моделювання фізичної ситуації, яка розглядається, та щодо визначення 

адекватної моделі турбулентного переносу. 

Об'єкт дослідження – робочі процеси в пальникових пристроях з 

ешелонованим розташуванням плоских стабілізаторів полум’я. 

Предмет дослідження – локальні та інтегральні характеристики процесів 

переносу в пальниках з ешелонованими стабілізаторними решітками і фактори, що 

впливають на перебіг цих процесів. 

Методи дослідження. При вирішенні сформульованих вище завдань 

використовувалось комп’ютерне моделювання з застосуванням програмного пакета 

ANSYS FLUENT, а також експериментальні методи дослідження.  

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, які захищаються. Обґрунтованість і достовірність отриманих в роботі 

результатів базується на застосуванні сучасних методів математичного і фізичного 

моделювання, на зіставленні числових розв’язків з результатами експериментальних 

досліджень, а також на високій ефективності впроваджених в енергетичну практику 

пальникових пристроїв з ешелонованим розташуванням стабілізаторів полум’я.  

Наукова новизна одержаних результатів. 

1. Вперше встановлено закономірності ізотермічної течії палива та окиснювача в 

пальниках зі струменевим проникненням палива в зносячий потік повітря при 

ступінчатому та гребінчатому розташуванні плоских стабілізаторів полум’я в 

ешелонованих решітках.  

2. Вперше одержано дані щодо характеристик течії в пальниках з ешелонованими 

решітками плоских стабілізаторів полум’я в умовах реагуючих потоків.  

3. Для різних типів ешелонування стабілізаторів полум’я в пальникових пристроях 

вперше виконано аналіз особливостей процесу сумішоутворення палива та 

окиснювача і проведено зіставлення з даними, що відповідають розташуванню 

торців стабілізаторів в одній площині.  

4. Методами математичного моделювання вперше встановлено закономірності 

зміни характеристик робочого процесу пальникових пристроїв з ешелонованим 

розташуванням плоских стабілізаторів полум’я при варіюванні таких параметрів, 
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як крок зміщення стабілізаторів Lзм, коефіцієнт загромадження прохідного 

перерізу каналу kf, коефіцієнт надлишку повітря α тощо.  

5. За результатами експериментальних досліджень та комп’ютерного моделювання 

показано, що застосування ступінчатого ешелонування плоских стабілізаторів 

полум’я в пальниках дозволяє зміщувати ядро факелу до однієї зі стінок 

амбразури та забезпечувати підвищені рівні температури у відповідних зонах. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати розрахункових і 

експериментальних досліджень було використано при проектуванні пальникових 

пристроїв з ешелонованими решітками стабілізаторів полум'я. Дані пальникові 

пристрої застосовуються для отримання необхідних профілів температури в 

топковому просторі, як метод усунення спонтанного порушення симетрії течії в цих 

пристроях і спосіб зменшення їх аеродинамічного опору. 

Отримані в дисертаційній роботі результати досліджень впроваджено в НВК 

«Струменево-нишова технологія» для різних типів котлів. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем самостійно виконано аналіз стану 

досліджень з даної проблеми. Автор брав участь у постановці завдань дослідження, 

проведенні обчислювальних і натурних експериментів, обробці та аналізі отриманих 

результатів. У співавторстві було розроблено рекомендації щодо застосування 

пальникових пристроїв з ешелонованим розташуванням стабілізаторів полум'я. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи доповідалися на таких 

конференціях та семінарах: на ХХ, ХХІ, ХХІІІ і ХХІV Міжнародних конференціях 

«Проблеми екології і експлуатації об’єктів енергетики» (м. Ялта, червень 2010р., 

2011р., 2013р., м. Київ, грудень 2014р.); на VІІ і IX Міжнародних конференціях 

«Проблеми промислової теплотехніки» (м. Київ, травень 2011р., жовтень 2015р.); на  

VІІІ, ІХ Міжнародних науково-практичних конференціях аспірантів, магістрантів і 

студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (м. Київ, квітень 

2010р., 2011р.); на IX Міжнародній науково-практичній конференції «Вугільна 

теплоенергетика: проблеми реабілітації та розвитку» (м. Алушта, вересень 2013р.); 

на ІІ і ІІІ Міжнародних науково-практичних конференціях «Проблеми та 

перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики АПК» (м. Київ, 

жовтень 2014р. та грудень 2015р.) і на Міжнародній науково-практичній 

конференції «Біоенергетика і сталий розвиток сільських територій» (м. Бережани, 

травень 2015р.). 

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковано в 23 друкованих 

працях, у тому числі в 6 статтях у наукових фахових виданнях України, одній статті 

в журналі, що входить до наукометричних баз даних, та 16 публікаціях в збірниках 

наукових праць за матеріалами конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, переліку використаних джерел і додатку. Обсяг роботи 

становить 160 сторінок, включаючи 59 ілюстрацій та 16 таблиць. Перелік 

використаних літературних джерел містить 161 найменування.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету 

роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення цієї мети, описано об’єкт, 

предмет і методи дослідження, висвітлено наукову новизну та практичне значення 

отриманих результатів, представлено відомості про особистий внесок здобувача, 

наведено дані про апробацію результатів роботи та публікації за темою дисертації. 

