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ВСТУПНА ІНФОРМАЦІЯ 

В паспорті приведено опис та основні технічні характеристики пальників комбінованих промислових серії 

MD-GO, основні вимоги та правила їх безпечної експлуатації, рекомендації щодо вибору та монтажу. 

Модельний ряд пальників комбінованих промислових серії MD-GO представлено в 19 типорозмірах з 

номінальними тепловими потужностями від 0,3 до 75,0 МВт.  

Пальники комбіновані серії MD-GO можуть використовуватися на парових та водогрійних котлах, печах, 

теплогенераторах та сушильних установках будь-яких типів. Наш багаторічний досвід та гнучкий підхід до 

конструювання, виготовлення та комплектування пальників допоміжними елементами системи 

автоматичного регулювання та безпеки дозволяє легко адаптувати їх конструкцію для монтажу на будь-який 

об'єкт та інтегрувати в існуючі АСУ у відповідності до вимог та побажань Замовника. 

При розробці та виготовленні пальників ми намагаємось максимально врахувати всі побажання та потреби 

клієнта, щоб запропонувати оптимальний варіант для досягнення найкращого ефекту. Це стосується як 

рішень щодо конструкції та особливостей самого пальника, так і стосовно гнучкості його комплектації 

елементами автоматики регулювання та безпеки, вимог до програмного забезпечення тощо. 

Клієнтоорієнтований підхід НВП "ЕНСОЛ" до виробництва пальників в поєднанні з нашим постійним 

прагненням до технічного вдосконалення обладнання, представленого в основній частині паспорту, 

допускають можливість внесення змін до конструкції, технічних параметрів, зовнішнього вигляду та 

комплектації пальників без будь-яких додаткових повідомлень та зобов’язань з боку виробника. В той же 

час, технічна інформація, що стосується конкретної моделі пальника (технічна специфікація, детальний опис 

комплектації, креслення пальника з зазначеними габаритними та приєднувальними розмірами), яка 

приводиться в додатках до паспорту, є актуальною та в повній мірі відповідає характеристикам обладнання, 

що постачається. 

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ  

Пальники комбіновані промислові серії MD-GO, розроблені та виготовлені НВП "ЕНСОЛ" у відповідності до  

ТУ У 28.2-41905436-002:2018, відповідають вимогам Технічного регламенту приладів, що працюють на 

газоподібному паливі (ПКМУ від 24.09.2008 р. № 856), Технічного регламенту низьковольтного електричного 

обладнання (ПКМУ від 16.12.2015 р. № 1067), ДCТУ EN 676:2014, ДСТУ EN 60204-1:2015 (EN 60204-1:2006, 

А1:2009; АС:2010, IDT), що підтверджено Державним підприємством «Сертифікаційний випробувальний 

центр опалювального обладнання», м. Київ (сертифікат експертизи типу UA.TR.012.С.0171-18, протокол 

випробувань № 102/18 ВПлОВ від 08.06.2018 р. ВЦ ДП «СВЦОО» (№ 2Н122 від 16.07.2013 р.), висновок  

№ 83-Р/18 від 11.06.2018 р.) та визнані придатними до промислової експлуатації. 

Газоподібне паливо: природний газ за ДСТУ ISO 13686:2015 низького та середнього тиску (до 50 кПа), а також 

інші паливні гази. 

Рідке паливо: легкі та важкі види рідкого палива згідно Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних 

бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (ПКМУ від 01.08.2013 р. № 927)  

Напруга живлення блоку автоматичного керування та елементів системи автоматики управління та безпеки 

~ 220 В, 50 Гц, електродвигуна вентилятора (для блочних пальників) – трьохфазне (~ 380 В, 50 Гц). Вимоги до 

якості електроенергії у відповідності до ГОСТ 13109-97. 

Кліматичне виконання пальників УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.  
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БЕЗПЕКА 

Даний технічний паспорт призначено для спеціалістів, які знайомі з усіма аспектами (вибір, використання, 

установка та експлуатація) пальникових пристроїв та паливоспалюючого обладнання. Персонал, що працює 

з цими пальниками, повинен мати відповідну кваліфікацію та проходити періодичну перевірку знань 

(переатестацію). Спеціалісти повинні знати загальні принципи використання та експлуатації промислових 

пальників, керуватися вимогами цього паспорта, а також вимог та рекомендацій з експлуатації об'єкту, на 

яких встановлено пальник, спеціальних інструкцій, затверджених на підприємстві, що експлуатує пальник 

тощо.           

