
Пальник газовий  
блочний МДП-Г-50-Б 
(0.6 МВт)
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НВП «ЕкоЕнергоКомплекс» створено з 
ме тою впровадження нового рівня техніки 
у промисловість, виробництво та розпо-
всюдження високоефективних пристроїв для 
модернізації та реконструкції котлів, печей і 
технологічних ліній.

Засновниками НВП «Еко ЕнергоКомплекс» 
є власники патентів на пальникові пристрої та 
камери згорання з найкращими показниками 

роботи, які забезпечені мікродифузійною 
технологією.

З 1996 р. за ліцензіями засновників НВП 
«ЕкоЕнергоКомплекс» спроектовано та 
вироблено більше 2 000 пальників та сотні 
теплових генераторів на весь спектр палив. 

На сьогодні НВП “Еко ЕнергоКомплекс” 
є найбільшим українським експортером 
пальників.

НВП «ЕкоЕнергоКомплекс» 
створено з ме тою 
впровадження нового рівня 
техніки у промисловість, 
виробництво та 
розповсюдження 
високоефективних 
пристроїв для модернізації 
та реконструкції котлів, 
печей і технологічних ліній

Параметр Значення

Мінімальний коефіцієнт надлишку повітря 1.02

Допускається збільшення коефіцієнту надлишку повітря 0.7

Вхідний тиск природного газу, кПа 2; 5; 10; 15; 20

Перепад тиску повітря на пальнику при = a 1.1, Па 600…1200

Граничне відхилення від номінальної теплової потужності, % + 10

Стійкість горіння за тиском повітря 1:10

Витрата газу на запальник,%, не більше 3-5 %, але не більше 14 м3/год

Варіанти довжини факелу (див. наступний параграф) к норма д

Кут розкриття факелу, ° 20…30

Науково-виробниче підприємство  

«ЕКОЕНЕРГОКОМПЛЕКС»

МИ ПРОПОНУЄМО  
НАЙКРАЩУ  
ТЕХНОЛОГІЮ  
ГОРІННЯ

КАТАЛОГ   
ПРОДУКЦІЇ



ЗМІСТ

3	 Про	нас

6	 Пальники	газові	промислові

14	 Пальники	дизельні	(мазутні)

18	 Пальники	газомазутні	(газодизельні)

19	 Пальники	газові	спеціальні

20	 Пальники	для	обертових	печей

21	 Стаціонарні	закриті	факельні	установки

22	 Теплогенератори	промислові

24	 Об’єкти	застосування	пальників

30	 Про	мікродифузійну	технологію	горіння
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П Р О  Н А С
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«Істина прихована цілком  
у лоні божества. 

Для нас сумніви та дослідження —   
єдине благо серед всіх тих помилок  

та смутку, які нас оточують».

П’єр Шаррон

Науково-виробниче підприємство «Екоенергокомплекс» створене 
у 2009 році з метою впровадження нового рівня техніки у промисловість, 
виробництва і розповсюдження високоефективних пристроїв для 
модернізації та реконструкції котлів, печей, технологічних ліній тощо.

Засновниками НВП «Екоенергокомплекс» є власники патентів на паль-
никові пристрої, що випускаються під марками МДГГ, МДП, КП та СНТ — 
українські ліцензіати мікродифузійної технології спалювання.

Промислово перевірені підходи в проектуванні та виробництві 
обладнання, що реалізує мікродифузійну технологію, дозволяють вивести 
на новий рівень ефективність використання енергії палива та максимально 
підвищити надійність роботи промислового устаткування.

З 1996 р. за ліцензіями засновників НВП «Екоенергокомплекс» 
спроектовано та виготовлено більше 2 000 пальників та сотні теплогене-
раторів на весь спектр палива для українських та іноземних замовників. 
У 2012 р. НВП «Екоенергокомплекс» розпочало виробництво пальників 
для ринку США та Канади під маркою Periflame. 

Наше підприємство розробляє та виготовляє пальники для всіх типів 
котлів і печей, що працюють в Україні, Європі та США, проводить пре-
зентації технології на симпозіумах та конференціях з горіння світового рівня.

       На сьогодні НВП «Екоенергокомплекс» є найбільшим 
українським експортером пальників, що відзначено  
бронзовою нагородою Національного конкурсу серед 
підприємств-експортерів за підсумками 2013-2014 років.

Володимир 
Миколайович 
Крижановський 

Автор новітньої теорії 
горіння газів

Автор мікродифузійної 
технології спалювання 
та пальників серії МДП 
(МДГГ)

www.eecomplex.com.ua



Результати 
наших наукових 
досліджень в 
області процесів 

Пальник газовий  
блочний МДП-Г-25-Б 
(0.3 МВт)

Опис обладнання лпавлдп 
аваі павва папванеор пек 
папвпва кепуеку павпв 
пвап пвпвп пвпек пвап 
пваекеп 23 паппк
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50 РОКІВ  
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження структури факелу та характеристик фронту полум’я були розпочаті 
у 1962 р. видатним українським вченим-дослідником Крижановським Володимиром 
Миколайовичем.

30 РОКІВ  
НАЙДОСКОНАЛІШОМУ МЕХАНІЗМУ СПАЛЮВАННЯ ГАЗУ

Створення методики розрахунку конструктивних параметрів та екстремальних характе-
ристик спалювання різних видів палива. У 1983 р. доведено, що мікродифузійний факел 
є найоптимальнішим для використання в промисловості. 

20 РОКІВ  
ПРОМИСЛОВІЙ АДАПТАЦІЇ МІКРОДИФУЗІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Перші мікродифузійні пальники МДГГ-400 (5,2 МВт) були встановлені  
на котлі Київської овочевої фабрики у 1995 р., де працюють до теперішнього часу. Тисячі 
газових та газомазутних пальників типу МДГГ та МДГ-ГМ підвищують ККД котлів  
на 3 – 12 % та термічних або обертальних печей на 20 – 30%. 

10 РОКІВ  
НАШІЙ ТЕХНОЛОГІЇ СПАЛЮВАННЯ РІДКОГО ПАЛИВА ТА ПИЛУ

Автоматичні пальники для спалювання мазуту, пічного палива, масла обладнанні уні-
кальними прямоточними стабілізаторами та мультифорсунками. Впроваджені установки 
для спалювання вугільного пилу з системою підготовки аеросуміші  
та сумісного спалювання з газом та мазутом.

100 РОКІВ  
ПЕРСПЕКТИВНОСТІ НАШИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Камери згоряння ГТУ нового типу та фронтові пристрої для їх модернізації. Розрахунок 
оптимальних схем термічних сопел та умов стабілізації горіння  
при надзвукових режимах потоку при використанні кріогенного палива.

Мікродифузійна технологія — досконалість доведена!