 У першому розділі наводяться результати аналізу досліджень робочих 

процесів в пальниках з ешелонованим розташуванням стабілізаторів полум’я. 

Відмічається, що спеціальні дослідження за даною тематикою практично 

обмежуються основоположними роботами Б.В. Раушенбаха, І.В. Беспалова та ін. 

Зазначається, що задачі розробки і експлуатації пальникових пристроїв з 

ешелонованими стабілізаторними решітками зумовлюють необхідність 

поглибленого вивчення їх робочих процесів.  

Певну увагу приділено аналізу особливостей розрахункових досліджень таких 

процесів, насамперед, щодо підходів до моделювання турбулентного переносу. 

Вказується на перспективність застосування DES підходу при розрахунках течії в 

стабілізаторних пальниках, що характеризується наявністю великих відривних зон. 

На основі виконаного аналізу сформульовано основні завдання досліджень. 

Другий розділ присвячено висвітленню особливостей методики 

комп’ютерного моделювання та експериментальних досліджень.  

Вивченню підлягали процеси переносу при спалюванні газоподібного палива 

в пальниках з ешелонованим розташуванням стабілізаторів полум’я. На рис. 1 як 

приклад наведено схему пальникового пристрою зі ступінчато ешелонованою 

стабілізаторною решіткою. Остання розміщується в прямокутному каналі, на вхід 

якого подається повітря, що омиває зовнішні поверхні стінок стабілізаторів. Подача 

газу на горіння здійснюється проникненням у обтічний потік повітря через систему 

газоподавальних отворів на бічних поверхнях стабілізаторів полум’я. 

 
Рис. 1. Схема пальникового пристрою зі ступінчато ешелонованою решіткою 

стабілізаторів полум’я: 1 – плоский канал; 2 – стабілізатори полум’я; 3 – 

газоподавальні отвори. 
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Математична модель досліджуваних процесів, що включає рівняння руху, 

неперервності, енергії для реагуючих турбулентних потоків, рівняння збереження 

маси компонент суміші та рівняння стану багатокомпонентної суміші, має вигляд: 
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де τ – час; U – вектор швидкості; Р – статичний тиск; S* – тензор напружень; 

ρ – густина; І – ентальпія; qΣ – тепловий потік, що включає складові, пов’язані з 

теплопровідністю і турбулентними пульсаціями; qV – джереловий член, що враховує 

теплоту хімічних реакцій і перенос теплоти випромінюванням; Yi, Mi – масова 

концентрація та молекулярна маса і-ої компоненти; Ji – потік маси і-ої компоненти, 

зумовлений дифузією та турбулентним переносом; Ri – джереловий член, що 

враховує швидкість утворення і-ої компоненти; N – кількість компонент 

суміші; T – абсолютна температура; R – універсальна газова стала. 

 Щодо граничних умов для наведеної системи рівнянь, то вони визначались 

таким чином. У перерізах, що відповідають входу в канал пальникового пристрою і 

газоподавальні отвори, задавались постійні значення швидкостей, концентрацій і 

температур. У вихідному перерізі Гвих ставились так звані м’які граничні умови – 

рівність нулю похідних у поздовжньому напрямку від залежних змінних. На твердих 

поверхнях задавались умови прилипання та непроникності. Бічні поверхні каналу 

вважались адіабатичними.  

 У роботі виконано спеціальні методичні дослідження, присвячені 

порівняльному аналізу ефективності застосування в ситуації, що розглядається, двох 

підходів до моделювання турбулентних течій – напівемпіричного підходу URANS і 

підходу DES, який є комбінацією RANS і LES моделей та поєднує їх кращі якості. 

На рис. 2 для прикладу результати комп’ютерного моделювання, що 

відповідають двом вказаним підходам, зіставляються з даними експериментальних 

досліджень поперечного обтікання стабілізатора у формі трикутної призми. 

Виконаний аналіз показав, що при застосуванні DES підходу забезпечується суттєво 

краще узгодження розрахункових і експериментальних даних, ніж при використанні 

підходу URANS. 
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Рис. 2. Розподіли відносної швидкості xU  поперек потоку для 1x = 0,95 при 

обтіканні стабілізатора полум’я у формі трикутної призми, одержані на основі 

експериментальних досліджень А. Сьюнессона, С. Нелссона і М. Эрланда (1), і 

комп’ютерного моделювання на базі URANS (2, 3) і DES (4, 5) підходів з 

використанням різних моделей турбулентності: 2, 4 – k-ε в модифікації RNG і 

realizable; 3, 5 – SST. 

 

Щодо вибору для вказаних підходів моделі турбулентного переносу, то з цією 

метою було виконано зіставлення даних натурних експериментів і числових 

розв’язків при застосуванні k-ε моделі турбулентності в модифікації RNG і 

realizable, SST моделі і моделі Спаларта-Аллмареса. За результатами проведених 

досліджень встановлено, що найкраща узгодженість порівнюваних даних при 

використанні DES підходу забезпечується для k-ε realizable моделі турбулентності. 

