
Додаток 2.8 Шляхи скорочення викидів оксидів азоту котлами ПТВМ 

Виходячи з особливостей конструкції та режимів роботи баштових котлів типу ПТВМ, 

можна визначити наступні можливі шляхи для виконання вимог Директиви 2010/75/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 24листопада 2010 року "Про промислові викиди 

(комплексне запобігання і контроль забруднень)"1, та Наказу Мінприроди від 22.10.2008 р. 

№541 "Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих 

речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт"2 

(зі змінами, внесеними Наказом Мінприроди від 16.02.2018 р. №623, за якими технологічні 

нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, в рамках 

гармонізації українського природоохоронного законодавства з європейським, приведені у 

відповідність з вимогами Директиви 2010/75/ЄС) для таких котлів: 

1. Впровадження режимно-налагоджувальних заходів та заходів маловитратної

модернізації. Можливе скорочення викидів оксидів азоту на величину до 40%.

2. Впровадження первинних методів скорочення викидів оксидів азоту, таких як

рециркуляція димових газів, стадійне спалювання та інших. Можливе скорочення

викидів оксидів азоту теоретично у е разів (≈2,7 рази), практично ж вдається досягти

скорочення у 2-2,5 рази. Шляхом заміни пальників на пальники з низькими викидами

NOx можливо досягти рівня викидів оксидів азоту 60…150 мг/м3, залежно від

встановлюваних пальників. Цей шлях потребує також встановлення сучасної

автоматики контролю.

3. Впровадження очищення димових газів. Реалізація цього шляху має найвищу вартість,

але при цьому дозволяє майже гарантовано досягти скорочення викидів оксидів азоту

до необхідного рівня, навіть без впливу та відповідно без залежності від процесу

горіння.

Слід зауважити, що існуючі методи зниження утворення NOx в котлах можуть

знижувати ККД котлів на величину до 1,0 %, а методи очищення димових газів від NOx – на 

2…6 %. Відповідно, необхідно в першу чергу задіяти методи зниження викидів NOx, які б 

дозволили досягти максимального результату без суттєвого зниження ККД котлів. 

Витрати на модернізацію можуть бути мінімізовані з урахуванням наступного: 

- поетапне впровадження заходів, починаючи з реконструкції без перепроектування 

топкових екранів та топки котла, далі, за необхідності, впровадження більш 

складних та дорогих заходів і обладнання, але вже з урахуванням досягнутих 

результатів; 

- максимальне використання існуючого штатного обладнання (дуттьових 

вентиляторів, шиберів та ін.); 

- максимальне використання необхідного нового обладнання вітчизняного 

виробництва. 

1. Скорочення викидів оксидів азоту шляхом режимно-налагоджувальних

заходів та маловитратної модернізації 

До режимно-налагоджувальних та маловитратних заходів можна віднести: 

1https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:309:0022:0030:EN:PDF 
2http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1110-08  
3https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0290-18#Text  
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- проведення спалювання з контрольованим недопалом; 

- в разі встановлення в котлах пальників двостадійного спалювання типу ГДС – 

налагодження належного режиму двостадійного спалювання.  

Особливої актуальності набувають способи спалювання палив, що дозволяють не 

тільки значно знизити емісію оксидів азоту, а й підвищити ККД котла. До таких способів 

відноситься спалювання палив з помірним контрольованим недопалом. 

Спалювання палив з помірним недопалом дозволяє забезпечити зниження викидів 

оксидів азоту на 20-40%. Зниження викидів оксидів азоту відбувається в результаті зменшення 

швидкостей реакцій утворення NO за рахунок зниження концентрації О2 в зоні горіння. 

Максимальна теоретично можлива ступінь зниження емісії NOx в разі ідеального 

перемішування досягає 65%. 

Спалювання палив з помірним недопалом призводить до збільшення ефективності 

роботи котла за рахунок збільшення ККД брутто на 0,5-1% і зниження витрат на власні 

потреби на 0,01-0,05%. 

Даний спосіб спалювання не погіршує надійність роботи поверхонь нагріву котла. 

Спосіб апробовано і впроваджено на різних котлах потужністю від 50 до 350 Гкал/год 

при спалюванні різних видів палива. Зокрема, досліджено спалювання палив з помірним 

недопалом на різних котлах, в тому числі і водогрійних котлах КВГМ-180-150 і ПТВМ-100 

при спалюванні природного газу. 

Реалізація цього способу не вимагає великих капітальних і експлуатаційних витрат, 

може бути проведена силами власного персоналу, але для ефективного застосування методу 

необхідне оснащення котла системою безперервного аналізу компонентів продуктів згоряння. 

Впровадження способу спалювання палив з помірним недопалом є логічним 

продовженням способу спалювання з малими надлишками повітря і реалізується шляхом 

зниження кількості повітря, що подається організовано в топку. Зі зменшенням кількості 

кисню в факелі відбувається придушення утворення термічних і паливних оксидів азоту. З цієї 

ж причини буде спостерігатися зростання концентрацій продуктів хімічного недопалу. 

Зменшення надлишку повітря одночасно супроводжується зниженням втрат теплоти з 

газами q2 і збільшенням втрат теплоти з хімічним q3 і механічним q4 недопалом. В результаті 

ККД котла в залежності від рівня недопалу може збільшуватися або зменшуватися. 

Проведені експерименти показали, що при зниженні надлишку повітря до певних 

значень зростання втрат з хімічним недопалом менше, ніж зниження втрат з газами. Тому 

мінімальні сумарні втрати теплоти з газами і хімічним недопалом (q2 + q3), а відповідно і 

мінімальна витрата палива на котел, спостерігаються в області знижених надлишків повітря 

при спалюванні палив з помірним хімічним недопалом, при наявності СО у вихідних газах 

котла до 100 мг/м3. 

Для більшості котлів підсумкове зниження концентрації оксидів азоту лежить в межах 

20-40% і залежить від багатьох факторів: коефіцієнта надлишку повітря, при якому 

здійснювалося спалювання палива, технічного стану котла, теплонапруги топкового перетину 

qF, навантаження котла і багато чого іншого. 

Основне зниження концентрації оксидів азоту відбувається при помірному недопалі 

при рівні концентрацій СО у вихідних газах до 100 мг/м3.  З появою продуктів недопалу в 

димових газах вплив СО на NOx зазнає значних змін. З ростом концентрації СО в димових 

газах можна помітити тенденцію до подальшого зменшення NOx. 