П Р О  Н А С

Результати наших 
наукових дослі-
джень в області 
процесів горіння 
опубліковано в 
десятках наукових 
статей та двох 
монографіях  
(2011, 2012 р.р.)



Результати 
наших наукових 
досліджень в 
області процесів 

Пальник газовий  
блочний МДП-Г-25-Б 
(0.3 МВт)

Опис обладнання лпавлдп 
аваі павва папванеор пек 
папвпва кепуеку павпв 
пвап пвпвп пвпек пвап 
пваекеп 23 паппк
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П Р О  Н А С

Наше виробництво -  
це унікальне 
промислове 
обладнання!

НАШІ ПЕРЕВАГИ: 

•	 розробник	найкращих промислових технологій та рішень в області процесів горіння;

•	 проектування, виготовлення та впровадження обладнання для спалювання різних 
видів палива для всіх галузей промисловості;

•	 більше	30 років досвіду в розробці та виготовленні промислових пальників;

•	 індивідуальний підхід та пошук оптимальних рішень;

•	 найвищі стандарти якості обладнання;

•	 наші	дослідження процесів горіння широко репрезентовані та визнані 
на міжнародному рівні.

ОСНОВНІ ПРИКЛАДНІ НАПРЯМИ НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

•	 модернізація та реконструкція котлів, печей, сушильних установок;

•	 інноваційні проекти з модернізації технологічних ліній;

•	 технології спалювання з доведеною ефективністю, в тому числі  
альтернативних видів палива (спеціальне газоподібне  
або рідке паливо, біологічні пилоподібні відходи);

•	 виробництво унікального обладнання (пальники, теплогенератори,  
камери згоряння тощо).

НАШІ ПАРТНЕРИ ТА ПОСТІЙНІ ЗАМОВНИКИ: 

•	 міські підприємства теплових мереж;

•	 цукрова та спиртова промисловість (ТЕЦ);

•	 аграрна промисловість (зерносушарки та елеватори);

•	 металургічні підприємства (технологічні печі);

•	 підприємства будіндустрії (цементні, асфальто-бетонні, цеглові заводи);

•	 деревообробна та паперова промисловості.

www.eecomplex.com.ua
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Пальники	газові	мікродифузійні	серії	МДП-Г	(МДГГ)	призначені	для	високоекономічного	та	

екологічно	чистого	спалювання	природного	газу,	пропан-бутанової	суміші,	технологічних	газів	

разних	виробництв,	синтетичних,	біологічних,	коксодоменних	та	інших	газів.	

Газові	пальники	МДП-Г	випускаються	в	17	типорозмірах	номінальною	тепловою	потужністю	

від	0,3	до	75,0	МВт	та	застосовуються	в	парових	та	водогрійних	котлах	будь-яких	типів	(ДКВР,	

Е,	ДЕ,	КЕ,	ГМ,	БГМ,	КВГМ,	ПТВМ,	ВК,	КБНГ,	КВГ,	ТВГ,	НІІСТУ,	Факел,	Радіант,	Інвеста	тощо),	

промислових	печах	різного	призначення	(металургійних,	скловарних	тощо),	зернових	та	про-

мислових	сушильних	установках,	теплогенераторах	тощо.

•	 висока	усталеність	процесу	горіння	при	будь-якому	навантаженні;

•	 гранично	малий	коефіцієнт	надлишку	повітря	(1,02...1,05);

•	 відсутність	перегріву	пальника;

•	 короткий	прозорий	факел;

•	 низький	робочий	тиск	газу	(до	1,0-2,0	кПа);

•	 висока	рівномірність	температурного	поля	в	камері	горіння	(топці);

•	 екологічна	безпека.	

Пальник газовий серії МДП-Г	
(з	електрозапальником)

Пальник газовий блочний МДП-Г-...-Б 
з пультом управління 
(включає	електрозапальник,	вентилятор,	
регулюючі	заслінки	«газ-повітря»	
з	електроприводами	Belimo,	датчики	
контролю	полум’я	та	тиску,	автоматичну	
клапанну	групу	Madas	та	пульт	управління)	

ПАЛЬНИКИ ГАЗОВІ ПРОМИСЛОВІ

•	 висока	усталеність	процесу	горіння	при	будь-якому	навантаженні;

•	 гранично	малий	коефіцієнт	надлишку	повітря	(1.02	-	1.05);

•	 короткий	прозорий	факел;

•	 низький	робочий	тиск	газу	(до	1.0-2.0	кПа);

•	 надійність,	довговічність	та	ремонтопридатність,	відсутність	перегріву	пальника;

•	 висока	рівномірність	температурного	поля	в	камері	горіння	(топці);

•	 екологічна	безпека.	

Загальна інформація

Призначення, типи та 
варіанти комплектації 
газових пальників 
мікродифузійного типу 
(МДП-Г, МДГГ)

Основні переваги

Економічні, екологічні та 
експлуатаційні переваги 
газових пальникв МДП-Г
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Параметр Значення

Мінімальний коефіцієнт надлишку повітря 1.02

Допускається збільшення коефіцієнту надлишку повітря 0.7

Вхідний тиск природного газу, кПа 2; 5; 10; 15; 20

Перепад тиску повітря на пальнику при = a 1.1, Па 600 – 1200

Граничне відхилення від номінальної теплової потужності, % + 10

Стійкість горіння за тиском повітря 1:10

Витрата газу на запальник,%, не більше 3 – 5 %, але не більше 14 м3/год

Варіанти довжини факелу (див. наступний параграф) к норма д

Кут розкриття факелу, ° 20…30

•	 МДП-Г-1200:	пальник	для	спалювання	природного	газу	потужністю	12.5	МВт		
(у	відповідності	до	технічної	специфікації)	в	комплекті	з	аеродинамічним	рукавом,	
електрозапальником,	регулюючими	газовою	та	повітряною	заслінками	(опціонально).	

•	 МДП-Г-1200	(пропан)	або	МДП-Г-1200	(CH
4
-50%+H

2
-20%+CO

2
-30%):		

пальник,	призначений	для	спалювання	спеціального	газоподібного	палива.

•	 МДП-Г2-1200	(ПГ,	CH
4
-50%+CO

2
-50%):	пальник	має	два	незалежних	підводи	газу	для	різних	

видів	газоподібного	палива	або	у	випадку,	якщо	газ	змінного	складу	(“ПГ”	–	природний	газ).

•	 МДП-Г-1200-п300:	максимальна	температура	попереднього	підігріву	повітря	
перед	пальником	300	°С.

•	 МДП-Г-1200-O	(А50%+O
2
-50%):	пальник,	в	якому	використовується	спеціальний	окислювач.	

•	 МДП-Г-1200-Б:	пальник	газовий	блочний	з	вентилятором,	регуляторами,	комплектом	
датчиків,	пультом	управління	та	газовою	арматурою	(опціонально).

