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ВПЛИВ НАВАНТАЖЕННЯ ВОГНЕТЕХНІЧНОГО ОБ’ЄКТА НА 

ТЕПЛОВИЙ СТАН СТІНОК СТАБІЛІЗАТОРІВ ПОЛУМ’Я 

ВЛИЯНИЕ НАГРУЗКИ ОГНЕТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА НА 

ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ СТЕНОК СТАБИЛИЗАТОРОВ 

ПЛАМЕНИ 
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INFLUENCE OF THE LOAD OF A FIRE TECHNICAL OBJECT ON 

THE HEAT STATE OF THE FLAME STABILIZERS WALLS 
 

Анотація. Виконано дослідження температурних та теплових 

режимів стінок стабілізаторів полум'я мікрофакельних пальників при 

різних рівнях навантаження вогнетехнічного об'єкта. Проведено аналіз 

впливу конструктивних особливостей стабілізаторів (наявність або 

відсутність нішових порожнин на їх бічних поверхнях) на характер 

розподілу температур та теплових потоків уздовж поверхні 

стабілізаторів у діапазоні зміни навантаження, що розглядається. 

Ключові слова: мікрофакельні пальники, стабілізатори полум'я, 

навантаження вогнетехнічного об'єкта, розподіл температури, теплові 

режими. 
 

Аннотация. Выполнено исследование температурных и тепловых 

режимов стенок стабилизаторов пламени микрофакельных горелочных 

устройств при различных уровнях нагрузки огнетехнического объекта. 

Проведен анализ влияния конструктивных особенностей стабилизаторов 

(наличие или отсутствие нишевых полостей на их боковых поверхностях) 

на характер распределения температур и тепловых потоков вдоль 

поверхности стабилизаторов в рассматриваемом диапазоне изменения 

нагрузки. 

Ключевые слова: микрофакельные горелки, стабилизаторы пламени, 

нагрузка огнетехнического объекта, распределение температуры, 

тепловые режимы.  
 

Summary. A study of the temperature and heat regimes of the flame 

stabilizers walls of microjet burners was carried out at various load levels of the 

fire-technical object. The analysis of the influence of the design features of the 

stabilizers (the presence or absence of niche cavities on their lateral surfaces) on 
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the nature of the temperatures and heat fluxes distribution along the surface of 

the stabilizers in the considered range of load variation is carried out. 

Key words: microjet burners, flame stabilizers, load of a fire-technical 

object, temperature distribution, heat regimes. 

 

Вступ. Мікрофакельні пальники стабілізаторного типу широко 

застосовуються в енергетичній практиці з огляду на їх безумовні 

достоїнства [1-15]. При цьому такі пальники, зазвичай, оснащуються 

спеціальними системами охолодження. 

Застосування цих систем повинно забезпечувати такий стан стінок 

стабілізаторів полум’я, при якому їхня температура не перевищує деяку 

допустиму величину. З огляду на це актуальним є дослідження теплового 

стану стінок стабілізаторів полум’я при різних навантаженнях 

вогнетехнічного об’єкта. Становить також інтерес зіставлення вказаного 

теплового стану для різних конструкцій стабілізаторів полум’я, що 

відповідають наявності і відсутності нішових порожнин на їх бічних 

поверхнях.  

У даній роботі розглядаються системи самоохолодження, у яких 

паливний газ використовується як охолоджувач перед його подачею на 

горіння. 

Результати досліджень. На рис. 1 наводяться конструкції 

стабілізаторів полум’я, тепловий стан яких підлягає дослідженню.  

Характерні результати виконаних досліджень наводяться на рис. 2, 3. 

Представлені дані одержані для таких вихідних параметрів: витрата 

природного газу G = 200 м³/год, що відповідає 100% навантаженню 

котлоагрегату; коефіцієнт надлишку повітря дорівнював 1,1; температура 

газу на вході в систему охолодження  = 15 °С; температура повітря на 

вході в пальниковий пристрій  = 20 °С; матеріал стінки стабілізатора – 

вх
гt

вх
пt
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нержавіюча сталь 12Х18Н9Т; коефіцієнт затінення прохідного перетину 

каналу kf = 0,4; діаметр газоподавальних отворів dг = 0,0043 м; відносний 

крок розташування отворів S/dг = 3,72; довжина стабілізатора Lст = 0,225 м; 

ширина стабілізатора Вст = 0,030 м; L0 = 0,012 м; L0* = 0,05 м; L = 0,024 м; L1 

= 0,014 м; ∆1 = 0,0015 м; ∆2 = 0,001 м; ∆3 = 0,002 м; δ0 = 0,006 м. 
 