Для здійснення максимально ефективної роботи котла необхідно контролювати і 

підтримувати концентрацію СО у вихідних котла на рівні 50-100 мг/м3 при спалюванні 
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природного газу (такі рівні концентрацій СО задовольняють вимоги Директиви 2010/75/ЄС – 

до 100 мг/м3).  

Необхідність підтримки СО в зазначених вузьких діапазонах концентрації для 

забезпечення оптимальної роботи котла змушує постійно контролювати вміст монооксиду 

вуглецю в продуктах згорання. Тому такий метод зниження оксидів азоту отримав назву 

спалювання палив з контрольованим хімічним недопалом. 

Для ефективного застосування методу спалювання необхідно провести ущільнення 

топки, перевірку штатних приладів, усунути перекоси в паливоповітряних трактах. 

Далі можна проводити режимно-налагоджувальні випробування, в ході яких 

визначаються значення критичних, допустимих робочих і оптимальних надлишків повітря на 

різних навантаженнях, розробляються режимні карти котлів. 

Для ефективного впровадження режимів з помірним контрольованим недопалом 

необхідна організація безперервного аналізу складу димових газів одночасно в режимному (за 

поворотною камерою) і контрольному (за повітряпідігрівачем) перетинах газового тракту 

котла (контроль концентрацій О2 і СО). Оскільки утворення оксидів азоту практично повністю 

завершується в топковій камері і далі по газовому тракту їх масова витрата і концентрація 

практично не змінюються, тому контроль вмісту NOх може бути організований в будь-якому 

із зазначених перетинів газового тракту, де забезпечується найбільша наочність результатів. 

При беззаперечній ефективності режимно-налагоджувальних заходів, необхідно 

розуміти, що гарантоване досягнення вимог нормативів ЄС по викидах оксидів азоту шляхом 

впровадження лише таких заходів зазвичай маловірогідно.  

 

2. Скорочення викидів оксидів азоту шляхом впровадження первинних методів 

Серед первинних методів найбільше практичне впровадження отримали методи 

ступеневого спалювання та введення газів рециркуляції, а також їх комбінації, шляхом 

побудови додаткових систем або шляхом спільної реалізації цих методів у пальникових 

пристроях.  

Технічні рішення щодо зниження викидів оксидів азоту котлами ПТВМ-50 та ПТВМ-

100, що пропонуються відомими виробниками пальникових пристроїв, дозволяють досягти 

необхідного рівня викидів NOx у відповідності до вимог Директиви 2010/75/ЄС, як з 

використанням газів рециркуляції так і без нього, однак, як правило, це комплексні рішення 

з реконструкцією всього котлоагрегату, а їх вартість співрозмірна з вартістю капітального 

ремонту котла. Крім того, застосування пальників Low-NOXBurners, які пропонуються 

закордонними компаніями-розробниками, не має репрезентативного досвіду впровадження 

на котлах типів ПТВМ-50 та    ПТВМ-100, та вимагає оснащення сучасними дорогими 

системами контролю. Тому встановлення таких пальників на котлах ПТВМ, застарілих 

морально та фізично, навряд чи є доцільним та не гарантує досягнення заявлених 

виробником цих пальників рівнів викидів забруднюючих речовин на кожному окремому 

котлі з урахуванням умов його роботи. 

Більш доцільним можна вважати використання існуючого досвіду та нових розробок 

вітчизняних науковців саме для котлів типу ПТВМ. 

З результатів аналізу технічних і екологічних параметрів роботи котлів КП 

«Теплопостачання міста Одеси» та можливостей застосування первинних методів скорочення 

викидів оксидів азоту цими котлами, проведеного в процесі виконання цієї роботи, можна 

зробити висновок, що досягнення вимог Директиви 2010/75/ЄС цими котлами реально 

можливе з застосуванням комбінації методів ступеневого спалювання та введення газів 
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рециркуляції, або для деяких котлів навіть з застосуванням лише одного з них – ступеневого 

спалювання як менш витратного. Для інших котлів потрібно буде застосовувати комбінацію 

цих двох методів.  

 

2.1. Ступеневе спалювання як захід зниження викидів оксидів азоту 

котлоагрегатами 

Методи ступеневого (нестехіометричного) спалювання природного газу можна 

розділити на: 

1. Ступеневе (нестехіометричне) спалювання палива в різних зонах топкових камер 

котлів з різним коефіцієнтом надлишку повітря, або різним впливом методів зниження NOX 

(рециркуляція, ступеневе згорання).  

2. Використання пальників багатостадійного спалювання. 

 

В роботах Інституту газу НАНУ4, МЕІ56 та інших було показано, що ступеневе 

спалювання газу і мазуту практично не вимагає додаткових експлуатаційних витрат, але 

потребує досліджень та розробок стосовно конкретних типів котлів. Результати досліджень 

двоступеневого спалювання різних палив, які були виконані в США, довели значну 

ефективність ступеневого (нестехіометричного) спалювання7. 

Ступеневе спалювання палива в різних зонах найчастіше застосовують при 

багаторядному розміщенні пальників. Найпростішою схемою є така, де пальники нижнього 

ярусу працюють з коефіцієнтом надлишку повітря α1 < 1,0 (наприклад, з α1 = 0,90), а верхнього 

– з α2 > 1,0 (наприклад, з α1 = 1,15). Дослідження цих методів та їх технічна реалізація були 

розпочаті Інститутом газу НАНУ ще в 1960…70-х роках і отримали широке застосування у 

водогрійних котлах великої потужності (понад 58 МВт).  

При двоступеневому спалюванні газу та коефіцієнті надлишку повітря за топкою котла 

α1 = 1,04…1,06 досягнуто зниження концентрації NOx на 50%. 

В котлах ПТВМ-100 з розташуванням фронтальних пальників по протилежним стінкам 

топкової камери у два яруси, та відповідно можливістю реалізації ступеневого спалювання 

палива, додатковою можливістю збільшення ефективності цього заходу є встановлення в 

холодну воронку котла додаткового подового пальника, з утворенням третього ярусу 

пальникових пристроїв.  