Технічна специфікація

Основні технічні 
характеристики, моделі 
та розміри газових 
пальників МДП-Г

Маркування пальників

Варіанти маркування 
газових пальників 
МДП-Г в залежності 
від комплектації 
та характеристик палива 
і окислювача

Модель 
пальника

Потужність, 
МВт

Розміри пальника, мм Розміри рукава, мм G, 
ммA B C D E F t n N d L G1 H

МДП-Г-25 0.06 – 0.3 95 135 350 25 120 175 175 1 4 14 75 200 210 588
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164

 

160

 

500

 

50

 

170

 

264

 

264

 

1

 

4

 

18

 

140

 

300

 

310

 

870 

МДП-Г-200

 

0.4  –  2.2

 

200

 

160

 

500

 

50

 

170

 

284

 

284

 

1

 

4

 

18

 

175

 

400

 

430

 

988 

МДП-Г-250

 

0.6  –  3.0

 

238

 

170

 

500

 

80

 

200

 

338

 

338

 

1

 

4

 

18

 

200

 

420

 

480

 

1050 

МДП-Г-360

 

0.7  –  3.6

 

270

 

170

 

500

 

80

 

200

 

370

 

370

 

1

 

4

 

18

 

220

 

470

 

510

 

1130 

МДП-Г-500

 

0.9  –  5.5

 

300

 

180

 

550

 

100

 

250

 

420

 

420

 

1

 

4

 

18

 

250

 

490

 

530

 

1170 

МДП-Г-800

 

1.4  –  8.2

 

338

 

180

 

550

 

100

 

270

 

458

 

458

 

1

 

4

 

21

 

280

 

520

 

550

 

1210 

МДП-Г-1200

 

2.1 – 12.5

 

390

 

180

 

600

 

125

 

300

 

540

 

270

 

2

 

8

 

21

 

350

 

550

 

570

 

1325 

МДП-Г-1600

 

2.4 – 16.0

 

470

 

200

 

600

 

150

 

320

 

620

 

310

 

2

 

8

 

21

 

430

 

600

 

620

 

1415 

МДП-Г-2000

 

3.0 – 20.0

 

500

 

210

 

600

 

150

 

340

 

650

 

325

 

2

 

8

 

21

 

450

 

600

 

620

 

1425 

МДП-Г-2500

 

3.2 – 25.0

 

548

 

210

 

600

 

150

 

350

 

698

 

349

 

2

 

8

 

21

 

500

 

700

 

720

 

1550 

МДП-Г-3600

 

4.8 – 36.0

 

774

 

220

 

700

 

200

 

400

 

924

 

308

 

3

 

12

 

24

 

710

 

800

 

830

 

1855 

МДП-Г-5000

 

5.5 – 55.0

 

990

 

250

 

700

 

225

 

450

 

1190

 

397

 

3

 

12

 

24

 

920

 

1000

 

1040

 

2160 

МДП-Г-7500

 

7.5 – 75.0

 

1200

 

300

 

800

 

250

 

500

 

1400

 

350

 

4

 

16

 

28

 

1100

 

1200

 

1250

 

2550 
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П А Л Ь Н И К И  ГА З О В І

Пальник газовий 
блочний МДП-Г-25-Б

Потужність: 0.3 МВт

Особливості пальника:

- типовий блочний газовий 
пальник з пультом управління

Варіанти застосування:

- котли (наприклад, 
КСВ-0.25), печі, сушарки, 
теплогенератори (ТГ).

Пальник газовий 
блочний МДП-Г-75-Б

Потужність: 0.8 МВт

Особливості пальника: 

- типовий блочний газовий 
пальник з пультом управління

Варіанти застосування:

- котли (наприклад, НІІСТУ, 
Е-1-0.9), печі, сушарки, ТГ.

Пальник газовий 
блочний МДП-Г-160-Б 
(Н

2
–25%, СО–35%, 

СО
2
–25%, СН

4
–15%)

Потужність: 1.6 МВт

Особливості пальника: 

- паливо: низькокалорійний 
синтез-газ;

- компактне розміщення 
вентилятора

Варіанти застосування:

- котли (наприклад, КВГ-4, 
Е-1.6-0.9), печі, сушарки, ТГ.

Пальник газовий 
МДП-Г-200

Потужність: 2.2 МВт

Особливості пальника: 

- базова комплектація (паль-
ник з електрозапальником) 
+ контрольний електрод;

Варіанти застосування:

- котли (наприклад, Е-2.5, 
КБНГ-2.5, ВК-32, КВГ-6.5, 
ТВГ-8М), печі, сушарки, ТГ. 



П А Л Ь Н И К И  ГА З О В І

Пальник газовий 
блочний МДП-Г2-250-Б 
(NG, піролізний газ)

Потужність: 3.0 МВт

Особливості пальника: 

- два окремих підводи (при-
родний та піролізний гази);

- низькокалорійний 
піролізний газ (6.0 МДж/м3)

Варіанти застосування:

- котли (наприклад, ДЕ-4, 
ДКВР-4, 6.5), печі, сушарки 
(наприклад, ДСП-32), ТГ.

Пальник газовий 
блочний МДП-Г2-250-Б 
(NG, пропан)

Потужність: 3.0 МВт

Особливості пальника: 

- два окремих підводи 
(природний газ та пропан 
(пропан-бутанова суміш)) 

Варіанти застосування:

- котли (наприклад, ДЕ-4, 
ДКВР-4, 6.5), печі, сушарки 
(наприклад, ДСП-32), ТГ.

Пальник газовий 
блочний МДП-Г-500-Б

Потужність: 5.2 МВт

Особливості пальника: 

- блочний газовий пальник 
з електрозапальником, 
вентилятором, регуляторами, 
фотодатчиком полум’я

Варіанти застосування:

- котли (наприклад, ДЕ-6.5, 
ДКВР-6.5, 10), печі, сушарки 
(наприклад, ДСП-50), ТГ.

Пальник газовий 
блочний МДП-Г-500-Б

Потужність: 5.2 МВт

Особливості пальника: 

- типовий блочний газовий 
пальник з пультом управління

Варіанти застосування:

- котли (наприклад, ДЕ-6.5, 
ДКВР-6.5, 10), печі, сушарки 
(наприклад, ДСП-50), ТГ.

9
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П А Л Ь Н И К И  ГА З О В І

Пальник газовий  
МДП-Г2-2500-п200 
(NG, біогаз)

Потужність: 25.0 МВт

Особливості пальника: 

- базова комплектація (паль-
ник з електрозапальником);

- окрема або одночасна ро-
бота на природному газі та 
на біогазі (Qн=18 МДж/м3);

- зйомний повітряпровід;

- температура підігріву 
повітря перед пальником - 
200 °С;

Варіанти застосування:

- пальник було спеціально 
розроблено та впроваджено 
на парових котлах БГМ-35  
(45 т/год, 450 °С, 
2 пальника на котел) ТЕЦ 
Глобинського цукрового 
заводу. 