 

 НЕБЕЗПЕЧНО  
 

Всі паливоспалюючі пристрої здатні стати причиною пожежі або вибуху 
при порушенні умов експлуатації, неправильних установці та наладці, 
недостатньому контролю параметрів. Також завжди існує ймовірність 
розгерметизації газового тракту.  

Не відключайте будь-яку із систем безпеки – це може стати причиною 
пожежі або вибуху! 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ  
 

Деякі частини пальника можуть нагріватися в процесі експлуатації 
(приймайте відповідні запобіжні засоби, наближуючись до пальника) 

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ 

1. Налагоджування та експлуатація пальників (механічних та електричних частин) повинна здійснюватись 

під наглядом кваліфікованого персоналу, який має досвід роботи з вогнетехнічним обладнанням. 

2. Умови безпечної роботи при монтажі, наладці та експлуатації пальника повинні бути забезпечені 

підприємством-споживачем у відповідності з положенням даного паспорта, діючими вимогами «Правил 

безпеки систем газопостачання України», «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок 

споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», ГОСТ 21204-83, а також у 

відповідності з інструкціями, діючими на підприємстві. 

3. Обслуговуючому персоналу забороняється залишати без нагляду пальник, що працює, а також 

експлуатувати його за наявності несправностей. 

4. Схема газопостачання та виробнича інструкція з експлуатації, яка затверджена керівником 

підприємства, повинні бути вивішені на робочому місці. 

УВАГА! 

1. Перед розпалом пальника слід переконатися, що система автоматичного регулювання та безпеки, а 

також тягодуттєві машини працюють справно. При виявленні несправностей включати пальник забороняється.  

2. При запуску та при відключенні пальника (штатному або аварійному) обов’язковий візуальний контроль 

наявності полум’я в пальнику. 

3. Після відключення пальника з метою його захисту від перегріву необхідно забезпечити вентиляційну 

витрату повітря через пальник відповідно до вимог інструкцій з експлуатації обладнання, на якому 

встановлено пальник, але не менше 15 % від номінальної витрати повітря на пальник до повного 

охолодження топкової камери. 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАЛЬНИКИ СЕРІЇ MD-GO 

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИНЦИП РОБОТИ 

Пальники комбіновані промислові серії MD-GO призначені для роздільного або спільного спалювання 

газоподібного та рідкого палива при різних параметрах палива та окислювача на вході в пальник.  

Принцип роботи пальника базується на змішуванні струй паливного газу та потоку повітря з утворенням 

горючої суміші на фронті пілонів-стабілізаторів з заданими оптимальними параметрами, що забезпечує 

стабільне та ефективне горіння в широкому діапазоні регулювання теплової потужності. Комбіновані 

пальники серії MD-GO використовують систему стабілізації факела з використанням прямоточних 

стабілізаторів мікродифузійного типу. Стабілізатори можуть мати одну або дві внутрішні системи розподілу 

газу, які забезпечують кінетичне і дифузійне спалювання одночасно, а також мати пневматичні (парові) 

форсунки для розпилу рідкого палива, які створюють розвинуту зону зворотних течій для стабілізації 

рідкопаливного факелу. В залежності від потужності пальника сумарна кількість газових та комбінованих 

стабілізаторів може бути від 1 до 10, кількість форсунок – від 1 до 20. 

Комбіновані пальники серії MD-GO забезпечують стійке горіння в діапазоні теплової потужності від 10 (25) 

до 110 % при роботі на газоподібному (рідкому) паливі. Відсутність емісії CO гарантується при коефіцієнтах 

надлишку повітря 1,03…1,70. Завдяки повністю прозорому факелу досягається низька емісія NOx. 

В залежності від способу підведення повітря, пальники серії MD-GO випускаються в одному з двох виконань, 

схематично зображених на рис. 1. Загальний вигляд пальника комбінованого серії MD-GO з позначенням 

основних конструктивних елементів та комплектуючих показано на рис. 2.  

