
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

 

РОКИТЬКО КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ 

 

УДК 536.24:533  

 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ГОРІННЯ У МІКРОФАКЕЛЬНИХ 

ПАЛЬНИКАХ З АСИМЕТРИЧНИМ ПАЛИВОРОЗПОДІЛОМ   

 

05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика  

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

_____________________К.В. Рокитько 

 

 

Науковий керівник: Фіалко Наталія Михайлівна, доктор технічних наук, 

професор, член-кореспондент НАН України 

 

 

Київ-2021 

 



2 

АНОТАЦІЯ 

 

Рокитько Костянтин Володимирович. Моделювання процесів горіння в 

мікрофакельних пальниках з асиметричним паливорозподілом. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю – 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 

теплоенергетика» (144 - Теплоенергетика). – Інститут технічної теплофізики 

Національної академії наук України, м. Київ, 2021. 

 

Потреби розвитку технологій спалювання палива зумовлюють 

необхідність поглиблених досліджень процесів горіння в енергетичних 

установках. Серед різних способів організації спалювання палива в цих 

установках виділяється мікрофакельне спалювання, яке досягається 

подрібненням факелу на окремі огнища. Таке спалювання може бути 

реалізовано, зокрема, шляхом формування факелу за системою стабілізаторів 

полум'я. Відповідні мікрофакельні пальникові пристрої характеризуються 

низкою переваг, таких як високий ступінь гомогенізації зони горіння, 

покращені стабілізаційні властивості, низький рівень втрат тиску на пальнику 

тощо. 

З появою нових перспективних модифікацій мікрофакельних 

пальникових пристроїв виникає необхідність запровадження наукових 

досліджень процесів горіння в цих пальниках. Однією з таких модифікацій є 

пальникові пристрої з асиметричною подачею палива, орієнтовані на 

експлуатацію за умов відносно високих значень коефіцієнта надлишку повітря. 

Стала світова тенденція у дослідженні процесів спалювання палива 

полягає у широкому використанні засобів математичного і комп'ютерного 

моделювання.  
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З огляду на вищевикладене актуальними є дослідження на основі 

комп'ютерного моделювання робочих процесів у нових мікрофакельних 

пальниках з асиметричним паливорозподілом.  

Всебічні дослідження процесів мікрофакельного горіння демонструють 

роботи Д.А. Франк-Каменецького, Б.В. Раушенбаха, В.О. Христича, Г.М. 

Любчика, Ю.В. Іванова, А.В. Сударева та ін.  

Щодо мікрофакельних пальникових пристроїв з асиметричним 

паливорозподілом, то дослідження робочих процесів в них вкрай обмежені. 

Відповідні дослідження мають бути розвинені. 

Відповідно до вищевикладеного метою роботи є науково-технічне 

обґрунтування технології спалювання палива в пальникових пристроях 

мікрофакельного типу з асиметричним паливорозподілом, орієнтованих на 

експлуатацію при відносно високих значеннях коефіцієнта надлишку повітря.  

Для досягнення зазначеної мети вирішенню підлягали наступні завдання: 

1. Встановити закономірності течії і сумішоутворення палива і окиснювача 

у мікрофакельних пальниках з асиметричним паливорозподілом за 

ізотермічних умов.  

2. Виконати порівняльний аналіз структури течії у досліджуваних 

пальниках для реагуючих потоків та ізотермічних умов.  

3. Для мікрофакельних пальників досліджуваного типу виявити основні 

особливості вигоряння палива, формування температурних полів у зоні 

горіння та утворення токсичних продуктів згоряння.  

4. Дослідити ефективність застосування різних способів впливу на 

характеристики пропонованих пальників, таких як співвідношення витрат 

первинного і вторинного повітря, розташування місця подачі вторинного 

повітря, геометричні параметри системи паливорозподілу тощо. 

5. Розробити загальні положення щодо організації робочих процесів у 

досліджуваних пальниках.  
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В дисертаційній роботі розглядаються методичні аспекти проведення 

досліджень. Особлива увага приділяється методиці комп’ютерного 

моделювання досліджуваної ситуації. 

У роботі виконано дослідження щодо верифікації моделей 

турбулентності. Показано, що найменші відхилення експериментальних і 

розрахункових даних мають місце при застосуванні SST k- моделі 

турбулентності.  

Обґрунтовано доцільність застосування DDES підходу для моделювання 

робочих процесів пропонованих пальникових пристроїв. До прикладу 

наводяться зіставлення експериментальних і розрахункових температур в зоні 

зворотних токів за стабілізатором полум’я, а також на його зовнішній поверхні. 

Показано, що максимальна відносна похибка числової моделі для даних 

ситуацій на перевищувала 9 %. Певна увага в роботі приділялася оцінці 

достовірності числових розв’язків щодо емісії оксидів азоту. Порівняння 

одержаних даних числових експериментів з результатами натурних 

експериментів Р. Барлоу і Д. Франка показали їх задовільне узгодження. 

Максимальна похибка числової моделі становила 12%. 

В роботі одержано дані досліджень закономірностей ізотермічної течії і 

сумішоутворення палива і окиснювача в пропонованих пальникових пристроях. 

Встановлено особливості впливу на досліджувані процеси таких факторів, як 

довжина закрилка на торцевій поверхні стабілізатора полум’я, величина 

загального коефіцієнта надлишку повітря та геометричні параметри системи 

паливорозподілу. Зокрема, показано, що:  

- зі зростанням довжини закрилка збільшується протяжність зони 

зворотних токів за стабілізатором полум’я, зменшуються в цілому рівні 

середньоквадратичних пульсацій швидкості, покращуються умови реалізації 

необхідного сумішоутворення в закормовій області стабілізатора полум’я, що є 

важливою умовою забезпечення стійкого горіння палива;  

- збільшення загального коефіцієнта надлишку повітря α призводить до 

значного зниження далекобійності паливних струменів та зростання довжини 
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зони зворотних токів у за кормовій області стабілізатора полум’я; вплив 

величини α на середні значення масової концентрації метану у вказаній зоні має 

складний характер, що пояснюється дією конкуруючих факторів.  

За результатами досліджень показано, що сумішоутворення палива і 

окиснювача в зоні циркуляційної течії за стабілізатором полум'я суттєво 

залежить від величини відносного кроку S/d розташування газоподавальних 

отворів. Зменшення S/d призводить до зниження далекобійності паливних 

струмин, що зумовлює підвищення концентрації метану в зазначеній 

циркуляційної зоні. Встановлено, що необхідне середнє значення концентрації 

метану в зоні циркуляційного течії за стабілізатором полум'я може бути 

досягнуто за рахунок вибору відповідної відносної відстані S/d між 

газоподавальними отворами.  

В дисертації виконано порівняльний аналіз закономірностей течії у 

досліджуваних пальникових пристроях за ізотермічних умов та для реагуючих 

потоків. Встановлено, що картина течії у порівнюваних ситуаціях суттєво 

відрізняється як у кількісному, так і у якісному відношенні. За ізотермічних 

умов течія в зоні зворотних токів має більш яскраво виражений тривимірний 

характер, більшими є протяжності зон зворотних токів за стабілізатором 

полум’я та в цілому суттєво меншими рівні пульсацій швидкості.  

В роботі встановлено закономірності формування теплового стану зони 

горіння, вигоряння газоподібного палива та утворення токсичних складових у 

продуктах згоряння. Показано, що у досліджуваній ситуації має місце факт 

асиметрії температурних профілів відносно осі симетрії стабілізатора полум’я. 

Зміна коефіцієнта відносної нерівномірності поля температур по довжині 

факела характеризується різким зниженням в області розташування закрилку і 

збереженням практично незмінного темпу зменшення вказаної нерівномірності 

на значній ділянці за закрилком. Встановлено, що горіння протікає вельми 

інтенсивно в межах довжини закрилка, швидкість вигоряння палива суттєво 

зменшується при подачі вторинного повітря за закрилком і надалі знижується 

на ділянці догоряння у хвості факела. 
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Виконано аналіз ефективності різних способів впливу на характеристики 

досліджуваних пальників. Розглядалися такі способи впливу як співвідношення 

витрат первинного і вторинного повітря, місце подачі вторинного повітря в 

полум’я, геометричні параметри системи паливо розподілу тощо. 

Досліджено можливість регулювання характеристик пропонованих 

пальників шляхом зміни співвідношення витрат первинного і вторинного 

повітря, яке регулюється відповідним співвідношенням ширини пристіночного 

і міжстабілізаторного каналів. Визначено раціональні величини даного 

співвідношення, за яких реалізуються сприятливі значення енергоекологічних 

характеристик пальників. Показано, що у досліджуваному діапазоні зміни 

загального коефіцієнта надлишку повітря дана величина становить 0,8.  

Виконано аналіз ефектів впливу місця подачі вторинного повітря в 

полум’я на характеристики досліджуваних пальників. Встановлено, що 

координати вказаного місця подачі, яка регулюється довжиною закрилка, має за 

даних умов перевищувати 60·10-3 м.  

Встановлено залежність основних характеристик досліджуваних 

пальникових пристроїв від параметра системи паливорозподілу L1, яким 

визначається розташування газоподавальних отворів відносно зривної кромки 

стабілізатора полум’я. Показано, що для забезпечення високої ефективності 

пальників величина L1 має становити (20…30)·10-3 м у досліджуваному 

діапазоні зміни загального коефіцієнта надлишку повітря.  

Розроблено загальні положення щодо організації робочих процесів у 

пальниках з асиметричним паливорозподілом та визначено результуючі ефекти, 

пов’язані з кожним із сформульованих положень.  

На основі виконаних досліджень розроблено рекомендації щодо 

застосування пальникових пристроїв з асиметричним паливорозподілом, 

орієнтованих на застосування за умов відносно великих значень коефіцієнта 

надлишку повітря. Результати досліджень впроваджено у НВК «Струменево-

нишова технологія» при розробці пальників для промислових печей різного 

призначення.  
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Серед наукових результатів дисертації, одержаних вперше можна 

відзначити такі: 

Вперше для мікрофакельних пальникових пристроїв з асиметричним 

паливорозподілом встановлено закономірності ізотермічної течії і 

сумішоутворення палива та окиснювача у відносно широкому діапазоні зміни 

визначальних параметрів. 

2. Вперше виконано порівняльний аналіз структури течії у пропонованих 

пальникових пристроях за ізотермічних умов та для реагуючих потоків. 

3.  Вперше виявлено основні закономірності формування температурних 

полів в зоні горіння та вигоряння палива  в досліджуваних пальникових  

пристроях. 

4. Вперше досліджена можливість регулювання характеристик 

пропонованих пальників шляхом зміни співвідношення витрат первинного і 

вторинного повітря та визначено раціональні значення даного співвідношення 

для різних величин загального коефіцієнта надлишку повітря. 

5. Вперше встановлено ефекти впливу розташування місця подачі 

вторинного повітря у полум’я на характеристики досліджуваних пальникових 

пристроїв. 

6. Вперше встановлено залежність основних характеристик пальникових 

пристроїв від параметра системи паливорозподілу, яким визначається 

розташування газоподавальних отворів відносно зривної кромки стабілізатора 

полум’я.  

Основні наукові положення, які повністю розкривають зміст і результати 

дисертації, викладені в 19 друкованих працях, зокрема, у 1 розділі монографії, 5 

статтях, що входять до наукометричних баз даних, 3 статтях у наукових 

фахових виданнях України та 10 публікаціях у збірниках наукових праць за 

матеріалами конференцій.  

Ключові слова: технологія спалювання, мікрофакельні пальникові 

пристрої, асиметричний паливорозподіл, комп’ютерне моделювання. 
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SUMMARY 

 

Rokytko Kostiantyn Volodymirovych. Simulation of combustion processes 

in microflame burners with asymmetric fuel distribution – Qualifying scientific work 

as a manuscript 

The thesis for the Degree of Candidate of Technical Sciences in the specialty - 

05.14.06 "Engineering Thermophysics and Industrial Heat Power Engineering" (144 - 

Heat Power Engineering). – Institute of Engineering Thermophysics, National 

Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

 

The needs for the development of fuel combustion technologies necessitate in-

depth studies of combustion processes in power plants. Among the various methods 

of organizing fuel combustion in these installations, microjet combustion is 

distinguished, which is achieved by crushing the torch into separate flames. Such 

combustion can be realized, in particular, by forming a torch along a system of flame 

stabilizers. Corresponding microjet burners are characterized by a number of 

advantages, such as a high degree of homogenization of the combustion zone, 

improved stabilization properties, a low level of pressure loss across the burner, and 

the like. 

With the advent of new promising modifications of microjet burners, it 

becomes necessary to introduce scientific research into combustion processes in these 

burners. One of such modifications is burners with asymmetric fuel supply, oriented 

to operation in conditions of relatively high values of the excess air ratio. 

A stable global trend in the study of fuel combustion processes is the 

widespread use of mathematical and computer modeling tools. 
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Considering the above, studies based on computer modeling of work processes 

in new microjet burners with asymmetric fuel distribution are relevant. 

Comprehensive studies of microjet combustion processes are demonstrated by 

the works of D.A. Frank-Kamenetsky, B.V. Rauschenbach, V.A. Khristich, M. 

Lyubchik, Yu.V. Ivanova, A.V. Sudareva, I. Ya. Sigala and others. 

As for microflame burners with asymmetric fuel distribution, research on their 

work processes is extremely limited. Relevant research needs to be developed. 

In accordance with the above, the aim of the work is a scientific and technical 

substantiation of the technology of fuel combustion in microflame burners with 

asymmetric fuel distribution, oriented to operation at relatively high values of the 

excess air ratio. 

To achieve this aim, the following tasks were subject to solution: 

1. To establish the regularities of the flow and mixture formation of fuel and 

oxidizer in microjet burners with asymmetric fuel distribution under isothermal 

conditions. 

2. Perform a comparative analysis of the flow structure in the investigated 

burners for reacting flows and isothermal conditions. 

3. For microjet burners of the investigated type, identify the main features of 

fuel burnout, the formation of temperature fields in the combustion zone and the 

formation of toxic combustion products. 

4. To investigate the effectiveness of using various methods of influencing the 

characteristics of the proposed burners of such factors as the correlation of the 

primary and secondary air flow rates, the location of the secondary air supply point, 

the geometric parameters of the fuel distribution system, etc. 

5. Develop general provisions for the organization of work processes in the 

investigated burners. 

The dissertation work the methodological aspects of research. Particular 

attention is paid to the methodology of computer modeling of the studied situation are 

considered. 
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The study on the verification of turbulence models has been carried out. It is 

shown that the slightest deviations of the experimental and calculated data take place 

when using the SST k- turbulence model. 

The expediency of using the DDES approach for modeling the working 

processes of the proposed burners has been substantiated. As an example, the 

comparison of experimental and calculated temperatures in the zone of return 

currents behind the flame stabilizer, as well as on its outer surface, is given. It is 

shown that the maximum relative error of the numerical model for these situations 

did not exceed 9%. A certain attention was paid in the work to assessing the 

reliability of numerical solutions concerning the emission of nitrogen oxides. 

Comparison of the obtained data of numerical experiments with the results of field 

experiments by R. Barlow and D. Franco showed their satisfactory agreement. The 

maximum error of the numerical model was 12%. 

In this work, data from studies of the regularities of isothermal flow and 

mixture formation of fuel and oxidizer in the proposed burners are obtained. The 

features of the influence of such factors as the length of the flap on the end surface of 

the flame stabilizer, the value of the total excess air coefficient and the geometric 

parameters of the fuel distribution system have been established. In particular, it was 

shown that: 

- with an increase in the length of the flap, the length of the zone of reverse 

currents behind the flame stabilizer increases, the levels of RMS velocity pulsations 

decrease in general, the conditions for the implementation of the necessary mixture 

formation in the astern area of the flame stabilizer improve, which is an important 

condition for ensuring stable fuel combustion; 

- an increase in the total excess air factor α leads to a significant decrease in the 

range of the fuel jets and an increase in the length of the reverse flow zone in the 

astern area of the flame stabilizer; the influence of the α value on the average values 

of the mass concentration of methane in the indicated zone is complex, which is 

explained by the action of competing factors. 
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According to the research results, it has been shown that the mixture formation 

of fuel and oxidizer in the circulation flow zone behind the flame stabilizer depends 

significantly on the relative pitch S/d of the location of the gas supply holes. A 

decrease in S/d leads to a decrease in the range of the fuel jets, which leads to an 

increase in the concentration of methane in this circulation zone. It has been 

established that the required average value of the methane concentration in the 

circulation flow zone behind the flame stabilizer can be achieved by choosing the 

appropriate relative distance S/d between the gas supply holes. 

In the dissertation, a comparative analysis of the regularities of the flow in the 

investigated burners under isothermal conditions and for reacting flows is carried out. 

It was found that the flow pattern in the compared situations differs significantly both 

quantitatively and qualitatively. Under isothermal conditions, the flow in the zone of 

reverse currents has a more pronounced three-dimensional character, the lengths of 

the zones of reverse currents behind the flame stabilizer are large and, in general, the 

levels of velocity pulsations are significantly lower. 

In the paper the regularities of the formation of the heat state of the combustion 

zone, burnout of gaseous fuel and the formation of toxic components in combustion 

products are established. It is shown that in the studied situation, the fact of 

asymmetry of temperature profiles with respect to the symmetry axis of the flame 

stabilizer takes place. The change in the coefficient of the relative unevenness of the 

temperature field along the length of the flame is characterized by a sharp decrease in 

the area of the flaps and the preservation of an almost unchanged rate of decrease in 

the indicated unevenness in a significant section behind the flap. It was found that 

combustion proceeds very intensively within the flap length, the fuel burnup rate 

decreases significantly when secondary air is supplied behind the flap and further 

decreases in the afterburning section in the tail of the flame.  

The analysis of the effectiveness of different methods of influencing the 

characteristics of the investigated burners is carried out. Such methods of exposure 

were considered as the ratio of the primary and secondary air flow rates, the place of 
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secondary air supply to the flame, the geometric parameters of the fuel distribution 

system, and the like. 

The possibility of regulating the characteristics of the proposed burners by 

changing the ratio of the primary and secondary air flows, regulating the 

corresponding ratio of the width of the near-wall and interstabilizing channels has 

been studied. The rational values of this ratio have been determined, at which 

favorable values of the energy-ecological characteristics of the burners are realized. It 

is shown that in the investigated range of change in the total excess air ratio, this 

value is 0.8. 

The analysis of the effects of the influence of the place of secondary air supply 

to the flame on the characteristics of the investigated burners is carried out. It has 

been established that the coordinate of the specified feed point, which is regulated by 

the flap length, should, under these conditions, exceed 60·10-3 m. 

The dependence of the main characteristics of the investigated burners on the 

parameter of the fuel distribution system L1, which determines the location of the gas 

supply holes relative to the astern edge of the flame stabilizer, is established. It is 

shown that in order to ensure high efficiency of burners, the value of  L1 should be 

(20 ... 30)·10-3m in the investigated range of variation of the total excess air ratio. 

General provisions for the organization of working processes in burners with 

asymmetric fuel distribution have been developed and the resulting effects associated 

with each of the formulated provisions have been determined. 

On the basis of the performed studies, recommendations for the use of burners 

with asymmetric fuel distribution, oriented to use in conditions of relatively large 

values of the excess air ratio were developed. The research results were implemented 

in the SPC "Struinonisheva tekhnologia" in the development of burners for industrial 

furnaces for different purposes. 

Among the scientific results of the dissertation, obtained for the first time, the 

following can be noted: 
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1. For the first time for microjet burners with asymmetric fuel distribution, the 

regularities of isothermal flow and mixture formation of fuel and oxidizer have been 

established in a relatively wide range of variation of the governing parameters. 