Реконструкція котлів ПТВМ з встановленням в холодну воронку додаткових подових 

пальників є найбільш дешевим та ефективним способом підвищення техніко-економічних і 

екологічних показників котлів ПТВМ, з підвищенням теплосприймання холодної воронки за 

рахунок її кращого обігріву.  Додаткові потужні подові пальники (рис.Д2.8-1) мають кращі 

екологічні показники відносно пальників типів МГМГ та навіть ГДС. Причому при 

встановленні в поду подових пальників змінюється аеродинаміка в топці таким чином, що 

факели діючих пальників підсмоктують палаючі продукти згоряння у зони горіння своїх 

факелів, що створює баласт в зоні високих температур та призводить до зменшення утворення 

оксидів азоту штатними пальниками (для пальників МГМГ зниження утворення оксидів азоту 

                                         
4 Сигал И.Я. Защита воздушного бассейна при сжигании топлива. – Л.: Недра, 1977. – 141 с. 
5 Росляков П.В., Закиров И.А. Нестехеометрическое сжигание природного газа и мазута на тепловых 

электростанциях: Изд. МЭИ. 2000. – 135 с.   
6 Росляков П.В., Егорова Л.Е., Ионкин И.Л. Технологические мероприятия по снижению вредных выбросов ТЄС 

в атмосферу. – М.: МЭИ, 2001. – 50с. 
7 4. Kildsig F., Morsing P. N02-emission auskes selanlagen // VGB Kraftwerkstechn. 1991.- Vol. 7, №6.- P. 592-593. 
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сягає більше 30 %, для пальників ГДС - менше). Також при роботі подових пальників 

утворюється дві потужних зони рециркуляції в нижній частині топки котла, які відхиляють осі 

факелів штатних пальників донизу, таким чином віддаляючи зони максимальних температур 

від першого конвективного пакету. 

 

  
а) 

 
б) 

 
в) 

а, б – схематичне зображення та фотографія встановлення додаткового подового 

щілинного пальника в котлі ПТВМ-100;  

в – схема розташування пальників в котлі ПТВМ-50: 

1 – штатні пальникові пристрої МГМГ-6 (або ГДС-50) нижнього та верхнього ярусу;  

2 – додаткові подові пальники 

Рис. Д 2.8-1   Варіант реконструкції котлів ПТВМ з встановленням в холодну воронку 

додаткових подових пальників  

 

Якщо котел ПТВМ експлуатується в основному на номінальному та середніх 

навантаженнях, то більш раціональною схемою буде застосування одного повітряного коробу 

для подових пальників, або навіть застосування одного колектору, тобто отримання пальника 

подвоєної потужності. Але при цьому треба використати більш жаростійкі сталі для 

колектора, оскільки при такій його довжині він може від нагріву деформуватися. Крім того, 

необхідно для такого колектора пальника установити з обох його кінців компенсатори, які 

дадуть йому можливість розширюватись під дією температури. Ще одна проблема 

одноколекторної схеми – це можливе підвищення коефіцієнту надлишку повітря для пальника 

до 1,07-1,09.  

Схема одноколекторного пальника з одним повітряним коробом для повітря зображена 

на рис. Д2.8-2. 
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1 - колектор щілинного подового пальника; 2 - пальниковий тунель подових пальників; 3 - 

підпальниковий лист для вирівнювання епюри повітря; 4 - повітряний короб; 5 – шибери для 

регулювання подачі повітря; 6 - штатні пальники котла  

Рис. Д2.8-2  Схема розміщення штатних та подового пальникового пристроїв  

 

Приклади впровадження подових пальникових пристроїв у котлах ПТВМ при закритому 

і напіввідкритому компонуванні наведені на рис. Д2.8-3:  

 
а) 

 
б) 

а) котел ПТВМ-50, закрите компонування котла – вентилятор в приміщенні під котлом (КП 

„Житомиртеплокомуненерго”); 

б) котел ПТВМ-100, напіввідкрите компонування котла – вентилятор розміщено поза 

приміщенням котельного цеху, а повітря подається по повітропроводу (Дарницька ТЕЦ) 

 

Рис. Д2.8-3   Розміщення вентиляторів подових щілинних пальників 
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Для котла ПТВМ-100 використовується пальник з довжиною вогневої частини 5,7 м, 

що дозволяє забезпечити рівномірний нагрів по глибині топкової камери котла. Витік газу 

здійснюється через 456 отворів Ø 3,5 мм.  

При зустрічному розташуванні пальників в котлах ПТВМ на бокових стінах топкової 

камери далекобійність факелу повинна складати не більше 0,5 – 0,7 ширини топки. Це 

обмеження довжини факелу призводить до зменшення одиничної потужності пальникового 

пристрою, або інших вимушених рішень для зменшення довжини факелу - збільшення 

діаметру амбразури пальника, застосування конічних амбразур, збільшення ступеня крутки 

вторинного повітря, та інших. В свою чергу вимушене вкорочення газового факелу призводить 

до виникнення проблеми збільшення оксидів азоту, оскільки тепловиділення відбувається в 

меншому об’ємі і можлива поява локальних високих температур, що призведе до значного 

збільшення NOx. 

Подове ж компонування пальників дозволяє помітно розтягти факел по висоті топкової 

камери, зменшити максимальні падаючі теплові потоки і понизити максимальну температуру 

труб топкових екранів. Таке розташування пальників забезпечує стабільність процесу горіння 

палива в широкому діапазоні зміни навантажень котла і невисокий рівень концентрацій 

оксидів азоту в продуктах згоряння. 

До переваг встановлення пальників на поду котла можна віднести зменшення локальних 

теплових потоків, можливість збільшення одиничної потужності пальникових пристроїв, 

покращення їх обслуговування під час експлуатації, тощо. Малий аеродинамічний опір 

подового щілинного пальника в багатьох випадках дозволяє працювати навіть без дуття.  

В результаті встановлення подового пальника теплосприймання холодної воронки 

значно покращується, воронка сприймає теплову енергію конвекцією та випромінюванням, та 

забезпечується рівномірне навантаження поверхонь нагріву котла. Відповідно температура 

вихідних газів знижується, і ККД підвищується.  

Коли навантаження котлів зменшується до 10..20 % номінального, в експлуатації може 

знаходитись тільки додатковий подовий пальник, який може забезпечувати стабільну роботу 

котла на режимах зі зменшеним навантаженням. При цьому модернізована система 

регулювання коефіцієнту надлишку повітря, навіть на знижених режимах 5…20 % 

навантаження, дозволить працювати з коефіцієнтом надлишку повітр

тому що у домодернізаційному варіанті значення цього коефіцієнту в експлуатаційних 

 

Маловитратна модернізація котлів ПТВМ з встановленням додаткових подових 

пальників (потужністю 20% номінальної потужності котла) дозволяє знизити температури на 

виході з топки за рахунок підвищення ефективності використання поверхонь нагріву в 

нижній частині топки (близько 15%). Ефективна площа поверхні нагріву модернізованого 

котла суттєво збільшується.  