Для цієї моделі відносні відхилення результатів експериментів і комп’ютерного 

моделювання становлять: за довжиною зони зворотних токів у закормовій області 

стабілізатора  5,1 %, за абсолютним значенням максимальної швидкості в даній зоні 

– 6,0 %, за числом Струхаля – 6,7 %. (Тут число Струхаля 
вх

ст

U

Bf
Sh


 , де f – 

частота відриву вихорів). 

Достовірність отриманих результатів комп’ютерного моделювання 

підтверджується зіставленням з даними виконаних в роботі експериментальних 

досліджень, порівнянням числових розв’язків, одержаних на основі різних підходів, 

та високими показниками впроваджених в енергетичну практику пальникових 

пристроїв з ешелонованим розташуванням стабілізаторів полум’я. 

У даному розділі наводиться також опис експериментального стенду та 

методики проведення експериментів. 

Рис. 3 ілюструє схему робочої ділянки експериментального стенду. Ділянка є 

плоским каналом 4 з передвключеним вхідним дифузором 1, вирівнювальною 
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решіткою 2 та заспокоювальною ділянкою 3. Робоча ділянка футерована 

вогнетривкою керамікою. Зона футеровки, що відповідає робочій камері, 

охолоджується водою. Для вимірювання температури у робочій ділянці передбачена 

система штуцерів.  

 
Рис. 3. Схема робочої ділянки експериментального стенду: 1 – вхідний 

дифузор; 2 – вирівнювальна решітка; 3 – заспокоювальна ділянка; 4 – плоский 

канал;  5 – стабілізатор полум’я;  6 – штуцер;  7 –  ізоляція з керамзитного волокна;  

8 – канал для охолодження робочої камери; 9 – вхід охолоджуючої води; 10 – вихід 

охолоджуючої води. 

 

У третьому розділі наводяться результати комп’ютерного моделювання 

структури течії палива і окиснювача в пальниках з ешелонованим розташуванням 

стабілізаторів полум’я. 

У ході досліджень розглядалися різні типи ешелонованих стабілізаторних 

решіток, а саме, ступінчато і гребінчато ешелоновані. При цьому для вказаних 

решіток закономірності течії досліджувались в умовах холодного потоку та горіння. 

Крім того проводились зіставлення з відповідними даними для неешелонованих 

решіток.  

Нижче наводяться характерні результати досліджень при таких основних 

вихідних даних:  
п

вхU  = 1,0; 
г

вхU  = 3,53; 1L  =  6,67; стL  = 7,17; кL  = 50,0; zL  =  8,0;  

кВ  = 7,5; змL  = 2,0; 0L  = 0,67; d = 0,15;  S/d = 3,55;  kf  = 0,3;  паливо – природний 

газ; окиснювач – повітря. 

На першому етапі досліджень розглядалась ситуація, що відповідає умовам 

ізотермічної течії при ступінчатому ешелонуванні стабілізаторів полум’я. 

Виконані дослідження показали, що при ешелонованому розташуванні 

стабілізаторів на відміну від неешелонованого має місце певна несиметричність 

течії відносно осі каналу пальникового пристрою, і відповідно спостерігається 

перерозподіл витрат повітря в каналах стабілізаторної  решітки (рис. 4). При цьому в 

нижній частині решітки дані витрати виявляються більшими. Так, для наведеного 

прикладу витрата повітря GI у першому за потоком пристінковому каналі перевищує 

витрату GIV у другому пристінковому каналі на 18,3 %. За решіткою стабілізаторів 

на деякій відстані виникає асиметричність течії, зворотна тій, що має місце у власне 
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стабілізаторній решітці. Далі вниз за потоком вказана несиметричність монотонно 

знижується (рис. 5). 
 

  Рис. 4. Поле 

швидкості хU  у 

поздовжньому перерізі 

пальника, що проходить 

через вісь газоподавальних 

отворів, при ступінчатому 

ешелонуванні стабілізаторів 

полум’я в умовах 

ізотермічної течії. 

 

 

За даними проведеного комп’ютерного моделювання встановлено факт 

меншої турбулізації потоку за ступінчато ешелонованою решіткою стабілізаторів у 

порівнянні з ситуацією, коли торці стабілізаторів розміщуються в одній площині 

(рис. 6). Як видно з рисунку, рівні пульсацій швидкості xU   за першим по потоку 

стабілізатором несуттєво відрізняються для неешелонованої і ешелонованої 

решіток, а за другим і третім стабілізаторами в останньому випадку є значно 

меншими. Так, максимальні значення пульсацій швидкості становили 5,1; 4,3 і 

3,8 м/с відповідно за першим, другим і третім по потоку стабілізаторами 

ешелонованої решітки.  

 

 

Рис. 5. Розподіл швидкості 

хU  по висоті каналу в умовах 

ізотермічної течії при z  = 4,0 на 

різній відстані 1x  від останнього 

за потоком стабілізатора 

ступінчато ешелонованої решітки: 

1 – 1x = 2,5; 2 – 6,67; 3 – 13,33;            

4 – 26,67.  