2. For the first time, a comparative analysis of the flow structure in the 

proposed burners under isothermal conditions and for reacting flows is carried out. 

3. For the first time, the main regularities of the formation of temperature fields 

in the combustion zone and fuel burnout in the burners under study have been 

revealed. 

4. For the first time, the possibility of regulating the characteristics of the 

proposed burners by changing the ratio of the primary and secondary air flows has 

been investigated and rational values of this ratio have been determined for various 

values of the total excess air coefficient. 

5. For the first time, the influence of the location of the secondary air supply to 

the flame on the characteristics of the investigated burners was established. 

6. For the first time, the dependence of the main characteristics of burners on 

the parameter of the fuel distribution system has been established, which determines 

the location of the gas supply holes relative to the astern edge of the flame stabilizer. 

The main scientific positions, fully disclose the content and results of the 

dissertation, are set out in 19 printed works, in particular, in chapter 1 of the 

monograph, 5 articles included in scientometric databases, 3 articles in scientific 

publications of Ukraine and 10 publications in collections of scientific works based 

on conference materials. 

Key words: combustion technology, microjet burners, asymmetric fuel 

distribution, computer simulation. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 

 

В1 – відстань між стабілізаторами; 

Вст – ширина стабілізатора; 

Вк – висота каналу; 

4СНС  – масова концентрація метану; 

4СНС  – середнє значення масової концентрації метану в зоні зворотних токів; 

d – діаметр газоподавальних отворів; 

H – далекобійність струменів в зоні зворотних токів; 

Н1 – ширина пристіночного каналу; 

Н2 – ширина міжстабілізаторного каналу; 

kf  – коефіціент загромадження прохідного перерізу каналу; 

L0  –  відстань від входу в канал до стабілізатора; 

Lст – довжина стабілізатора; 

LЗ  –   довжина закрилка; 

L1 – відстань від газоподавальних отворів до задньої кромки стабілізатора; 

LЗТ – протяжність зони зворотних токів; 

q – гідродинамічний параметр;  

S – крок розташування газоподавальних отворів; 

Т – абсолютне значення температури; 

T – середньомасова температура; 

T – середньоквадратичні пульсації температури; 

п
вхU  – швидкість повітря на вході в канал; 

Uх  –  поздовжня компонента вектора швидкості; 

max
xU –  максимальне за абсолютною величиною значення швидкості; 

xU  – середньоквадратичне значення пульсацій поздовжньої компоненти   

швидкості; 

X – відстань від торця стабілізатора; 

Y –  відстань від нижньої поверхні стабілізатора; 
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*

цx , 
*

цy –  координати центра основного вихору в зоні зворотних токів; 

α –  коефіцієнт надлишку повітря; 

γ – коефіцієнт відносної нерівномірність поля температур; 

δ  – товщина закрилка; 

ηz – коефіцієнт повноти вигоряння палива. 

 

Індекси: 

вх – вхід; 

зт – зона зворотних токів; 

к – канал; 

п – повітря; 

ст – стабілізатор; 

max – максимальне. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Потреби розвитку технологій спалювання палива 

зумовлюють необхідність поглиблених досліджень процесів горіння в 

енергетичних установках. Серед різних способів організації спалювання палива 

в цих установках виділяється мікрофакельне спалювання, яке досягається 

подрібненням факелу на окремі огнища. Таке спалювання може бути 

реалізовано, зокрема, шляхом формування факелу за системою стабілізаторів 

полум'я. Відповідні мікрофакельні пальникові пристрої характеризуються 

низкою переваг, таких як високий ступінь гомогенізації зони горіння, 

покращені стабілізаційні властивості, низький рівень втрат тиску на пальнику 

тощо [1-30]. 

З появою нових перспективних модифікацій мікрофакельних 

пальникових пристроїв виникає необхідність запровадження наукових 

досліджень процесів горіння в цих пальниках. Однією з таких модифікацій є 

пальникові пристрої з асиметричною подачею палива, орієнтовані на 

експлуатацію за умов відносно високих значень коефіцієнта надлишку повітря. 

Стала світова тенденція у дослідженні процесів спалювання палива 

полягає у широкому використанні засобів математичного і комп'ютерного 

моделювання.  

З огляду на вищевикладене актуальними є дослідження на основі 

комп'ютерного моделювання робочих процесів у нових мікрофакельних 

пальниках з асиметричним паливорозподілом.  

Всебічні дослідження процесів мікрофакельного горіння демонструють 

роботи Д.А. Франк-Каменецького, Б.В. Раушенбаха, В.О. Христича, Г.М. 

Любчика, Ю.В. Іванова, А.В. Сударева та ін.  

Щодо мікрофакельних пальникових пристроїв з асиметричним 

паливорозподілом, то дослідження робочих процесів в них вкрай обмежені. 

Відповідні дослідження мають бути розвинені.  
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Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Основні 

результати роботи отримані в рамках виконання бюджетних тем «Розвиток 

наукових засад термогазодинаміки енергетичних установок та моніторингу 

викидів забруднюючих речовин» (№ДР: 0118U002283), «Розробка 

теплофізичних основ високоефективних технологій мікрофакельного 

спалювання палива і утилізації теплових викидів котлоагрегатів із 

застосуванням нанокомпозитних матеріалів та покриттів» (№ДР: 0115U003336) 

та «Розвиток методів та засобів підвищення екологоенергетичної ефективності 

в газотурбобудуванні та теплоенергетиці» (№ДР: 0120U101198). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є науково-технічне 

обґрунтування технології спалювання палива в пальникових пристроях 

мікрофакельного типу з асиметричним паливорозподілом, орієнтованих на 

експлуатацію при відносно високих значеннях коефіцієнта надлишку повітря.  

Для досягнення зазначеної мети вирішенню підлягали наступні завдання: 

1. Встановити закономірності течії і сумішоутворення палива і окиснювача 

у мікрофакельних пальниках з асиметричним паливорозподілом за 

ізотермічних умов.  

2. Виконати порівняльний аналіз структури течії у досліджуваних 

пальниках для реагуючих потоків та ізотермічних умов.  

3. Для мікрофакельних пальників досліджуваного типу виявити основні 

особливості вигоряння палива, формування температурних полів у зоні 

горіння та утворення токсичних продуктів згоряння.  

4. Дослідити ефективність застосування різних способів впливу на 

характеристики пропонованих пальників, таких як співвідношення витрат 

первинного і вторинного повітря, розташування місця подачі вторинного 

повітря, геометричні параметри системи паливорозподілу тощо. 

5. Розробити загальні положення щодо організації робочих процесів у 

досліджуваних пальниках.  

Об'єкт дослідження – робочі процеси в пальникових пристроях з 

асиметричним паливорозподілом. 
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Предмет дослідження – характеристики процесів переносу в 

пальникових пристроях з асиметричним паливорозподілом.   

Методи дослідження. Поставлені завдання вирішувались із застосуванням 

сучасних методів комп’ютерного моделювання. Одержані результати числових 

досліджень зіставлялися з даними експериментальних робіт. 

Обгрунтованість і достовірність наукових положень ґрунтується на 

застосуванні сучасних методів комп’ютерного моделювання, на використанні 

адекватних математичних моделей досліджуваних процесів та на порівнянні 

числових розв’язків з результатами лабораторних експериментів. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

1. Вперше для мікрофакельних пальникових пристроїв з асиметричним 

паливорозподілом встановлено закономірності ізотермічної течії і 

сумішоутворення палива та окиснювача у відносно широкому діапазоні 

зміни визначальних параметрів. 

2. Вперше виконано порівняльний аналіз структури течії у пропонованих 

пальникових пристроях за ізотермічних умов та для реагуючих потоків. 

3.  Вперше виявлено основні закономірності формування температурних 

полів в зоні горіння та вигоряння палива  в досліджуваних пальникових  

пристроях. 

4. Вперше досліджена можливість регулювання характеристик 

пропонованих пальників шляхом зміни співвідношення витрат 

первинного і вторинного повітря та визначено раціональні значення 

даного співвідношення для різних величин загального коефіцієнта 

надлишку повітря. 

5. Вперше встановлено ефекти впливу розташування місця подачі 

вторинного повітря у полум’я на характеристики досліджуваних 

пальникових пристроїв. 

6. Вперше встановлено залежність основних характеристик пальникових 

пристроїв від параметра системи паливорозподілу, яким визначається 
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розташування газоподавальних отворів відносно зривної кромки 

стабілізатора полум’я.  

Практичне значення отриманих результатів.  

1. Визначено раціональні конструктивні параметри пропонованих 

пальникових пристроїв з асиметричним паливорозподілом, орієнтованих на 

експлуатацію при відносно високих значеннях коефіцієнта надлишку повітря 

(2,0 ≤ α ≤4,0). 

2. Обґрунтовано застосування різних засобів впливу на характеристики 

пальників та встановлено умови раціонального використання даних засобів. 

3. Розроблено загальні рекомендації щодо використання пальникових 

пристроїв з асиметричним паливорозподілом.  

Особистий внесок здобувача. Автор дисертації самостійно виконав 

огляд літературних джерел за темою роботи. Здобувач брав участь у постановці 

завдань досліджень, проведенні обчислювальних експериментів та аналізі і 

опрацюванні одержаних результатів. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи доповідалися на: 

The 7th International scientific and practical conference Scientific achievements of 

modern society (Ліверпуль, Великобританія, березень 2020 р.); Міжнародна 

наукова конференція: «Наукові дослідження: Парадигма інноваційного 

розвитку» (Братислава-Відень, Словаччина-Австрія, березень 2020 р.); 3rd 

International scientific and practical conference «Eurasian scientific congress» 

(Барселона, Іспанія, березень 2020 р.); Міжнародна мультидисциплінарна 

конференція «Наука і техніка сьогодення: пріорітетні напрямки розвитку 

України та Польщі» (Воломін, Польща, жовтень 2018 р); International scientific 

and practical conference «Technical sciences: history, the present time, the future, 

EU experience" (2019 р.); IX International scientific and practical conference 

«Topical issues of the development of modern science» (Софія, Болгарія, травень 

2020 р.); на ХХІХ і ХХХ Міжнародних конференціях «Проблеми екології і 

експлуатації об’єктів енергетики» (Одеса, червень 2019 р., червень 2020 р.). 
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Публікації. Основні наукові положення, які розкривають зміст та 

результати дисертації, викладені в 19 друкованих працях, зокрема, у 1 розділі 

монографії, 5 статтях, що входять до наукометричних баз даних, 3 статтях у 

наукових фахових виданнях України та 10 публікаціях у збірниках наукових 

праць за матеріалами конференцій. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти  

розділів, висновків, переліку використаних джерел та трьох додатку. Обсяг 

роботи становить 160 сторінок, включаючи 72 ілюстрацій, 6 таблиць. Перелік 

використаних літературних джерел складає 213 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1  

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ, МЕТА І ЗАВДАННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

1.1. Специфіка робочих процесів в пальниках мікрофакельного типу 

 

Дослідженню робочих процесів мікрофакельних пальників приділяється 

велика увага (див., наприклад, [31 - 116]). При цьому, як правило, в межах 

окремих досліджень вивченню підлягають робочі процеси конкретної 

модифікації мікрофакельних пальникових пристроїв.  

В [31] наводиться узагальнена класифікаційна схема пальників даного 

типу. Відмічається, що характерною особливістю організації процесу 

спалування палива у таких пальниках є прямоточність течії потоку окиснювача, 

яка забезпечує мінімальний рівень втрат тиску; модульність конструкційних 

рішень, що забезпечує багатоваріантність конструкцій; мікрофакельність 

структури зони горіння; реалізація ефектів саморегульованості процесіу 

горіння, які забезпечують високий рівень ефективності спалювання палива при 

мінімальній додатковій емісії токсичних оксидів азоту (NOx) і оксиду вуглецю 

(СО); високу стійкість і всережимність процесу горіння. 

Нижче наводиться аналіз характерних публікацій, що стосуються 

дослідження процесів переносу у мікрофакельних пальникових пристроях 

різних модифікацій. 

У роботах Г.М. Любчика, Г.Б. Варламова, Г.О. Мікуліна та ін. 

розглядаються так звані трубчасті технології спалювання палива на базі 

застосування трубчастих модулів [32-41]. Зокрема, в даних роботах виконано 

дослідження аеродинамічних характеристик трубчастих паливоспалюючих 

модулів, в тому числі визначено характер розподілу осьових швидкостей і 

характеристик турбулентності потоку в різних перетинах від зрізу насадка 

Борда. При цьому встановлено високі масообмінні властивості повітряного 

струменя за трубчастим модулем, де інтенсивність турбулентності досягає 40%. 
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Визначено оптимальну величину розкриття насадка Борда, яка відповідає 

діапазону n = Fвх/Fвых = 0,2 ... 0,4, і встановлено оптимальну величину 

аеродинамічного форсування перетину потоку повітря. Розроблено типові 

схеми трубчастих модулів на основі використання стандартних матеріалів - 

труба і листовий метал, що забезпечують дифузійне, попереднє і комбіноване 

сумішоутворення. Виконано фізичне моделювання процесу спалювання палива 

в прямоточних каналах з раптовим розширенням потоку. На основі вогневих 

випробувань альтернативних типів трубчастих модулів, вивчено структуру і 

умови розвитку факела, а також визначено граничні умови електроіскрового 

займання, межі бідного зриву і багатого згасання. Встановлено широкий 

діапазон стійкої роботи трубчастих пальників за коефіцієнтом надлишку 

повітря , а також екстремальний характер залежності емісії оксидів азоту і 

вуглецю від , особливістю якого є досягнення максимальної емісії NОх
mах при 

 кр1  1,03...1,05 і мінімальної емісії СОmin при кр2 ~ 1,17. Згідно з висновками 

термічної теорії утворення оксиду азоту виявлено режимні параметри, що 

визначають рівень емісії NОх (коефіцієнт надлишку повітря і його температура, 

тиск і час перебування в зоні горіння), а також показано експоненціальний 

характер впливу коефіцієнта надлишку повітря на рівень емісії оксидів азоту в 

області   кр1. Крім того, встановлено особливості пригнічення емісії NОх 

шляхом подачі екологічної пари в паливний газ або потік окиснювача із 

суттєвим перевищенням ефекту мінімізації оксидів азоту при зволоженні 

паливного газу. Розроблено методику енерго-екологічного аудиту, на основі 

якої виявлено вплив методу сумішоутворення на характеристики емісії NОх і 

СО, а також запропоновано методику оцінки пріоритетних областей 

використання трубчастих модулів з альтернативними схемами 

сумішоутворення. Показано можливість застосування розробленої методики 

аудиту як до поодиноких трубчастих модулів, так і до багатомодульних 

трубчастих пальників. 

Дослідженню теплофізичних процесів при реалізації технології 

спалювання палива із застосуванням струменево-нішових систем присвячено 
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роботи М.З. Абдуліна, Н.М. Фіалко, Н.О. Меранової, Ю.В. Шеренковського, 

С.О. Альошко, О.А. Сірого та ін. [42-64]. Зокрема, в цих роботах виконано 

комплекси експериментальних досліджень теплофізичних аспектів робочого 

процесу автономних пальникових модулів різних типів – струменевих і 

струменево-нішових з нішовими порожнинами різноманітної конфігурації 

(прямокутною, трапецієвидною тощо). Особливу увагу приділено комплексним 

дослідженням характеристик займання та зриву горіння у струменево-нішових 

пальникових модулях. Наведено дані аналізу робочих процесів систем, що 

складаються з декількох струменево-нішових модулів та на їх основі 

обґрунтовано принцип модульного конструювання пальникових пристроїв. 

Значна кількість робіт стосується систем охолодженя мікрофакельних 

пальникових пристроїв із застосуванням так званого самоохолодження, коли не 

використовується спеціальний холодоагент, а його роль виконує природний газ, 

що підлягає подальшому спалюванню [65-75].  В межах цих досліджень 

запропоновано різні варіанти систем охолодження мікрофакельних 

пальникових пристроїв (рис. 1.1.). 

В усіх розглянутих схемних рішеннях цих систем здійснювався 

струменевий обдув внутрішньої торцевої поверхні стабілізатора і поздовжнє 

обтікання його бічних поверхонь природним газом перед надходженням 

останнього у газоподавальні отвори. При цьому обдув торцевої поверхні 

здійснювався плоским імпактним струменем або системою круглих імпактних 

струменів. Щодо поздовжнього обтікання бічних поверхонь стабілізатора, то 

розглядалися різні способи його спеціальної організації з використанням 

дефлекторних конструкцій. А саме, аналізувались ситуації, що відповідають 

застосуванню направляючих прямого та заокругленого дефлекторів, а також 

спеціально спрофільованих дефлекторів з прямим та заокругленим торцем 

(рис. 1.2). Крім того розглядалися умови, коли дефлекторні конструкції були 

відсутні. 

 

 



32 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Класифікація запропонованих варіантів систем охолодження 

мікрофакельних пальникових пристроїв. 

 

 

Рис. 1.2. Дефлектори 

різної конфігурації в 

системі охолодження 

пальникового пристрою: 

направляючий прямий (а) і 

заокруглений (б); 

спеціально спрофільовані з 

прямим (в) та заокругленим 

торцем (г). 
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теплообміну в  таких системах з обдувом внутрішньої торцевої поверхні 

стабілізатора плоским імпактним струменем при застосуванні дефлекторних 

конструкцій різної форми. При цьому встановлено, що за відсутності 

спеціально спрофільованих дефлекторів їхню роль фактично виконують 

утворювані за направляючими дефлекторами вихрові структури, конфігурація 

обмежуючих поверхонь яких значною мірою аналогічна формі спеціально 

спрофільованих дефлекторів; за рівнем забезпечення охолодження найбільш 

ефективними є система зі спеціально спрофільованим дефлектором з прямим 

торцем та система з прямим направляючим дефлектором. Системи 

охолодження, що відповідають заокругленим дефлекторам, характеризуються 

практично однаковою і дещо нижчою, ніж вказані системи, ефективністю 

охолодження. За результатами досліджень встановлено закономірності впливу 

навантаження котлоагрегату на характеристики систем охолодження 

стабілізаторних пальникових пристроїв. Показано, що при зниженні 

навантаження котла від номінального до мінімально допустимого значення має 

місце різке погіршення умов охолодження пальникових пристроїв через 

відповідне зменшення витрат охолоджувального агента. В умовах зміни 

відносного навантаження N в діапазоні 20 – 100% основні характеристики 

системи охолодження з круглими імпактними струменями чутливіше реагують 

на зміну навантаження котлоагрегату ніж відповідні параметри у випадку 

системи охолодження з плоским струменем; максимальна температура 

стабілізатора, яка має місце на його зривній кромці, в усьому діапазоні зміни N 

не перевищує допустимої величини для систем охолодження з круглими 

струменями.  

Ряд досліджень присвячено вивченню процесів спалювання палива в так 

званих ешелонованих решітках стабілізаторів, тобто при тому чи іншому 

зміщеному розташуванні стабілізаторів один відносно одного вздовж за  

потоком. 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 
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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 [76-90]. 

На рисунку 1.3 як приклад наведено схему пальникового пристрою зі 

ступінчато ешелонованою стабілізаторною решіткою. 

    Рис. 1.3. Схема 

пальникового пристрою 

зі ступінчато ешелоно-

ваною решіткою стабіл-

ізаторів полум’я: 1 – 

плоский канал; 2 – 

стабілізатори полум’я; 3 

– газоподавальні отвори. 