  

Рис. 1 – Варіанти виконання пальників комбінованих серії MD-GO  
в залежності від способу підведення повітря: 

а) пальник комбінований серії MD-GO  
з виносним дуттєвим вентилятором  
(комплектується аеродинамічним рукавом  
для підведення повітря) 

б) пальник комбінований блочний серії 
"MD-GO-…-B" (комплектується 
індивідуальним вентилятором, що 
приєднується безпосередньо до пальника) 
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Рис. 2 – Загальний вигляд пальника комбінованого серії MD-GO: 

1 – пілони-стабілізатори (газові, комбіновані); 2 – корпус пальника (з газовою коробкою); 3 – фланець фронтальний;  

4 – ніппелі статичного тиску газу та повного напору повітря (G¼"); 5 – регулятор витрати газу (поворотно-регулююча 

газова заслінка); 6 – автоматична газова клапанна група (включає 2 відсічних клапани, клапан запальника, клапан 

безпеки); 7 – датчик-реле тиску газу pmin (pmax – за додатковим замовленням); 8 – вентилятор (для блочних пальників) 

або поворотний аеродинамічний рукав для підведення повітря (для пальників з виносним дуттєвим вентилятором);  

9 – рампа рідкого палива (включає манометри, крани, зворотні клапани, лінію продувки паливної лінії); 10 – клапан е/м 

авт. дизельний; 11 – вікно візуального контролю полум'я; 12 - блок автоматичного керування серії БКП з блоком 

клемників; 13 – газовий електрозапальник (з кульовим краном, трансформатором розпалу). 

Елементи, які не показані на рис.: фотодатчик полум'я серії ФПУ (ультрафіолетовий), датчик-реле тиску повітря pmin, 

регулятор витрати повітря (повітряна заслінка) з електроприводом (використовується для пальників без 

перетворювача частоти приводу вентилятору; також можлива установка ручного приводу для управління 

повітряною заслінкою). 
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ПРИНЦИП МАРКУВАННЯ 

Структура умовного позначення моделей пальників комбінованих серії MD-GO: 

MD-GO - xxx - B - Txxx - (GAS)  

   
  

 
  

      

   
  

 
  

     GAS – умовне позначення специфічного газоподібного палива (для 

природного газу не заповнюється), наприклад: "LPG" – газова фаза 
пропан-бутанової суміші, "SG" – спеціальний газ (наприклад, біогаз, 
синтетичний, піролізний, коксодоменний газ тощо) – позначення 
використовується у випадках складного та неоднорідного хімічного 
складу газоподібного палива. Детальний хімічний склад газоподібного 
палива, яке позначено маркуванням "SG" приводиться в технічному 
паспорті пальника (в додатку).  

   
  

 
  

     

   
  

 
  

  T – пальник, розрахований на роботу з підігрітим повітрям, де "xxx" – номінальна 

температура повітря перед пальником (для пальників, розрахованих на роботу з 
непідігрітим повітрям (температура повітря менше 100 °C), поле не заповнюється); 

   
  

 
  

    

   
  

 
 

В – позначення блочного пальника  

(для пальників з виносним дуттєвим вентилятором поле не заповнюється) 

   
  

 
  

    

   
 

xxx – витрата природного газу або еквівалентна витрата в перерахунку на природний газ  

(при використанні інших газів) при номінальному тепловому навантаженні пальника, нм3/год 

   
  

 
  

    

 MD-GO – пальник промисловий комбінований серії MD-GO 

   
  

 
  

    

Приклади розшифровки умовного позначення пальників при замовленні та в іншій документації приведені 

в табл. 1. 
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Таблиця 1 – Приклади розшифровки умовного позначення пальників. 

