
SPALANIE PALIW 
GAZOWYCH



MIESZANKA PALNA

Mieszanka palna to mieszanina powietrza z 
paliwem, w której: 

po zniknięciu źródła zapłonu proces 
spalania rozwija się w niej samorzutnie.



RODZAJE MIESZANEK PALNYCH

RODZAJE MIESZANEK PALNYCH

Bogata Stechiometryczna Uboga

λ < 1 λ = 1 λ > 1



GRANICE STĘśENIOWE 
ZAPŁONU



GRANICE STĘśENIOWE ZAPŁONU  

Minimalne (dolna granica) i maksymalne 
(granica górna) stęŜenie paliwa w 
mieszance, w której moŜe nastąpić 
zapłon.

Dolnai górnawartość stęŜeniapaliwa w 
mieszance paliwa z utleniaczem, poza 
którymi zapłon jest niemoŜliwy.

0



RODZAJE GRANIC 
STĘśENIOWYCH ZAPŁONU 

DGW – dolna granica zapłonu (wybuchu),

GGW – górna granica zapłonu (wybuchu).



Granice stęŜeniowe zapłonu: przykłady

Gaz

Granice zapłonu

% gazu w powietrzu % gazu w tlenie

dolna
DGW

górna
GGW

dolna
DGW

górna
GGW

Wodór
CO
Metan
Etan
Propan
Butan
Acetylen
Benzen
Metanol
Etanol

4,1
12,5
5,3
3,2
2,4
1,9
2,5
1,41
6,72
3,28

74,2
74,2
14,0
12,5
9,5
8,4
80,0
6,75
36,5
18,95

4,0
15,5
5,1
3,0
2,3
1,8
2,5
2,6
–
–

94,0
94,0
61,0
66,0
55,0
48,0
89,4
30,0
–
–



ZAPŁON MIESZANKI PALNEJ



DEFINICJA ZAPŁONU

Zapłon jest to spowodowanie stanu 

spalania przez lokalne wywołanie 

intensywnej reakcji chemicznej w 

mieszance palnej.



SPOSOBY ZAPŁONU

Rodzaje zapłonów: 

- wymuszony (np.. iskrą elektryczna ...),

- samozapłon.



MINIMALNA ENERGIA 
ZAPŁONU

Definicja:

Emin – jest to najmniejsza ilość energii, która 
wywołuje zapłon w mieszance palnej [J].

Typowe Emin dla róŜnych paliw

- gazowe:  < 1 mJ 

- płynne:    10-100 mJ

- pyły:         0,1-1,0 J



MINIMALNA ENERGIA ZAPŁONU  
GAZÓW

Minimalna energia zapłonu róŜnych gazów w mieszaninie z powietrzem 
w zaleŜności od składu mieszaniny palnej



SAMOZAPŁON

Samozapłon: 

- jest to wywołanie stanu spalania 
(wybuchu) przez przekroczenie temperatury
samozapłonu w mieszance palnej.

Tot > Tkr



SPOSOBY PRZENOSZENIA 
SIĘ PROCESU SPALANIA

1.Deflagracja

2.Detonacja

3.Tlenie



DEFLAGRACJA

1. Deflagracja jest przenoszenie się procesu 

spalania przez płomień

2. Mechanizm przenoszenia jest cieplny:   

przez przewodzenie ciepła



PŁOMIEŃ

Definicja:

- jest to fala chemicznej reakcji egzotermicznej  
rozchodząca się z charakterystyczną dla danej 
mieszanki palnej prędkością, zwana prędkością 
propagacji płomienia.

spaliny Mieszanka palna

Q = - λλλλdT/dx

temperatura



DETONACJA

Definicja:
-fala detonacyjnajest to fala reakcji spalania 
poprzedzona falą uderzeniową,

-mechanizm propagacji: gazodynamiczny.