 

В роботах [77, 80, 88, 90] на основі комп'ютерного моделювання виконано 

дослідження характеристик ізотермічної течії палива і окиснювача в 

пальникових пристроях з решітками стабілізаторів, ешелонованих за 

ступінчатим і гребінчастим типом. Отримано відповідні дані для 

неешелонірованного розташування стабілізаторів полум'я. Показано, що при 

ешелонування стабілізаторів полум'я в порівнянні з розташуванням їх торців в 

одній площині порушується симетричність течії щодо осі каналу, знижується в 

цілому рівень турбулізації потоку в закормових областях стабілізаторів і 

зменшуються втрати тиску в пальниковому пристрої. 

Виконано дослідження характеристик течії в пальниковому пристрої з 

ешелонованим розташуванням стабілізаторів полум'я в умовах горіння [87, 90]. 

Встановлено, що в разі реагуючих потоків в пальниковому пристрої має місце 

асиметричність течії, яка є протилежною тій, що спостерігається в разі 

холодного потоку. Показано також, що зниження втрат тиску в пальникових 
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пристроях, збумовлене ешелонуванням стабілізаторів, в умовах горіння є менш 

суттєвим. 

Проведено аналіз особливостей впливу на характеристики течії в 

розглянутій фізичній ситуації таких факторів, як величина кроку зміщення 

стабілізаторів полум'я один щодо одного за потоком, ступінь зазгомадження 

стабілізаторами прохідного перетину каналу і коефіцієнт надлишку повітря. 

Встановлено, що зміна зазначених параметрів є ефективним засобом впливу на 

структуру течії в пальникових пристроях розглянутого типу [86,81]. 

Для пальників зі ступінчато і гребенчато ешелонованими 

стабілізаторними решітками досліджено особливості сумішоутворення палива і 

окиснювача. Показано, що в розглянутих умовах реалізується сприятлива 

картина 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 [79]. 

В роботі [87] виконано розрахункові та експериментальні дослідження 

температурних полів зони горіння в пальниках з ешелонованим розташуванням 

стабілізаторів полум'я. Показано, що застосування ступінчатого ешелонування 

стабілізаторів полум'я дозволяє забезпечувати необхідний нерівномірний 

розподіл температури по перетину каналу на деякому віддаленні від 

стабілізаторної решітки, який необхідний в ряді характерних для енергетичного 

обладнання ситуацій, наприклад, для додаткового підігріву захоложенного пода 

котлів різного типу (ТВГ, ПТВМ, ДКВР тощо). 

Значний інтерес становлять дослідження, присвячені розробці 

високоефективних пальникових пристроїв стабілізаторного типу з 

розширеними параметрами роботи за швидкістю повітряного потоку і 

коефіцієнтом надлишку повітря [91-96]. Виконано роботи щодо вивчення 

впливу струменевої подачі газу в зону рециркуляції на її характеристики в 

ізотермічних умовах і при горінні. Показано, що при збільшенні дальнобійності 

газових струменів мають місце порушення циркуляційної течії в зоні зворотних 
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токів і винесення основної маси палива за межі цієї зони, а також 

підсмоктування додаткового повітря до області поблизу стабілізатора. 

Показано, що зменшення інтенсивності масообмінних процесів за допомогою 

спеціальних закрилків, які встановлюються на кромках стабілізаторів, дозволяє 

розширити діапазон стійкої роботи на бідному зриві. Для підвищення стійкості 

горіння на багатому зриві доцільно сопло подачі основного газу винести на 

відстань приблизно 0,5 довжини зони рециркуляції і забезпечити підпалювання 

основного факела додатковими черговими факелами струменів газу, що 

виходять з окремих отворів при витраті близько 10% від витрати основного 

газу. Встановлено, що підвищення інтенсивності турбулентності повітряного 

потоку за допомогою турбулізуючих решіток перед стабілізаторами або 

спеціальними турбулізаторами, які встановлюються на кромках стабілізатора, 

призводить до інтенсифікації процесу горіння. При різнойменній закрутці 

повітряного потоку, що обтікає стабілізатор, інтенсифікуються масообмінні 

процеси в зоні рециркуляції, збільшується швидкість горіння і зменшується 

довжина факела. 

В [94] показано, що застосування стабілізаторних пальників дозволяє 

також забезпечити стійке і ефективне горіння палива при нестачі кисню в 

окинювач, що набігає. Для цього необхідно подавати додаткову кількість 

чистого повітря при   0,4 в зону рециркуляції через спеціальну перфорацію в 

вихідний стінці стабілізатора. 

Низка робіт присвячена дослідженню робочих процесів у пальниках з 

циліндричними стабілізаторам полум’я, орієнтованих на застосування у 

вогнетехнічних об’єктах відносно невеликої потужності [97 -106]. У зазначених 

роботах розглядалися три модифікації таких пристроїв, що відрізнялися за  

особливостями конфігурації стабілізатора полум’я (рис. 1.4). Перша з вказаних 

модифікацій відповідала гладким стабілізаторам, друга – наявності кільцевих 

нішових порожнин на їхніх бічних поверхнях, третя – встановленню 

пластинчастих турбулізаторів потоку на зривних кромках стабілізаторів. 
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а) 

б) 

в) 

Рис. 1. Схеми пальникових 

пристроїв з циліндричними 

стабілізаторами полум'я різної 

конфігурації: гладкими (а); з 

кільцевими нішовими порожнинами 

на бічних поверхнях стабілізаторів 

(б); з пластинчастими турбуліза-

торами потоку на зривних кромках 

стабілізаторів (в); 1 – циліндричний 

канал;   2 – циліндричний стабілізатор;   

3 – газоподавальні отвори; 4 – кільцева 

ніша; 5 – пластинчасті турбулізатори 

потоку. 

 

 

Особлива увага у вищевказаному циклі досліджень приділялася 

порівняльному аналізу робочих процесів пальників з плоскими і гладкими 

циліндричними стабілізаторами полум’я. Встановлено, що форма стабілізатора 

полум’я спричиняє значний вплив на характеристики всіх елементів робочого 

процесу досліджуваних пальників (див., наприклад, рис. 1.5). Показано, що у 

порівнюваних ситуаціях суттєво відрізняються параметри циркуляційних течій 

в закормових областях стабілізаторів. У пальниках з циліндричними 

стабілізаторами полум’я має місце підвищення рівня турбулізації потоку і 

відповідна інтенсифікація процесів сумішоутворення палива та окиснювача і 

вигоряння палива. Так, для пальникового пристрою потужністю Nп = 90 кВт: у 

1,8 рази скорочується протяжність зони зворотних токів за стабілізатором; в 1,6 

рази збільшується значення модуля максимальної швидкості в цій зоні; більш 

ніж на 20 % зростають максимальні величини інтенсивності турбулентності у 

ближньому сліді за стабілізатором; зменшуються втрати тиску за трактом 

окиснювача на 12,5 % тощо. 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Рис. 1.5. Зміна 

компоненти швидкості Uх вздовж осі 

сліду за стабілізатором полум’я (а) та 

коефіцієнта відносної нерівномірності 

температур  (б) і повноти вигоряння 

палива z (в) по довжині факела: 1, 2 – 

пальники з циліндричним та плоским 

стабілізатором полум’я відповідно. 

 

 Для типоряду пальникових пристроїв з гладкими циліндричними 

стабілізаторами полум’я потужністю від 30 до 200 кВт виконано комплекс 

досліджень їх робочих процесів. При цьому за результатами досліджень 

визначено раціональні конструктивні і режимні параметри пальників; 

встановлено наявність чіткої кореляції між потужністю пальника Nп і його 

геометричними характеристиками [97].  

Виконано комплексні дослідження процесів переносу для модифікації 

типоряду пальників з циліндричними стабілізаторами полум’я за наявності 

кільцевих прямокутних ніш на їх бічних поверхнях [101]. В тому числі на 

основі CFD моделювання робочих процесів пальників цієї модифікації при 

варіюванні в певних межах їхніх основних геометричних характеристик 

(розмірів нішової порожнини, її розташування відносно зривної кромки 

стабілізатора полум’я, відстані між газоподавальними отворами тощо) 

б

) 

*x
 

а 
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здійснено вибір конструктивних параметрів даних пальникових пристроїв. 

Встановлено закономірності впливу нішових порожнин на робочі процеси 

пальників пропонованого типоряду. Показано, що за наявності нішових 

порожнин на бічних поверхнях стабілізаторів полум’я відбувається суттєве (до 

двох разів) підвищення інтенсивності турбулентності поблизу зовнішньої 

поверхні стабілізаторів полум’я, помітне прискорення процесу 

сумішоутворення палива і окиснювача, більш ранній за течією початок горіння, 

вища інтенсивність вигоряння палива і менший ступінь нерівномірності 

температурних полів у поперечних перерізах факелу. Встановлено, що 

пальники з кільцевими нішами характеризуються покращеними 

стабілізаційними властивостями.  

Для модифікації типоряду пальникових пристроїв з циліндричними 

стабілізаторами полум’я та пластинчастими турбулізаторами потоку на їхніх 

зривних кромках досліджено закономірності аеродинаміки, сумішоутворення, 

вигоряння палива і формування температурних полів в зоні горіння [100]. За 

результатами виконаних досліджень, зокрема, показано, що встановлення 

турбулізаторів призводить до суттєвої зміни структури течії та інтенсифікації 

всіх елементів робочого процесу пальників. Так, для пальникових пристроїв 

досліджуваного типоряду  потужністю від 30 до 200 кВт, оснащених 

турбулізаторами різних розмірів, за кожним з них  утворюється зона 

рециркуляції, протяжність якої суттєво перевищує відповідно протяжність такої 

зони за відсутності турбулізаторів потоку. До прикладу, для пальника 

потужністю 110 кВт з чотирма турбулізаторами потоку на зривній кромці 

стабілізатора полум’я протяжність вказаної зони рециркуляції становить 

0,116 м, а для такої зони за відсутності турбулізаторів – лише 0,0475 м. 

Показано, що ефект зниження впливу турбулізаторів з віддаленням від 

стабілізатора полум’я вниз за потоком є суттєвішим для пальників меншої 

потужності. На рис. 1.6 до прикладу наведено дані щодо процесів 

сумішоутворення для пальників різної потужності з турбулізаторам потоку. 
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Рис. 1.6. Поля масової концентрації метану в поперечному перерізі 

х = 0,275 м для циліндричних пальникових пристроїв з турбулізаторами потоку 

різної потужності: Nп = 30 кВт (а); Nп = 110 кВт (б); Nп = 155 кВт (в); 

Nп = 200 кВт (г); І, ІІ – зони з надлишковим вмістом повітря і природного газу 

відповідно; ІІІ – зона утворення суміші в концентраційних межах займання. 

 

Широке коло питань щодо робочих процесів у мікрофакельних 

пальникових пристроях висвітлюється також у ряді фундаментальних 

монографій (див., наприклад, [107 -116]). 

Згідно виконаного огляду літературних джерел з вивчення робочих 

процесів мікрофакельних пальникових пристроїв актуальними є дослідження 

щодо нових модифікацій даних пристроїв. Так, значний інтерес становлять 

відповідні дослідження для пальників з асиметричним паливорозподілом, 

оріентованих на експлуатацію при відносно великих значення коефіцієнте 

надлишку повітря. 

 

1.2. Математичне моделювання  процесів горіння 

 

При розрахункових дослідженнях турбулентного горіння газоподібного 

палива одне з центральних місць займає проблема моделювання власне 

турбулентного переносу. Існує безліч підходів до моделювання турбулентних 
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течій (див., наприклад, [117-156]), серед яких можна виділити моделювання на 

основі осереднених вихідних рівнянь за Рейнольдсом (Reynoldsaveraged Navier–

Stokes, RANS), пряме чисельне моделювання турбулентності (Direct Numerical 

Simulation, DNS), моделювання великих вихорів (Large Eddy Simulation, LES), 

гібридні підходи на основі LES – перш за все моделювання відокремлених 

вихорів (Detached Eddy Simulation, DES). Нижче розглянуті характерні 

особливості вказаних основних підходів. 

Слід зазначити, що зміна технологій моделювання турбулентності 

протікає під дією експоненціального росту доступних обчислювальних 

ресурсів, які спостерігаються в останні десятиліття. Власне зростання 

обчислювальних ресурсів (поряд з удосконаленням моделей турбулентності) 

визначає домінуючі стратегії обчислювальної гідродинаміки, доступні для 

інженерної практики. Як результат, в доповненні до традиційних підходів з 

використанням осереднення рівнянь за Рейнольдсом знаходять все більш 

широке практичне застосування підходи, що базуються на концепції методу 

моделювання великих вихорів. 

Класифікація існуючих підходів до чисельного моделювання 

турбулентних течій заснована на ступені детальності розв’язання  

турбулентних пульсацій і їх енергетичного спектру. Для прямого чисельного 

моделювання турбулентності (DNS) потрібно числове розв’язання всіх 

просторових і часових масштабів. Оскільки розрив між мінімальними і 

максимальними масштабами збільшується зі зростанням числа Рейнольдса (Re), 

обчислювальні затрати на виконання прямого чисельного моделювання дуже 

залежать від числа Re. У тривимірному просторі число необхідних 

розрахункових точок з урахуванням просування за часом є пропорційним 3·Re. 

Це призводить до того, що обчислювальні витрати на пряме чисельне 

моделювання ростуть швидше, ніж 3·Re. В результаті виявляється, що на 

даному рівні розвитку обчислювальних ресурсів можливо пряме чисельне 

моделювання течій з числом Рейнольдса не вище певної межі. Незважаючи на 

те, що вказане граничне значення з року в рік збільшується, пряме чисельне 
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моделювання течій, що мають практичне значення в інженерній діяльності, ще 

досить довго буде недоступним. 

У моделях на основі осереднення за Рейнольдсом вихідні рівняння 

осереднюються по всьому спектру пульсацій. В результаті в осереднених 

рівняннях з'являються невідомі кореляції пульсуючих величин, без визначення 

яких осереднені рівняння не можуть бути розв’язані (проблема замикання). Для 

вирішення проблеми замикання залучаються моделі турбулентності, які 

виражають невідомі кореляції через шукані осереднені значення. 

Існує особливий різновид методів чисельного моделювання турбулентних 

течій, в яких приблизно враховується їх нестаціонарність. Такий підхід отримав 

назву URANS (Unsteady RANS). У методі URANS отримують нестаціонарні 

розв’язки для полів, осереднених за кінцевим проміжком часу або по фазі 

великомасштабних коливань. Діапазон частот, адекватно відтворюваних 

чисельним розв’язанням URANS, вкрай вузький. У цьому методі не ставиться 

завдання змоделювати реальний спектр турбулентних пульсацій; його 

використовують, щоб відтворити великомасштабні періодичні пульсації течії. 

Все більш поширеною методикою розрахунку турбулентних течій не 

тільки в дослідницькій, а й інженерній практиці поступово стає метод 

моделювання великих вихорів (LES). Відзначимо, що даний підхід був 

запропонований в шістдесятих роках двадцятого століття в роботах 

Й. Смагоринського (J. Smagorinsky), Д. Ліллі (D.K. Lilly) і Дж. Дідорфа 

(J.W. Deardorff). На початку сімдесятих років А. Леонард (A. Leonard) ввів 

поняття просторового фільтрування, що розділяє дозволені і недозволені 

масштаби, а на початку дев'яностих в роботах М. Германо (M. Germano) була 

розроблена методика динамічного моделювання дисипації кінетичної енергії 

турбулентності на просторових масштабах менше розміру фільтра. Таким 

чином, розвиток і обґрунтування LES і моделювання турбулентності на основі 

осереднення за Рейнольдсом (RANS) протікало одночасно. Однак доступні на 

той час обчислювальні ресурси, будучи прийнятними для RANS, виявилися 

недостатніми для LES, що, очевидно, і було причиною деякого ослаблення 



43 

уваги до LES в вісімдесятих роках. У дев'яностих роках метод LES став 

застосовуватися ширше, в першу чергу при вирішенні дослідницьких завдань. З 

початку поточного сторіччя тривале зростання обчислювальних ресурсів і 

тенденція масового створення та використання високопродуктивних 

багатопроцесорних систем привела до поступового впровадження LES не 

тільки в дослідні роботи, але і в інженерну практику. Обчислювальна стратегія 

LES дуже відрізняється від використання осереднення за Рейнольдсом (RANS). 

Замість рішень осереднених рівнянь, які носять детермінований характер, тут 

отримують суттєво нестаціонарні розв’язки, що представляють випадковий 

процес. У методі LES ставиться мета чисельно відтворити найбільш великі 

вихрові структури, що відповідають довгохвильовій частині інерційного 

інтервалу енергетичного спектра. Тому випадковий характер чисельного 

розв’язання обумовлений природою флуктуацій в турбулентному потоці. На 

відміну від прямого чисельного моделювання, короткохвильову 

(високочастотну) частину спектра не вдається відтворити, а її вплив 

враховується за допомогою наближених моделей так званої підсіткової 

в'язкості. Відповідно з гіпотезами Колмогорова, маломасштабні турбулентні 

флуктуації є просторово ізотропними і статистично універсальними. Іншими 

словами, динаміка дрібних (підсіткових) вихорів не залежить від геометрії 

потоку і особливостей утворення великих вихрових структур. Це спрощує 

завдання створення універсальної моделі підсіткової в'язкості. Крім того, 

підвищення дозволеної здатності розрахункового алгоритму (перш за все, за 

рахунок зменшення розмірів комірок сітки, і також в разі підвищення точності 

апроксимації диференціальних рівнянь алгебраїчними) призводить до 

зменшення вкладу підсіткової турбулентності і розширення спектра коливань, 

дозволених явно. Це знижує вимоги до підсіткових моделей. 

Метод LES заснований на наступних принципах. Вихідні рівняння 

фільтруються (згладжуються) інтегруванням по простору з ваговою функцією. 

Вагова функція (фільтр) має форму дзвона або сходинки, ширина яких 

задається незалежно (явне фільтрування), або, як це робиться в найбільш 
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поширених на практиці розрахунках, визначається розміром комірок сітки 

(неявне фільтрування при заміні диференціальних рівнянь переносу їх 

дискретними аналогами). У відфільтрованих рівняннях з'являються невідомі 

кореляції, що відображають внесок турбулентного руху із масштабами менше 

розмірів фільтра або, в разі неявного фільтрування, менше розмірів комірок 

сітки (підсіткова турбулентність). Наближене обчислення підсіткових 

кореляцій з використанням відфільтрованих величин означає моделювання 

короткохвильової частини спектра. Чисельне розв’язання відфільтрованих 

рівнянь дає нестаціонарні поля випадкових величин. Отриманий розв’язок  

залежить від використовуваної розрахункової сітки і метода дискретизації 

рівнянь. При цьому енергетичний спектр швидкості, знайдений при чисельному 

розв’язанні, відтворює довгохвильову частину реального спектру, включаючи 

значну частину інерційного інтервалу. Чисельне розрізнення  довгохвильової 

частини спектра має бути таким, щоб розв’язок (розрізнене поле) містило 

значну частину кінетичної енергії турбулентності. Зменшення розмірів комірок 

сітки означає перехід до явного розрізненню все більш дрібних просторових 

масштабів (в границі – до прямого чисельного моделювання). Має місце сіткова 

залежність розв’язку: при подрібненні сітки в розв’язку з'являються все більш 

високочастотні компоненти, що означає розширення розрізненого спектра в 

область високих частот і малих довжин хвиль. При достатньому розрізненні 

розрахункової сітки роль підсіткових моделей значно менше, ніж роль моделей 

турбулентності при осередненні рівнянь по всьому спектру, тому що підсіткова 

турбулентність містить малу частину кінетичної енергії турбулентності. В 

зв'язку з тим, що поблизу твердих поверхонь турбулентність стає анізотропною, 

а розмір турбулентних вихорів зменшується, явне чисельне розрізнення 

турбулентних пульсацій вимагає використання набагато більш дрібної 

розрахункової сітки, ніж в умовах розвиненої турбулентності на значному 

віддаленні від стінок. Для ослаблення цієї вимоги застосовують спеціальні 

модифікації підсіткових моделей в пристіночній області. 
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Як уже зазначалося, характерні розміри турбулентних вихорів в 

приграничному шарі поблизу твердої поверхні набагато менші, ніж в 

розвиненому турбулентному потоці далеко від неї. У зв'язку з цим, явне 

розрізнення навіть найбільш великих вихорів в приграничному шарі вимагає 

такого подрібнення розрахункової сітки, яке може привести до неприпустимого 

зростання тривалості обчислень. У той же час, для безвідривно пристінкових 

течій і потоків із невеликим відривом є досить надійні і економічні моделі на 

основі осереднення за Рейнольдсом. Для зазначених течій моделі RANS 

дозволяють із достатньою точністю оцінювати місце відриву потоку, опір і 

підйомну силу без надмірного подрібнення сітки поблизу обтічної поверхні. 