Пальник газовий  
МДП-Г-1200

Потужність: 12.5 МВт

Особливості пальника:

- газовий пальник з 
електрозапальником, 
датчиками полум’я та 
регулюючою повітряною 
заслінкою;

- нижнє підведення повітря 
(від вентилятора або 
повітряпровода)

Варіанти застосування:

- котли (наприклад, ДЕ-16), 
печі, сушарки.

Пальник газовий 
блочний МДП-Г-800-Б

Потужність: 8.5 МВт

Особливості пальника:

- типовий блочний газовий 
пальник з пультом управління

Варіанти застосування:

- котли (наприклад, ДЕ-10), 
печі, сушарки.



П А Л Ь Н И К И  ГА З О В І

Пальник газовий 
блочний МДП-Г-1200-Б

Потужність: 12.5 МВт

Особливості пальника:

- типовий блочний газовий 
пальник з пультом управління;

- компактне розміщення 
вентилятора (знизу) 

Варіанти застосування:

- котли (наприклад, ДЕ-16), 
печі, сушарки.

11
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П А Л Ь Н И К И  ГА З О В І

ГАРАНТОВАНА ЯКІСТЬ  
В КОЖНІЙ ДЕТАЛІ
• більш ніж 20 річний досвід розробки та 

виробництва пальникових пристроїв гарантує 
найвищу якість виготовлення обладнання та 
найкращі експлуатаційні параметри;

• використання комплектуючих від провідних 
світових виробників з доведеною 
ефективністю (Madas, Belimo, Aplisens);

• кваліфікований та оптимізований підбір і 
виготовлення запірно-регулюючої арматури 
в поєднанні з сучасними мікропроцесорними 
контролерами забезпечують високі рівень 
безпеки експлуатації та якість регулювання 
витрати палива та повітря (плавність, лінійність, 
широкий кут відкриття заслінок тощо).

НАДІЙНІСТЬ, ДОВГОВІЧНІСТЬ, 
РЕМОНТОПРИДАТНІСТЬ, СЕРВІС
• використання легованих сталей підвищеної 

жаростійкості;

• масивна фронтальна частина пальників 
(товщина металу - не менше 8…10 мм) 
і продумана аеродинаміка забезпечують 
високу довговічність, навіть при роботі 
у теплонапружених  умовах (підігріте повітря, 
установка на печах з підвищеною температурою 
в камері горіння, висококалорійне паливо з 
високою температурою горіння тощо);

• елементна база від відомих світових 
виробників з можливістю швидкої 
заміни аналогами (клапани, датчики, 
електроприводи заслінок тощо);

• оперативний та високопрофесійний сервіс, 
постійна технічна підтримка.

ШИРОКІ МОЖЛИВОСТІ 
ЗАСТОСУВАННЯ
• газові пальники серії МДП-Г мають  

короткий прозорий факел та можуть 
застосовуватись на всіх типах парових 
та водогрійних котлів будь-якої потужності 
(включаючі жаротрубні котли, котли 
перегрітої пари на ТЕЦ тощо), які працюють 
як під розрідженням, так і з протитиском 
в камері горіння;

• максимально можлива питома теплова 
напруга мікродифузійного факелу та 
стабільність факелу в широкому діапазоні 
регулювання обумовлюють високу 
ефективність використання пальників МДП-Г 
в технологічних печах різного призначення 
та дозволяють мінімізувати необхідний 
об’єм камери згоряння, наприклад, в 
теплогенераторах або ГТУ;

• широкий модельний ряд та можливість 
адаптації пальників для роботи на будь-
якому об’єкті разом з високою ефективністю 
пальників стали запорукою масового 
впровадження мікродифузійних пальників в 
різних сушильних установках (зерносушарки, 
жомосушарки, сушилки піску та інших 
будівельних матеріалів тощо).

ЕКОНОМІЧНІСТЬ

• поєднання вітчизняного виробництва 
з гнучким підходом до комплектації пальників 
та умов оплати є запорукою найкращої на 
ринку вартості обладнання, яке відповідає 
найвищим світовим стандартам якості;

• термін окупності інвестицій в модернізацію за 
рахунок отриманого економічного ефекту, в 
середньому, становить від 3 місяців до 1 року. 



П А Л Ь Н И К И  ГА З О В І

Запорукою ефективного спалювання палива є точне регулювання витрати палива і окислювача з 
підтриманням їх оптимального співвідношення у всьому діапазоні навантаження.

Кожен пальник серії МДП-Г комплектується індивідуальним пультом управління серії БКП, який 
забезпечує безпечний розжиг пальника, контроль необхідних параметрів (наявність факелу, тиску 
газу/повітря тощо), плавне (безступеневе) ручне або автоматичне регулювання теплової потужності 
та, за необхідності, інтеграцію з зовнішньою АСУ.

Широкі можливості плавного регулювання 
теплової потужності

В залежності від поставленої задачі оператор 
може легко обрати один із можливих варіантів 
плавного регулювання теплової потужності 
пальника:
• ручне регулювання з окремим (незалежним) 

управлінням приводами газової та повітряної 
заслонок (наприклад, під час налагоджуваль-
них робіт) або з автоматичним підтримання 
співвідношення «газ-повітря» (на підставі зна-
чень, отриманих в ході наладки);

• автоматичне регулювання з використанням 
внутрішнього ПІД-регулятору або за сигналом 
від зовнішньої АСУ.

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс

Зручний інтерфейс дозволяє максимально 
спростити контроль параметрів та роботу з 
пальником на етапах наладки та експлуатації, не 
вимагає від експлуатуючого персоналу глибоких 
спеціальних знань для виконання базових опе-
рацій з розжигу та управління потужністю.

Гнучкі комунікаційні можливості
Пульт управління пальником оснащений циф-

ровим інтерфейсом RS 485 (протокол MODBUS-
RTU), що спрощує інтеграцію пульту з існуючою 
АСУ, дозволяє дистанційно відслідковувати стан 
всіх входів/виходів блоку та, за необхідності, 
здійснювати віддалене управління від зовнішніх 
систем.

Спрощення електромонтажних робіт

Всі елементи автоматики розжигу, регулю-
вання та безпеки, які встановлені на пальнику, 
підключені до блоку клемників пульту БКП, що 
значно спрощує монтаж пальника на об’єкті 
та його підключення до зовнішніх датчиків 
різного типу і до існуючої системи управління, 
зменшує ймовірність помилок. Попереднє 
заводське налаштування установок пульту та 
регуляторів пришвидшує введення пальника в 
експлуатацію – під час наладки лише необ-
хідно уточнити значення точок навантажень. 
За необхідності, спеціалісти НВП «Екое-
нергокомплекс» можуть виконати комплекс 
робіт з введення обладнання в експлуатацію, 
включаючи шеф-монтажні роботи та інструк-
таж персоналу.