№ 
Скорочена назва та умовне 

позначення моделі пальника 
Розшифровка умовного позначення моделі пальника 

1.  Пальник комбінований  
MD-GO-1600 

Пальник комбінований, розрахований на роботу на природному газі з 
номінальною витратою 1600 нм3/год та рідкому (дизельному) паливі, 
з виносним дуттєвим вентилятором, без підігріву повітря 

2.  Пальник комбінований 
блочний MD-GO-250-B 

Пальник комбінований блочний, розрахований на роботу на 
природному газі з номінальною витратою 250 нм3/год та рідкому 
(дизельному) паливі, з індивідуальним вентилятором (приєднаний до 
пальника), без підігріву повітря 

3.  Пальник комбінований 
блочний MD-GO-2500-T250 

Пальник комбінований, розрахований на роботу на природному газі 
з номінальною витратою 2500 нм3/год та рідкому (дизельному) 
паливі, з виносним дуттєвим вентилятором, з номінальною 
температурою повітря перед пальником 250°С 

4.  Пальник комбінований 
блочний MD-GO-320-B (LPG) 

Пальник комбінований блочний, розрахований на роботу на газовій 
фазі пропан-бутанової суміші (LPG) з номінальною еквівалентною 
витратою газу в перерахунку на природний газ на рівні 320 нм3/год та 
рідкому (дизельному) паливі, з індивідуальним вентилятором, без 
підігріву повітря 

5.  Пальник комбінований  
MD-GO-820-T200 (SG) 

Пальник комбінований, розрахований на роботу на специфічному 
газоподібному паливі, хімічний склад та фізичні властивості якого 
приводяться в технічному паспорті пальника (в додатку) з 
номінальною еквівалентною витратою газу в перерахунку на 
природний газ 820 нм3/год та рідкому (дизельному) паливі, з виносним 
дуттєвим вентилятором, з номінальною температурою повітря перед 
пальником 250°С 

Примітка: після назви моделі пальника рекомендується вказувати його номінальну теплову потужність 

(МВт), а також допускається посилання на номер ТУ, у відповідності до яких пальник виготовлено, наприклад:  

"Пальник комбінований MD-GO-250 (2.5 МВт) ТУ У 28.2-41905436-002:2018" 

ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТАЦІЙ 

Типовими варіантами комплектації пальників елементами автоматики регулювання та безпеки є "базовий" 

та "повний", зміст яких приведено в табл. 2. Комплектація конкретної моделі пальника залежить від вимог 

проекту (технічного завдання) та може відрізнятись від запропонованих типових наборів (погоджується на 

стадії замовлення та приводиться в додатку 2 до технічного паспорту пальника). 
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Таблиця 2 – Варіанти типових комплектацій пальників елементами автоматики регулювання та безпеки. 

№ Обладнання 
Варіант комплектації 

базовий повний 

1 ПАЛЬНИК КОМБІНОВАНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СЕРІЇ MD-GO 1 1 

2 СИСТЕМА РОЗПАЛУ ПАЛЬНИКА:   

2.1 електрозапальник газовий 1 1 

2.2 кран кульовий газовий  1 1 

2.3 трансформатор розпалу 1 1 

3а АЕРОДИНАМІЧНИЙ РУКАВ (для пальників з виносним вентилятором) 1 
1 

3б ВЕНТИЛЯТОР (для блочних пальників)  – 

4 ДАТЧИКИ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ:   

4.1 іонодатчик полум’я запальника (контрольний електрод) 1 1 

4.2а фотодатчик полум'я (ультрафіолетовий) ФПУ-2  – 
1 

4.2б іонодатчик полум’я (контрольний електрод) – 

4.3 датчик-реле тиску повітря Madas1 (min) – 1 

4.4 датчик-реле тиску газу Madas (min) – 1 

4.5 датчик-реле тиску газу Madas (max) – – 

4.6 датчик-реле тиску газу Madas (контроль герметичності клапанної групи)2 – 1 

4.7 датчик-реле тиску рідкого палива Mercoid (max) – 1 

4.8 датчик-реле тиску розпилювача Mercoid (min) – 1 

4.9 датчик-реле розрідження HK Instruments – – 

5 АВТОМАТИЧНА КЛАПАННА ГРУПА:   

5.1 клапан електромагнітний автоматичний відсічний (Madas або Термобрест) – 2 
5.2 клапан е/м автоматичний запальника DN15 Madas – 1 
5.3 клапан безпеки е/м авт. (нормально-відкритий) DN20 Madas2 – 1 
5.4 клапан е/м авт. дизельний DN15 ODE – 1 
5.5 клапан е/м дизельний лінії автоматичної продувки форсунок DN15 ODE – 1 

