
СИСТЕМАСИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГОЕФЕКТИВНОГО
СПАЛЮВАННЯСПАЛЮВАННЯ ГАЗОВОГОГАЗОВОГО ПАЛИВАПАЛИВА



ПропонованеПропоноване технічнетехнічне рішеннярішення спалюванняспалювання
газугазу вв присутностіприсутності водяноїводяної парипари заснованозасновано нана
використаннівикористанні штатнихштатних газовихгазових пальниківпальників, , заза
виняткомвинятком подовихподових іі парипари, , щощо виробляєвиробляє
котлоагрегаткотлоагрегат, , шляхомшляхом розміщеннярозміщення вв існуючихіснуючих
газовихгазових пальникахпальниках пристроївпристроїв длядля подачіподачі парипари..

УведенняУведення парипари вв зонузону горіннягоріння дозволяєдозволяє
зменшитизменшити довжинудовжину факелафакела, , зменшитизменшити втративтрати
теплатепла зз газамигазами, , щощо відходятьвідходять, , заза рахунокрахунок
зменшеннязменшення дуттядуття йй підвищитипідвищити повнотуповноту
спалюванняспалювання паливапалива. . МасаМаса подаваноїподаваної парипари нене
перевищуєперевищує 0,8% 0,8% відвід виробіткувиробітку котлоагрегатукотлоагрегату..

ОписОпис проектупроекту



ЕнергетикаЕнергетика, , хімічнахімічна тата металургійнаметалургійна промисловістьпромисловість, , 
сільськесільське господарствогосподарство

ІнтенсифікаціяІнтенсифікація спалюванняспалювання газугазу тата знижуваннязнижування
шкідливихшкідливих викидіввикидів шляхомшляхом уведенняуведення парипари вв зонузону
горіннягоріння

ПропонованіПропоновані технічнітехнічні рішеннярішення відрізняютьсявідрізняються
простотоюпростотою іі ефективністюефективністю, , припри їхїх реалізаціїреалізації безбез
переробкипереробки використовуєтьсявикористовується обладнанняобладнання тата
контрольноконтрольно--вимірювальнавимірювальна апаратураапаратура, , щощо єє нана
котлоагрегатікотлоагрегаті..

МетаМета проектупроекту::

ГалузьГалузь застосуваннязастосування::

КонкурентніКонкурентні перевагипереваги: : 



ПромисловийПромисловий варіантваріант системисистеми інтенсифікаціїінтенсифікації спалюванняспалювання
бувбув реалізованийреалізований нана промисловихпромислових котлоагрегатахкотлоагрегатах, , припри цьомуцьому
маломало місцемісце::
–– збільшеннязбільшення часткичастки молекулярногомолекулярного киснюкисню вв газахгазах, , щощо
відходятьвідходять,  ,  
–– уу середньомусередньому майжемайже 44--хх кратнекратне зниженнязниження вмістувмісту СОСО уу газахгазах, , 
щощо відходятьвідходять, , 
–– стійкестійке зниженнязниження вмістувмісту NOX NOX уу газахгазах, , щощо відходятьвідходять, , уу
середньомусередньому нана 25%25%--30%.30%.

РозрахованаРозрахована попо фактичномуфактичному виробіткувиробітку теплатепла питомапитома
витратавитрата паливапалива нана виробітоквиробіток 1 1 ГкалГкал теплатепла длядля різнихрізних
співвідношеньспіввідношень газгаз//повітряповітря уу випадкувипадку дуттядуття парипари булабула
щонайменшещонайменше нана 11--2% 2% нижченижче, , ніжніж безбез дуттядуття парипари, , зз урахуваннямурахуванням
додатковоїдодаткової витративитрати парипари нана дуттядуття. . НаНа рисункахрисунках 11--4  4  приведеніприведені
результатирезультати вимірюваньвимірювань параметрівпараметрів роботироботи котлоагрегатукотлоагрегату
ДКВРДКВР 20/13  20/13  припри дуттідутті парипари вв факелфакел тата безбез дуттядуття вв залежностізалежності
відвід коефіцієнтукоефіцієнту надлишкунадлишку повітряповітря..

