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пальниках з циліндричними стабілізаторами полум’я, що орієнтовані на 

застосування у вогнетехнічних об’єктах відносно невеликої потужності. 

Розглядаються особливості сучасних підходів до математичного 

моделювання процесів горіння. 

На основі проведеного аналізу літературних джерел сформульовано завдання 

досліджень. 

 У другому розділі висвітлюються особливості методики математичного 

моделювання процесів переносу у досліджуваних пальникових пристроях. 

Наводиться математична постановка відповідної задачі. Для замикання рівнянь 

даної постановки виконано верифікацію моделей турбулентного переносу та 

показано, що найменші відносні відхилення результатів експериментальних і 

розрахункових досліджень мають місце при використанні  k- моделі 

турбулентності. Для реалізації розв’язку задачі, що розглядається, 

використовується гібридний підхід DDES, в рамках якого модель RANS 

активізується в пристінковій області, а модель LES – на значному віддаленні від 

неї.  Певну увагу в роботі приділено аналізу достовірності даних комп’ютерного 

моделювання.  

Третій розділ присвячено дослідженню ізотермічної течії та 

сумішоутворення палива і окиснювача у пальникових пристроях з асиметричною 

паливоподачею. Виконано комплекс досліджень щодо аналізу особливостей 

перебігу вказаних процесів при варіюванні ряду конструктивних і режимних 

параметрів пальників. Зокрема, встановлено ефекти впливу довжини закрилка, 

розташованого на торцевій поверхні стабілізатора полум’я, на такі 

характеристики, як протяжність зони зворотних токів за стабілізатором, рівні 

пульсацій швидкості, умови сумішоутворення тощо. Отримано дані щодо 

закономірностей течії і сумішоутворення у досліджуваних пальниках в 

залежності від величини загального коефіцієнта надлишку повітря. Наводяться 

результати досліджень з вивчення особливостей впливу на процеси 
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сумішоутворення палива і окиснювача відносного кроку розташування 

газоподавальних отворів. 

У четвертому розділі  подаються результати досліджень основних 

закономірностей течії, вигоряння палива, формування температурних полів в зоні 

горіння тощо для пальників з асиметричною паливоподачею. Наводяться 

результати зіставлення характеристик течії за ізотермічних умов та при горінні. 

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. 

Стосовно формування теплового стану зони горіння у досліджуваних 

пальниках 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 за довжиною 

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.  

П’ятий розділ  присвячено аналізу ефективності різних способів впливу на 

перебіг робочих процесів пальників досліджуваного типу. Виконано аналіз 

характеристик робочих процесів даних пальників за умови варіювання значень 

коефіцієнта надлишку повітря . Проведені дослідження щодо вибору 

раціональних співвідношень витрат первинного і вторинного повітря Н1/Н2 для 

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

є однаковими при всіх величинах коефіцієнта надлишку повітря. Дане 

раціональне співвідношення відповідає значенню Н1/Н2, що дорівнює 0,8.

 Виконано аналіз ефектів впливу місця подачі вторинного повітря в полум’я 
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на характеристики досліджуваних пальників. Встановлено, що координата 

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

перевищувати 6010-3м. 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)10-3м у 

досліджуваному діапазоні зміни загального коефіцієнта надлишку повітря. 

Дисертаційна робота Рокитька К.В. характеризується логічною 

послідовністю та завершеністю. Висновки за окремими розділами, а також 

загальні висновки по роботі відповідають поставленим завданням та отриманим 

науковим і практичним результатам. 

 

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ  

Одним з важливих напрямів підвищення ефективності теплоенергетичного 

устаткування є застосування прогресивних технологій спалювання палива. До 

таких технологій належать, зокрема, технології мікрофакельного спалювання. 

Характерною особливістю відповідних пальників є прямоточність течії 

окиснювача, що забезпечує мінімальний рівень втрат тиску, модульність 

конструктивних рішень цих пальників, яка дозволяє реалізувати 

багатоваріантність конструкцій, саморегульованість процесу горіння, що 

забезпечує високий рівень ефективності спалювання палива при мінімальній 

емісії токсичних оксидів азоту тощо. 

Наразі відсутні системні дослідження процесів горіння у нових модифікаціях 

пальників зазначеного типу. Зокрема, серед таких модифікацій виділяються 

пальники з асиметричною паливорозподілом, призначені для експлуатації при 

відносно високих значеннях коефіцієнта надлишку повітря. Вказане зумовлює 

актуальність дисертаційної роботи Рокитька К.В., що стосується науково-

технічного обґрунтування технології спалювання палива в пальникових 

пристроях зазначеного типу.  
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2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

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 вказаної мети вирішенню підлягали такі завдання: 

- встановити закономірності течії і сумішоутворення палива і окиснювача у 

мікрофакельних пальниках з асиметричним паливорозподілом за ізотермічних 

умов; 

- виконати порівняльний аналіз структури течії у досліджуваних пальниках для 

реагуючих потоків та ізотермічних умов;  

- для мікрофакельних пальників досліджуваного типу виявити основні 

особливості вигоряння палива, формування температурних полів у зоні горіння та 

утворення токсичних продуктів згоряння;  

- 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; 

- розробити загальні положення щодо організації робочих процесів у 

досліджуваних пальниках.  