Під час роботи додаткового подового пальника разом з основними пальниками, 

аеродинамічна вісь основних пальників відхиляється вниз (встановлено експериментально в 

Інституті газу НАНУ по трекам частинок сажі). Таким чином, хвостова частина факелів 

віддаляється від конвективного пакету, що сприяє зниженню температур у цій зоні та 

підвищенню ресурсу і екологічних характеристик котла.  

Схеми розвитку факелів в топці котла ПТВМ-100 наведені на рис. Д2.8-4. 
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  а)          б)           в) 

а – заводських пальників; б - заводських пальників і додаткового подового пальника;     

в) тільки подових пальників 

Рис.Д2.8-4  Розвиток факелів пальників в топці котла ПТВМ-100 

 

Теплова нерівномірність газового поля у вихідному перетині топки при подовому 

компонуванні пальникових пристроїв не перевищує 12% по ширині газоходу, що цілком 

припустимо. Середня температура на вході в конвективні пакети на 30-100 К менше у 

порівнянні з використанням тільки вихрових пальників, розміщених на бокових стінах топки. 

Випробування подових пальників в лабораторних та промислових умовах показали 

відносно низький рівень виходу оксидів азоту при використанні подового щілинного пальника 

в порівнянні з вихровими пальниками такої ж потужності. В подових пальниках 

температурний рівень в зоні горіння дещо менше в порівнянні з фронтовими вихровими 

пальниками в зв’язку з тим, що факел подового щілинного пальника на початкових ділянках 

складається з багатьох факелів струменів газу, тобто факел «розтягується» по ширині топки; 

полум’я стабілізоване на поверхні щілини каналу, стінка якого має температуру нижчу за 

температуру факелу (діапазон температур щілинах пальників, що спостерігався на 

промислових пальниках модернізованих котлів 900°С - 1100°С), а також за рахунок 

вторинного випромінювання поду. 

Така маловитратна модернізація котла ПТВМ-50 забезпечує підвищення ККД котла в 

середньому на 2%, подовжує термін експлуатації котла на 8 - 14 років, та забезпечує зниження 

викидів оксидів азоту до атмосфери на 30%. Орієнтовна окупність такої модернізації складає 

1,5 роки.   

Конструкція котлів ПТВМ-100 та ПТВМ-50, модернізованих з встановленням 

подових пальників, дозволяє застосувати механізм двостадійного спалювання природного 

газу шляхом подачі повітря в окремі пальники (ряди пальників) з нестачею повітря і в 

пальники, розташовані вище, з надлишком повітря, а також рециркуляцію газів. 

Комбінування значень надлишків подачі дуттьового повітря у подовому щілинному та 

фронтальних пальниках приводить до зниження викидів оксидів азоту, застосування 

рециркуляції газів дозволяє ще додатково їх знизити. 

Котли типу ПТВМ у заводській комплектації оснащені пальниками ГМ або МГМГ, в 

більш пізні роки в переважній більшості оснащені пальниками двостадійного спалювання 
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типу ГДС розробки Інституту газу НАН України, першого покоління, хоча й внаслідок 

відсутності належного регулювання перерозподілу повітряного потоку на первинний і 

вторинний, процес двостадійного спалювання в них реалізується недостатньо.  

Заводський пальниковий пристрій ГДС-100 для котлоагрегатів ПТВМ-100 показаний 

на рис.Д 2.8-5.  

Пальники двостадійного горіння ГДС добре зарекомендували себе в експлуатації. 

Застосування їх дозволило знизити концентрацію оксидів азоту на номінальному режимі при 

збереженні (чи навіть невеликому збільшенні) ККД котла, підвищенні надійності і терміну 

експлуатації амбразур та пальникових пристроїв в цілому.  

 
1 - коліно повітропроводу; 2 - патрубок для мазутної форсунки; 3 - лопатковий 

апарат, що закручує; 4 - осьова труба для подачі вторинного повітря; 5 - газова 

камера, 6 -  вічко; 7 - патрубок для охолодження ЗЗУ (запальний пристрій) 

 

Рис. Д2.8-5  Пальник двостадійного спалювання газу з заводською газовою камерою 

 

При розробленні пальники типу ГДС повністю відповідали техніко-економічним та 

екологічним показникам свого часу, однак вони не відповідають нормативам прийнятої 

значно пізніше Директиви 2010/75/ЄС .  

Основними недоліками таких пальників є:  

- неможливість підвищення кількості вторинного повітря для зниження NOx (кількість 

вторинного повітря обмежена 20%); 

- відсутність можливості регулювання співвідношення первинного і вторинного 

повітря;  

- обмежена відносна відстань введення вторинного повітря, яка була розрахована з 

точки зору непрогорання труби вторинного повітря, що виготовлювалась, як правило, 

зі звичайних сталей; 
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- неможливість регулювання лопаткового апарату пальника. 

Хоча пальники типу ГДС першого покоління не завжди забезпечують досягнення рівня 

вимог Директиви 2010/75/ЄС, але вони мають значний модернізаційний потенціал, зокрема 

щодо збільшення кількості вторинного повітря та збільшенні відстані його введення, тощо.   

Проведені в Інституті газу НАНУ експериментальні дослідження дозволяють зробити 

висновок про можливість досягнення показників Директиви 2010/75/ЄС при реконструкції 

пальників типу ГДС-100 для котлоагрегату ПТВМ-100 зі збільшенням кількості вторинного 

повітря та збільшенні відстані його введення, а також реконструкції лопаткового апарату з 

регульованим ступенем крутки. 

Реконструкцію пальників стадійного спалювання типу ГДС першого покоління (а 

також заводських пальників ГМ) в пальники удосконаленого стадійного спалювання ГДС-

LNB з можливістю досягнення європейських нормативів щодо викидів NOx можна вважати 

найбільш технічно оптимальним та економічно доцільним заходом зниження викидів 

оксидів азоту котлами ПТВМ-50 та ПТВМ-100.   