 

 

Встановлений факт меншої турбулізації потоку при ешелонованому 

розташуванні стабілізаторів полум’я має велике значення для конструювання 

пальникових пристроїв. Це зумовлює дещо менші втрати тиску в пальниках з 

ешелонованими стабілізаторними решітками, і є важливим щодо експлуатаційних 

витрат даних пристроїв. Для наведеного прикладу втрати тиску в пальниковому 

пристрої з ешелонованим розташуванням стабілізаторів полум’я у порівнянні з 

неешелонованим зменшилися на 11,7 %. 
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Рис. 6. Поле пульсацій швидкості  

хU   у поздовжньому перерізі  

пальника, що проходить через вісь 

газоподавальних отворів, при 

неешелонованому (а) та ступінчато 

ешелонованому (б) розташуванні 

стабілізаторів полум’я в умовах 

ізотермічної течії. 

 

 

В роботі виконано комплекс 

досліджень щодо вивчення 

закономірностей впливу на 

характеристики ізотермічної течії в 

пальниках зі ступінчато ешелоно-

ваними решіткам стабілізаторів 

полум’я таких факторів, як величина 

кроку зміщення змL  стабілізаторів 

один відносно одного за потоком, 

коефіцієнт загромадження kf  

прохідного перерізу каналу і коефіцієнт надлишку повітря α.  

В ході досліджень значення кроку зміщення стабілізаторів змL  змінювались в 

діапазоні від 1,0 до 3,0. Згідно з отриманими даними зі зростанням кроку змL  

несиметричність течії в стабілізаторній решітці збільшується. Так, витрати повітря в 

першому за потоком пристінковому каналі перевищують відповідні значення в 

другому пристінковому каналі на 9,2; 18,3 і 21,8 % для змL  = 1,0; 2,0 і 3,0. При 

збільшенні величини змL  в закормових областях стабілізаторів зменшуються 

максимальні рівні пульсацій і розміри зон, в яких вони мають підвищені значення, а 

також знижуються втрати тиску в пальниковому пристрої. Для ситуації, що 

розглядається, вказані втрати у порівнянні з умовами відсутності ешелонування 

зменшуються при змL  = 1,0 на 4,4 %, а змL  = 3,0 на 21,1 %. 

Щодо ступеня загромадження kf стабілізаторами прохідного перерізу каналу, 

то його підвищення, як відомо, застосовується для зменшення довжини факелу. 

Однак при відносно великих значеннях kf у випадку неешелонованої решітки 

виникає нестійкість течії, яка може усуватися шляхом ешелонування стабілізаторів 

полум’я. 

При дослідженні ефектів впливу величини kf на характеристики течії 

розглядалися три ситуації, що відповідають розміщенню в каналі пальникового 

пристрою двох, трьох і чотирьох стабілізаторів полум’я (kf = 0,3; 0,45 і 0,6). Згідно з 

отриманими даними при підвищенні kf  більш несиметричною стає картина течії як у 

каналах стабілізаторної решітки, так і безпосередньо за нею, та суттєво зменшується 

а) 

б) 
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глибина проникнення струменів газу в потік окиснювача (рис. 7). При цьому значно 

турбулізується потік в закормових зонах стабілізаторів.  

 

 

 

 

Рис. 7. Поле швидкості 

хU  у поздовжньому перерізі 

пальника, що проходить через 

вісь газоподавальних отворів, 

в умовах ізотермічної течії 

при ступінчатому ешелону-

ванні стабілізаторів полум’я 

для різних значень kf:  

а) kf = 0,3; б) 0,45; в) 0,6. 

 

 

 

Значна увага в роботі 

приділялася порівняльному 

аналізу закономірностей течії 

у пальникових пристроях в 

ізотермічних умовах та при 

горінні палива. Виконані 

дослідження показали, що 

картина течії в даних 

ситуаціях суттєво відрізня-

ється, що значною мірою 

пов’язано з тепловим розширенням газів в умовах горіння. У порівнянні з 

ізотермічною течією при горінні має місце суттєве прискорення потоку за 

стабілізаторною решіткою. При цьому у випадку ступінчато ешелонованої решітки 

найбільше прискорення спостерігається за першим по потоку стабілізатором, а 

найменше – за останнім, що корелюється з відповідним полем температур. За 

даними виконаних досліджень в умовах горіння реалізується протилежний характер 

перерозподілу витрат повітря в каналах решітки стабілізаторів полум’я. А саме, 

якщо при ізотермічній течії в ступінчато ешелонованій решітці більші витрати 

повітря мають місце в нижній частині пальникового пристрою, то при горінні – в 

його верхній частині (табл. 1). 

Згідно з результатами комп’ютерного моделювання довжина зон зворотних 

токів в закормових областях стабілізаторів в умовах горіння дещо збільшується, 

що пов’язано з підвищенням статичного тиску в даних областях. Максимальні ж 

по модулю значення швидкості в цих зонах зростають при горінні досить суттєво 

(табл. 2). 