Однак для широкого кола практично важливих течій, що супроводжуються 

великим відривом потоку, існуючі моделі RANS і URANS призводять до 

великих помилок в розрахунку зазначених величин. Більш того, принципова 

можливість створення універсальної моделі на основі осереднення за 

Рейнольдсом ставиться під сумнів (незалежно від рівня складності моделі і її 

нестаціонарності), оскільки така модель турбулентності не враховує 

великомасштабних збурень течії, зумовлених граничними умовами, формою і 

розмірами даної розрахункової області; відзначимо, що саме на вразування цих 

факторів і спрямований метод LES. У зв'язку з цим, виникла ідея створення 

гібридного підходу, в рамках якого модель RANS активується в пристіночній 

області, а модель LES – на значному віддаленні від неї. Найбільш успішним і 

поширеним гібридним підходом став так званий метод від'єднаних вихорів 

(Detached Eddy Simulation, DES), запропонований в 1997 р П. Спалартом і 

пізніше розвинений в роботах М. Стрільця, М. Шура, А. Травіна та ін. Метод 

від'єднаних вихорів реалізує чисельне розв’язання тривимірних нестаціонарних 

рівнянь з використанням єдиної моделі турбулентності, що діє як підсіткова 

модель в областях з високим сітковим розрізненням і як модель URANS в 

областях, де сіткове розрізнення недостатнє. Можливість вибору зазначеної 

моделі турбулентності породжує ціле сімейство DES моделей: на основі моделі 
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Спаларта-Аллмареса (DES SA), спеціальної модифікації k-ε моделей (realizable 

k-ε модель, DES k-ε), моделі зсувних напружень Ментера (DES SST) та ін. 

При турбулентному горінні газових палив має місце тісна взаємодія 

фізико-хімічних процесів, серед яких основними є процеси турбулентного 

переносу і хімічної кінетики. Запропоновано різні способи обліку взаємодії 

турбулентності і горіння: методи моментів, функції густини ймовірності (ФГЙ), 

моделі дроблення вихорів, моделі мікроламінарного полум’я (flamelet), моделі 

реактора часткового перемішування (Partially Stirred Reactor, PaSR) та ін. (див., 

наприклад, [157-213]). Нижче наводиться коротка характеристика деяких із 

зазначених підходів. 

Один із активно застосовуваних з огляду на простоту підходів базується 

на використанні моделі дроблення вихорів. У цьому підході передбачається 

залежність середньої швидкості хімічної реакції від локальних характеристик 

турбулентності та не враховується кінетика реакцій. Приймається, що 

турбулентність «повільно» змішує реагенти, після чого вони «швидко» 

реагують. В іншому широко поширеному підході – флеймлет підході – 

використовується концепція пасивного скаляра – змінної змішування, 

існування якої зумовлено законом збереження маси елементів. Фізична картина 

змішування в турбулентному потоці виглядає наступним чином. В результаті 

турбулентних рухів відбувається викривлення і розтягнення ізоскалярних 

поверхонь, в результаті чого відбувається збільшення градієнтів скалярного 

поля та інтенсифікація обмінних процесів. Якби молекулярний переніс не 

згладжував поле, що виникає, зростання потоків відбувалося б 

експоненціально. Насправді молекулярний перенос згладжує поле скаляра і 

виникає деяка динамічна рівновага між викривленням і згладжуванням. Для 

цього згладжування застосовується термін скалярна дисипація, хоча ніякої 

власне дисипації не відбувається (відсутній перехід кінетичної енергії в тепло, 

як це має місце для поля швидкості). Спостерігається динамічна рівновага, 

взаємодія при якій характеризується інтенсивністю молекулярного змішування, 

мірою якого є величина, що називається скалярною дисипацією. Швидкість 
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скалярної дисипації визначає потоки реагентів в зону реакції і є одним з 

центральних понять розглянутого підходу. 

Середні концентрації всіх компонентів, середні температура і густина  є 

функціями середнього значення змінної змішування та її дисперсії, для 

визначення яких розвязуються спеціальні рівняння переносу. Вплив 

турбулентних пульсацій враховується шляхом осереднення за всіма можливими 

значеннями змінної змішування з використанням пропонованої форми функції 

густини ймовірності. В рамках такого підходу інформація про хімічний 

механізм міститься в універсальних залежностях концентрацій компонентів від 

змінної змішування («флеймлетна» бібліотека), а про закономірності 

турбулентності – у формі функції густини  ймовірності. 

 

1.3. Висновки за розділом 

 

За результатами огляду літературних джерел можна зробити такі 

висновки: 

1. Виконано аналіз стану досліджень робочих процесів у пальниках 

мікрофакельного типу. Особливу увагу приділено розгляду процесів переносу у 

стабілізаторних пальниках. Проаналізовано особливості математичного 

моделювання процесів горіння за досліджуваних умов. 

2. На основі виконаного огляду сучасного стану проблеми 

сформульовано основні завдання дослідження. Визначено перспективність 

дослідження процесів горіння у пальникових пристроях з асиметричним 

паливорозподілом. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ ПАЛЬНИКІВ З 

АСИМЕТРИЧНОЮ ПОДАЧЕЮ ПАЛИВА 

 

2.1. Основні особливості пальникових пристроїв з асиметричною 

подачею палива 

 

Пальникові пристрої, що розглядаються, відносяться до класу 

мікрофакельних пальників стабілізаторного типу з поперечною подачею 

струмин палива в зносячий потік окиснювача. Можна відзначити ряд 

особливостей, характерних для організації робочих процесів в пальниках 

даного класу. До них відносяться: прямоточність течії окиснювача, що 

обумовлює низький рівень втрат тиску на пальниковому пристрої; реалізація 

модульного принципу, що дозволяє створювати пальники різної потужності; 

висока стійкість горіння та ін.  

Схему модуля досліджуваного пальникового пристрою представлено на 

рис. 2.1. Модуль, досліджуваного пальника, складається з двох плоских 

стабілізаторів 2. На одній з бічних поверхонь кожного стабілізатора, що 

омивається первинним повітрям, розташована система газорозподільних 

отворів 3, через яку струмини газу подаються проникненням в зносячий потік 

первинного повітря. Вторинне повітря протікає в міжстабілізаторному каналі і 

подається на горіння нижче за потоком після обтікання закрилків 4. 

Асиметричність паливорозподілення полягає в тому, що паливо подається 

в потік окиснювача тільки з однієї бічної сторони стабілізатора. А з другої його 

сторони біля торця стабілізатора встановлюється пластина певної довжини 

(закрилок).  

Основні функції закрилків полягають, по-перше, у оргарізації 

двостадійності горіння, по-друге, у сприянні утворенню стійких зон зворотних 

токів в закормовій області стабілізатора. 
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Рис. 2.1. Схема модуля мікрофакельного пальника  стабілізаторного типу 

з однобічною подачею палива: 1 – плоский канал; 2 – стабілізатор полум’я; 3 – 

газоподавальні отвори; 4 – закрилки. 

 

Така конструкція дозволяє реалізувати двустадійність процесу 

спалювання, регулювати долі первинного і вторинного повітря, яке подається 

на горіння, (що дає можливість поширити застосовність даних пальників на 

область високих значень коефіцієнта надлишку повітря α), впливати на місце 

подачі на горіння вторинного повітря, керувати довжиною зони зворотних токів 

і рівнем температури в ній.  

Зазначені факти лежать в основі різних способів впливу на робочі 

процеси в пальникових пристроях, які позначаються на їх енергетичних та 

екологічних характеристиках. 

 

2.2. Математична модель досліджуваного процесу 

 

В даному підрозділі розглядаються особливості комп'ютерного 

моделювання процесів спалювання природного газу в стабілізаторних 

пальниках з асиметричною подачею палива (див. рис. 2.1). 
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Математична модель, яка описує процеси течії, тепло-  і масопереносу в 

каналі пальникового пристрою, що розглядається, включає такі диференціальні 

рівняння в частинних похідних. 

Рівняння нерозривності 
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де  – густина середовища; t  – час; jx – декартова координата, j =1,2,3;   

jU – компоненти  вектору швидкості у напрямку jx . 

Зауважимо, що в рівнянні (2.1) і в подальших співвідношеннях мається на 

увазі підсумовування за повторюваним індексом. 
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де Р – статичний тиск; ji  – компоненти тензора напруг, 
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Тут k – кінетична енергія турбулентних пульсацій;  μ, μТ – молекулярна і 

турбулентна динамічна в'язкість; ij  – символ Кронекера; ijS  – компоненти 

тензора швидкостей деформацій,  
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Рівняння енергії для реагуючих турбулентних потоків представимо в 

формі рівняння переносу ентальпії  h  
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де – число Прандтля, 
a


Pr ; ,a  – температуропровідність і 

кінематична в’язкість відповідно; 
TPr  – турбулентне число Прандтля; hq – 

член, що враховує теплоту хімічних реакцій і перенесення теплоти радіацією. 

Рівняння збереження маси компонентів реагуючої суміші можуть бути 

записані таким чином  
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K = 1,2,…N-1, 

де 
К  – парціальна масова густина к-го компонента, KK w ; 

wK – масова концентрація к-го компонента; N – число компонентів 

суміші; ScK – число Шмідта к-го компонента; 
K

K
D

Sc


 ; КК RD ,  – коефіцієнт 

дифузії  і швидкість утворення к-го компонента; T  – турбулентна кінематична 

в’язкість; ScT – турбулентне число Шмідта. 

Турбулентні характеристики (такі як  T , 
TPr  та ін.), що входять в 

наведені вище рівняння, визначалися у відповідності до підходів, які 

використовуються для моделювання процесів турбулентного переносу. При 

RANS-підході (Reynolds Averaged Navier-Stokes) для замикання даної системи 

рівнянь використовуються спеціальні моделі турбулентності (k-ε, k-ω тощо). 

При LES-підході (Large Eddy Simulation) вказані характеристики замінюються 

їх підсітковими аналогами (μSGS та ін.), для знаходження яких долучаються 

додаткові підсіткові моделі (такі як модель Смагоринського та ін.). В розділах  

даної роботи, які присвячені спалюванню газу в пальникових пристроях 

стабілізаторного типу, використовується модель DES (Detached Eddy 

Simulation), в якій поєднуються обидва вказаних підходи.  
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Граничні умови для системи диференційних рівнянь (2.1) – (2.6) 

визначалися таким чином. У вхідних перетинах Гвх и Гг задавалися постійні 

значення відповідних величин (швидкостей, концентрацій, температур). В 

вихідному перетині Гвих каналу пальникового пристрою приймалися м’які 

граничні умови. На твердих границях пальникового пристрою задавалися 

умови прилипання для швидкостей і рівності нулю перших похідних по 

нормалі до цих границь від концентрацій компонент суміші. Як теплові умови 

на бічній поверхні каналу Гбіч  приймалися умови адіабатичності. 

 

2.3. Особливості реалізації розв’язку поставленої задачі 

 

У даній роботі при комп'ютерному моделюванні процесів турбулентного 

тепломасопереносу в пальникових пристроях стабілізаторного типу 

застосовувався DDES підхід. Швидкість турбулентного полум'я 

розраховувалася за моделлю Зімонта. 

При дискретизації області використовувалась прямокутна сітка з такими 

характерними параметрами. Мінімальний розмір комірки біля стінки 5·10-5 м. В 

області активного горіння розмір комірки становив 4·10-4 м; в області полум'я – 

не перевищував 10-3. Кількість осередків близько мільйона. 

Приклади розрахункової просторової сітки наводяться на рис. 2.2. 

Для опису радіаційного теплопереносу застосовувався метод дискретних 

ординат. При цьому властивості газової суміші визначалися у відповідності до 

моделі селективно-сірого наближення. Для моделювання процесу горіння 

застосовувався механізм GPI-MECH, при цьому враховувалися 56 компонентів 

суміші і 325 хімічних реакцій з використанням моделі частково перемішаного 

горіння в модифікації FGM (Flamelet Generated Manifold). 
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а) 

б) 

 

Рис. 2.2. Варіанти розрахункової сітки. 

 

2.4. Обґрунтування вірогідності результатів математичного моделювання 

 

В роботі застосувався DDES підхід для моделювання робочих процесів 

пропонованих пальникових пристроїв. 

Щодо верифікації моделі турбулентного переносу, то, як показали 

виконані дослідження, найменші відхилення експериментальних і 
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розрахункових даних мають місце при застосуванні SST k- моделі 

турбулентності.  

Достовірність результатів комп’ютерного моделювання базувалася на 

зіставленні експериментальних і розрахункових досліджень. На рис. 2.3 як 

приклад представлено експериментальні і розрахункові значення температур в 

характерних точках зон зворотних токів в закормових областях стабілізаторів 

полум’я. Рис. 2.4 ілюструє відповідні дані щодо температур на зовнішній 

поверхні стабілізатора полум’я. (Тут  – координата, що відраховується вздовж 

зовнішньої поверхні пальника від газоподавального отвору до кінця закрилку). 

Максимальна відносна похибка числової моделі для даних ситуацій на 

перевищувала 9 %. 

Певна увага в роботі приділялася оцінці достовірності числових 

розв’язків щодо емісії оксидів азоту. Порівняння одержаних даних числових 

експериментів із результатами натурних експериментів Р. Барлоу і Д. Франка 

показали їх задовільне узгодження (рис. 2.5). Максимальна похибка числової 

моделі становила 12 %. 

 

 

Рис. 2.3. Експериментальні та розрахункові значення температур в 

характерних точках зони зворотних токів за стабілізатором полум'я при 

швидкості повітря на вході п
вхU =5 м/с і коефіцієнті надлишку повітря  = 2,24. 

              результати комп'ютерного моделювання;              експеримент. 
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Рис. 2.4. Розподіл температури t = f() на зовнішній поверхні пальника:  

1 – результати комп'ютерного моделювання; 2 – експеримент для Вст = 20∙10-3 м; 

d = 2∙10-3 м; S  =3,5; q  = 12,0; L1 = 30∙10-3 м; п
вхU  = 10,0 м/с. 

 

 

Рис. 2.5. Зіставлення експериментальних (4) і розрахункових (1, 2, 3) 

даних щодо емісії оксидів азоту: 1, 2, 3 – розрахунки за різними моделями 

утворення оксидів азоту. 
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Достовірність наукових положень і висновків, які захищаються, 

підтверджується також досвідом впровадження розроблених пальникових 

пристроїв. 

 

2.5. Висновки за розділом 

 

Основні результати щодо даного розділу такі: 

1. Представлено опис конструкції мікрофакельного пальникового 

пристрою стабілізаторного типу з асиметричним паливорозподілом та наведено 

особливості його функціонування. 

2. Сформульовано математичну модель досліджуваного процесу та 

висвітлено питання методики комп’ютерного моделювання. 

3. Виконано аналіз достовірності даних комп’ютерного моделювання 

процесів переносу у досліджуваній фізичній ситуації шляхом зіставлення 

результатів лабораторних та обчислюваних експериментів та порівняння з 

даними інших авторів. 
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РОЗДІЛ 3  

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ТЕЧІЇ І 

СУМІШОУТВОРЕННЯ В ПАЛЬНИКАХ ЗА ІЗОТЕРМІЧНИХ УМОВ 

 

3.1. Основні закономірності течії в досліджуваних пальниках при зміні 

довжини закрилка 

 

Одним із важливих напрямів застосування мікрофакельних пальників є їх 

експлуатація в діапазоні зміни коефіцієнта надлишку повітря α від 2,0 до 4,0. 

Такі умови характерні для пальників, що встановлюються на промислових 

печах, сушарках тощо.  

Основні характеристики пальникових пристроїв значною мірою 

визначаються закономірностями течії. Це зумовлює актуальність досліджень 

структури течії в пальниках даного типу.  

На першому етапі завданням дослідження було встановлення 

закономірностей ізотермічної течії в мікрофакельних пальникових пристроях з 

асиметричним паливорозподілом. 

Виявлено, що характер робочих процесів, і, відповідно, 

екологоефективність стабілізаторних пальникових пристроїв залежить від ряду 

конструктивних та режимних параметрів. Важливу роль  відіграють такі 

фактори як наявність торцевих закрилків, їх довжина тощо. 

Наведені нижче результати комп'ютерного моделювання відповідають 

наступним вихідним даним: S = 0,012 м; S/d = 4,0; S/d = 3,52; Вст= 0,015 м; 

В1 = 0,02 м;  Вк = 0,1 м; Lст= 0,2 м; L1=0,02 м; δ = 0,0015 м, 
п
вхU  = 10,0 м/с,  

α = 3,0; розглядалися ситуації, що відповідають відсутності закрилка L3 = 0 і 

його наявності при L3 = 0,015 м; 0,03 м; 0,045 м і 0,06 м.  

При аналізі результатів комп'ютерного моделювання особлива увага 

приділялася розгляду закономірностей впливу довжини закрилка L3 на 

характеристики течії палива і окиснювача. 
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Як випливає з даних, наведених на рис. 3.1, картина течії в закормовій 

області стабілізатора із закрилком і без нього суттєво відрізняється. А саме, при 

відсутності закрилка за стабілізатором спостерігаються два основних вихори. У 

ситуації ж із закрилком яскраво вираженим є лише один вихор, центр якого 

зміщується вниз за потоком зі збільшенням довжини закрилка. При цьому за 

торцем закрилка формується вихор невеликих розмірів, а в кутовій зоні за 

стабілізатором - вторинний вихор. 

Щодо протяжності зони зворотних токів LЗТ за стабілізатором, то вона 

значно збільшується з ростом довжини закрилка (рис. 3.2). Так, LЗТ = 24,2 мм 

при L3 = 0 і становить 71,3 мм при L3 = 60 мм. Слід зазначити, що протяжність 

зони зворотних токів LЗТ перевищує довжину закрилка при всіх значеннях L3. 

При цьому дане перевищення  зменшується зі збільшенням L3.  