 

3. НАУКОВА НОВИЗНА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ  

Основні наукові результати дисертаційної роботи полягають у наступному: 

1. Уперше для мікрофакельних пальникових пристроїв з асиметричним 

паливорозподілом встановлено закономірності ізотермічної течії і 

сумішоутворення палива та окиснювача у відносно широкому діапазоні 

зміни визначальних параметрів. 
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2. Уперше виконано порівняльний аналіз структури течії у пропонованих 

пальникових пристроях за ізотермічних умов та для реагуючих потоків. 

3.  Уперше виявлено основні закономірності формування температурних 

полів в зоні горіння та вигоряння палива в досліджуваних пальникових  

пристроях. 

4. Уперше досліджено 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. Уперше встановлено ефекти впливу розташування місця подачі вторинного 

повітря у полум’я на характеристики досліджуваних пальникових 

пристроїв. 

6. Уперше встановлено залежність основних характеристик пальникових 

пристроїв від параметра системи паливорозподілу, яким визначається 

розташування газоподавальних отворів відносно зривної кромки 

стабілізатора полум’я.  

 

4. ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ       

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); 

обґрунтовано застосування різних засобів впливу на характеристики пальників та 

встановлено умови раціонального використання даних засобів; розроблено 

загальні рекомендації щодо використання пальникових пристроїв з асиметричним 

паливорозподілом. 

Отримані в дисертаційній роботі результати досліджень впроваджено в НВК 

«Струменево-нішова технологія» на ряді промислових печей різного 

призначення. 
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5. СТУПІНЬ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ТА ДОСТОВІРНОСТІ ОСНОВНИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ   

Достовірність наукових результатів роботи підтверджена застосуванням 

сучасних методик проведених досліджень, зіставленням отриманих результатів з 

результатами інших авторів, коректністю фізичних припущень та позитивним 

досвідом впровадження результатів дисертаційної роботи.  

 

6. ПОВНОТА ВИКЛАДУ ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ  В 

ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЯХ 

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. Персональний внесок дисертанта в роботах, опублікованих у 

співавторстві, відображено в авторефераті. 

Зміст автореферату й основних положень дисертації ідентичні.  

 

ЗАУВАЖЕННЯ ПО ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Доцільно було б внести зміни в структуру роботи. А саме, незначний за 

обсягом четвертий розділ дисертації міг би бути об’єднаний з п’ятим 

розділом. Новий розділ охоплював би всі аспекти виконаних досліджень за 

умови реагуючих потоків. 

2. Другий розділ дисертації слід було б доповнити більш детальним 

висвітленням результатів методичних досліджень щодо верифікації 

моделей турбулентного переносу, оцінки достовірності комп’ютерного 

моделювання тощо.   

3. У третьому розділі  дисертації бажано було б  навести дані щодо 

особливостей течії у пальникових пристроях при різних значеннях 

відносного кроку розташування газоподавальних отворів. В роботі ж 
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відповідні результати комп’ютерного моделювання подаються лише для 

процесів сумішоутворення палива і окиснювача. 

4. Четвертий розділ дисертації присвячено, головним чином, аналізу основних 

особливостей різних елементів робочого процесу досліджуваних пальників. 

Однак в ньому відсутні дані щодо емісії токсичних оксидів азоту та 

вуглецю. 

5. Автор не завжди дотримується правил оформлення дисертацій. Наприклад, 

на рисунках латинські літери надруковано прямим шрифтом, а українські – 

косим. В деяких випадках однакові фізичні величини записано з різною 

кількістю знаків після коми. 

6. В оформленні тексту дисертації наявні деякі неточності і похибки, 

наприклад:  

- на рис. 3.9, 3.11 немає всіх необхідних позначень; 

- відсутня однозначність у позначеннях величин. До прикладу швидкість 

позначається, як U і як V ; 

- у тексті мають місце русизми і орфографічні помилки тощо. 

 

8.  ВИСНОВОК ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ДИСЕРТАЦІЇ ВИМОГАМ П. 12 

«ПОРЯДКУ ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ТА ВЧЕНОГО 

ЗВАННЯ СТАРШОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА». 

Зроблені вище зауваження не є принциповими і не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційної роботи, яка рецензується. 

Дисертаційна робота Рокитько К.В. “Моделювання процесів горіння у 

мікрофакельних пальниках з асиметричним паливорозподілом“ є завершеною 

науковою працею, що містить нові наукові положення, які вирішують важливу 

проблему науково-технічного обґрунтування технології спалювання палива в 

пальникових пристроях мікрофакельного типу з асиметричним 

паливорозподілом, призначених для застосування при відносно великих 

значеннях коефіцієнта надлишку повітря. 
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