6 СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ:   

6.1 регулятор витрати газу (газова заслінка) з електроприводом Belimo серії A-SR – 1 
6.2а перетворювач частоти приводу дуттєвого вентилятору Delta Electronics – 

1 
6.2б повітряна заслінка з електроприводом Belimo серії A-SR – 
6.3 датчик тиску (4-20 мА) газу Aplisens – – 
6.4 датчик тиску (4-20 мА) повітря Aplisens – – 
6.5 датчик розрідження (4-20 мА) Aplisens – – 
6.6а датчик тиску пари (4-20 мА) Aplisens – – 
6.6б датчик температури (термометр опору) – – 
6.7 електросилова шафа (автоматичний вимикач, пускач, термореле приводу вентилятора)3 – 1 
6.8 додаткова клемна коробка на пальнику4 – – 
6.9 блок автоматичного керування серії БКП з блоком клемників5 – 1 

7 СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ:   

7.1 дизельний насос – 1 
7.2 компресор повітряний системи розпилу рідкого палива – 1 
7.3 манометр – 2 

Умовні позначення та примітки:  
0, 1, 2  – кількість одиниць обладнання, що постачається, шт.; 
– – елемент не входить в типовий комплект поставки, але доступний опціонально (за додатковим замовленням); 
1  – в таблиці приведені назви виробників комплектуючих (Madas, Belimo, Aplisens тощо), які використовуються за 
замовчанням (за погодженням із Замовником можуть використовуватись аналогічні комплектуючі інших виробників); 
2  – датчик-реле тиску для контролю герметичності клапанної групи (поз. 4.6), а також клапан безпеки е/м авт. (нормально-
відкритий) DN20 (поз. 5.3) постачаються для моделей MD-GO-150 та вище; 
3  – пускач та термореле приводу вентилятору постачаються тільки для блочних пальників у випадку, коли для 
регулювання витрати повітря не використовуються перетворювач частоти (поз. 6.2а); 
4  – додаткова клемна коробка на пальнику дублює клемну коробку блоку керування серії БКП та може бути додатково 
встановлена на пальнику у випадку, коли передбачається установка БКП на відстані більше 2 метрів від пальника (при відстані 
менше 2 м всі елементи автоматики, що розміщені на пальнику, підключаються безпосередньо до клемної коробки БКП) – 
призначена для зменшення обсягу електромонтажних робіт на об'єкті, пов'язаних з підключенням елементів автоматики до 
БКП в разі його віддаленої установки; 
5  – модель блоку керування серії БКП та вимоги до його програмного забезпечення погоджуються при замовленні. 
Примітка: позиції, позначені індексами "а" та "б" (наприклад, 4.2а та 4.2б), як правило, взаємно виключають одна одну. 
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ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Основні технічні характеристики пальників комбінованих серії MD-GO приведено в табл. 3. 

Таблиця 3 – Основні технічні характеристики пальників комбінованих серії MD-GO (можливі зміни). 
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MD-GO-30 0,06…0,3 

