
SPALANIE PALIW 

CIEKŁYCH



Fazy Spalania Paliw Ciekłych

Dwie fazy spalania paliw ciekłych:

a) faza parowania paliwa,

b) faza spalania par paliwa.



Dominujące Czynniki w Spalaniu 
Paliw Ciekłych

Czynniki dominujące : 

- parowanie cieczy,

- mieszanie par z utleniaczem,

- kinetyka chemiczna spalania.



Wpływ rozmiarów geometrycznych 
cieczy na formę spalania
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Spalanie dyfuzyjne pojedynczej kropli 
paliwa

Model dyfuzyjnego spalania kropli paliwa:
a) geometria płomienia, b) rozkłady temperatury oraz stęŜenia 

paliwa Cf i tlenu CO2



Czas Spalania Pojedynczej Kropli 
Paliwa

Czas spalania kropli paliwa τs :

τs = kd0
2

do – średnica początkowa kropli

k - współczynnik



Wpływ konwekcji na spalanie kropli paliwa

1 2 3

a) wpływ konwekcji swobodnej, b) wpływ konwekcji wymuszonej (1 –
przepływ, 2 – kropla, 3 – strefa recyrkulacji)



Wpływ ruchu wirowego wewnątrz kropli 
na jej spalanie 

Wewnętrzna 
recyrkulacja

Kierunek przepływu



Wpływ parowania wewnętrznego na spalanie 
kropli paliwa

Fazy spalania kropli paliwa ciekłego



Spalanie kropli oleju cięŜkiego

Cztery etapy spalania:

I – czas indukcji zapłonu – zakończony zapłonem 
lekkich frakcji oleju 

II – spalanie – parowanie, kraking cięŜkich frakcji 
oleju, formowanie się powłoki koksowej, 

III – mikroeksplozja – rozerwanie koksowej powłoki,

IV – dopalanie cząstek koksu olejowego.



Spalanie kropli oleju cięŜkiego



Spalanie kropli oleju cięŜkiego (cd)



Spalanie kropli oleju cięŜkiego



Spalanie kropli cięŜkiego oleju (a), cząstka 
koksu olejowego (b)

b) Koksik a) Kropla oleju cięŜkiego



Zdjęcie mikroskopowe cząstki koksu olejowego



Spalanie się grupy kropel oleju w 
płomieniu 

Spalanie grupowe



Struktura płomienia 

olejowego



Struktura płomienia olejowego –
model jednowymiarowy
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Struktura płomienia olejowego                       
– za dyszą rozpylającą 

1 2 3 4 5

1 – struga, 2 – krople, 3- spalanie kropel, 4 – dopalanie 



Struktura zawirowanego płomienia 
olejowego



WPŁYW SPOSOBU ROZPYLANIA NA FORMĘ 
PŁOMIENIA



STOśKI STRUGI: A – PUSTY, B – PEŁNY



PŁOMIEŃ DLA ”PUSTEGO” STOśKA STRUGI



PŁOMIEŃ DLA ”PEŁNEGO” STOśKA STRUGI 



PRZYKŁADY FORMOWANIA SIĘ PŁOMIENI 
OLEJOWYCH Z PALNIKÓW DUśEJ MOCY



Struktura 
zawirowanego 

płomienia 
olejowego





PALNIKI OLEJOWE



Palniki olejowe - blokowe

Palnik blokowy jest zbudowany z trzech
zespołów:

– rozpylania,

– aerodynamiki,

– sterowania.



Schemat blokowego palnika olejowego



Blokowe palniki olejowe - przykład



LANCOWE, OLEJOWE PALNIKI 
KOTŁOWE



Zasada działania lancowych, olejowych 
palników kotłowych (mazutowych)



Rozpałkowy, lancowy palnik mazutowy 
do kotłów pyłowych

1 − dyfuzor, 2 − lanca olejowa, 3 − elektroda zapalarki elektrycznej, 4 −
skrzynia powietrzna (P − para wodna, M − mazut, P1, P2  − powietrze 

pierwotne i wtórne) 



LANCA PALNIKA OLEJOWEGO



PARAMETRY MAZUTU I PARY W 
ROZPAŁKOWYM PALNIKU KOTŁOWYM

Czynnik Jedn. Wartość

Ciśnienie zasilania mazutu MPa 0,4 ÷ 0,6

Temperatura mazutu oC
115 ÷ 130

Ciśnienie pary MPa 0,8 ÷ 1,0

Temperatura pary oC 230



MOCOWANIE PALNIKA OLEJOWEGO 
W PALNIKU PYŁOWYM



PALNIK OLEJOWY W PALENISKU KOTŁOWYM



Detektory płomienia olejowego w 
kotłach pyłowych (skanery płomienia)

Zdjęcie skanera FIREYE InSight typu 95



Palnik do lampy naftowej

knot