Основні цілі реконструкції пальників котлоагрегатів ПТВМ-50 і ПТВМ-100  

КП  «ТМО»: 

1. Зниження викидів оксидів азоту (NOx) котлоагрегатом до менш ніж 100 мг/м3 та 

монооксиду вуглецю (CO) до менш ніж 100 мг/нм3, при 3 % О2.  

2. Забезпечення потрібної теплопродуктивності котлоагрегату після реконструкції, 

визначеної з умов потреб його використання. 

3. Реконструкція пальників (встановлення нових) в існуючих амбразурах без 

перепроектування топкових екранів та топки котла.  

4. Максимальне здешевлення реконструкції котлоагрегату за рахунок максимального 

використання обладнання, що відноситься до існуючих пальникових пристроїв 

(дуттьових вентиляторів, шиберів, тощо).  

Основні напрямки удосконалення пальників типу ГДС для котлів ПТВМ за схемою їх 

розробника (Інституту газу НАН України) – це збільшення ступеня стадійності спалювання 

(перерозподіл первинного та вторинного повітря і зміна місця його введення) та зміна 

геометрії закручуючого апарату (регульований ступінь крутки повітря). Проведення 

реконструкції котлоагрегату ПТВМ не потребується, пальники встановлюються в існуючі 

амбразури (або проводиться реконструкція існуючих). Заявлений рівень викидів оксидів 

азоту - до 100 мг/нм3 при 3% О2. 

Удосконалений пальник ГДС-LNB (Low-NOXBurner) є пальником повного 

двостадійного горіння з низьким виходом NOX, який здатний забезпечити виконання 

нормативів Директиви 2010/75/ЄС щодо викиду оксидів азоту до атмосфери NOx ≤ 100 мг/нм3 

при СО ≤ 100 мг/нм3.  

Пальники типу ГДС-LNB призначені для спалювання природного газу в парових та 

водогрійних котлах, передбачена можливість спалювання також топкового мазуту М40-100 

(але спалювання мазуту не двостадійне). Допускається короткочасне спільне спалювання цих 

видів палив при переході з одного виду палива на інший. 

Пальник сконструйовано з підведенням повітря двома співвісними каналами і 

можливістю виконання з регульованою закруткою первинного повітря. Вторинне повітря 

подається незакрученим потоком за зоною високих температур. 

Принципова конструкція удосконаленого пальника ГДС-LNB (Low-NOXBurner) 

показана на рис. Д2.8-6.  
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1 - канал первинного повітря; 2 - канал вторинного незакрученого повітря;  

3 - газова камера; 4 - лопатковий апарат; 5 - місце для встановлення мазутної 

форсунки; 6 - оглядове вікно; 7 – шибер регулювання частки первинного повітря; 

8 – шибер регулювання частки вторинного повітря 

Рис. Д2.8-6 – Принципова конструкція пальника двостадійного спалювання газу ГДС-LNB 

 

Пальник ГДС-LNB є глибокою модернізацією пальника ГДС з метою додаткового 

зниження викидів оксидів азоту. В пальнику реалізоване повне двостадійне горіння. 

Конструкція пальника дозволяє підведення повітря двома співвісними каналами, з 

можливістю виконання з регульованою закруткою первинного повітря. Вторинне повітря 

подається незакрученим потоком за зоною високих температур.  

Конструктив пальника забезпечує можливості: 

- регулювання витрат первинного і вторинного повітря;  

- зміни місця розташування каналу вторинного повітря (можливість подачі прямого 

струменя вторинного повітря за зоною максимальних температур); 

- регулювання кута нахилу лопаток закрутки первинного повітря. 

Пальники типу ГДС-LNB можуть бути виготовлені потужністю від 5 до 40 МВт, з лівим 

і правим напрямком обертання повітря. Пальник призначений для горизонтального 

розташування (вісь пальника перпендикулярна вертикальній вісі топки). 

Основні технічні характеристики пальників ГДС-LNB: 

1. Одинична потужність від 5 до 40 МВт. 

2. Коефіцієнт надлишку повітря – 1,03…1,1. 

3. Коефіцієнт робочого регулювання пальника – 3. 

4. При спалюванні природного газу, концентрація оксидів азоту (NOx) в продуктах 

згоряння не більше 100 мг/м3, монооксиду вуглецю (СО) ≤ 100 мг/м3, (при О2 = 3%)*. 

* На концентрацію NOx і СО може впливати конфігурація камери згоряння 

котлоагрегату, куди встановлюються пальники. 

У порівнянні з існуючими пальниками спалювання природного газу в котлах ПТВМ 

типів ГДС та ГМ, пальник ГДС-LNB забезпечує при спалюванні природного газу (3% О2): 

-  зниження масової концентрації NOX   до рівня ≤ 100 мг/нм3; 

-  зниження масової концентрації СО до рівня ≤ 100 мг/нм3; 

-  збільшення терміну служби топкових екранів на 6…8 років. 
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Існуючі пальники ГДС (ГМ) котлів ПТВМ-50 та ПТВМ-100 КП «ТМО» можуть бути 

реконструйовані в нові пальники ГДС-LNB з можливим, залежно від стану обладнання, 

використанням існуючої запірно-регулюючої арматури, газових камер, коробів для повітря і 

вентиляторів, тощо.  

Фронтальні пальники котлів ПТВМ-50 та ПТВМ-100 розташовані опозитно на 

протилежних стінках топкових камер. Осьові лінії факелів пальників при такому розташуванні 

зустрічаються в центральній області топкової камери, що приводить до утворення зон з 

підвищеними локальними температурами, і сприяє утворенню оксидів азоту.  

Уникнення зустрічного розташування факелів пальників сприяє зниженню викидів 

оксидів азоту. Максимальний ефект зі зниження утворення оксидів азоту досягається при 

розміщенні всіх пальників по одній стінці котла, але при цьому можливе погіршення 

гідродинамічного режиму котла, виникнення температурних перекосів теплоносія у екранних 

трубах, тощо, що може призводити до зниження ефективності та скорочення строку служби 

котла. При такій реконструкції необхідні спеціальні випробування та налагодження роботи 

пальників та котла в цілому 

Крім того, при розміщенні пальників по одній стороні котла, з метою захисту топкових 

екранів потрібно зменшити ступінь крутки первинного повітря, а також здійснити 

торкретування екранів в районі амбразури пальника. Найбільш раціональним є вирізання 

існуючих петель під амбразури пальників і вварювання прямих труб екранів, але такий варіант 

може потребувати розроблення окремого проекту і його погодження, що приведе до 

збільшення витрат на реконструкцію. 