 

а) 

б) 

в) 
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Таблиця 1.  

Середні значення відносної швидкості повітря в каналах ступінчато 

ешелонованої решітки стабілізаторів при горінні та в умовах ізотермічної течії 

  

Умови течії Номер каналу 

I II II IV 

Неізотермічні 

(при горінні) 

1,38 1,63 1,84 1,71 

Ізотермічні 1,74 1,79 1,61 1,47 

 

Таблиця 2.  

Довжина зон зворотних токів зтL  для різних стабілізаторів полум’я (і = 1, 2, 3) і 

максимальні по модулю значення швидкості в цих зонах maхU  при ступінчатому 

ешелонуванні стабілізаторів полум’я в умовах горіння та ізотермічної течії 

 

Параметри Умови течії і 

1 2 3 

зтL  
Неізотермічні 

(при горінні) 

1,13 1,22 1,32 

Ізотермічні 1,11 0,96 1,09 

maхU  

Неізотермічні 

(при горінні) 

1,35 1,28 0,99 

Ізотермічні 0,85 0,7 0,63 

 

 Виконані дослідження показали, що в умовах реагуючих потоків зниження 

втрат тиску у пальниковому пристрої, зумовлене ешелонованим розташуванням 

стабілізаторів полум’я, стає дещо меншим порівняно з ізотермічною течією. Так, 

для пальника зі ступінчато ешелонованою решіткою при змL  = 2,0 вказане зниження 

становить 11,7 % і 8,0 % відповідно для ізотермічного і неізотермічного потоків. 

В роботі наводяться також результати досліджень характеристик 

неізотермічної течії в пальниках зі ступінчато ешелонованими стабілізаторними 

решітками при варіюванні їх конструктивних і режимних параметрів.  

Рис. 8 ілюструє поля швидкостей при горінні та в ізотермічних умовах для 

гребінчатої решітки стабілізаторів полум’я. Представлені дані відносяться до 

періодичного елементу цього типу решітки (заштрихований фрагмент на рис. 8 в). 

Застосування даного типу решіток пов’язане, насамперед, з необхідністю зниження 

втрат тиску в пальникових пристроях. Як показали результати досліджень, для 

наведеного варіанту решітки зниження втрат тиску у пальнику порівняно з 

ситуацією неешелонованого розташування стабілізаторів становить для умов 

ізотермічної течії 20,3 % і при горінні – 8,6 %. 
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   а) 

 
б)        в) 

Рис. 8. Фрагменти поля швидкостей  хU  для періодичного елементу гребінчато 

ешелонованої стабілізаторної решітки в поздовжньому перерізі пальника, що 

проходить через вісь газоподавальних отворів, при горінні (а) та в ізотермічних 

умовах (б) і відповідна схема розташування стабілізаторів (в). 

 

У четвертому розділі наводяться результати досліджень процесів 

сумішоутворення палива та окиснювача і формування температурних полів 

продуктів горіння в пальниках з різними типами ешелонованих стабілізаторних 

решіток. 

У роботі закономірності процесів сумішоутворення досліджувались у такому 

діапазоні зміни параметрів: 1,0 ≤ змL  ≤ 3,0; 0,3 ≤ kf ≤ 0,6; 1,1 ≤ α ≤ 1,4. Аналіз 

результатів проведеного комп’ютерного моделювання свідчить, що за умов, які 

розглядалися, реалізується сприятлива картина сумішоутворення палива і 

окиснювача; в зоні циркуляційної течії за стабілізаторами і в їх ближньому сліді 

забезпечуються необхідні концентрації горючої суміші. 

Щодо досліджень, присвячених формуванню необхідних профілів 

температури продуктів горіння, то тут особлива увага приділялася розгляду 

ситуації, коли потрібним є певне зміщення ядра факелу до однієї із стінок 

амбразури. Така необхідність має місце, наприклад, для ряду типів котлоагрегатів з 

метою додаткового підігріву їх захолодженого поду (ТВГ, ПТВМ, ДКВР та ін.). 

Виконані дослідження показали, що вказане зміщення ядра факелу може 

забезпечуватися при застосуванні ступінчато ешелонованих стабілізаторних 

решіток. На рис. 9 як приклад наводиться температурне поле зони горіння в 

пальнику з решіткою такого типу. Як видно, на відстані 0,35 м від решітки 

відмінність середніх температур за першим і четвертим по потоку стабілізатором 

становить близько 400 
о
С. 
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Рис. 9. Поле температури у поздовжньому перерізі пальника, що проходить 

через вісь газоподавальних отворів, при ступінчато ешелонованому розташуванні 

стабілізаторів полум’я.  

 

За результатами комп’ютерного моделювання теплового стану продуктів 

горіння у випадку гребінчатого розташування стабілізаторів полум’я показано, що 

на певній відстані від решітки стабілізаторів реалізуються розподіли температури по 

висоті каналу, які характеризуються потрібним рівнем їх рівномірності. 