Рисунок 3.3 ілюструє розподіл поздовжньої складової вектора швидкості 

в закормовій області стабілізатора уздовж його осі при різних значеннях 

довжини закрилка. Як видно, при відсутності закрилка максимальне за 

абсолютною величиною значення швидкості 
max
xU  в зоні зворотних токів має 

місце приблизно посередині її довжини. У разі ж стабілізатора із закрилком 

положення швидкості 
max
xU  зміщується вниз за течією ближче до границі зони 

зворотних токів. При цьому дане зміщення виявляється тим більшим, чим 

довшим є закрилок. Звертає на себе увагу також той факт, що при наявності 

закрилка безпосередньо поблизу стабілізатора спостерігається область зі 

зниженими по абсолютній величині значеннями швидкості Uх. При цьому 

протяжність даних областей зростає зі збільшенням довжини закрилка. 
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а) 

 

 

 

б) 

 

 

 

в)  

 

 

 

г) 

 

 

 

д) 

 

 

Рис. 3.1. Картина ліній току в поздовжньому перерізі стабілізатора 

полум’я, що проходить через вісь газоподавальних отворів при різних 

значеннях довжини закрилка: a) L3 = 0; б) L3 = 0,015 м; в) L3 = 0,03 м; 

г) L3 = 0,045 м; д) L3 = 0,06 м.  
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Рис. 3.2. Залежність від довжини закрилка L3: 1 – протяжності зони 

зворотних токів; 2 – величини, на яку протяжність зони зворотних токів 

перевищує довжину закрилка. 

 

 

Рис. 3.3. Розподіл швидкості Ux в закормовій області стабілізатора уздовж 

його поздовжньої осі при різних значеннях довжини закрилка: 1 – L3 = 0; 

2 – L3 = 0,015 м; 3 – L3 = 0,03 м; 4 – L3 = 0,045 м; 5 – L3 = 0,06 м. 
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Аналіз полів середньоквадратичних пульсацій швидкості xU   для 

фізичних ситуацій, які розглядаються, свідчить про те, що найбільші значення 

даних пульсацій мають місце в закормовій області стабілізатора (рис. 3.4). При 

цьому підобласті, що відповідають зазначеним найбільшим значенням, 

витягнуті вниз по потоку і розташовуються поблизу віддаленої від торця 

стабілізатора границі циркуляційної зони. Що стосується рівня 

середньоквадратичних пульсацій швидкості xU  , то в цілому він виявляється 

найбільш високим при відсутності закрилка і зменшується зі збільшенням його 

довжини.  

 

 

а) 

 

 

           б) 

 

 

 

в) 

 

  

Рис. 3.4. Поля середньоквадратичних пульсацій швидкості xU   в 

поздовжньому перерізі  стабілізатора, що проходить через вісь газоподавальних 

отворів, при різних значеннях довжини закрилка: a) L3 = 0; б) L3 = 0,03 м;  

в) L3 = 0,06 м. Ізолінії проведено з кроком 0,7 м /с, починаючи з 0,7 м / с.  
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3.2. Вплив довжини закрилка на характеристики сумішоутворення 

палива і окиснювача в пропонованих пальникових пристроях 

 

Особлива увага в роботі приділялась вивченню закономірностей впливу 

довжини закрилка на характеристики сумішоутворення палива і окиснювача. 

На рисунку 3.5. представлені поля масової концентрації метану в 

поздовжньому перерізі розглянутого пальникового пристрою при відсутності 

закрилка (L3 = 0) і його наявності (L3 = 0,03 м; L3 = 0,06 м). Тут зони I і II 

відповідають підобластям з підвищеним вмістом повітря і палива відповідно. 

У першій зоні масова концентрація метану 
4CHC  менше нижньої 

концентраційної границі займання 
4CHC  0,028, а в другій зоні – перевищує 

верхню концентраційну границю 
4CHC   0,089. У зоні III величина 

4CHC  

знаходиться в концентраційних границях  запалення. 

Як видно з рис. 3.5, картини змішування палива і окиснювача для 

розглянутих фізичних ситуацій в цілому якісно схожі. А саме, області розвитку 

газових струмин відповідають зонам II з підвищеним вмістом газу, біля стінки 

каналу, а також в міжстабілізаторному просторі, і трохи нижче по потоку 

мають місце підобласті I з підвищеним вмістом повітря. У закормових областях 

стабілізатора і далі вниз за течією забезпечуються необхідні концентраційні 

границі  горючої суміші. 

Поряд із зазначеними загальними для трьох розглянутих ситуацій 

закономірностями сумішоутворення спостерігаються також і певні особливості, 

характерні для кожної з них. Як видно, з ростом L3 значно збільшуються 

протяжності по потоку зон II з підвищеним вмістом палива і зон III, де суміш 

знаходиться в концентраційних межах запалення. 

Що стосується зон циркуляційного течії за стабілізатором, то тут картина 

сумішоутворення при різних значеннях L3 виявляється істотно різною. Так, при 

L3 = 0, тобто при відсутності закрилка, в даній зоні мають місце досить низькі 

концентрації метану, які лише незначно перевищують нижню концентраційну 

границю  запалення. 
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б)  

 

 

 

в) 

 

  

 

 

 

Рис. 3.5. Поля масової концентрації метану в поздовжньому перерізі 

стабілізатора полум’я, що проходить через вісь газорозподільних отворів для  

S/d = 4  при різних значеннях довжини закрилка: a) L3 = 0; б)  L3 = 0,03 м;  

в) L3 = 0,06 м. Ізолінії проведено з кроком 0,0103, починаючи з 0,028. І, ІІ – зони 

з надлишковим вмістом повітря і природного газу відповідно; ІІІ – зона 

утворення суміші в концентраційних межах займання. 

 

При цьому в підобласті, прилеглої до нижньої частини торця 

стабілізатора, концентрація метану менше нижньої концентраційної границі  

займання. Тобто за відсутності закрилка умови стабілізації полум'я в 

закормовій області стабілізатора є недостатньо сприятливими. 

При наявності закрилка довжиною L3  = 0,03 м концентрація метану в зоні 

циркуляційної течії за стабілізатором полум'я також виявляється досить 
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низькою, хоча і відповідає концентраційним межам займання. Зі збільшенням 

довжини закрилка до L3  = 0,06 м величина 
4CHC в зазначеній зоні істотно 

підвищується, досягаючи в середньому значення 0,06, що відповідає середині 

концентраційного інтервалу займання. 

Отже, за розглянутих умов збільшення довжини закрилка сприяє 

реалізації необхідного сумішоутворення в закормовій області стабілізатора, що 

є необхідною умовою забезпечення стійкого горіння палива. 

Рисунок 3.6. ілюструє зміну масової концентрації метану в двох 

поздовжніх перерізах пальникового пристрою при різній довжині закрилка.  

(Тут координата Х відраховується від торцевої поверхні стабілізатора, а Y – від 

його нижньої поверхні). 

 

 

Рис. 3.6. Зміна масової концентрації метану в поздовжніх перерізах, що 

проходять через вісь газорозподільних отворів (лінії 1, 2) і посередині між ними 

(лінії 3, 4), для L3 = 0,03м (лінії 1, 3) і L3 = 0,06м (лінії 2, 4) при S/d = 4,0;  

Y = 0,0075 м. 

 

Як видно, в розглянутих перерізах з відддаленням від торця стабілізатора 

концентрація метану зростає, досягає максимуму і потім знижується. При 
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цьому відмінності значень 4CHC  в перерізах, що проходять через вісь 

газорозподільних отворів і посередині між ними, є порівняно невеликими як 

для L3 = 0,03 м, так і для L3 = 0,06 м. Що стосується впливу довжини закрилка 

на даний розподіл концентрації метану, то він проявляється найбільш суттєво 

поблизу торцевої поверхні стабілізатора і зменшується при віддаленні від неї. 

  

3.3. Особливості структури течії в пальниках з асиметричною подачею 

палива при різних значеннях загального коефіцієнта надлишку повітря 

 

Основна увага в даному підрозділі приділяється аналізу особливостей 

впливу коефіцієнта надлишку повітря на структуру потоку в досліджуваних 

пальниках. 

Результати комп’ютерного моделювання, що наводяться нижче, 

відповідають таким вихідним даним: S = 0,012 м; S/d = 3,33; Вст = 0,015 м; 

В1 = 0,02 м; Вк = 0,1 м; L0 = 0,1 м; Lст = 0,2 м; L3 = 0,045 м; Lк = 0,7 м; L1 = 0,02 м;  

п
вхU  = 10,0 м/с; коефіцієнт надлишку повітря α варіювався в межах 1,5…4,0 

шляхом зміни витрати паливного газу. 

Характерні результати виконаних досліджень наведено на рис. 3.7 – 3.10 

та в табл. 3.1. 

Згідно з одержаними даними, величина загального коефіцієнта надлишку 

повітря α суттєво впливає на характеристики течії в пальниках, що 

розглядаються. Збільшення α в досліджуваних межах призводить до значного 

зниження далекобійності струменів палива. Згідно з даними, наведеними в 

табл. 3.1, при α = 1,5 далекобійність струменів становить 0,0103 м, а при α = 4,0 

зменшується до 0,0038 м. Зі зростанням величини коефіцієнта надлишку 

повітря помітно збільшується довжина LЗТ зони зворотних токів у закормовій 

області стабілізаторів полум’я. Вона дорівнює 0,0523 м і 0,0705 м відповідно 

для α = 1,5 і 4,0. При цьому вказана довжина перевищує довжину закрилка в 

усьому досліджуваному діапазоні зміни α. Дане перевищення є тим значнішим, 

чим більша величина α.     
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Таблиця 3.1. 

Далекобійність струменів H, довжина зони зворотних токів LЗТ, середнє 

значення концентрації метану 4СНС , та координати центра основного вихору хц, 

уц в даній зоні при різних значеннях загального коефіцієнта надлишку повітря α 

Характеристики течії та 

сумішоутворення 

Коефіцієнт надлишку повітря α  

1,5 2,0 3,0 4,0 

Н, м 0,0103 0,0089 0,0063 0,0038 

LЗТ, м  0,0523 0,058 0,0637 0,0705 

хц, м 0,0315 0,0423 0,05 0,0541 

уц, м 0,0195 0,0192 0,0205 0,0206 

4СНС , кг/кг 0,081 0,0535 0,0465 0,0499 

 

Зіставлення картини течії на рис. 3.7 показує, що вихрова структура в 

закормовій області стабілізаторів полум’я якісно схожа при різних значеннях α. 

А саме, в даній області має місце основний вихор значних розмірів і невеликий 

вторинний вихор у кутовій зоні за стабілізатором. Однак величина α помітно 

впливає на положення центра вказаного основного вихору та його розміри. Так, 

зі зростанням коефіцієнта надлишку повітря центр основного вихору 

зміщується вниз за потоком, віддаляючись від торця стабілізатора полум’я. При 

α = 1,5 вказаний центр розташовується на відстані 0,0315 м від торцевої 

поверхні стабілізатора, а при α = 4,0 – на відстані 0,0541 м. Звертає на себе 

увагу також той факт, що при α = 3,0 і 4,0 центр основного вихору 

розміщується за закрилком нижче по течії. 
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Рис. 3.7. Картина ліній току в поздовжньому перерізі стабілізатора 

полум’я, що проходить через вісь газоподавальних отворів, при різних 

значеннях коефіцієнта надлишку повітря α: a) α = 1,5; б) α = 2,0; в) α = 3,0;  

г) α = 4,0; жирна лінія в закормовій області стабілізатора позначає границю 

зони зворотних токів. 
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Результати комп’ютерного моделювання свідчать також про те, що 

величина коефіцієнта надлишку повітря α суттєво впливає на турбулентні 

характеристики течії за умов, що розглядаються. Зокрема, від величини α 

залежить така характеристика турбулентного потоку, як середньоквадратичне 

значення пульсацій поздовжньої компоненти швидкості  U x
 . На рис. 3.8 до 

прикладу наведено поля пульсацій  U x
 при α = 1,5 і 4,0. Як видно, при α = 1,5 

найбільші пульсації швидкості спостерігаються в зоні паливного струменя. 

Щодо зони зворотних токів за стабілізатором полум’я, то поблизу його торцевої 

поверхні пульсації незначні. Їх рівень зростає з віддаленням від цієї поверхні і 

досягає максимальних значень в області поблизу границі зони зворотних токів 

при X ≈ L3. 

Зі зростанням коефіцієнта надлишку повітря картина просторового 

розподілу пульсацій  U x
 значно змінюється (див. рис. 3.8 б). По-перше, рівень 

пульсацій швидкості  U x
 в зоні паливного струменя суттєво зменшується  і стає 

нижчим від їх максимального значення за стабілізатором полум’я. Вказане, 

очевидно, зумовлене зниженням витрат палива при підвищенні величини α. По-

друге, збільшення α призводить до зростання розмірів області в зоні зворотних 

токів, що прилягає до торця стабілізатора полум’я, в якій мають місце гранично 

низькі значення пульсацій швидкості  U x
 . Крім того зі зростанням α область 

підвищених рівнів пульсацій за зоною зворотних токів розповсюджується 

нижче за потоком. 
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Рис. 3.8. Поля середньоквадратичних пульсацій швидкості  U x
 в 

поздовжньому перерізі стабілізатора полум’я, що проходить через вісь 

газоподавальних отворів, при різних значеннях коефіцієнта надлишку повітря 

α: a) α = 1,5; б) α = 4,0. На рис. а) ізолінії проведено з кроком  1,0 м/с, 

починаючи з  U x
  = 1,0 м/с; на рис. б) – з кроком 0,7 м/с, починаючи з 

 U x
 = 0,7 м/с. 

 

3.4. Закономірності впливу величини загального коефіцієнта надлишку 

повітря на процеси сумішоутворення в пальниках досліджуваного типу  

 

Рисунок 3.9 ілюструє поля масової концентрації метану 
4СНС   при різних 

значеннях коефіцієнта надлишку повітря α. На рисунку зони І та ІІ 

відповідають підобластям з підвищеним вмістом повітря і паливного газу 

відповідно. В зоні І концентрація метану 
4СНС  є меншою нижньої 

 U x
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концентраційної межі запалення, 
4СНС  < 0,028, в зоні ІІ - перевищує верхню 

концентраційну межу, 
4СНС  > 0,089. Щодо зони ІІІ, то тут значення 

4СНС  

відповідають концентраційним межам запалення. 

Згідно з даними, наведеними на рис. 3.9, картини змішування паливного 

газу і окиснювача для різних значень α є в цілому якісно схожими. А саме, 

області розвитку паливних струменів відповідають зонам ІІ з підвищеним 

вмістом паливного газу. Поблизу стінки каналу та в міжстабілізаторному 

просторі мають місце підобласті І з підвищеним вмістом повітря. В закормових 

областях стабілізатора і далі вниз за течією забезпечуються необхідні 

концентрації горючої суміші. 

Поряд з відміченими для різних значень коефіцієнта надлишку повітря α 

загальними закономірностями сумішоутворення спостерігаються також і певні 

особливості, характерні для кожного з цих значень. Як видно з рис. 3.9, при 

зростанні величини α скорочується протяжність за потоком зон ІІ з підвищеним 

вмістом паливного газу та збільшуються розміри зон І з підвищеним вмістом 

повітря. 

Щодо середніх значень масової концентрації метану 
4СНС  в зоні 

зворотних токів, то з підвищенням α від 1,5 до 3,0 ці значення помітно 

зменшуються. При подальшому збільшенні α спостерігається зворотна картина 

– вказане середнє значення 
4СНС  зростає (див. табл. 3.1). Такий характер 

поведінки величини 
4СНС  можна пояснити дією двох конкуруючих факторів. А 

саме, з одного боку збільшення α призводить до зниження далекобійності 

паливних струменів, а відтак має забезпечувати підвищення концентрації 

метану в зоні зворотних токів. Однак, з іншого боку, підвищення α пов’язано зі 

зменшенням витрат паливного газу, що навпаки слугує зниженню концентрації 

метану в даній зоні. Згідно з одержаними даними, при збільшенні α від 1,5 до 

3,0 домінуючою є друга з вказаних тенденцій. Подальше ж підвищення α 

пов’язане з домінуванням першої з них. 
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Рис. 3.9. Поля масової концентрації метану в поздовжньому перерізі 

стабілізатора полум’я, що проходить через вісь газоподавальних отворів, при 

різних значеннях коефіцієнта надлишку повітря α: а) α = 1,5; б) α = 2; в) α = 3;  

г) α = 4. Ізолінії проведено з кроком 0,0124, починаючи з 0,028. І, ІІ – зони з 

надлишковим вмістом повітря і природного газу відповідно; ІІІ – зона 

утворення суміші в концентраційних межах займання. 
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На рис. 3.10 наведено дані, що ілюструють характер зміни масової 

концентрації метану в двох поздовжніх перерізах пальникового пристрою для 

різних значень α при Y = 0,0075 м (дана координата відповідає середині висоти 

стабілізатора полум’я).  

 

 

Рис. 3.10. Зміна масової концентрації метану в поздовжніх перерізах, що 

проходять через вісь газоподавальних отворів (лінії 1, 2) і посередині між ними 

(лінії 3, 4), для значень коефіцієнта надлишку повітря α = 1,5 (лінії 1, 3) та  

α = 4,0 (лінії 2, 4), Y = 0,0075 м. 

 

Як видно, у перерізі, що проходить через вісь газоподавальних отворів, 

концентрація метану з віддаленням від торцевої поверхні стабілізатора полум’я 

зростає, досягає максимуму і далі знижується. Щодо вказаного максимуму, то 

при α = 1,5 і α = 4,0 його положення приблизно відповідає довжині зони 

зворотних токів. 
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Відмінності в значеннях 
4СНС  в перерізах, що проходять через вісь 

газоподавальних отворів та посередині між ними, суттєво змінюються в 

повздовжньому напрямку. Вони виявляються відносно невеликими при 

X > 0,1 м для α = 1,5, а для α = 4,0 – поблизу торця стабілізатора полум’я при  

X < 0,05 м і на віддаленні від нього при  X > 0,2 м. 

 

3.5. Особливості сумішоутворення палива і окиснювача при різних  

значеннях відносного кроку розташування газоподавальних отворів у 

пропонованих пальникових пристроях 

 

Результати виконаних досліджень показали, що картина сумішоутворення 

палива і окиснювача в зоні циркуляційної течії за стабілізатором полум'я 

істотно залежить від величини відносного кроку S/d розташування 

газоподавальних отворів. Зменшення S/d призводить до зниження 

далекобійності паливних струменів. Таке притиснення струмин до стабілізатора 

полум'я обумовлює підвищення концентрації метану в зазначеній 

циркуляційної зоні. 

На рисунках 3.11 та 3.12 до прикладу наведено дані, що відповідають 

значенням S/d, які дорівнюють 4,0 і 3,52 при L3 = 0,045м. Згідно з результатами 

комп'ютерного моделювання при S/d = 4,0 середнє значення концентрації 

метану в зоні циркуляційного течії за стабілізатором становить приблизно 

0,03, тобто знаходиться поблизу нижньої концентраційної межі займання. 

При зниженні величини S/d до 3,52 вказане середнє значення концентрації 

метану підвищується до 0,05, наближаючись до середини концентраційного 

інтервалу займання. 
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Рис. 3.11. Поля масової концентрації метану в поздовжньому перерізі 

стабілізатора, що проходить через вісь газоподавальних отворів, при різних 

значеннях відношення S/d: а) S/d = 4,0; б) S/d = 3,52. Ізолінії проведено з кроком 

0,0103, починаючи з 0,028. 

 

Рис. 3.12. Зміна масової концентрації метану в поздовжніх перерізах, що 

проходять через вісь газоподавальних отворів (лінії 1, 2) і посередині між ними 

(лінії 3, 4), для S/d = 4,0 (лінії 1, 3) і S/d = 3,52 (лінії 2, 4) при L3 = 0,045м;  

Y = 0,0075 м. 
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Таким чином, необхідне середнє значення концентрації метану в зоні 

циркуляційного течії за стабілізатором полум'я при заданій довжині закрилка L3 

може бути досягнуто за рахунок вибору відповідної відносної відстані S/d між 

газоподавальними отворами. 