Kierunek detonacji

Produkty 
spalania

Strefa reakcji Fala uderzeniowa/spręŜanie mieszanki/wzrost 
temperatury 

Mieszanka 
palna



PODZIAŁ PŁOMIENI

Ze względu na charakter przepływu:

- laminarne,

- turbulentne.

Ze względu na sposób mieszania:

- kinetyczne (wymieszane)

- dyfuzyjne (nie wymieszane).



PODZIAŁ PŁOMIENI 

dyfuzyjne

nie wymieszane

kinetyczne

wymieszane

laminarne

turbulentne



Podział płomieni – kinetyczne, 
dyfuzyjne

Kinetyczne Dyfuzyjne

Mieszanka 
palna

Gaz i 
powietrze 
osobno



PŁOMIENIE KINETYCZNE



LAMINARNY PŁOMIEŃ KINETYCZNY

„Płaski” 
płomieńMieszanka 

gazowa

Strefa  
popłomienna



Struktura laminarnego płomienia 
kinetycznego 1

Przewód wypełniony mieszanka palną 



Struktura laminarnego płomienia 
kinetycznego 2



PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI LAMINARNEGO 
PŁOMIENIA KINETYCZNEGO

Metan: ~ 40 cm/s



Laminarny płomień kinetyczny nad palnikiem

płomień



Laminarny płomień kinetyczny nad 
palnikiem Bunsena

Wyznaczanie prędkości propagacji z kąta stoŜka



PŁOMIENIE DYFUZYJNE



Struktura laminarnego płomienia 
dyfuzyjnego 1

Schemat płomienia dyfuzyjnego: 1 – paliwo, 2 – spaliny, 
3 – utleniacz, 4 – temperatura, 5 – płomień



Struktura laminarnego płomienia 
dyfuzyjnego 2



Struktura płomienia dyfuzyjnego 3

Wpływ prędkości wypływu na wysokość płomienia 
dyfuzyjnego



Struktura płomienia dyfuzyjnego 4

Uniesiony płomień 
dyfuzyjny

turbulizacja



Ruch burzliwy

Rozwinięcie powierzchni w ruchu 
turbulentnym



Struktura płomienia turbulentnego

laminarny

turbulentny



Wpływ burzliwości na strukturę 
płomienia turbulentnego

U’=  3,1m/s

U’=  30,5 m/s



STABILNOŚĆ PŁOMIENI GAZOWYCH

Wykres stabilności płomieni w przestrzeni otwartej

uboga bogata



PALNIKI GAZOWE



WYMAGANIA DLA PALNIKÓW 
GAZOWYCH

Zadaniem palnika jest dostarczenie gazu i 
powietrza oraz takie zorganizowanie mieszania, 
Ŝeby ukształtować stabilny płomień o poŜądanych 
cechach. 

Cechy dobrego palnika:
- poprawna i stabilna praca w zakresie 
projektowego zakresu warunków,
- mała emisja zanieczyszczeń,
- trwałość,
- mały poziom hałasu.



RODZAJE PALNIKÓW GAZOWYCH 

•Powszechnego uŜytku (kompaktowe)

•Niskoemisyjne

•Rozpałkowe

•Pilotujące

•Specjalne

Zakres mocy palników gazowych: waty-megawaty



TYPY PALNIKÓW GAZOWYCH 

Palniki gazowe:

- inŜektorowe,

- nadmuchowe

niskiego ciśnienia

wysokiego ciśnienia

szczelinowe

wirowe



Palniki gazowe inŜektorowe niskiego 
ciśnienia – zasada działania



Palniki gazowe inŜektorowe niskiego 
ciśnienia - przykłady

Palniki do aparatów gazowych



Palniki gazowe inŜektorowe wysokiego 
ciśnienia - przykłady



Palniki gazowe nadmuchowe - szczelinowe



Palniki gazowe nadmuchowe - wirowe



Gazowy palnik agregatowy



Lampy gazowe