Зміст інновації:



РисРис 1. 1. ВмістВміст СОСО тата ОО2 2 вв газахгазах, , щощо відходятьвідходять, , припри дуттідутті
парипари вв факелфакел (+) (+) тата безбез дуттядуття ((--) ) вв залежностізалежності відвід

коефіцієнтукоефіцієнту надлишкунадлишку повітряповітря..
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РисРис. 2. . 2. ВмістВміст NOX NOX вв газахгазах, , щощо відходятьвідходять, , припри дуттідутті парипари
вв факелфакел (+) (+) тата безбез дуттядуття ((--) ) вв залежностізалежності відвід коефіцієнтукоефіцієнту

надлишкунадлишку повітряповітря..
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РисРис. 3. . 3. ПитомаПитома витратавитрата умовногоумовного паливапалива нана виробітоквиробіток 1 1 
ГкалГкал теплатепла припри дуттідутті парипари вв факелфакел (+) (+) тата безбез дуттядуття ((--) ) вв

залежностізалежності відвід коефіцієнтукоефіцієнту надлишкунадлишку повітряповітря
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РисРис. 4. . 4. ТемператураТемпература нана тильнійтильній стінцістінці топкитопки припри дуттідутті
парипари вв факелфакел (+) (+) тата безбез дуттядуття ((--) ) вв залежностізалежності відвід

коефіцієнтукоефіцієнту надлишкунадлишку повітряповітря
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ПромисловийПромисловий варіантваріант системисистеми реалізованийреалізований: : 

––НаНа котлікотлі ДКВРДКВР 20/13 20/13 -- ВАТВАТ
""НижнеднепровскийНижнеднепровский трубопрокатныйтрубопрокатный заводзавод".   ".   
ЕкономіяЕкономія склаласклала 2% 2% паливапалива..

––НаНа котлікотлі БКЗБКЗ--75/39 75/39 -- ВАТВАТ ««КримськийКримський
содовийсодовий заводзавод»». . 

ЕкономіяЕкономія склаласклала 2% 2% паливапалива..

ПаровіПарові сопласопла системисистеми установленіустановлені вв штатнихштатних
пальникахпальниках ГМГГМГ, , уу якіякі парапара подаєтьсяподається попо
наявнійнаявній системісистемі мазутоподаннямазутоподання..

АпробаціяАпробація: : 



ПропонованаПропонована системасистема вв загальнихзагальних термінахтермінах
згадуваласязгадувалася вв науковихнаукових статтяхстаттях іі описуваласяописувалася вв
рекламнихрекламних матеріалахматеріалах. . 
ПатентиПатенти йй авторськіавторські посвідченняпосвідчення нана пропонованупропоновану
системусистему нене оформлялисяоформлялися. . 
РозробкаРозробка міститьмістить рядряд ““knowknow--howhow””, , закладенихзакладених вв
основніосновні елементиелементи іі вузливузли системисистеми, , іі програмніпрограмні
комплексикомплекси..
СертифікаціяСертифікація системисистеми нене виконуваласявиконувалася

СтупіньСтупінь розвиткурозвитку проектупроекту -- 100%100%

Правова охорона



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАНПЛАН

1 1 рікрікАвторськийАвторський нагляднагляд заза експлуатацієюексплуатацією системисистеми
протягомпротягом строкустроку гарантіїгарантії

8.8.
1 1 місяцьмісяцьНавчанняНавчання персоналуперсоналу7.7.

1 1 місяцьмісяцьПроведенняПроведення пускопуско--налагоджувальнихналагоджувальних робітробіт іі
відпрацьовуваннявідпрацьовування технологіїтехнології процесупроцесу

6.6.
1 1 місяцьмісяцьМонтажМонтаж системисистеми. . АвторськийАвторський нагляднагляд5.5.

1 1 місяцьмісяцьРозробкаРозробка проектупроекту привприв''язкиязки системисистеми попо місцюмісцю
((замовникзамовник). ). 

4.4.

3 3 місяцямісяцяРозробкаРозробка йй виготовленнявиготовлення основнихосновних вузліввузлів
системсистемии..

3.3.

1 1 місяцьмісяцьРозробкаРозробка системсистемии ефективногоефективного спалюванняспалювання
газовогогазового паливапалива заданимзаданим ТЗТЗ. . ПривПрив''язкаязка системисистеми
дуттядуття додо діючогодіючого встаткуваннявстаткування йй комунікаційкомунікацій
котлоагрегатукотлоагрегату..

2.2.
3 3 місяцімісяціСкладанняСкладання ТЗТЗ ((замовникзамовник, , виконавецьвиконавець))1.1.

ТерміниТерміни
виконаннявиконання

НазваНазва етапуетапу№№
зз//пп
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імім. . ОлесяОлеся ГончараГончара
ЕЕ--mmаіаіll: : cdep@mail.dsu.dp.uacdep@mail.dsu.dp.ua
ТелефонТелефон+ 38+ 38--056056-- 374374--9898--0707

АдресАдресаа: 49010, : 49010, гг. . ДніпропетровськДніпропетровськ, , прпр. . ГагарінаГагаріна, 72, 72
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КонтактнаКонтактна особаособа::
стст. . наукнаук. . співрспівр. . ТолстопятТолстопят ОО..ПП., tolst45@bk.ru., tolst45@bk.ru
стст. . наукнаук. . співрспівр ФлеєрФлеєр ЛЛ..ОО., ., lenfleer@gmail.comlenfleer@gmail.com
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