Експериментальні дослідження теплового стану продуктів горіння 

проводилися за таких умов: паливо – пропан-бутан; Gг = 1,72·10
-3

 кг/с; г

вхt
 
= п

вхt = 

15
о
С; α = 1,25; kf  = 0,3; Вст = 0,015 м; d = 2·10

-3
 м; L0 = 0,15 м; S/d = 8,0. При цьому 

розглядалися ситуації, що відповідають ступінчато ешелонованому розташуванню 

стабілізаторів полум’я (Lзм = 0,06 м) та розміщенню їхніх торців в одній площині 

(Lзм = 0). За результатами виконаних експериментальних досліджень встановлено, 

що на фіксованій відстані від ступінчато ешелонованої стабілізаторної решітки 

інтенсивність горіння за різними стабілізаторами суттєво відрізняється. 

Характерний розподіл температури по висоті каналу на відстані 0,02 м від 

останнього за потоком стабілізатора полум’я ілюструє рис. 10. Згідно з наведеними 

даними значення середньої температури продуктів горіння у нижній третині каналу 

перевищує відповідне значення у верхній третині каналу приблизно на 320 
о
С. 

 

Рис. 10. Розподіл температури по висоті 

каналу при z = 0,05 м на відстані x1 = 0,02 м від 

останнього за потоком стабілізатора ступінчато 

ешелонованої решітки. 

 

На основі проведених досліджень розроблено 

рекомендації щодо застосування пальників з 

ешелонованим розташуванням стабілізаторів 

полум’я. 

Результати виконаних досліджень впроваджено 

в НВК «Струменево-нишова технологія» при 

розробці пальникових пристроїв до котлів ПТВМ-

30, ТВГ-8, ДКВР-10 та ін. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Виконано комплекс досліджень аеродинаміки, сумішоутворення і формування 

температурних полів зони горіння для стабілізаторних пальникових пристроїв 

зі струменевою подачею палива в зносячий потік окиснювача при 

ешелонованому розташуванні плоских стабілізаторів полум’я.  

2. Отримано дані досліджень закономірностей ізотермічної течії в пальникових  

пристроях з різними типами ешелонування стабілізаторних решіток – 

ступічатим і гребінчатим. Проведено зіставлення з відповідними результатами 

для неешелонованого розташування плоских стабілізаторів полум’я. 

Встановлено, що при ешелонуванні стабілізаторів в порівнянні з ситуацією 

розташування їхніх торців в одній площині: 
- відбувається перерозподіл витрат повітря в каналах решітки; при цьому, чим 

далі за потоком розташований стабілізатор полум’я, тим меншими 

виявляються витрати повітря в прилеглих до нього каналах; 

- за решітками стабілізаторів полум’я на деякому віддаленні від них виникає 

асиметричність течії, протилежна тій, яка має місце у власне стабілізаторній 

решітці; 

- рівні пульсацій швидкості в закормових областях стабілізаторів у цілому є 

значно нижчими; 

- спостерігається зниження втрат тиску в пальникових пристроях.  

Так, для ступінчато ешелонованої решітки, що складається з трьох 

стабілізаторів полум’я, при змL = 2,0 відмінність витрат повітря в пристінкових 

каналах становить 18,3 %, підвищення максимального рівня зазначених 

пульсацій – 31%, а зменшення втрат тиску в пальнику – 11,7 %. 

3. Виконано дослідження характеристик течії в пальникових пристроях з 

ешелонованим розташуванням плоских стабілізаторів полум’я в умовах 

горіння. Показано, що при горінні в порівнянні з ізотермічною течією має 

місце протилежний характер перерозподілу витрат повітря в каналах 

ешелонованої стабілізаторної решітки, тобто менші витрати повітря 

спостерігаються в каналах, що примикають до стабілізаторів, які розташовані 

вище за течією. Встановлено також, що зниження втрат тиску в пальникових 

пристроях, зумовлене ешелонуванням стабілізаторів, в умовах горіння є менш 

істотним. Так, для гребінчатої решітки стабілізаторів при змL = 3,0 це зниження 

в ізотермічних умовах дорівнює 20,3%, а при горінні – 8,6%. 

4. Проведено аналіз особливостей впливу на характеристики течії в пальниках з 

ешелонованим розташуванням плоских стабілізаторів полум’я таких факторів, 

як величина кроку зміщення стабілізаторів один відносно одного за потоком, 

ступінь загромадження стабілізаторами прохідного перерізу каналу і 

коефіцієнт надлишку повітря. Показано, що зміна зазначених параметрів є 

ефективним засобом впливу на структуру течії в пальникових пристроях 

розглянутого типу. 

5. Для пальників зі ступінчато і гребінчато ешелонованими стабілізаторними 

решітками досліджено особливості сумішоутворення палива і окиснювача. 

Встановлено, що в розглянутих умовах реалізується сприятлива картина 
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сумішоутворення, так що в зонах циркуляційної течії за стабілізаторами вміст 

метану знаходиться в концентраційних межах запалення. Виявлено 

закономірності зміни картини сумішоутворення при варіюванні 

конструктивних і режимних параметрів пальників. 