Гнучкі варіанти комплектації пальника  
елементами автоматики

Всі елементи автоматики контролю та ре-
гулювання, а також особливості програмного 
забезпечення, погоджуються із Замовником та 
адаптуються з урахуванням специфіки роботи 
пальника на об’єкті. За бажанням Замовника, 
пальники, наприклад, можуть комплектуватись 
частотними перетворювачами приводів венти-
ляторів, а в пульт управління можуть бути вве-
дені додаткові контури управління (наприклад, 
димососом, живильним насосом) або коректу-
ючі сигнали (наприклад, за температурою зерна 
в зерносушарках).

СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Пульт управління 
пальником серії БКП 
(з блоком клемників)

Іскроутворюючий 
пристрій 
електрозапальника

Фотодатчик полумя 
(ультрафіолетовий)
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Результати 
наших наукових 
досліджень в 
області процесів 

Пальник газовий  
блочний МДП-Г-25-Б 
(0.3 МВт)

Опис обладнання лпавлдп 
аваі павва папванеор пек 
папвпва кепуеку павпв 
пвап пвпвп пвпек пвап 
пваекеп 23 паппк

П А Л Ь Н И К И  Д И З Е Л Ь Н І
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Пальники	дизельні	(мазутні)	серії	МДП-Д	(МДП-М)	призначені	для	ефективного	спалювання	

дизельного	палива,	мазуту	та	інших	неагресивних	видів	рідкого	палива.	

Дизельні	(мазутні)	пальники	випускаються	в	12	типорозмірах	номінальною	тепловою	

потужністю	від	0,3	до	16,0	МВт	та	застосовуються	в	парових	та	водогрійних	котлах	будь-

яких	типів,	промислових	печах	різного	призначення,	зернових	та	промислових	сушильних	

установках,	теплогенераторах,	в	тому	числі	замість	існуючих	газових	пальників	в	проектах	

переводу	обладнання	на	роботу	на	рідкому	паливі.	

	

•	 висока	усталеність	процесу	горіння	при	будь-якому	навантаженні;

•	 гранично	малий	коефіцієнт	надлишку	повітря	(1,02...1,05);

•	 відсутність	перегріву	пальника;

•	 короткий	прозорий	факел;

•	 низький	робочий	тиск	газу	(до	1,0-2,0	кПа);

•	 висока	рівномірність	температурного	поля	в	камері	горіння	(топці);

•	 екологічна	безпека.	

Пальник дизельний серії МДП-Д	
(з	електрозапальником)

Пальник дизельний блочний МДП-Д-...-Б 
з пультом управління 
(включає	електрозапальник,	вентилятор,	
регулюючі	заслінки	«паливо-повітря»	
з	електроприводами	Belimo,	датчики	
контролю	полум’я	та	тиску,	автоматичні	е/м	
клапани	Madas,	пульт	управління	і	систему	
подачі	палива	та	розпилювача	-	насос,		
компресор,	арматура	(опціонально))

ПАЛЬНИКИ ДИЗЕЛЬНІ (МАЗУТНІ)

•	 широкі	модельний	ряд	та	область	застосування;

•	 висока	усталеність	процесу	горіння;

•	 плавне	регулювання	навантаження	з	коефіцієнтом	потужності	не	менше	4	(ДП),	2	(мазут);

•	 низький	робочий	тиск	палива	(0.3...0.7	МПа)	та	невисока	вимогливість	до	якості		

рідкого	палива	завдяки	використанню	пневматичного	(парового)	розпилу;

•	 надійність,	довговічність	та	ремонтопридатність	,	відсутність	перегріву	пальника;

•	 можливість	роботи	пальника	як	в	горизонтальній,	так	і	вертикальній	орієнтації;

•	 екологічна	безпека	(низька	емісія	NOx,	відсутність	сажі	та	СО	в	продуктах	згоряння).	

Загальна інформація

Призначення, типи та 
варіанти комплектації 
дизельних (мазутних) 
пальників  
(серії МДП-Д, МДП-М)

Основні переваги

Економічні, екологічні та 
експлуатаційні переваги 
дизельних пальникв 
МДП-Д



Результати 
наших наукових 
досліджень в 
області процесів 

Пальник газовий  
блочний МДП-Г-25-Б 
(0.3 МВт)

Опис обладнання лпавлдп 
аваі павва папванеор пек 
папвпва кепуеку павпв 
пвап пвпвп пвпек пвап 
пваекеп 23 паппк

П А Л Ь Н И К И  Д И З Е Л Ь Н І
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•	 МДП-Д-1200	або	МДП-М-1200:	пальник	для	дизельного	палива	(або	мазуту,	відповідно)	
потужністю	12.5	МВт	(відповідно	до	технічної	специфікації)	в	комплекті	з	аеродинамічним	
рукавом,	електрозапальником,	паливним	регулюючим	клапаном	та	жалюзійною	повітряною	
регулюючою	заслінкою	(опціонально).

•	 МДП-Д-1200-п200:	пальник	дизельний	з	максимальною	температурою	попереднього	
підігріву	повітря	перед	пальником	200	°С.

•	 МДП-М-1200-O	(А50%+O
2
-50%):	пальник	мазутний,	в	якому	використовується	спеціальний	

окислювач.

•	 МДП-Д-1200-Б:	пальник	дизельний	блочний	(з	вентилятором

•	 МДП-Г-1200-O	(А50%+O
2
-50%):	пальник,	в	якому	використовується	спеціальний	окислювач.	

•	 МДП-Г-1200-Б:	пальник	дизельний	блочний	з	вентилятором,	регуляторами,	комплектом	
датчиків,	е/м	клапанами	та	пультом	управління	(опціонально).

Технічна специфікація

Основні технічні 
характеристики, моделі 
та розміри газових 
пальників МДП-Д (М)

Маркування пальників

Варіанти маркування 
дизельних (мазутних)  
пальників МДП-Д (М) 
в залежності від 
комплектації 
та характеристик палива 
і окислювача

Модель 
пальника

Номінальна 
потужність, МВт

Розміри пальника, мм Розміри рукава, мм G, 
ммA B C F t n N d L G1 H

МДП-Д(М)-25 0,3 132 130 530 175 175 1 4 14 75 200 210 770

Параметр Дизельне паливо Мазут

Мінимальний коеф. надлишку повітря 1.15 – 1.20 1.20 – 1.30

Тиск палива перед пальником, МПа 0.3 – 0.4 0.5 – 0.8

Тиск розпилюючого агенту (повітря / пар), МПа 0.3 – 0.4 0.5 – 0.8

Питома витрата розпилюючого агенту, кг / (год∙МВт) 8 – 10 30 – 40

Номінальний аеродинамічний опір пальника, не більше, Па 1800 2000

Коефіцієнт регулювання потужності 4 2

МДП-Д(М)-50
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200

 