З огляду на вищезазначене, можна вважати доцільним розташування пальників по обох 

стінках котла, але експлуатувати пальники у «шаховому» порядку, з максимально можливим 

обмеженням зустрічі їх факелів.   

Слід відзначити, що ефективність методу двоступеневого спалювання істотно залежить 

від технічного стану котла. Так, при зменшенні присосів холодного повітря в топку котла, 

придушення утворення оксидів азоту за інших рівних умов зростає. Тому переобладнання 

котла на ступеневе спалювання повинно супроводжуватись попереднім ущільненням топки з 

метою зниження експлуатаційного надлишку повітря, а також перевіркою рівномірності 

роздачі палива і повітря до пальників. Після реконструкції необхідне проведення 

режимноналагоджувальних випробувань котла і розроблення нових режимних карт.  

 

2.2. Застосування методу рециркуляції продуктів згорання для зниження викидів 

оксидів азоту котлоагрегатами 

На цей час рециркуляція димових газів в топкову камеру широко застосовується в 

котлах великої потужності з метою зниження викидів оксидів азоту, а також для захисту 

перших конвективних поверхонь від перегрівання.  

Система рециркуляції димових газів не є готовим покупним виробом. Схема 

застосування методу рециркуляції димових газів залежить від конкретного типу котла, а шлях 

його практичної реалізації визначається також особливостями конструкції котла в кожному 

випадку; виготовлення такої системи проводиться зазвичай оператором котла власними 

силами або за участю фахової монтажної організації. Тому основні особливості впровадження 

методу рециркуляції продуктів згорання розглянуті нижче більш детально.  

Вплив рециркуляції на вихід оксидів азоту зумовлений дією декількох факторів, в 

першу чергу зниженням максимальної температури в зоні горіння через розбавлення 
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охолодженими продуктами згоряння, та зниженням концентрацій реагуючих речовин через 

розбавлення продуктами згоряння. 

Коефіцієнт (ступінь) рециркуляції визначається по відношенню об’єму газів 

рециркуляції до об’єму димових газів за місцем відбору: 

100

дг
G

rG
r , %  

де: Gr, м
3/с– об'ємна витрата газів рециркуляції;  

      Gдг, м
3/с – об’ємна витрата димових газів за місцем відбору.  

 

При введенні газів рециркуляції збільшується обсяг газів і знижується теоретична 

адіабатна і фактична температура в зоні горіння (рис. Д2.8-7).  

 

Рис. Д2.8-7  Зниження адіабатної температури (Ta) в топковій камері в залежності від 

ступеня рециркуляції r  

(паливо – природний газ з Qн
р=36223 кДж/нм3, холодне повітря 273 К, 

 гази рециркуляції 673 К, α=1,05) 

При рециркуляції 30…50 % димових газів у дуттьове повітря ККД котлоагрегату 

зменшується в залежності від навантаження, рециркуляція підвищує температуру вихідних 

газів, та відповідно знижується ККД котлоагрегату, по мірі зростання навантаження 

котлоагрегату втрати енергії відносно його ККД зменшуються.  

Ефективність методу рециркуляції для зниження утворення NOx при однаковому її 

ступені r тим більше, чим вище температура в зоні горіння. Вона знижується при: 

а) зменшенні навантаження котла; 

б) збільшенні коефіцієнта надлишку повітря; 

в) зменшенні температури горіння палива; 

г) підвищенні вмісту азотовмісних сполук у паливі; 

д) зменшенні температури дуттьового повітря. 

Для практичного застосування зазвичай вибирається ступінь рециркуляції в діапазоні                  

r = 15…20%, в межах якого досягається найбільш виражений ефект.  

В той же час, при максимальному навантаженні котлів коефіцієнт рециркуляції часто 

знижують до 2…3% на природному газі і 8…10% на мазуті, головним чином через 

перевантаження тяго-дуттьових пристроїв. Це, відповідно, призводить до зростання викиду 

оксидів азоту на максимальному навантаженні. Тому важливим питанням є пошук методів 
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збільшення впливу газів рециркуляції на утворення і викид оксидів азоту, щоб була 

можливість істотно знизити концентрації NOx при порівняно невеликих кількостях газів 

рециркуляції.  

Зазвичай димові гази з температурою 300…400 °С відбираються перед 

повітряпідігрівачем, і спеціальним рециркуляційним димососом подаються в топкову камеру. 

При цьому умови введення можуть бути різними. 

Так, в перші роки застосування цього методу димові гази подавали через канали в поду 

топки, через шліци під пальниками, через кільцевий канал навколо пальника або ж у 

повітропровід. Пізніше гази рециркуляції в більшості котлів стали подавати в дуттьове 

повітря. При цьому більш ефективна з точки зору зниження температури в топковій камері, 

що впливає і на утворення NOx, і на подовження ресурсу, є не внутрішня рециркуляція гарячих 

топкових газів в пальник, а зовнішня рециркуляція попередньо охолоджених газів із хвостової 

частини котла в дуттьове повітря. Так, наприклад, при подачі газів рециркуляції з 

температурою 300 °С в ядро факела в кількості 20% від об'єму повітря, що надходить на 

горіння, максимальна температура факела знижується зазвичай на 120…130 °С. 

З точки зору максимального зниження температури в топковій камері – краще працює 

рециркуляція димових газів в дуттьове повітря, а з точки зору максимального зниження 

оксидів азоту на 1% газів рециркуляції – баластування палива.  

При подачі газів рециркуляції в природний газ зниження виходу оксидів азоту 

становить 4,5…6% на 1% рециркуляції, що приблизно в 2 рази вище, ніж при подачі газів 

рециркуляції в дуттьове повітря (табл. Д2.8-1). 

Таблиця Д2.8-1  Порівняння ефективності способів подачі газів рециркуляції в топку котла 

Спосіб подачі газів рециркуляції 

в топку 

Зниження утворення оксидів 

азоту на 1% газів рециркуляції,  

А*, % 

В паливо 4,5…6,0 

В первинне повітря 3,0…3,5 

В загальний канал дуттьового повітря 2,5…3,0 

По кільцевому каналу навкруги пальника 1,2…1,5 

Через шліци напроти нижнього ярусу пальників 1,0 

Через шліци під пальниками 0,8…1,0 

Через шліци на споді топки 0,2 

*А характеризує усереднене питоме зниження (в % на 1% r) при рециркуляції продуктів 

згоряння. 