 

3.6. Висновки за розділом 

 

1. Одержано дані досліджень закономірностей ізотермічної течії і 

сумішоутворення палива і окиснювача в пропонованих пальникових 

пристроях.  

2. Встановлено особливості впливу на досліджувані процеси таких факторів,  

як довжина закрилка на торцевій поверхні стабілізатора полум’я, величина 

загального коефіцієнта надлишку повітря та геометричні параметри системи 

паливорозподілу. 

3.  Показано, що зі зростанням довжини закрилка збільшується протяжність 

зони зворотних токів за стабілізатором полум’я, зменшуються в цілому 

рівні середньоквадратичних пульсацій швидкості, покращуються умови 

реалізації необхідного сумішоутворення в закормовій області стабілізатора 

полум’я, що є важливою умовою забезпечення стійкого горіння палива; 

4. Встановлено, що збільшення загального коефіцієнта надлишку повітря α 

призводить до значного зниження далекобійності паливних струменів та 

зростання довжини зони зворотних токів у за кормовій області стабілізатора 

полум’я; вплив величини α на середні значення масової концентрації метану 

у вказаній зоні має складний характер, що пояснюється дією конкуруючих 

факторів. 
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РОЗДІЛ 4  

РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ У 

ПАЛЬНИКАХ ЗА УМОВИ РЕАГУЮЧИХ ПОТОКІВ 

 

Даний розділ присвячено аналізу основних особливостей перебігу 

робочих процесів у пальниках з асиметричним паливорозподілом. При цьому 

особлива увага приділяється порівняльному аналізу закономірностей течії за 

ізотермічних умов та реагуючих потоків. Представлено дані дослідження 

основних характеристик температурних режимів зони горіння та 

закономірностей вигоряння палива.  

 

4.1. Порівняльний аналіз закономірностей течії за ізотермічних умов та 

для реагуючих потоків 

 

Характерні результати виконаних досліджень для ізотермічних та 

неізотермічних умов наведено на рис. 4.1 –4.6. Представлені дані відповідають 

таких вихідним параметрам: Вст = 0,015 м;  В1 = 0,018 м; Вк = 0,075 м; Lк = 1,3 м; 

L0 = 0,1 м; Lст = 0,2 м; L1 = 0,02 м; L3 = 0,06 м; d = 0,002 м; S/d = 3,5; коефіцієнт 

загромадження прохідного перерізу каналу kf = 0,4; швидкість повітря на вході 

в канал п
вхU = 10,0 м/с; коефіцієнт надлишку повітря α = 3,0. 

Як видно з рис. 4.1, 4.2, картина течії у порівнюваних ситуаціях суттєво 

відрізняється як у кількісному, так і у якісному відношенні. А саме, за 

ізотермічних умов зони найбільших швидкостей мають місце поблизу виходу з 

пристіночного та міжстабілізаторного каналів. Це зумовлено звуженням 

основного каналу, пов’язаним із загромадженням поперечного перерізу каналу 

власне стабілізатором полум’я. З віддаленням від торцевої поверхні 

стабілізатора полум’я відбувається вирівнювання поля швидкості. При цьому 

дещо вищі швидкості спостерігаються біля осі каналу.  

Щодо неізотермічних умов, то тут, насамперед, звертає на себе увагу 

факт прискорення потоку вниз за течією, яке зумовлене розширенням газу 
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внаслідок горіння. Область високих швидкостей, що формується за зоною 

зворотних токів, з віддаленням від стабілізатора полум’я охоплює все більшу 

частину перерізу каналу. При цьому максимальні швидкості в даній області 

збільшуються вниз за потоком.  

Як видно із зіставлення даних на рис. 4.1 а та 4.1 б, рівні швидкостей за 

стабілізатором полум’я за умов реагуючих потоків в цілому суттєво 

перевищують дані рівні у разі ізотермічної течії. Ці швидкості досягають 45 м/с 

при горінні і лише 20 м/с за умов ізотермічної течії. 

Стосовно зони зворотних токів за стабілізатором полум’я, то як свідчать 

результати математичного моделювання, при ізотермічній течії вона має більш 

яскраво виражений тривимірний характер (рис. 4.3, 4.4). При цьому центр 

основного вихору розташовується на віддаленні від торцевої поверхні 

стабілізатора полум’я на відстані дещо меншій, ніж довжина закрилка. У разі ж 

реагуючих потоків центр основного вихору наближений до торцевої поверхні 

стабілізатора полум’я. Довжина зон зворотних токів для ізотермічних і 

неізотермічних умов становить 0,078 м і 0,059 м відповідно. 

Як свідчать одержані дані у порівнюваних ситуаціях суттєво 

відрізняються також поля середньоквадратичних пульсацій швидкості 

(рис. 4.5). В цілому рівні даних пульсацій виявляються суттєво більшими у разі 

реагуючих потоків. При цьому області з високими значеннями пульсацій 

швидкості за ізотермічних і неізотермічних умов розташовуються в різних 

зонах каналу. А саме, за ізотермічних умов – безпосередньо за стабілізатором 

полум’я, за неізотермічних умов – на значному віддаленні від стабілізатора. До 

того ж при ізотермічній течії розміри області з високими пульсаціями 

швидкості порівняно невеликі, а за неізотермічних умов вона охоплює значну 

частину середньої зони каналу. Тобто область високих значень пульсацій 

швидкості у разі реагуючих потоків розташовується за зонами стабілізації і 

первинного горіння у основній зоні горіння. Звертає на себе увагу також той 

факт, що порівняно високі пульсації швидкості зберігаються також у хвості 

факелу. 
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Рис. 4.1. Поля швидкостей у поздовжньому перерізі стабілізатора 

полум’я, що проходить через вісь газоспоживальних отворів, для ізотермічних 

умов (а) та реагуючих потоків (б). 

Vx, м/с 

Vx, м/с 

а) 

б) 



79 

 

 

 

 

 

 

Р
и

с.
 4

.2
. 

П
р

о
ф

іл
і 

ш
в
и

д
к
о

ст
і 

у
 п

о
п

ер
еч

н
и

х
 п

ер
ер

із
ах

 к
ан

ал
у

 п
р

и
 р

із
н

и
х

 з
н

ач
ен

н
ях

 п
о

зд
о

в
ж

н
ьо

ї 

к
о
о

р
д

и
н

ат
и

 х
 у

 п
л
о
щ

и
н

і,
 щ

о
 п

р
о
х
о

д
и

ть
 ч

ер
ез

 в
іс

ь
 г

аз
о

п
о
д

ав
ал

ьн
и

х
 о

тв
о

р
ів

; 
1

 –
 д

л
я
 і

зо
те

р
м

іч
н

и
х

 у
м

о
в
; 

2
 –

 д
л
я
 р

еа
гу

ю
ч

и
х

 п
о

то
к
ів

. 

 



80 

 

 

Р
и

с.
 4

.3
. 

К
ар

ти
н

а 
л
ін

ій
 т

о
к
у

 у
 п

о
зд

о
в
ж

н
ьо

м
у

  
п

ер
ер

із
і 

ст
аб

іл
із

ат
о
р

а 
п

о
л
у

м
’я

, 
щ

о
 п

р
о
х
о

д
и

ть
 

ч
ер

ез
 в

іс
ь
 г

аз
о
п

о
д

ав
ал

ьн
и

х
 о

тв
о

р
ів

, 
д

л
я
 і

зо
те

р
м

іч
н

и
х

 у
м

о
в
 (

а
) 

та
 р

еа
гу

ю
ч

и
х

 п
о

то
к
ів

 (
б

).
 

а)
 

б
) 



81 

 

 

 

 

Р
и

с.
 

4
.4

. 
К

ар
ти

н
а 

л
ін

ій
 

то
к
у

 
у

 
п

о
зд

о
в
ж

н
ь
о

м
у

 
 

п
ер

ер
із

і 
с
та

б
іл

із
ат

о
р

а 
п

о
л
у

м
’я

, 
щ

о
 

п
р

о
х
о

д
и

ть
 

п
о

се
р
ед

и
н

і 
м

іж
 г

аз
о
п

о
д

ав
ал

ьн
и

м
и

 о
тв

о
р
ам

и
, 

д
л
я
 і

зо
те

р
м

іч
н

и
х

 у
м

о
в
 (

а
) 

та
 р

еа
гу

ю
ч

и
х

 п
о

то
к
ів

 (
б

).
 

а)
 

б
) 



82 

 

 

Рис. 4.5. Поле середньоквадратичних пульсацій швидкості xV   у 

поздовжньому перерізі стабілізатора, що проходить через вісь газоподавальних 

отворів, для ізотермічних умов (а) та реагуючих потоків (б). 

xV м/с 

 

xV м/с 

 

а) 

б) 
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a) 

 

б) 

Рис. 4.6. Зміна миттєвої A

xV (1) і осередненої в часі (2) швидкості xV та її 

середньоквадратичних пульсацій R

xV  (3) у поздовжньому перерізі стабілізатора, 

що проходить через вісь газоподавальних отворів, при у* = 0,0075 м для 

ізотермічних умов (а) та реагуючих потоків (б). 
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За результатам виконаних досліджень встановлено, що за умов реагуючих 

потоків втрати тиску на пропонованому пальниковому пристрої суттєво 

перевищують відповідні втрати при ізотермічній течії. Так, для ситуації, що 

розглядається, це перевищення становить 4,8 рази. 

 

4.2. Температурні режими зони горіння та закономірності вигоряння 

палива  

 

У даному підрозділі представлено також результати досліджень основних 

закономірностей формування температурних полів зони горіння та вигоряння 

палива у пропонованих пальникових пристроях. Наведені до прикладу дані на 

рис. 4.7-4.9 відповідають тим же вихідним параметрам, що і подані вище при 

дослідженні характеристики течії, за винятком довжини закрилка L3 , яка 

становить 0,09 м. 

Характеризуючи в цілому температурний режим зони горіння 

досліджуваного пальникового пристрою, насамперед, слід відзначити суттєву 

просторову нерівномірність розподілу температури в даній зоні. Рисунок 4.7 

ілюструє профілі температури в поперечних перерізах каналу при різних 

значеннях поздовжньої координати х у площині, що проходить через вісь 

газоподавальних отворів. (Значення координати х відраховується від торця 

стабілізатора полум’я вниз за потоком, координати y – від площини симетрії 

модуля, що проходить через середину міжстабілізаторного каналу). 

Як видно з рис. 4.7, поблизу торця стабілізатора полум’я, при х ≤ 0,4 м, на 

профілях температури може бути виділена центральна частина - зона високих 

температур, що відповідає розташуванню стабілізатора, та дві периферійні 

зони, на границях яких рівень температури близький до температури повітря на 

вході в канал. Нижче за потоком температура у вказаній центральній зоні 

поступово знижується, дещо зростаючи у периферійних зонах. При 

подальшому збільшенні координати х (х ≥ 0,8 м) межі зазначених зон 

розмиваються і профілі температури все більше наближаються до рівномірних. 
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Звертає на себе увагу також факт асиметрії температурних профілів 

відносно осі симетрії стабілізатора полум’я. А саме, поблизу стабілізатора 

полум’я, при х ≤ 0,4 м, ці профілі є суттєво менш заповненими в зонах, що 

відповідають подачі вторинного повітря. Вказана асиметрія, очевидно, 

пов’язана з асиметрією паливоподачі і двостадійністю процесу горіння.  

Інтегральною характеристикою нерівномірності розподілу температури у 

поперечних перерізах каналу слугує коефіцієнт відносної нерівномірності поля 

температури γ, що визначається  залежністю 

 

вхTT

TТ




 max , 

 

де TТ ,max  - максимальна і середньомасова температура в даному поперечному 

перерізі каналу х = const; Твх – температура повітря на вході в канал. 

Згідно з одержаними даними, в області розташування закрилку вказана 

нерівномірність розподілу температури різко знижується (рис. 4.8). Далі на 

значній ділянці за закрилком (0,1 м ≤ х ≤ 0,6 м) темп зменшення 

нерівномірності поля температур у поперечних перерізах каналу залишається 

практично незмінним. При подальшому віддаленні від торця стабілізатора 

вказана нерівномірність асимптотично зменшується. 

Розподіл середньомасової температури T  по довжині каналу наведено на 

рис. 4.9. Як свідчать одержані дані, в зоні розташування закрилка (х ≤ 0,9 м) має 

місце інтенсивне зростання температури за потоком. Це зумовлено тим, що 

горіння в даній зоні відбувається за наявності лише первинного повітря, тобто 

при відносно низьких значеннях коефіцієнта надлишку повітря α. Різке 

зниження темпу зростання температури по довжині потоку за закрилком 

пов’язано з надходженням холодного вторинного повітря. 
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Рис. 4.8. Зміна коефіцієнта повноти вигоряння палива η (1) та коефіцієнта 

відносної нерівномірності поля температури (2) по довжині каналу.  

 

Дані на рис. 4.8 ілюструють зміну коефіцієнта повноти вигоряння палива 

η по довжині каналу. Як видно, характер поведінки η корелюється з поздовжнім 

розподілом середньомасової температури (див. рис. 4.9). Згідно з наведеними 

даними горіння протікає вельми інтенсивно на першій стадії при х < L3. 

Швидкість вигоряння палива суттєво зменшується при подачі вторинного 

повітря за закрилком. На ділянці догоряння у хвості факела темп вигоряння 

надалі зменшується. 
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Рис. 4.9. Розподіл середньомасової температури T (1) та 

середньоквадратичних пульсацій температури  Т ′(2) по довжині каналу.  

 

Таким чином, на основі комп’ютерного моделювання досліджено 

характеристики температурних режимів зон горіння процесів вигоряння палив 

в стабілізаторних пальниках з асиметричною подачею паливного газу. 

Показано, що паливоподача лише з однієї із бічних поверхонь стабілізаторів 

полум’я зумовлює ряд особливостей теплового стану зони горіння, таких як 

асиметрія профілів температури, більш інтенсивне вигоряння палива на першій 

стадії горіння, що відповідає надходженню тільки первинного повітря, тощо. 

 

4.3. Висновки за розділом  

 

1. Виконано порівняльний аналіз закономірностей течії у досліджуваних 

пальникових пристроях за ізотермічних умов та для реагуючих потоків. 

Встановлено, що картина течії у порівнюваних ситуаціях суттєво 

відрізняється як у кількісному, так і у якісному відношенні. За 
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ізотермічних умов течія в зоні зворотних токів має більш яскраво 

виражений тривимірний характер, більшими є протяжності зон зворотних 

токів за стабілізатором полум’я та в цілому суттєво меншими рівні 

пульсацій швидкості. 

2. Встановлено закономірності формування теплового стану зони горіння, 

вигоряння газоподібного палива та утворення токсичних складових у 

продуктах згоряння.  

3. Показано, що у досліджуваній ситуації має місце факт асиметрії 

температурних профілів відносно осі симетрії стабілізатора полум’я. 

Виявлено, що зміна коефіцієнта відносної нерівномірності поля 

температур по довжині факела характеризується різким зниженням в 

області розташування закрилку і збереженням практично незмінного темпу 

зменшення вказаної нерівномірності на значній ділянці за закрилком.  

4. Встановлено, що горіння протікає вельми інтенсивно в межах довжини 

закрилка, швидкість вигоряння палива суттєво зменшується при подачі 

вторинного повітря за закрилком і надалі знижується на ділянці догоряння 

у хвості факела.  
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РОЗДІЛ 5  

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ СПОСОБІВ ВПЛИВУ НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОПОНОВАНИХ ПАЛЬНИКІВ ТА 

РОЗРОБЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 

Даний розділ присвячено дослідженням, пов’язаним із встановлення 

ефективності різних способів впливу на характеристики пропонованих 

пальників, а саме, співвідношення витрат первинного і вторинного повітря, 

місця подачі вторинного повітря, геометричних параметрі системи 

паливорозподілу тощо. Особлива увага приділяється аналізу характеристик 

робочих процесів даних пальників за умови варіювання значень коефіцієнта 

надлишку повітря. 

 

5.1. Особливості перебігу робочих процесів при різних значеннях 

коефіцієнта надлишку повітря  

 

В даному підрозділі наводяться результати комп’ютерного моделювання 

щодо дослідження впливу величини коефіцієнта надлишку повітря α на 

характеристики робочого процесу у пропонованих пальникових пристроях. 

Величина α варіювалась в діапазоні 2,0 ≤ α≤ 4,0. При комп’ютерному 

моделюванні зміна α задавалася шляхом зміни витрати природного газу при 

фіксованій витраті повітря. Дослідження проводилися при незмінному 

співвідношенні витрат первинного і вторинного повітря, яке відповідало 

значенням ширини пристіночного і половини міжстабілізаторного каналів 13,5 

та 9,0 мм. 

На рис. 5.1– 5.9 наводяться характерні результати виконаних досліджень, 

що відповідають таким вихідним параметрам: Вст = 0,015 м;  В1 = 0,018 м; 

Вк = 0,075 м; Lк = 1,3 м; L0 = 0,1 м; Lст = 0,2 м; L1 = 0,02 м; L3 = 0,06 м;  

d = 0,002 м; S/d = 3,5; коефіцієнт загромадження прохідного перерізу каналу  
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kf = 0,4; швидкість повітря на вході в канал п
вхU = 10,0 м/с; коефіцієнт надлишку 

повітря α = 2,0; 3,0; 4,0. 

 

Рис. 5.1. Поле швидкостей Vx в перерізі, що проходить через вісь 

газоподвальних отворів, при Н1/Н2 = 13,5/9,0 для різних значень загального 

коефіцієнта надлишку повітря: а) α = 2,0; б) α = 3,0; в) α = 4,0. 

а) 

б) 

в) 

Vx, м/с 

Vx, м/с 
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Рис. 5.2. Картина ліній току в перерізі, що проходить через вісь 

газоподвальних отворів, при Н1/Н2 = 13,5/9,0 для різних значень загального 

коефіцієнта надлишку повітря: а) α = 2,0; б) α = 3,0; в) α = 4,0. 

 

Як свідчать одержані дані, зміна коефіцієнта надлишку повітря суттєво 

впливає практично на всі характеристики процесу горіння. Рисунок 5.1. 

ілюструє поля швидкостей при значеннях α, рівних 2,0; 3,0 та 4,0. Згідно з 

представленими даними більшим величинам α відповідають в цілому нижчі 

значення швидкості. При цьому характер поля швидкості для трьох ситуацій, 

що розглядаються, коефіцієнт надлишку повітря спричиняє суттєвий вплив і на 

температурний режим зони горіння. Як видно з рис. 5.3., поблизу стабілізатора 

полум’я найбільша за розміром зона високих температур має місце при α = 3,0. 

Тобто в даній зоні вплив α на рівень температур носить немонотонний 

характер. Це пояснюється дією двох конкуруючих факторів. А саме, при 

збільшенні α зменшується витрата топливного газу, що має спричиняти 

зниження температури. З іншого боку зростання α пов’язане зі зменшенням 

а) 

б) 

в) 
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дальнобійності паливних струменів, що повинно призводити до зростання 

температури. Як свідчать одержані дані при збільшенні α від 2,0 до 3,0 

домінуючим є другий із вказаних факторів. А зі збільшенням α від 3,0 до 4,0 

роль домінуючого фактору належить першому з вказаних. 

 

Рис. 5.3. Поле температур в перерізі, що проходить через вісь 

газоподвальних отворів, при Н1/Н2 = 13,5/9,0 для різних значень загального 

коефіцієнта надлишку повітря: а) α = 2,0; б) α = 3,0; в) α = 4,0. 