1

 

4

 

14

 

75

 

200

 

210

 

780 

МДП-Д(М)-75
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240
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140
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300

 

970 

МДП-Д(М)-160
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260
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1

 

4

 

18

 

140

 

300

 

310

 

980 
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300

 

1

 

4

 

18
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400

 

430

 

1100 

МДП-Д(М)-250

 

3,0

 

266

 

170

 

670

 

335

 

335

 

1

 

4

 

18

 

200

 

420

 

480

 

1190 

МДП-Д(М)-360

 

3,6

 

310

 

170

 

720

 

380

 

380

 

1

 

4

 

220

 

470

 

510

 

1300 

МДП-Д(М)-500

 

5,5

 

406

 

200

 

800

 

480

 

240

 

2

 

8

 

18

 

250

 

490

 

530

 

1415 

МДП-Д(М)-800

 

8,2

 

490

 

200

 

850

 

570

 

285

 

2

 

8

 

21

 

280

 

520

 

550

 

1510 

МДП-Д(М)-1200

 

12,5

 

600

 

220

 

920

 

700

 

350

 

2

 

8

 

21

 

350

 

550

 

570

 

1645 

МДП-Д(М)-1600
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240

 

920

 

780

 

390

 

2

 

8
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600
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1735 
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П А Л Ь Н И К И  Д И З Е Л Ь Н І

Пальник дизельний 
МДП-Д-25

Потужність: 0.3 МВт

Особливості пальника:

- в комплекті вентилятор, 
ручний регулятор повітря та 
пульт розжигу

Варіанти застосування:

- котли, печі, сушарки, 
теплогенератори (ТГ).

Пальник дизельний 
блочний МДП-Д-50-Б 
з пультом управління

Потужність: 0.5 МВт

Особливості пальника: 

- типовий блочний 
дизельний пальник  
з пультом управління

Варіанти застосування:

- котли, печі, сушарки, ТГ.

Пальник дизельний 
блочний МДП-Д-75-Б

Потужність: 0.8 МВт

Особливості пальника: 

- типовий блочний 
дизельний пальник 

Варіанти застосування:

- котли (наприклад, НІІСТУ, 
Е-1-0.9), печі, сушарки, ТГ.

Пальник дизельний 
блочний МДП-Д-250-Б

Потужність: 3.0 МВт

Особливості пальника: 

- типовий блочний 
дизельний пальник;

Варіанти застосування:

- котли (наприклад, ДЕ-4, 
ДКВР-4, ВК-32), печі, 
сушарки (ДСП-32), ТГ. 



П А Л Ь Н И К И  Д И З Е Л Ь Н І

Пальник дизельний 
блочний МДП-Д-500-Б

Потужність: 5.5 МВт

Особливості пальника: 

- типовий блочний 
дизельний пальник 
з комплектом автоматики;

Варіанти застосування:

- котли (наприклад,  
ДЕ-6.5, ДКВР-6.5), печі, 
сушарки (ДСП-50), ТГ. 

Пальник дизельний 
блочний МДП-Д-50-Б

Потужність: 0.5 МВт

Особливості пальника: 

- типовий блочний 
дизельний пальник з пультом 
управління та системою 
подачі палива і розпилювача 
(дизельний насос + 
повітряний компресор);

Варіанти застосування:

- котли (наприклад,  
ДЕ-6.5, ДКВР-6.5), печі, 
сушарки (ДСП-50), ТГ. 

17
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Результати 
наших наукових 
досліджень в 
області процесів 

Пальник газовий  
блочний МДП-Г-25-Б 
(0.3 МВт)

Опис обладнання лпавлдп 
аваі павва папванеор пек 
папвпва кепуеку павпв 
пвап пвпвп пвпек пвап 
пваекеп 23 паппк

П А Л Ь Н И К И  ГА З О М А З У Т Н І
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Пальники	газомазутні	(газодизельні)	серії	МДП-ГМ	(МДП-ГД)	призначені	для	окремого	або	

одночасного	спалювання	будь-якого	газоподібного	та	рідкого	палива	і	можуть	використо-

вуватись	на	котлах,	печах	та	сушарках	будь-яких	типів.	Газомазутні	(газодизельні)	пальники	

випускаються	в	15	типорозмірах	номінальною	тепловою	потужністю	від	0,3	до	36,0	МВт.

ПАЛЬНИКИ ГАЗОМАЗУТНІ (ГАЗОДИЗЕЛЬНІ)

Загальна інформація

Пальник газомазутний  
блочний МДП-ГМ-75-Б

Потужність: 0.8 МВт

Особливості пальника: 

- дистанційне управління 
регуляторами газу та 
повітря, ручний регулятор 
мазуту (з використанням 
зворотньої лінії) 

Варіанти застосування:

- котли (наприклад, НІІСТУ, 
Е-1-0.9), печі, сушарки, ТГ.

Пальник газомазутний  
блочний МДП-ГМ-75-Б

Потужність: 0.8 МВт

Особливості пальника: 

- типовий блочний газома-
зутний пальник з вентилято-
ром, автоматикою безпеки 
і пультом управління для 
роботи роботи на двох ви-
дах палива

Пальник газодизельний 
блочний МДП-ГД-500-Б

Потужність: 5.5 МВт

Особливості пальника: 

- типовий блочний газоди-
зельний пальник з пультом 
управління для роботи 
на двох видах палива

- додаткова зйомна форка-
мера з жаростійкого металу 
для інтенсифікації горіння 
ДП в амбразурах, непри-
стосованих для спалювання 
рідкого палива 

Варіанти застосування:

- котли (ДЕ-6.5, ДКВР-6.5), 
печі, сушарки (ДСП-50).



Результати 
наших наукових 
досліджень в 
області процесів 

Пальник газовий  
блочний МДП-Г-25-Б 
(0.3 МВт)

Опис обладнання лпавлдп 
аваі павва папванеор пек 
папвпва кепуеку павпв 
пвап пвпвп пвпек пвап 
пваекеп 23 паппк

Пальники	газові	спеціальні	розробляються	індивідуально	на	замовлення	для	роботи	

в	особливих	умовах,	наприклад:	

•	 за	умови	особливих	конфігурації	та	геометричних	параметрів	місця	установки	пальника	

на	об’єкті	(наприклад,	висока	глибина	або	спецільна	форма	амбразури);

•	 у	випадку	нестабільних	аеродинамічних	умов	в	зоні	стабілізації	полум’я	(наприклад,	

пальник	канального	типу	використовується	при	високих	рівнях	зовнішньої	турбулентності	

в	області	формування	факела);

•	 при	спалюванні	хімічно	агресивних	горючих	газів,	що	вимагає	додаткового	захисту	

елементів	пальника	з	використанням	спеціальних	матеріалів	і	комплектуючих;

•	 при	роботі	пальника	на	об’єкті	без	примусової	подачі	повітря	від	вентилятора	за	рахунок	

самотяги	(пальники	зі	зменшеним	аеродинамічним	опором);

ПАЛЬНИКИ ГАЗОВІ СПЕЦІАЛЬНІ

П А Л Ь Н И К И  С П Е Ц І А Л Ь Н І
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Загальна інформація

Пальник газовий 
блочний канальний 
МДП-Г-50-Б-К

Потужність: 0.5 МВт

Особливості пальника: 

- блочний газовий пальник 
з типовою комплектацією, 
обладнаний спеціальною 
форкамерою з примусовим 
повітряним охолодженням 

Варіанти застосування:

- об’єкти з високою 
швидкістю поперечних 
газових потоків в зоні 
формування факелу.