 

При організації процесу рециркуляції слід враховувати [1]: 

а) наявність запасу продуктивності вентилятора і димососа (бажано мати запас не менш 

як 40%). 

б) вміст кисню в суміші “повітря + гази рециркуляції” (О2
𝑚𝑎𝑥). 

Практична реалізація подачі рециркуляційних газів у пальники може бути виконана 

двома способами:  

1 – за допомогою спеціального додаткового димососа рециркулюючих газів (ДРГ), що 

спричиняє додаткову витрату електроенергії, і відповідно додатково збільшує втрату ККД 

котлоагрегату, (рис. Д2.8-8 а). Використовується при відсутності або недостатній потужності 

існуючих тяго-дуттьових пристроїв;  
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2 – без застосування рециркуляційного димососа (саморециркуляцією), що ще більше 

збільшує навантаження на дуттьовий вентилятор та димосос (витрати електроенергії на 

транспортування рециркуляційних газів в 1,2…1,5 рази вищі саме при саморециркуляції), але 

не потребує купівлі, встановлення та експлуатації ДРГ та виготовлення значної по довжині 

системи коробів для димових газів; однак ефективність роботи такої схеми нижча                      

(рис. Д2.8-8 б).  

За першим способом (рис. Д2.8-8 а) припускається відбір газів на рециркуляцію з 

газоходу перед регенеративним повітропідігрівником (для водогрійних котлів відбір газів 

здійснюють за димососом) і введення їх в короб гарячого повітря перед пальниками. 

Транспортування відібраних на рециркуляцію продуктів згоряння відбувається за допомогою 

спеціальних димососів рециркулюючих газів (ДРГ), що дозволяє гнучко регулювати ступінь 

рециркуляції продуктів згоряння в діапазоні від 0 до 20…25 % в залежності від навантаження 

котла та виду палива. Така схема організації рециркуляції характеризується протяжними 

газоходами рециркуляції, та відсутністю додаткових навантажень на основні дуттьові 

вентилятори і димососи. 

 

 
(а)                                                                  (б) 

а) за допомогою рециркуляційного димососа; б) саморециркуляцією; 

1 – повітря; 2 – суміш повітря і димових газів; 3 – пальників пристрій; 4 – димосос;  

5 – вентилятор; 6 – димові гази; 7 – димосос рециркулюючих газів (ДРГ); 8 – шибер 

Рис. Д2.8-8  Спосіб організації рециркуляції димових газів 

 в дуттьове повітря 

 

Саморециркуляція (рис. Д2.8-8 б) можлива лише у випадку, коли продуктивність тяго-

дуттьового устаткування достатня для забезпечення роботи котла з рециркуляцією продуктів 

згорання на максимальних навантаженнях. В іншому випадку необхідно провести заміну 

димососів і вентиляторів на потужніші, якщо це економічно доцільно. Рециркуляційні гази на 

відрізку газохід – дуттьовий вентилятор рухаються за рахунок різниці тиску між нагнітанням 

димососу і всмоктуванням дуттьового вентилятора. Димові гази поступають у потік повітря 

перед вентилятором, за рахунок чого забезпечується їх інтенсивне перемішування з повітрям 

до надходження в пальники. Зменшується, у більшості випадків, обсяг робіт по спорудженню 

коробів для рециркуляційних газів. Для спорудження системи саморециркуляції капітальні 

витрати становлять близько 0,2 % від вартості основного обладнання, проти 0,5…5,0 % при 

спорудженні на котлі системи рециркуляції з застосуванням ДРГ та виготовленням протяжної 

системи коробів. При саморециркуляції використовуються більш охолоджені димові гази, ніж 

Схема теплопостачання м. Одеси до 2030 року 547



при відборі за допомогою рециркуляційних димососів, що при однаковому ступені 

рециркуляції дозволяє більш інтенсивно зменшити температуру горіння. Однак при 

саморециркуляції з’являється небезпека корозії металевих частин вентилятора, пальникового 

обладнання та коробів підводу рециркуляційних газів, особливо при спалюванні палив, що 

містять сірку.  

Встановлення спеціального ДРГ потребує додаткових площ та суттєвих витрат на 

електроенергію та обслуговування, які повинні бути враховані. Для котлів, не обладнаних 

ДРГ, була випробувана низкою організацій та одержала позитивну оцінку система 

рециркуляції газів шляхом подачі їх на всмоктуючий патрубок дуттьового вентилятора. Однак 

необхідно правильно спрофілювати регулюючий шибер для димових газів. Такі системи 

рециркуляції вже апробовані Інститутом газу НАНУ, ВТІ і МЕІ на низці котлів, вони дешевше 

встановлення ДРГ, перш за все, у зв’язку з відсутністю первинних витрат на ДРГ, та меншою 

довжиною газоходів (витрати на метал). Така схема може розглядатися як метод зниження 

температури в топковій камері та викиду NOx і подовження ресурсу котлів. 

До недоліків технології введення газів рециркуляції в зону горіння слід віднести 

зниження ККД котла (Δ ККД ≈ 0,03% на 1% рециркулюючих газів) через збільшення обсягів 

вихідних газів і підвищення температури відхідних газів за котлом, та збільшення витрати 

електроенергії на власні потреби (привід ДРГ).   

 

2.3. Можливість поєднання методів стадійного спалювання та рециркуляції 

димових газів у одному пальниковому пристрої 

 

Одним з нових ефективних способів зниження концентрацій оксидів азоту у димових 

газах є комбінація двох основних технологічних методів зниження утворення оксидів азоту – 

стадійного спалювання та рециркуляції продуктів згорання у топковий простір – у одному 

пальниковому пристрої.   

При цьому необхідно розуміти різницю між цією концепцією та так званими 

пальниками з рециркуляцією, в яких під терміном «рециркуляція» розуміється 

внутритопкова рециркуляція газів (продуктів часткового згоряння) з кінця факелу до його 

кореня, яка створюється за допомогою конструктивних елементів пальника (спеціального 

острішка або інших), а не зовнішня рециркуляція димових газів (продуктів згоряння, які 

спрямовуються до димової труби) у тракт подачі повітря (або природного газу) пальникового 

пристрою.   