а) 

б) 

Т, °С 

в) 
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Рис. 5.4. Поле середньоквадратичних пульсацій температури в перерізі, 

що проходить через вісь газоподвальних отворів, при Н1/Н2 = 13,5/9,0 для 

різних значень загального коефіцієнта надлишку повітря: а) α = 2,0; б) α = 3,0; 

в) α = 4,0. 

в) 

б) 

а) 

Т’,ºС 
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В таблиці 5.1 наведено результати досліджень складу газів у продуктах 

згоряння та величини коефіцієнта повноти вигоряння палива ηz і коефіцієнта 

відносної нерівномірності поля температури на виході з каналу згідно з 

представленими даними, при α = 3,0 забезпечується як висока ефективність 

вигоряння палива (ηz  = 0,974), так і  низький рівень емісії NOx (95 мг/м3). Тобто 

співвідношення витрат первинного і вторинного повітря, що відповідає 

значенням ширини пристіночного і міжстабілізаторних каналів 13,5 та 9,0 мм,  

виявляється прийнятним лише для величини надлишку повітря, що дорівнює 

3,0. Отже, важливою є задача визначення таких ефективних співвідношень для 

різних значень α. 

 

Рис. 5.5. Розподіл температури по довжині каналу у поздовжньому 

перерізі стабілізатора, що проходить через вісь газоподавальних отворів, для 

у* = 0,0075 м при Н1/Н2 = 13,5/9,0 для різних значень загального коефіцієнта 

надлишку повітря:  а) α = 2,0; б) α = 3,0; в) α = 4,0. 
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Рис. 5.6. Розподіл середньомасової температури Т  по довжині каналу при 

Н1/Н2 = 13,5/9,0 для різних значень загального коефіцієнта надлишку повітря:  

1 – α = 2,0; 2 – α = 3,0; 3 – α = 4,0. 

 

 

Рис. 5.7. Розподіл коефіцієнта повноти вигоряння палива ηz по довжині 

каналу при Н1/Н2 = 13,5/9,0 для різних значень загального коефіцієнта 

надлишку повітря: 1 – α = 2,0; 2 – α = 3,0; 3 – α = 4,0. 
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Рис. 5.8. Розподіл по довжині каналу середніх у поперечному перерізі 

концентрацій газів у продуктах згоряння при Н1/Н2 = 13,5/9,0 для α = 3,0:  

1 – СО2; 2 – СН4; 3 – СО; 4 – Н2. 

 

 

Рис. 5.9. Розподіл середньої у поперечному перерізі концентрації NOx по 

довжині каналу при Н1/Н2 = 13,5/9,0 для  α = 3,0. 

 



98 

Таблиця 5.1.  

Склад газів у продуктах згоряння та величини коефіцієнта повноти 

вигоряння палива і коефіцієнта відносної нерівномірності поля температур на 

виході з каналу при Н1/Н2 = 13,5/9,0 

Коефіцієнт 

надлишку 

повітря, α 

Показники 

Метан 

СН4, % об. 

Оксид 

вуглецю 

СО, % об. 

Водень 

Н2, % об. 

NOx, 

мг/м3 
γ ηz 

α = 2,0 0,589 0,4325412 0,432878 94,2178 0,43 0,75748 

α = 3,0 0,072 0,0324971 0,009005 95,0561 0,18 0,97418 

α =4,0 0,156 0,14096 0,089462 75,412 0,54 0,86904 

 

 

5.2. Вплив співвідношення витрат первинного, вторинного повітря при 

різних значеннях загального коефіцієнта надлишку повітря  

 

Даний підрозділ присвячено виявленню впливу співвідношення витрат 

первинного і вторинного повітря на екологоенергетичні характеристики 

досліджуваних пальників. На рис. 5.10–5.16 та в табл. 5.2 наводяться 

результати для різних значень вказаного співвідношення при α = 3,0. До 

прикладу розглядаються три таких співвідношення, що відповідають 

величинам ширини пристіночного і міжстабілізаторного каналів 17,0/5,5 ≈ 3,1; 

13,5/9,0 = 1,5 та 10,0/12,5 = 0,8. Інші вихідні дані для виконаних 

обчислювальних експериментів такі ж, як і у підрозділі 5.1. 

Як видно із наведених даних, у досліджуваному діапазоні зміни 

співвідношення Н1/Н2 структура течії, температурні режими зони горіння, 

характеристики вигоряння палива суттєво відрізняються при варіюванні 

величини Н1/Н2. Так, згідно з даними на рис. 5.16, спалювання паливного газу 

при Н1/Н2 = 17,0/5,5 характеризується значним хімічним недопалом. А саме, 

на виході з каналу коефіцієнт повноти вигоряння палива становить лише 0,545.  
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Рис. 5.10. Поля швидкостей в поперечному перерізі, що проходить через 

вісь газоподавальних отворів, для α = 3,0 при різних значеннях 

співвідношення Н1/Н2: а) Н1/Н2 = 17,0/5,5; б) 13,5/9,0; в) 10,0/12,5 

 

Vx, м/с 

в) 

б) 

а) 
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Найвища інтенсивність вигоряння палива має місце при співвідношенні Н1/Н2, 

рівному 10,0/12,5. 

Дані, наведені в таблиці 5.2 свідчать також про те, що при 

Н1/Н2 = 10,0/12,5 концентрація оксидів азоту на виході з каналу є відносно 

невеликою і становить лише 77,9 мг/м3. Отже для величини коефіцієнта 

надлишку повітря α = 3,0 оптимальне співвідношення витрат первинного і 

вторинного повітря відповідає значенню Н1/Н2 = 10,0/12,5 = 0,8. Слід 

зауважити, що, як видно з табл. 5.2, при Н1/Н2 = 13,5/9,0 для α = 3,0 також 

мають місце відносно низькі значення NOx і порівняно високі величини ηz на 

виході з каналу. Однак темп зростання ηz по довжині каналу для 

Н1/Н2 = 10,0/12,5 на значній початковій ділянці каналу є суттєво вищим.  

 

 

Рис. 5.11. Лінії току в поперечному перерізі, що проходить через вісь 

газоподавальних отворів, для α = 3,0 при різних значеннях співвідношення 

Н1/Н2: а)  Н1/Н2 = 17,0/5,5; б) – 13,5/9,0; в) 10,0/12,5. 

в) 

б) 

а) 
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Рис. 5.12. Поля температур в поперечному перерізі, що проходить через 

вісь газоподавальних отворів, для α = 3,0 при різних значеннях 

співвідношення Н1/Н2: а)  Н1/Н2 = 17,0/5,5; б) 13,5/9,0; в) 10,0/12,5. 

 

Т, °С 

в) 

б) 

а) 



102 

 

Рис. 5.13. Поля середньоквадратичних пульсацій температури в 

поперечному перерізі, що проходить через вісь газоподавальних отворів, для 

α = 3,0 при різних значеннях співвідношення Н1/Н2: а) Н1/Н2 = 17,0/5,5; 

б) 13,5/9,0; в) 10,0/12,5. 

в) 

б) 

а) 

Т’,ºС 
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Рис. 5.14. Розподіл температури по довжині каналу в поздовжньому 

перерізі, що проходить через вісь газоподавальних отворів для у*=0,0075 м 

при α = 3,0 для різних значень співвідношення Н1/Н2: 1 – Н1/Н2 = 17,0/5,5;  

2 – 13,5/9,0; 3 – 10,0/12,5. 

 

Рис. 5.15. Розподіл середньомасової температури по довжині каналу при 

α = 3,0 для різних значень співвідношення Н1/Н2: 1 – Н1/Н2 = 17,0/5,5; 

2 – 13,5/9,0; 3 – 10,0/12,5. 
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Рис. 5.16. Зміна коефіцієнта повноти вигоряння палива по довжині 

каналу при α = 3,0 для різних значень співвідношення Н1/Н2:  

1 – Н1/Н2= 17,0/5,5; 2 – 13,5/9,0; 3 – 10,0/12,5. 

 

Таблиця 5.2.  

Склад газів у продуктах згоряння та величини коефіцієнта повноти 

вигоряння палива і коефіцієнта відносної нерівномірності поля температур на 

виході з каналу при α = 3,0 

Співвідношення 

витрат 

первинного і 

вторинного 

повітря 

Показники 

Метан 

СН4, % 

об. 

Оксид 

вуглецю 

СО, % об. 

Водень 

Н2, % об. 

NOx, 

мг/м3 
γ ηz 

17,0/5,5 0,065 0,379 0,326 51,2 1,74 0,545 

13,5/9,0 0,072 0,032 0,009 95,0 0,18 0,974 

10,0/12,5 0,0003 0,005 0,002 77,9 0,29 0,995 
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Виконані дослідження щодо вибору раціональних співвідношень витрат 

первинного і вторинного повітря (які регулюються відповідним 

співвідношенням ширини пристіночного і міжстабілізаторного каналів) для 

різних значень α показали, що за умов, які розглядаються, вказані 

співвідношення є однаковими при всіх величинах коефіцієнта надлишку 

повітря. Дане оптимальне співвідношення відповідає значенню Н1/Н2, що 

дорівнює 10,0/12,5. 

На рисунках 5.17– 5.23 наведено характеристики течії, температурних 

режимів та вигоряння палива для вказаного оптимального відношення Н1/Н2 

при різних значеннях α.  

Рисунки 5.24–5.25 ілюструють розподіли по довжині каналу 

концентрацій продуктів згоряння при α =3,0 при вказаному оптимальному 

співвідношення Н1/Н2 .  

Як видно з таблиці 5.3, для α = 2,0; 3,0 і 4,0 коефіцієнт повноти 

вигоряння палива ηz на виході з каналу наближається до одиниці при 

Н1/Н2 = 10,0/12,5. При цьому концентрація оксидів азоту не перевищує 

112,4 мг/м3. 

 

Таблиця 5.3. 

Склад газів у продуктах згоряння та величини коефіцієнта повноти 

вигоряння палива і коефіцієнта відносної нерівномірності поля температур на 

виході з каналу при  Н1/Н2 = 10,0/12,5 для різних значень коефіцієнта надлишку 

повітря 

Коефіцієнт 

надлишку 

повітря, α 

Показники 

Метан 

СН4, % 

об. 

Оксид 

вуглецю 

СО, % об. 

Водень 

Н2, % об. 

NOx, 

мг/м3 
γ ηz 

а) α = 2,0 0,001 0,125 0,067 112,4 0,42 0,999 

а) α = 2,0 0,0003 0,005 0,002 77,9 0,29 0,995 

а) α = 2,0 0,006 0,015 0,002 70,78 0,27 0,999 
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Рис. 5.17. Поля швидкостей в поперечному перерізі, що проходить через 

вісь газоподавальних отворів, при Н1/Н2 = 10,0/12,5 для різних значень 

коефіцієнта надлишку повітря:  а) α = 2,0; б) α = 3,0; в) α = 4,0. 

Vx, м/с 

б) 

а) 

в) 

Vx, м/с 
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Рис. 5.18. Лінії току в поперечному перерізі, що проходить через вісь 

газоподавальних отворів, при Н1/Н2 = 10,0/12,5 для різних значень коефіцієнта 

надлишку повітря: а) α = 2,0; б) α = 3,0; в) α = 4,0. 

 

 

 

в) 

б) 

а) 
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Рис. 5.19. Поле температур в поперечному перерізі, що проходить через 

вісь газоподавальних отворів, при Н1/Н2 = 10,0/12,5 для різних значень 

коефіцієнта надлишку повітря: а) α = 2,0; б) α = 3,0; в) α = 4,0.  

Т,ºС 

б) 

а) 

в) 
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Рис. 5.20. Поля середньоквадратичних пульсацій температур в 

поперечному перерізі, що проходить через вісь газоподавальних отворів, при 

Н1/Н2 = 10,0/12,5 для різних значень коефіцієнта надлишку повітря: а) α = 2,0; 

б) α = 3,0; в) α = 4,0. 

б) 

в) 

а) 

Т',ºС 

Т',ºС 

Т',ºС 
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Рис. 5.21. Розподіл температури у поздовжньому перерізі, що проходить 

через вісь газоподавальних отворів, при у* = 0,0075 м; Н1/Н2 = 10,0/12,5 для 

різних значень коефіцієнта надлишку повітря: 1 – α = 2,0; 2 – α = 3,0; 3 – α = 4,0. 

 

Рис. 5.22. Розподіл середньомасової температури по довжині каналу при  

Н1/Н2 = 10,0/12,5 для різних значень коефіцієнта надлишку повітря: 1 – α = 2,0;  

2 – α = 3,0; 3 – α = 4,0. 
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Рис. 5.23. Зміна коефіцієнта повноти вигоряння палива по довжині каналу 

при Н1/Н2 = 10,0/12,5 для різних значень коефіцієнта надлишку повітря:  

1 – α = 2,0; 2 – α = 3,0; 3 – α = 4,0. 

 

Рис. 5.24. Зміна складу продуктів згоряння при  Н1/Н2 = 10,0/12,5 для  

α = 3,0: 1 – СО2; 2 – СН4; 3 – СО; 4 – Н2. 
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Рис. 5.25. Зміна концентрації NOx по довжині каналу при 

Н1/Н2 = 10,0/12,5 для α = 3,0. 

 

5.3. Особливості впливу місця подачі вторинного повітря 

 

Даний підрозділ присвячено порівняльному аналізу характеристик 

робочого процесу досліджуваних пальників при варіюванні місця подачі 

вторинного повітря в зону горіння. Останнє регулюється шляхом зміни 

довжини закрилка L3, встановленого на торцевій поверхні стабілізатора 

полум’я. При проведенні досліджень довжина закрилка варіювалася в межах 

45·10-3 м ≤ L3 ≤ 90·10-3 м. Верхня межа вказаного діапазону визначалась з 

міркувань конструктивної міцності пальникового пристрою.  

Нижче до прикладу наводяться результати досліджень з визначення 

закономірностей впливу величини L3 на перебіг робочого процесу у 

пропонованих пальниках для умов, що відповідають α = 3,0 та Н1/Н2 = 13,5/9,0. 

Характерні результати виконаних обчислюваних експериментів представлено 

на рис. 5.26 – 5.32 та в табл. 5.4. 
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Рис. 5.26. Поля швидкості в поперечному перерізі, що проходить через 

вісь газоподавальних отворів, при Н1/Н2 = 13,5/9,0 та α = 3,0 для різних значень 

довжини закрилка L3: а) L3 = 45·10-3м; б) L3 = 60·10-3м;  в) L3 = 90·10-3м. 

 

Vx, м/с 

в) 

б) 

а) 
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Рис. 5.27. Лінії току в поперечному перерізі, що проходить через вісь 

газоподавальних отворів, при Н1/Н2 = 13,5/9,0 та α = 3,0 для різних значень 

довжини закрилка L3: а) L3 = 45·10-3м; б) L3 = 60·10-3м;  в) L3 = 90·10-3м. 

 

Як свідчать одержані дані, довжина закрилка L3  спричиняє суттєвий 

вплив на характеристики течії, температурний режим зони горіння, склад 

продуктів згоряння тощо. 

В таблиці 5.4 наводяться дані про склад продуктів згоряння, величини 

коефіцієнта вигоряння палива ηz і коефіцієнта відносної нерівномірності поля 

температури на виході з каналу. Згідно з представленими результатами 

коефіцієнт повноти вигоряння палива ηz зростає зі збільшенням довжини 

закрилка. При цьому збільшення L3 з 45·10-3 м до 60·10-3 м призводить до 

помітного підвищення ηz на виході з каналу – від величини 0,896 до 0,974. 

 

б) 

а) 

в) 
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Рис. 5.28. Поля температур в поперечному перерізі, що проходить через 

вісь газоподавальних отворів, при Н1/Н2 = 13,5/9,0 та α = 3,0 для різних значень 

довжини закрилка L3: а) L3 = 45·10-3м; б) L3 = 60·10-3м;  в) L3 = 90·10-3м. 

 

в) 

б) 

а) 

Т,ºС 
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Рис. 5.29. Поля пульсацій температури в поперечному перерізі, що 

проходить через вісь газоподавальних отворів, при  Н1/Н2 = 13,5/9,0 та α = 3,0 

для різних значень довжини закрилка L3: а) L3 = 45·10-3м; б) L3 = 60·10-3м; 

в) L3 = 90·10-3м. 

Т',ºС 

в) 

б) 

а) 
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Рис. 5.30. Розподіл температури по довжині каналу у поздовжньому 

перерізі, що проходить через вісь газоподавальних отворів, при у* = 0,0075 м; 

Н1/Н2 = 13,5/9,0 та α = 3,0 для різних значень довжини закрилка L3:  

1 – L3 = 45·10-3м; 2 – L3 = 60·10-3м; 3 – L3 = 90·10-3м. 

 

Рис. 5.31. Розподіл середньомасової температури по довжині каналу при  

Н1/Н2 = 13,5/9,0 та α = 3,0 для різних значень довжини закрилка L3:  

1 – L3 = 45·10-3м; 2 – L3 = 60·10-3м; 3 – L3 = 90·10-3м. 
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Рис. 5.32 Зміна коефіцієнта повноти вигоряння палива по довжині каналу 

при  Н1/Н2 = 13,5/9,0 та α = 3,0 для різних значень довжини закрилка L3:  

1 – L3 = 45·10-3м; 2 – L3 = 60·10-3м; 3 – L3 = 90·10-3м. 

 

Таблиця 5.4.  

Склад газів у продуктах згоряння та величини коефіцієнта повноти 

вигоряння палива і коефіцієнта відносної нерівномірності поля температури 

при Н1/Н2 = 13,5/9,0 та α = 3,0 для різних значень L3  

Координата 

місця подачі 

вторинного 

повітря L3, 10-3 м 

Показники 

Метан 

СН4, % 

об. 

Оксид 

вуглецю 

СО, % об. 

Водень 

Н2, % об. 

NOx, 

мг/м3 
γ ηz 

45 0,038 0,215 0,147 70,1 0,39 0,90 

60 0,072 0,032 0,009 95,0 0,18 0,97 

90 0,017 0,069 0,047 79,6 0,16 0,98 

 

Що ж до подальшого збільшення L3  від 60·10-3м до 90·10-3м, то тут 

підвищення ηz є незначним від 0,974 до 0,983. При цьому для всіх розглянутих 

значень L3 емісія NOx не перевищує межі сучасних жорстких норм. 
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Таким чином, на основі виконаних досліджень можна зробити висновок 

то те, що координата місця подачі у полум’я вторинного повітря, що 

регулюється довжиною закрилка, має перевищувати певну величину, яка за 

даних умов становить 60·10-3м. 

 

5.4. Закономірності впливу геометричних параметрів системи паливо 

розподілу 

 

У даному підрозділі наводяться результати досліджень щодо впливу на 

характеристики робочого процесу пропонованих пальників одного з важливих 

параметрів системи паливорозподілу L1, яким встановлюється розташування 

газоподавальних отворів відносно зривної кромки стабілізаторів полум’я. В 

межах виконаних досліджень величина L1 змінювалась від 10·10-3 м до 30·10-3 м. 

Як приклад нижче наводяться дані з дослідження впливу величини L1 для 

ситуації, що відповідає таким параметрам: Н1/Н2 =13,5/9,0; L3= 60·10-3 м, 

α = 3,0. На рис. 5.33 – 5.39 та в табл. 5.5 представлено відповідні результати 

числових досліджень. 

Згідно з одержаними даними величина L1 суттєво впливає на 

характеристики всіх елементів робочого процесу досліджуваних пальників. 

Так, з ростом L1 значно змінюється картина циркуляційної течії в закормовій 

області стабілізатора полум’я. Наприклад, довжина зони зворотних токів за 

стабілізатором при збільшенні L1 від 10·10-3 м до 20·10-3 м зростає від  

26,8·10-3 м до 58,8·10-3 м, а надалі при подальшому збільшенні L1 до 30·10-3 м – 

знижується до 23,3·10-3 м. 