Пальник газовий 
блочний МДП-Г-50-Б

Потужність: 0.5 МВт

Особливості пальника: 

- суттєво збільшена 
фронтальна частина 
пальника 

Варіанти застосування:

- тунельні печі та інші 
об’єкти з глибокою 
амбразурою.

www.eecomplex.com.ua



Результати 
наших наукових 
досліджень в 
області процесів 

Пальник газовий  
блочний МДП-Г-25-Б 
(0.3 МВт)

Опис обладнання лпавлдп 
аваі павва папванеор пек 
папвпва кепуеку павпв 
пвап пвпвп пвпек пвап 
пваекеп 23 паппк

П А Л Ь Н И К И  Б А ГАТ О Ф А К Е Л Ь Н І
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Багатофакельні	газові	пальники	серії	МДП-Г-...-БФ	використовуються	для	установки	на	

великих	обертових	печах	обжигу	(наприклад,	на	цементих	заводах	для	термічної	обробки	клін-

кера),	для	яких	важливою	задачею	є	формування	рівномірної	тепературної	епюри	вздовж	печі.	

Особливістю	пальників	є	можливість	формування	довгого	«стрілоподібного»	газового	

факелу	(10	м	і	більше).	Крім	того,	за	допомогою	органів	управління	пальника	оператор	має	

можливість	регулювати	інтенсивність	допоміжного	(стабілізуючого)	факелу	в	прикорньовій	

зоні	освного	факелу,	а	також	може	отримати	«короноподібний»	факел	з	метою		локального	

підвищення	питомої	теплової	напруги	і	температури	в	зоні	установки	пальника.	Комплектація	

та	конструктивні	особливості	пальника	погоджуються	із	Замовником.

ПАЛЬНИКИ ДЛЯ ОБЕРТОВИХ ПЕЧЕЙ

Загальна інформація

Пальник газовий 
багатофакельний 
МДП-Г-2500-БФ

Потужність: 25.0 МВт

Особливості пальника: 

- глибина установки - 2 м;

- формування та незалежне 
регулювання трьох видів 
факела: основний «стріло-
подібний», стабілізуючий 
мікродифузійний, «короно-
подібний»

Варіанти застосування:

- піч обжигу клінкеру 
(довжина 60-90 м).

Пальник газовий 
багатофакельний 
МДП-Г-250-БФ

Потужність: 5.0 МВт

Особливості пальника: 

- глибина установки - 2 м;

- наявність пульту та органів 
управління

- формування та незалежне 
регулювання трьох видів 
факела: основний «стріло-
подібний», стабілізуючий 
мікродифузійний, «короно-
подібний»



Результати 
наших наукових 
досліджень в 
області процесів 

Пальник газовий  
блочний МДП-Г-25-Б 
(0.3 МВт)

Опис обладнання лпавлдп 
аваі павва папванеор пек 
папвпва кепуеку павпв 
пвап пвпвп пвпек пвап 
пваекеп 23 паппк

Стаціонарні	закриті	факельні	установки	на	базі	спеціальних	мікродифузійних	газових	

пальників	використовуються	для	дожигу	технологічних,	скидних,	попутних	та	інших	горючих	

газів.	Особливістю	роботи	таких	пальників	є	відсутність	примусової	подачі	повітря	(робота	за	

рахунок	самотяги	на	гранично	малих	швидкостях	повітря)	та	можливість	роботи	на	надмалому	

тиску	газу	(до	500	Па	і	менше).	Пальники	можуть	комплектуватись	автоматикою	розжигу,	

безпеки	та	управління	(за	погодженням).

СТАЦІОНАРНІ ЗАКРИТІ ФАКЕЛЬНІ УСТАНОВКИ

Ф А К Е Л Ь Н І  У С ТА Н О В К И
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Загальна інформація

Пальник газовий 
для стаціонарної 
факельної установки  

Потужність: 25.0 МВт

Особливості пальника: 

- паливо - біогаз  
(витрата - до 6000 м3/год);

- пальник укомплектовано 
автоматикою розжигу, 
безпеки та регулювання: 
розжиговий (черговий) 
пальник (0.5 МВт, працює 
безперервно), регулюючі 
газова і повітряна заслінки, 
датчики, клапани, пульт 
управління тощо;

- подача повітря - за рахунок 
самотяги (пальник вста-
новлено безпосередньо в 
димовій трубі)

Варіанти застосування:

- ця стаціонарна факельна 
установка для спалювання 
скидного біогазу 
встановлена на біогазовому 
комплексі Глобинського 
цукрового заводу (2013 р.).
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Генератори	теплового	агенту	(теплогенератори)	призначені	для	генерації	теплового	агенту	

заданих	параметрів	(температура,	напір),	який	може	використовуватись	для	теплової	обробки	

різних	матеріалів	або	підігріву	повітря	в	опалювально-вентиляційних	системах.

За	складом	теплового	агенту	теплогенератори	(ТГ)	можна	розділити	на:

•	 ТГ відкритого типу 	-	суміш	продуктів	згоряння	та	вторинного	повітря	з	температурою	

80-800	°С;	використовується	в	технологічних	процесах	для	нагріву	або	сушки	різноманіт-

ної	продукції	в	будівельній,	хімічній,	аграрній	промисловості	(сушка	зерна)	тощо;

•	 ТГ закритого типу (з	теплообмінником-повітрянагрівачем)	-	тепловим	агентом	є	чисте	на-

гріте	повітря	з	температурою	60-200	°С	і	більше;	використовується	в	опалювально-вентиля-

ційних	системах,	а	також	в	технологічних	процесах,	які	вимагають	чистого	теплового	агенту	

(без	вмісту	продуктів	згоряння),	наприклад,	при	сушці	каоліна,	зерна	певної	категорії	або	

при	високій	ймовірності	потрапляння	теплового	агенту	в	обслуговуване	приміщення.

Теплогенератори	комплектуються	газовими,	дизельними	або	газодизельними	пальниками	

серії	МДП	номінальною	тепловою	потужністю	від	0.2	до	5.5	МВт,	оснащені	системами	автома-

тичного	розжигу,	безпеки	та	плавного	регулювання	теплової	потужності.