 

Рис. 1. До постановки задачі: 

а) стабілізатор полум’я з 

нішовою порожниною; б) 

стабілізатор полум’я за її 

відсутності; 1 – 

газоподавальний колектор; 2 

– канал для 

охолоджувального газу; 3 – 

газоподавальні отвори; 4 – 

нішова порожнина. 

 
 
 

Рисунок 2 ілюструє розподіли температури на зовнішній поверхні 

стабілізаторів полум’я при навантаженнях вогнетехнічного об’єкта 100 % та 

30 %.  

Як свідчать одержані дані зі зменшенням навантаження 

вогнетехнічного об’єкта знижується ефективність систем охолодження 

(через зниження витрат охолоджувального газу), а відтак зростає 

температура стінок стабілізатора полум’я. Звертає на себе увагу той факт, 

що при різних навантаженнях вогнетехнічного об’єкта співвідношення 

температур стінок стабілізаторів з нішами і без них суттєво відрізняється. 

Так, при номінальному навантаженні вогнетехнічного об’єкта (N = 100 %) 

температура зовнішньої стінки стабілізатора полум’я з нішою є вищою ніж 

відповідна температура для стабілізатора за відсутності. Вказане 

а) 

б) 
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перевищення є досить значним і може досягати 140 ºС. Воно є дещо меншим 

на торцевій поверхні стабілізатора, де умови теплопідводу для двох 

досліджуваних конструкцій виявляються близькими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Розподіл температури (а) вздовж зовнішньої поверхні стабілізатора полум’я 

в перерізі, що проходить через вісь газоподавальних отворів, за відсутності (1, 3) і 

наявності (2, 4) нішової порожнини на бічній поверхні стабілізатора при 

навантаженні вогнетехнічного об’єкта N = 100 % (1, 2) та N = 30 % (3, 4) і 

розташування на даній поверхні характерних зон (б) 
 

При навантаженні вогнетехнічного об’єкта, рівному 30 % від 

номінального, мають місце незначні відмінності температур зовнішньої 

поверхні стабілізаторів полум’я за наявності і відсутності нішових 

порожнин. До того ж ці відмінності носять різний характер на різних 

ділянках даної поверхні. На торцевій поверхні стабілізатора полум’я і 

прилеглій до неї бічній поверхні вищою є температура стабілізатора 

полум’я з нішовими порожнинами. На віддалені від торця рівень 

температури цього стабілізатора стає нижчим ніж відповідного 

стабілізатора без нішових порожнин. 
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Рис. 3. Розподіл густини теплового потоку q вздовж зовнішньої поверхні 

стабілізатора полум’я в перерізі, що проходить через вісь газоподавальних 

отворів, за відсутності (1) і наявності (2) нішової порожнини на бічній поверхні 

стабілізатора при навантаженні вогнетехнічного об’єкта N = 100 % (а) та N = 30 % 

(б) і розташування на даній поверхні характерних зон (в) 
 

Слід особливо зазначити, що для обох досліджуваних конструкцій 

стабілізаторів полум’я максимальна температура їх зовнішньої поверхні, що 

має місце на торці стабілізатора, не перевищує допустимий рівень – 550 ºС. 

На рисунку 3 наводяться розподіли густини теплового потоку, що 

відводиться від внутрішньої поверхні стабілізатора полум’я при 
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навантаженні вогнетехнічного об’єкта 100 % і 30 % для досліджуваних 

конструкцій стабілізаторів полум’я. Як свідчать одержані дані значення 

потоків q для стабілізаторів з нішовими порожнинами в цілому 

перевищують відповідні значення за відсутності даних порожнин. При 

цьому найбільші відмінності величин q спостерігаються в зонах, що 

відповідають розташуванню нішової порожнини.  

Висновки. Отже, виконані дослідження показали, що при 

застосуванні системи охолодження з обдувом внутрішньої торцевої 

поверхні стабілізатора полум’я плоским імпактним струменем паливного 

газу забезпечується сприятливий тепловий стан стінок стабілізатора, при 

якому їх температура не перевищує допустимих значень в усьому діапазоні 

навантажень вогнетехнічного об’єкта. Встановлено, що вищевикладене 

правомірне для обох досліджуваних конструкцій стабілізаторів полум’я – за 

наявності і відсутності на їх бічних поверхнях нішових порожнин. 
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