При варіюванні величини L1 суттєвих змін зазнають також 

характеристики температурних режимів зони горіння. Як видно з рис. 5.36, 

картини полів середньоквадратичних пульсацій температури при різних 

значеннях L1 виявляються якісно відмінними. А саме, з ростом L1 зони 

підвищених значень пульсацій температури збільшуються за розміром і 

наближаються до торцевої поверхні стабілізатора полум’я. 
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Рис. 5.33. Поля швидкостей  в поперечному перерізі, що проходить через 

вісь газоподавальних отворів, при Н1/Н2 = 13,5/9,0; L3 = 60·10-3м  та α = 3,0 для 

різних значень відстані L1 між газоподавальними отворами та зривною кромкою 

стабілізатора полум’я: а) L1 = 10·10-3м; б) L1 = 20·10-3м; в) L1 = 30·10-3 м. 

 

в) 

б) 

а) 

Vx, м/с 
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Як свідчать одержані дані, мають місце також помітні відмінності в 

закономірностях поведінки середньомасової температури по довжині каналу 

при різних величинах L1 (рис. 5.38). При цьому звертає на себе увагу факт 

яскраво вираженої кореляції між характером зміни середньомасової 

температури та коефіцієнта повноти вигоряння ηz для всіх значень відстані L1 

(зіставте дані на рис. 5.38 та 5.39) 

 

 

Рис. 5.34. Лінії току в поперечному перерізі, що проходить через вісь 

газоподавальних отворів, при Н1/Н2 = 13,5/9,0; L3 = 60·10-3м  та α = 3,0 для 

різних значень відстані L1 між газоподавальними отворами та зривною 

кромкою стабілізатора полум’я:  а) L1 = 10·10-3м; б) L1 = 20·10-3м;  в) L1 = 30·10-3м. 

 

в) 

б) 

а) 
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Рис. 5.35. Поля температур в поперечному перерізі, що проходить через 

вісь газоподавальних отворів, при Н1/Н2 = 13,5/9,0; L3 = 60·10-3м  та α = 3,0 для 

різних значень відстані L1 між газоподавальними отворами та зривною кромкою 

стабілізатора полум’я:  а) L1 = 10·10-3м; б) L1 = 20·10-3м;  в) L1 = 30·10-3 м. 

 

в) 

б) 

а) 

Т,ºС 
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Рис. 5.36. Поля середньоквадратичних пульсацій температури в 

поперечному перерізі, що проходить через вісь газоподавальних отворів, при 

Н1/Н2 = 13,5/9,0; L3 = 60·10-3м  та α = 3,0 для різних значень відстані L1 між 

газоподавальними отворами та зривною кромкою стабілізатора полум’я:   

а) L1 = 10·10-3м; б) L1 = 20·10-3м;  в) L1 = 30·10-3м. 

в) 

б) 

а) 

Т',ºС 
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Рис. 5.37.  Розподіл температури по довжині каналу у поздовжньому 

перерізі, що проходить через вісь газоподавальних отворів, при у* = 0,0075 м; 

Н1/Н2 = 13,5/9,0; L3 = 60·10-3м та α = 3,0  для різних значень відстані L1: 

1 – L1 = 10·10-3м; 2 – L1 = 20·10-3м; 3 – L1 = 30·10-3м. 

 

Рис. 5.38. Розподіл середньомасової температури по довжині каналу при  

Н1/Н2 = 13,5/9,0; L3 = 60·10-3м та α = 3,0  для різних значень відстані L1: 

1 – L1 = 10·10-3м; 2 – L1 = 20·10-3м;  3 – L1 = 30·10-3м. 
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Рис. 5.39. Зміна коефіцієнта повноти вигоряння палива по довжині каналу 

при  Н1/Н2 = 13,5/9,0; L3 = 60·10-3м та  α = 3,0  для різних значень відстані L1: 

1 – L1 = 10·10-3м; 2 –  L1 = 20·10-3м;  3 –  L1 = 30·10-3м. 

 

Таблиця 5.5.   

Склад газів у продуктах згоряння та величини коефіцієнта повноти 

вигоряння палива і коефіцієнта відносної нерівномірності поля температури на 

виході з каналу при Н1/Н2 = 13,5/9,0; L3 = 60·10-3м та α = 3,0 для різних значень L1  

Параметр 

системи 

паливорозподілу 

L1, 10-3 м 

Показники 

Метан 

СН4, % 

об. 

Оксид 

вуглецю 

СО, % об. 

Водень 

Н2, % об. 

NOx, 

мг/м3 
γ ηz 

10 0,213 0,616 0,495 52,6 0,74 0,68 

20 0,072 0,032 0,009 95,0 0,18 0,974 

30 0,042 0,12 0,052 74,8 0,12 0,965 

 

Важливо відмітити, що при L1 = 10·10-3 м не забезпечується необхідний 

рівень повноти згоряння палива. (Значення ηz на виході з каналу становить 

лише 0,68). Підвищення L1 до 20·10-3 м та 30·10-3 м дозволяє досягти на виході з 

каналу високих значень ηz, що становлять відповідно 0,974 та 0,965. 
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Таким чином, геометричний параметр системи паливорозподілу L1, яким 

встановлюється розташування газоподавальних отворів відносно зривної 

кромки стабілізатора полум’я, для забезпечення високої екологоенергетичної 

ефективності пальникових пристроїв має становити (20…30)·10-3 м у 

досліджуваному діапазоні зміни α. 

 

5.5. Основні положення термогазодинаміки пропонованих  пальників та 

результуючі ефекти від їх реалізації  

 

Даний підрозділ присвячено викладенню основних положень 

термогазодинаміки досліджуваних пальників з асиметричним 

паливорозподілом. Вказані положення розглядаються у контексті пов’язаних з 

ними результуючих ефектів, що в цілому зумовлюють покращені 

екологоенергетичні характеристики пропонованих пальникових пристроїв.  

На рисунку 5.40 наводяться формулювання основних положень стосовно 

організації робочих процесів пальників з асиметричним паливорозподілом. 

Крім того, вказуються результуючі ефекти, що спричиняються завдяки 

реалізації даних положень. 

Розглянемо дещо докладніше зміст кожного з наведених положень. Щодо 

першого з цих положень, то тут слід зазначити таке. За умови спалювання 

паливного газу при відносно високих значеннях коефіцієнта надлишку повітря 

(α > 2,0), як відомо, може мати місце підвищена хімічна неповнота згоряння 

палива. Пропонований пальниковий пристрій вільний від даного недоліку. Це 

досягається завдяки організації двостадійності горіння при розподілі потоків 

повітря на первинний, що подається до полум’я, і вторинний, який подається 

безпосередньо в полум’я за закрилком. Тобто в пальнику, що розглядається, 

реалізується така схема: «горіння при відносно невеликих надлишках повітря» → 

«різне розбавлення» та «бідне горіння». Застосування такої двостадійної схеми 

дозволяє підвищити температуру на першій стадії горіння, різко зменшити емісію 

СО, а відтак забезпечити високий ступінь повноти згоряння паливного газу. 
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Рис. 5.40. Загальні положення щодо організації робочих процесів 

пальників з асиметричною подачею палива. 
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Застосування поперечної потоку 

первинного повітря багатоструменевої 

подачі палива, тобто реалізація подачі 

палива через систему струменів лише з 

однієї з бічних поверхонь 

стабілізатора. 

Наявність обмежених спеціальними 

закрилками рециркуляційних течій з 

високим рівнем турбулентності в 

закормових областях стабілізаторів. 

Забезпечення 
ефективного 
попереднього 
сумішоутворення 
палива і частини 
окислювача, що 
сприяє гомогенізації 
зони горіння і, як 
наслідок, зменшенню 
емісії токсичних 
продуктів згоряння. 

Забезпечення надійної 

стабілізації горіння. 

Розподіл потоків повітря на 
первинний, що подається до полум'я, і 
вторинний, який подається 
безпосередньо в полум'я за закрилком. 

Вибір співвідношення витрат 
первинного і вторинного повітря, при 
якому за заданих умов експлуатації 
пальникових пристроїв (ПП) 
забезпечується необхідна картина 
формування температурних полів в 
зоні горіння і низький рівень 
токсичності продуктів згоряння. 
 
 

Реалізація прямоточної аеродинамічної 

схеми течії первинного і вторинного 

повітря та спеціальної схеми подачі 

природного газу у внутрішню 

порожнину стабілізатора полум'я перед 

його надходженням на горіння з метою 

охолодження стінок стабілізаторів. 

Можливість 

забезпечення 

стадійності горіння і 

зниження рівнів емісії 

СО та інших продуктів 

неповного згоряння 

(формальдегіди, 

бензпирен тощо). 

Забезпечення 

сприятливого 

розподілу температур 

в зоні горіння, 

зниження емісії 

токсичних продуктів 

згоряння. 

Забезпечення низького 
рівня втрат тиску по 
тракту окислювача та 
палива, а також 
необхідного 
температурного рівня 
стінок ПП. 
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Стосовно другого положення, пов’язаного з вибором співвідношення 

витрат первинного і вторинного повітря, яке забезпечується варіюванням 

ширини межстабілізаторного і пристіночного каналів. Виконані дослідження 

показали, що дане співвідношення суттєво впливає на екологоенергетичні 

характеристики пальникового пристрою. При цьому за певної величини 

співвідношення витрат первинного і вторинного повітря забезпечується висока 

ефективність спалювання паливного газу. Це зумовлює постановку задачі 

визначення такого співвідношення. 

Третє положення стосується схеми течії первинного і вторинного повітря. 

Завдяки реалізації прямоточної аеродинамічної схеми течії первинного та 

вторинного повітря забезпечуються низькі рівні втрат тиску за трактом 

окиснювача та палива. Крім того, застосування схеми подачі паливного газу у 

внутрішню порожнину стабілізатора полум’я дозволяє застосовувати цей газ як 

охолоджувальний агент і здійснювати так зване самоохолодження стінок 

стабілізаторів. 

Щодо четвертого положення, пов’язаного з застосуванням поперечної 

потоку первинного повітря багатоструменевої подачі паливного газу. Завдяки 

цій схемі подачі палива створюються умови для реалізації сприятливої 

мікрофакельної структури первинної зони горіння. Крім того вказана 

розподілена подача палива забезпечує ефективне попереднє сумішоутворення 

палива і частини окиснювача, що забезпечує високий рівень гомогенізації 

горючої суміші, і як наслідок зниження емісії токсичних продуктів згоряння. 

П’яте положення пов’язане із забезпеченням надійної стабілізації 

полум’я. Останнє реалізується завдяки рециркуляційним течіям у закормових 

областях стабілізаторів. Виконані дослідження показали, що для формування 

таких течій необхідним є встановлення спеціальних закрилків на торцях 

стабілізаторів полум’я з протилежного боку від площини розташування 

газоподавальних отворів.   
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5.6. Розроблення рекомендацій щодо впровадження пальників з 

асиметричною подачею палива  

 

 Результати виконаного комплексу досліджень робочих процесів 

пальників стабілізаторного типу можуть бути покладені в основу розроблення 

таких пристроїв стосовно до різних умов їх експлуатації. 

1. Для ефективного спалювання паливного газу у вогнетехнічних об’єктах 

при відносно високих значеннях коефіцієнта надлишку повітря α 

(2,0 ≤ α ≤ 4,0) рекомендується застосовувати пальникові пристрої 

стабілізаторного типу з подачею палива проникненням у зносячій потік 

окислювача лише з однієї із бічних поверхонь стабілізатора полум’я, 

оснащеного спеціальним плоским закрилком, який встановлюється на 

його торцевій поверхні. 

2. Необхідною умовою забезпечення покращених екологоенергетичних 

характеристик пропонованих пальникових пристроїв є організація 

двостадійного горіння (шляхом розподілу потоків повітря на первинний, 

що подається до полум’я, і вторинний, який подається безпосередньо в 

полум’я за закрилком) при раціональному значенні співвідношення 

витрат первинного і вторинного повітря. Згідно з одержаними даними у 

досліджуваному діапазоні зміни коефіцієнта надлишку повітря 

(2,0 ≤ α ≤ 4,0), це значення, що відповідає відношенню ширини 

пристіночного і міжстабілізаторного каналів, становить приблизно 0,8. 

3. Для забезпечення складу горючої суміші в закормовій області 

стабілізатора, що відповідає концентраційним межам запалення, 

відносний крок розташування газоподавальних отворів має вибиратися в 

межах 3,2 ≤ S/d ≤ 4,0. 

4. Координата місця подачі у полум’я вторинного повітря, що регулюється 

довжиною закрилка LЗ, має перевищувати певну величину, яка за умов, 

що розглядаються, становить 60 мм. 
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5. Геометричний параметр системи паливорозподілу L1, яким 

встановлюється розташування газоподавальних отворів відносно зривної 

кромки стабілізатора полум’я, для забезпечення високої 

екологоенергетичної ефективності пальникових пристроїв має 

перевищувати 20,0 мм у досліджуваному діапазоні зміни α. 

6. Рекомендована висота стабілізатора полум’я становить 15·10-3 м. 

Можлива трансформація конструкції пальникового пристрою на різну  

кількість модулів відповідно до теплової продуктивності пальника. 

 

5.7. Висновки за розділом 

 

1. Досліджено можливість регулювання характеристик пропонованих 

пальників шляхом зміни співвідношення витрат первинного і вторинного 

повітря, яке регулюється відповідним співвідношенням ширини пристіночного 

і міжстабілізаторного каналів. Визначено раціональні величини даного 

співвідношення, за яких реалізуються сприятливі значення енергоекологічних 

характеристик пальників. Показано, що у досліджуваному діапазоні зміни 

загального коефіцієнта надлишку повітря дана величина становить 0,8.  

2. Виконано аналіз ефектів впливу місця подачі вторинного повітря в 

полум’я на характеристики досліджуваних пальників. Встановлено, що 

координата вказаного місця подачі, яка регулюється довжиною закрилка, має за 

даних умов перевищувати 60·10-3 м. 

3. Встановлено залежність основних характеристик досліджуваних 

пальникових пристроїв від параметра системи паливорозподілу L1, яким 

визначається розташування газоподавальних отворів відносно зривної кромки 

стабілізатора полум’я. Показано, що для забезпечення високої ефективності 

пальників величина L1 має становити (20…30)·10-3 м у досліджуваному 

діапазоні зміни загального коефіцієнта надлишку повітря. 
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4. Розроблено загальні положення щодо організації робочих процесів 

у пальниках з асиметричним паливорозподілом та визначено результуючі 

ефекти, пов’язані з кожним із сформульованих положень. 

5. На основі виконаних досліджень розроблено рекомендації щодо 

застосування пальникових пристроїв з асиметричним паливорозподілом, 

орієнтованих на застосування за умов відносно великих значень коефіцієнта 

надлишку повітря. Результати досліджень впроваджено у НВК «Струменево-

нишова технологія» при розробці пальників для промислових печей різного 

призначення. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Для мікрофакельних пальникових пристроїв з асиметричним 

паливорозподілом, орієнтованих на застосування за умов відносно високих 

значень коефіцієнта надлишку повітря (2,0 ≤ α ≤4,0), встановлено 

закономірності перебігу різних складових їхніх робочих процесів – течії, 

сумішоутворення палива і окиснювача, формування температурних полів 

зони горіння, вигоряння палива тощо. 

2. Одержано дані комп’ютерного моделювання закономірностей ізотермічної 

течії і сумішоутворення палива і окиснювача в пропонованих пальникових 

пристроях. Встановлено особливості впливу на досліджувані процеси таких 

факторів,  як довжина закрилка на торцевій поверхні стабілізатора полум’я, 

величина загального коефіцієнта надлишку повітря та геометричні 

параметри системи паливорозподілу. Зокрема, показано, що: 

- зі зростанням довжини закрилка збільшується протяжність зони 

зворотних токів за стабілізатором полум’я, зменшуються в цілому 

рівні середньоквадратичних пульсацій швидкості, покращуються 

умови реалізації необхідного сумішоутворення в закормовій області 

стабілізатора полум’я, що є важливим фактором забезпечення стійкого 

горіння палива; 

- збільшення загального коефіцієнта надлишку повітря α призводить до 

значного зниження далекобійності паливних струменів та зростання 

довжини зони зворотних токів у за кормовій області стабілізатора 

полум’я; вплив величини α на середні значення масової концентрації 

метану у вказаній зоні має складний характер, що пояснюється дією 

конкуруючих факторів. 

3. Виконано порівняльний аналіз закономірностей течії у досліджуваних 

пальникових пристроях за ізотермічних умов та для реагуючих потоків. 

Встановлено, що картина течії у порівнюваних ситуаціях суттєво 

відрізняється як у кількісному, так і у якісному відношенні. За ізотермічних 
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умов течія в зоні зворотних токів має більш яскраво виражений 

тривимірний характер, більшими є протяжності зон зворотних токів за 

стабілізатором полум’я та в цілому суттєво меншими рівні пульсацій 

швидкості. 

4. Встановлено закономірності формування теплового стану зони горіння, 

вигоряння газоподібного палива та утворення токсичних складових у 

продуктах згоряння. Показано, що у досліджуваній ситуації має місце факт 

певної асиметрії температурних профілів відносно осі симетрії стабілізатора 

полум’я. Виявлено, що зміна коефіцієнта відносної нерівномірності поля 

температур по довжині факела характеризується різким зниженням в 

області розташування закрилку і збереженням практично незмінного темпу 

зменшення вказаної нерівномірності на значній ділянці за закрилком. 

Встановлено, що горіння протікає вельми інтенсивно в межах довжини 

закрилка, швидкість вигоряння палива суттєво зменшується при подачі 

вторинного повітря за закрилком і надалі знижується на ділянці догоряння у 

хвості факела.  

5. Досліджено можливість регулювання характеристик пропонованих 

пальникових пристроїв шляхом зміни співвідношення витрат первинного і 

вторинного повітря, яке регулюється відповідним співвідношенням ширини 

пристіночного і міжстабілізаторного каналі цих пристроїв. Визначено 

раціональні величини даного співвідношення, за яких реалізуються 

сприятливі значення енергоекологічних характеристик пальників. Показано, 

що у досліджуваному діапазоні зміни загального коефіцієнта надлишку 

повітря дана величина становить 0,8.  

6. Виконано аналіз ефектів впливу місця подачі вторинного повітря в полум’я 

на характеристики досліджуваних пальників. Встановлено, що координати 

вказаного місця подачі, яка регулюється довжиною закрилка, має за даних 

умов перевищувати 60·10-3 м. 

7. Встановлено залежність основних характеристик досліджуваних 

пальникових пристроїв від параметра системи паливорозподілу L1, яким 
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визначається розташування газоподавальних отворів відносно зривної 

кромки стабілізатора полум’я. Показано, що для забезпечення високої 

ефективності пальників величина L1 має становити (20…30) ·10-3 м у 

досліджуваному діапазоні зміни загального коефіцієнта надлишку повітря. 

8. Розроблено загальні положення щодо організації робочих процесів у 

пальниках з асиметричним паливорозподілом та визначено результуючі 

ефекти, пов’язані з кожним із сформульованих положень. 

9. На основі виконаних досліджень розроблено рекомендації щодо 

застосування пальникових пристроїв з асиметричним паливорозподілом, 

орієнтованих на застосування за умов відносно великих значень коефіцієнта 

надлишку повітря. Результати досліджень впроваджено у НВК 

«Струменево-нишова технологія» при розробці пальників для промислових 

печей різного призначення. 
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