ТЕПЛОГЕНЕРАТОРИ ПРОМИСЛОВІ

Теплогенератор 
відкритого типу 
з блочним газовим 
пальником  
МДП-Г-200-Б 
і пультом управління 

Потужність: 2.2 МВт

Особливості ТГ: 

- два окреммих вентилятора 
для первинного (пальнико-
вого) та вторинного повітря;

- температурне регулювання: 
70-150 °С 

Загальна інформація

Призначення, типи 
та комплектація 
теплогенераторів
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папвпва кепуеку павпв 
пвап пвпвп пвпек пвап 
пваекеп 23 паппк

Т Е П Л О Г Е Н Е РАТ О Р И

Теплогенератор 
закритого типу 
(повітрянагрівач)
з блочним газовим 
пальником МДП-Г-25-Б 
і пультом управління 

Потужність: 0.3 МВт

Особливості ТГ: 

- теплообмінник-повітряна-
грівач з нержавійючої сталі;

- температурне регулювання: 
70-150 °С

Варіанти застосування:

- опалювально-вентиляціні 
системи, сушка матеріалів.

 

 

 

Теплогенератор 
відкритого типу 
з

 

блочним газовим 
пальником МДП-Г-75-Б 
і

 

пультом управління 
на зерносушарці 

 

Потужність: 0.8 МВт 

 

Особливості ТГ: 

 

- паливо - пропан-бутанова 

 

суміш;

 

- один штатний вентилятор 

 

для первинного (пальнико- 

 

вого) і

 

вторинного повітря;

 

- температурне регулювання: 

 

70-150 °С;

 

Варіанти застосування:

 

- сушилки зерна та інших 

 

матеріалів 

 

23                                                                                                                                                                                                                                                                         

Автономний тепло-
генератор з блочним 
дизельним пальником  
МДП-Д-200-Б 
і пультом управління 

Потужність: 2.2 МВт

Особливості ТГ: 

- паливо - дизельне;

- один вентилятор;

- температурне регулювання: 
200-400 °С;

- автономність і мобільність: 
ТГ разом з паливним насо-
сом, компресором і автома-
тикою розміщено на одній 
пересувній платформі

Варіанти застосування:

- ТГ спеціально розроблено 
для сушки поверхні грунту 
перед виконанням дорожніх 
робіт

www.eecomplex.com.ua
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ОБ’ЄКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПАЛЬНИКІВ

Водогрійний котел 
ТВГ-8М

Пальники газові блочні  
МДП-Г-200-Б (2.2 МВт, 4 шт.) 

Водогрійні котли  
ТВГ-8М

Пальники газові блочні 
МДП-Г-200-Б (2.2 МВт, 4 шт.) 
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Водогрійний котел 
ТВГ-8М

Пальники газові  
МДП-Г-200 (2.2 МВт, 4 шт.) 

Водогрійні котли  
ТВГ-8М

Пальники газові  
МДП-Г-200 (2.2 МВт, 4 шт.) 

www.eecomplex.com.ua
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Водогрійний котел 
ПТВМ-30

Пальники газові 
МДП-Г-500-Б (5.5 МВт, 6 шт.) 

Водогрійний котел 
ПТВМ-30

Пальники газові 
МДП-Г-500-Б (5.5 МВт, 6 шт.) 
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Водогрійний котел  
КВГМ-20

Пальник газовий 
МДП-Г-2500 (25 МВт)

Водогрійний котел  
КВГМ-50

Пальник газовий 
МДП-Г-3600 (36 МВт)  
(дефорсований котел)

www.eecomplex.com.ua
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Факел мікродифузій-
ного газового пальника

Пальник газовий МДП-Г-50 
(0.5 МВт), встановлений 
на печі

Паровий котел  
ДКВР-10-13

Пальники газові  
МДП-Г-500 (5.0 МВт, 2 шт.) 
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Паровий котел  
ДЕ-16-14

Пальник газовий блочний 
МДП-Г-1200-Б (12.5 МВт) 
з пультом управління 

Паровий котел  
БГМ-35 (45 т/год)

Пальники газові  
МДП-Г2-2500-п200 
(NG+біогаз, 25 МВт, 2 шт.) 
з системою розжигу, 
контролю полум’я та 
регулюючими заслінками 
«газ-повітря» 

www.eecomplex.com.ua
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ПРО МІКРОДИФУЗІЙНУ  
ТЕХНОЛОГІЮ ГОРІННЯ

П Р О  Т Е Х Н О Л О Г І Ю

Задача №1:

Забезпечити стабільний факел за екстре-
мальних швидкостей горючої суміші при різних 
формах та мінімальних розмірах стабілізато-
рів полум’я із забезпеченням максимальної 
інтенсивності факелу та широких можливостей з 
управління його параметрами

Задача №2:

Факели попередньо змішаної суміші (кінетич-
ні факели) мають високу об’ємну інтенсивність, 
але надзвичайно вузький діапазон сталого 
горіння та повноти згоряння при регулюванні 
коефіцієнту надлишку повітря та швидкості по-
току суміші.

Рішення №1:

МТГ вирішує цю задачу шляхом використання 
оптимальних топологічних схем для прямоточ-
них стабілізаторів факелу. Нами досліджені, 
розроблені та адаптовані топологічні схеми для 
будь-якого газоподібного та рідкого палива в 
залежності від вихідних параметрів

Рішення №2:

МТГ вирішує цю практичну задачу за рахунок 
використання запатентованої системи подачі та 
початкового розподілу палива великою кількістю 
струменів в потоці окислювача. Всі параметри 
мікродифузійної системи подачі палива точно 
розраховані.

Мікродифузійна технологія горіння (МТГ) спрямована на вирішення двох 
основних проблем організації горіння, що існують в промисловості, а саме 

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ МТГ: 

•	 МТГ використовує найновішу теорію горіння 

(константи), найсучасніші топологічні схеми та методи 

розрахунків;

•	 можливість адаптації пальників та камер згоряння для 

роботи в будь-яких технологічних процесах;

•	 механізм МТГ об’єднує прямоточні стабілізатори 

факелу та запатентовану систему подачі палива;

•	 МТГ дозволяє уникнути невпорядкованого та зайвого змішування горючої суміші з продуктами 

згоряння;

•	 структура мікродифузійних факелів дуже близька до теоретичної – тому, завдяки їх перевагам, 

ми реалізуємо саме такі факели в нашому промисловому обладнанні.



Ми	були	першими		
та	залишаємось		
кращими!

Мікродифузійна	технологія	—	
досконалість	доведена!

Наші	авторські	права	на	вироби	та	технологію		
підтверджені	патентами	України	та	Росії,		
двома	монографіями	та	багатьма	публікаціями



 НВП «ЕКОЕНЕРГОКОМПЛЕКС» 
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