За результатами досліджень, які були проведені в Інституті газу НАН України, було 

встановлено, що максимальний ефект для зменшення утворення шкідливих речовин при 

горінні газоподібного палива може бути досягнений за рахунок попередньої підготовки 

паливної суміші перед спалюванням. 

Так, було визначено, що оптимальним варіантом підготовки природного газу як палива 

є попереднє змішування природного газу з газами рециркуляції, з наступним спалюванням цієї 

суміші в топці котла. Така схема підготовки дозволяє за допомогою частково охолоджених 

димових газів, що подаються безпосередньо в зону підігріву палива перед фронтом полум’я, 

використовувати процес конверсії метану в паливо – суміш СО і Н2. При горінні такої суміші 

не утворюються вуглеводневі радикали СН, СН2, які вступають в реакцію з атмосферним 

азотом. Таким чином, досягається максимальний вплив на зниження утворення NОx.  

На рис. Д2.8-9 а представлена принципова конструкція пальника, що реалізує 

технологію подачі газів рециркуляції у паливо в самому пальниковому пристрої. Гази 
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рециркуляції подавались по кільцевому каналу між газовим колектором, розташованим на осі 

пальника, і повітряним потоком. Часткове перемішування їх з паливом здійснювалось в 

кореневій зоні газових струменів. У пальнику була передбачена можливість переміщення 

обичайки рециркуляційних газів уздовж осі. Крайні її положення відповідають граничному 

змішуванню баласту з повітрям чи з паливом. Розходження в ефективності зниження оксидів 

азоту для цих випадків складало 21% при r = 15%. 

 

 
а) 

 
б) 

 

1 – кільцевий канал (колектор) для природного газу; 2 – кільцевий канал для газів 

рециркуляції; 3 – лопатковий апарат для закручування повітря; 4 – газові сопла 

Рис. Д2.8-9  Принципова схема досліджуваних пальників 

 

Подача газів рециркуляції в паливо спроможна спричинити зниження масових 

концентрацій викидів оксидів азоту до 50 – 70 мг/ м3, оскільки попереднє перемішування 

газів рециркуляції з паливом сприяє зниженню утворення не тільки «термічних», але й 

«швидких» оксидів азоту. Однак вона потребує набагато складнішого обладнання та 

автоматики і вимагає повної заміни пальникових пристроїв. У зв’язку з цим в якості 

заходу, що не потребує значних капітальних витрат, може бути обрана схема подачі газів 

рециркуляції в канал дуттьового повітря  (табл. Д2.8-2). При цьому задовольняння заданому 

рівню вимог щодо викидів NOx може бути досягнуте експериментальним підбором 

відповідного коефіцієнта рециркуляції димових газів (r) для кожного котла індивідуально. 

Можливість подачі газів рециркуляції в зону горіння передбачена в модифікації 

пальника ГДС-LNB-R. В цьому випадку основні елементи пальника ГДС-100-LNB 

залишаються ті ж самі, але в модифікації ГДС-100-LNB-R використовується інша камера 
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змішування, а за конвективною частиною котла ПТВМ-100 робиться врізка 2-х вертикальних 

газоходів, через які димові гази подають у пальники (див. схему на рис. Д2.8-10). При цьому 

необхідне розроблення проекту реконструкції котла, та додаткове встановлення димососу 

рециркуляції газів (ДРГ).   

Таблиця Д2.8-2  Порівняння схем подачі газів рециркуляції в дуттьове повітря 

Спосіб подачі газів 

рециркуляції в дуттьове 

повітря 

Переваги Недоліки 

Встановлення 

спеціального димососа 

рециркуляції (ДРГ) 

Не потрібен запас 

потужності димососа і 

вентилятора.  

Легко підтримувати 

пропорцію повітря – 

продукти рециркуляції 

Потрібні спеціальний димосос та 

площа для його розміщення. 

Димососи рециркуляції 

поставляються з усіма котлами 

потужністю більше 180 МВт 

Перепуск з димососа на 

вентилятор, 

"Саморециркуляція", 

можливо для котла 

ПТВМ-100 лише у 

випадку подачі газів в 

окрему димову трубу 

Не потрібне встановлення 

спеціального димососа, а 

значить, і площі для його 

розміщення 

Підвищення опору повітряного 

тракту. Необхідність в 

надлишкової потужності 

вентилятора та димососа. У 

вітчизняних котлах потужністю 

менше 180 МВт штатні 

димососи рециркуляції відсутні 

Впровадження системи рециркуляції вочевидь потребуватиме деяких 

конструктивних та планувальних змін обв’язки котлоагрегату; їх обсяг та суттєвість можуть 

бути оцінені після розроблення щонайменше передпроектних рішень щодо встановлення 

такої системи. 

Впровадження пальників, які дозволяють комбінувати стадійне спалювання 

природного газу з рециркуляцією продуктів спалення в зону горіння, можна вважати 

найбільш ефективним варіантом зниження викидів оксидів азоту котлом.  

1 – пальники ГДС-100-LNB-R, 2 – підвід дуттьового повітря, 3 – врізка 2-х каналів в 

димову трубу для відбору газів рециркуляції, 4 – димосос рециркуляції (ДРГ), 5 – 

канали газів рециркуляції до пальників 

Рис. Д2.8-10  Схема  організації подачі газів рециркуляції 
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Зведені рекомендації 

1. Заходи зі зниження викидів оксидів азоту рекомендується впроваджувати

поетапно, починаючи з найменш витратних, і далі, з урахуванням досягнутих

результатів, за необхідності – впроваджувати більш складні та дорогі.

Зокрема: 

- проведення режимно-налагоджувальних заходів;  

- маловитратне налагодження належного режиму двостадійного спалювання 

пальників типу ГДС; 

- впровадження первинних методів зниження утворення оксидів азоту, в першу 

чергу встановлення пальників удосконаленого стадійного спалювання зі 

зниженим виходом оксидів азоту «LowNOxBurners», наприклад типу ГДС-

LNB конструкції Інституту газу НАН України; 

- впровадження технології рециркуляції димових газів в топковий простір. 

Найбільш доцільним є впровадження первинних методів зниження утворення оксидів 

азоту, в першу чергу заміна існуючих пальників з встановленням пальників удосконаленого 

стадійного спалювання зі зниженим виходом оксидів азоту «LowNOxBurners». 
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