6. Виконано розрахункові та експериментальні дослідження температурних полів 

зони горіння в пальниках з ешелонованим розташуванням плоских 

стабілізаторів полум’я. При цьому показано, що: 
- застосування ступінчатого ешелонування стабілізаторів полум’я дозволяє 

забезпечувати необхідний нерівномірний розподіл температури по висоті 

каналу на деякому віддаленні від стабілізаторної решітки, що необхідно в ряді 

характерних для енергетичного обладнання ситуацій (наприклад, для 

додаткового підігріву захолодженого поду котлів типу ТВГ, ПТВМ, ДКВР 

та ін.); 

- гребінчате розташування стабілізаторів полум’я дає можливість забезпечувати 

необхідну рівномірність температурного профілю на деякому віддаленні від 

стабілізаторної решітки, що є типовою вимогою інтегрування пальників в той 

чи інший вогнетехнічний об’єкт; це дозволяє в разі зазначених вимог 

використовувати дане розташування стабілізаторів полум’я, по-перше, для 

зниження втрат тиску в пальниковому пристрої і, по-друге, для усунення 

спонтанного порушення симетрії течії при високому ступені загромадження 

стабілізаторами прохідного перерізу каналу. 

7. Отримано дані методичних досліджень щодо комп’ютерного моделювання 

робочих процесів пальників стабілізаторного типу, зокрема: 
- обґрунтовано доцільність використання DES підходу для розв’язування 

поставлених задач; 

- виконано верифікацію моделей турбулентного переносу і показано, що 

умовам, які розглядаються, в найбільшій мірі відповідає k-ε realizable модель 

турбулентності. 

8. На основі проведених розрахункових і експериментальних досліджень 

розроблено рекомендації щодо застосування пальників з ешелонованим 

розташуванням плоских стабілізаторів полум’я як засобу забезпечення 

необхідних температурних полів продуктів горіння, зниження втрат тиску в 

пальникових пристроях і усунення спонтанного порушення симетрії течії в 

них. Результати виконаних досліджень впроваджено в НВК «Струменево-

нишова технологія» при розробці пальників для котлів ПТВМ-30, ТВГ-8, 

ДКВР-10 та ін. 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА ІНДЕКСИ 
 

x, y, z – декартові координати; x1 – відстань від торця стабілізатора; U – швидкість; 

Ux – поздовжня компонента вектора швидкості; хU  – середньоквадратичне значення 

пульсацій поздовжньої компоненти швидкості; t – температура; G – витрата;               

kf – коефіцієнт загромадження прохідного перерізу каналу, f стk B H ; α – коефіцієнт 

надлишку повітря; L – довжина; В – ширина; d, S – діаметр і крок розташування 

газоподавальних отворів. Індекси: г – газ; п – повітря; ст – стабілізатор; к – канал;     

вх – вхід; вих – вихід; max – максимальний; зт – зона зворотних токів; зм – зміщення; 
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риска над позначенням відповідає безрозмірній величині; для всіх безрозмірних 

геометричних характеристик визначальним розміром є ширина стабілізатора; за 

масштаб швидкості приймалося значення швидкості повітря на вході в канал при     

α = 1,1. Скорочення: LES (Large Eddy Simulation) – метод моделювання великих 

вихрів; RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) і URANS (Unsteady RANS) – 

напівемпіричні методи, що базуються на осереднених по Рейнольдсу стаціонарних і 

нестаціонарних рівняннях Навье-Стокса; DES (Detached Eddy Simulation) – метод 

моделювання від’єднаних вихрів. 
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АНОТАЦІЯ 

 Полозенко Н.П. Моделювання процесів тепломасопереносу в 

пальникових пристроях з ешелонованим розташуванням стабілізаторів 

полум’я. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.14.06 – «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика». – 

Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України, Київ, 2016. 

Дисертацію присвячено дослідженням закономірностей течії, сумішоутворення 

і формування температурних полів зони горіння в пальниках з ешелонованим 

розташуванням плоских стабілізаторів полум’я. 

На основі комп’ютерного моделювання та натурних експериментів виконано 

комплекс досліджень структури течії та теплового стану зони горіння для 
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пальникових пристроїв з різними типами ешелонованих стабілізаторних решіток. 

Проведено порівняльний аналіз особливостей течії в умовах холодного потоку та 

горіння. Встановлено закономірності впливу на характеристики робочих процесів у 

пальниках з ешелонуванням стабілізаторів полум’я таких факторів, як величина 

кроку зміщення стабілізаторів один відносно одного за потоком, значення 

коефіцієнта загромадження стабілізаторами прохідного перерізу каналу та 

коефіцієнта надлишку повітря. 

Обґрунтовано можливість застосування пальникових пристроїв досліджуваного 

типу як засобів забезпечення певних профілів температури продуктів горіння та 

зниження втрат тиску в цих пристроях. 

За результатами виконаних досліджень розроблено рекомендації щодо 

застосування пальникових пристроїв з ешелонованими решітками стабілізаторів 

полум’я. 

Ключові слова: пальникові пристрої, ешелонування стабілізаторів полум’я, 

аеродинаміка, температурні поля, комп’ютерне моделювання. 

 

АННОТАЦИЯ 

 Полозенко Н.П. Моделирование процессов тепломассопереноса в 

горелочных устройствах с эшелонированным расположением стабилизаторов 

пламени. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.14.06 – «Техническая теплофизика и промышленная 

теплоэнергетика». – Институт технической теплофизики Национальной академии 

наук Украины, Киев, 2016. 

Диссертация посвящена исследованиям закономерностей течения, 

смесеобразования и формирования температурных полей зоны горения в 

стабилизаторных горелочных устройствах со струйной подачей топлива в сносящий 

поток окислителя в условиях эшелонированного расположения плоских 

стабилизаторов пламени. 

На основе компьютерного моделирования выполнены исследования 

характеристик изотермического течения топлива и окислителя в горелочных 

устройствах с решетками стабилизаторов, эшелонированных по лестничному и 

гребенчатому типу. Получены соответствующие данные для неэшелонированного 

расположения стабилизаторов пламени. Показано, что при эшелонировании 

стабилизаторов пламени в сравнении с расположением их торцов в одной плоскости 

нарушается симметричность течения относительно оси канала, снижается в целом 

уровень турбулизации потока в закормовых областях стабилизаторов и 

уменьшаются потери давления в горелочном устройстве.  

Выполнены исследования характеристик течения в горелочном устройстве с 

эшелонированным расположением стабилизаторов пламени в условиях горения. 

Установлено, что в случае реагирующих потоков в горелочном устройстве имеет 

место асимметричность течения, обратная той, которая наблюдается в случае 

холодного потока. Показано также, что снижение потерь давления в горелочных 
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устройствах, обусловленное эшелонированием стабилизаторов, в условиях горения 

является менее существенным.  

Проведен анализ особенностей влияния на характеристики течения в 

рассматриваемой физической ситуации таких факторов, как величина шага 

смещения стабилизаторов пламени друг относительно друга по потоку, степень 

загромождения стабилизаторами проходного сечения канала и коэффициент 

избытка воздуха. Установлено, что изменение указанных параметров является 

эффективным средством воздействия на структуру течения в горелочных 

устройствах рассматриваемого типа. 

Для горелочных устройств с лестнично и гребенчато эшелонированными 

стабилизаторными решетками исследованы особенности смесеобразования топлива 

и окислителя. Показано, что в рассматриваемых условиях реализуется 

благоприятная картина смесеобразования, так что в зонах циркуляционного течения 

за стабилизаторами содержание метана находится в концентрационных пределах 

воспламенения. Выявлены закономерности изменения картины смесеобразования 

при варьировании конструктивных и режимных параметров горелочных устройств. 

Выполнены расчетные и экспериментальные исследования температурных 

полей зоны горения в горелках с эшелонированным расположением стабилизаторов 

пламени. Показано, что применение лестничного эшелонирования стабилизаторов 

пламени позволяет обеспечивать требуемое неравномерное распределение 

температуры по сечению канала на некотором удалении от стабилизаторной 

решетки, что необходимо в ряде характерных для энергетического оборудования 

ситуаций, например, для дополнительного подогрева захоложенного пода котлов 

различного типа (ТВГ, ПТВМ, ДКВР и пр.). 

На основе проведенных расчетных и экспериментальных исследований 

разработаны рекомендации по применению горелочных устройств с 

эшелонированным расположением стабилизаторов пламени в качестве средства 

обеспечения требуемых температурных полей продуктов горения, снижения потерь 

давления в горелочных устройствах и устранения спонтанного нарушения 

симметрии течения в них. Результаты выполненных исследований внедрены в НПК 

«Струйно-нишевая технология» при разработке горелочных устройств для котлов 

ПТВМ-30, ТВГ-8, ДКВР-10 и др. 

Ключевые слова: горелочные устройства, эшелонирование стабилизаторов 

пламени, аэродинамика, температурные поля, компьютерное моделирование. 

 

SUMMARY 

Polozenko N.P. Simulation of heat and mass transfer process in burners with 
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The thesis is devoted to the researches focused on regularities determination of flow, 
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Based on computer simulation and full-scale experiments the complex of studies of 

the flow structure and the combustion zone thermal state for burners with different types 

of echeloned stabilizer grids were performed. A comparative analysis of the flow specifics 

in conditions of cold flow and combustion was carried out. The regularities of the 

influence the characteristics of work processes in burners with echeloning stabilizers of 

flame such factors as the value of the pitch shift along the flow of stabilizers relative to 

each other, the block factor value of stabilizers for the channel flow section and the excess 

air factor were determined. 

The possibility of such burners investigated as means of specific temperature 

profiles of the products of combustion and reduce pressure losses in these devices was 

justified.  

Under the results of the researches the recommendations for application of burners 

with echeloned grids of flame stabilizer were developed. 

Keywords: burners, echeloning stabilizers of flame, aerodynamics, temperature 

fields, computer simulation. 
 

 