5 

+10% 

6…30 

3,0 
5,0 

0,6 
1,05 1,05…1,55 

20…40 

120 
3 

20 140 х 140 

MD-GO-50 0,1…0,5 10…50 

0,7 

23 150 х 150 

MD-GO-100 0,2…1,0 20…100 

1,03 1,03…1,60 

3 

25 184 х 184 

MD-GO-150 0,3…1,5 30…150 

160 

28 204 х 204 

MD-GO-200 0,4…2,0 40…200 

3,0 
10,0 

32 220 х 220 

MD-GO-250 0,5…2,5 50…250 35 236 х 236 

MD-GO-320 0,6…3,2 60…320 

4 

40 300 х 300 

MD-GO-400 0,8…4,0 80…400 50 314 х 314 

MD-GO-550 1,1…5,5 110…550 60 342 х 342 

MD-GO-820 1,5…8,2 150…820 
5,0 

10,0 
1,0 

180 

80 382 х 382 

MD-GO-1250 2,0…12,5 

6 

200…1250 5,0 
15,0 

1,2 

5 
100 452 х 452 

MD-GO-1600 2,5…16,0 250…1600 130 492 х 492 

MD-GO-2000 3,0…20,0 300…2000 10,0 
20,0 

200 
6 

145 532 х 532 

MD-GO-2500 4,0…25,0 400…2500 160 572 х 572 

MD-GO-3200 4,5…32,0 

7 

450…3200 15,0 
25,0 

1,3 180 646 х 646 

MD-GO-4200 6,0…42,0 600…4200 1,5 7 200 758 х 758 

MD-GO-5500 7,5…55,0 750…5500 
20; 30 

1,6 
240 

8 250 822 х 822 

MD-GO-7500 9,0…75,0 8 900…7500 2,0 10 350 928 х 928 

Примітки:   

1 – більше значення є номінальною тепловою потужністю пальника (робочий діапазон приведено для роботи на газоподібному 
паливі); коефіцієнт регулювання при роботі на легкому рідкому паливі (дизельному) – 4 (для важкого палива (мазута) – 2…3); 

2 – номінальне значення тиску газу в пальнику приведено для довідки та не враховує втрат тиску в його запірно-регулюючих 
органах (необхідне значення вхідного тиску газу перед клапанною групою пальника (якщо постачається разом з пальником), а 
також номінальне значення тиску газу в самому пальнику для конкретної моделі приводяться в додатку до технічного 
паспорта); 

3 – концентрація CO та NOx розраховується для сухих продуктів згоряння в перерахунку на альфа=1,0. 

Основні технічні характеристики пальників серії  MD-GO при роботі на рідкому паливі приведено в табл. 4. 
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Таблиця 4 – Основні технічні характеристики пальників комбінованих серії MD-GO при роботі на рідкому паливі. 

№ Характеристика Значення 

1.  Мінімальний коеф. надлишку повітря 1,15…1,25 

2.  Вхідний тиск палива, МПа 0,3…1,0 

3.  Тиск розпилюючого агенту, МПа 0,3…1,0 

4.  Тип розпилюючого агенту стиснене повітря, пара 

5.  Питома витрата розпилювача: 
- стиснене повітря, л/(хв·МВт) 
- пара, кг/(год·МВт) 

 
100…150 

30…50 

МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

Для частин пальників, які контактують з факелом, та фронтальних частин використовується сталь AISI 321. Для 

інших частин може використовуватись сталь марок AISI 321, 304, 430 або Ст. 3 з полімерним покриттям. 

ДОВЖИНА ФАКЕЛУ ТА РОЗМІРИ КАМЕРИ СПАЛЮВАННЯ 

Пальники комбіновані серії MD-GO при роботі на газоподібному паливі мають короткий прозорий факел, 

розміри якого залежать від моделі пальника та режиму роботи (потужності), характеристик процесу горіння, 

конфігурації камери згоряння. Орієнтовні значення довжини факелу приведено в табл. 5. 

Таблиця 5 – Орієнтовні значення довжини факелу при спалюванні природного газу  

(коеф. надлишку повітря 1,1). 

Пальник 
Довжина факелу,  

не більше, м 

Мінімальний еквівалентний 
діаметр камери спалювання, м 

MD-GO-30 0,5 0,3 

MD-GO-50 0,6 0,3 

MD-GO-100 1,0 0,4 

MD-GO-150 1,5 0,4 

MD-GO-200 1,8 0,5 

MD-GO-250 2,2 0,6 

MD-GO-320 2,7 0,6 

MD-GO-400 3,0 0,7 

MD-GO-550 3,3 0,8 

MD-GO-820 3,5 0,9 

MD-GO-1250 4,0 1,1 

MD-GO-1600 4,5 1,2 

MD-GO-2000 4,0 1,3 

MD-GO-2500 4,5 1,4 

MD-GO-3200 4,5 1,5 

MD-GO-4200 5,0 1,7 

MD-GO-5500 5,0 1,8 

MD-GO-7500 5,5 2,0 

ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ 

Орієнтовні розміри пальників комбінованих серії MD-GO відповідно до схеми, зображеної на рис. 3, 

приведені в табл. 6. Слід врахувати, що ці розміри приведені виключно з метою надати представлення щодо 

габаритів відповідної моделі пальника та не можуть бути використані в проектних роботах, тому що на 

конструкцію та розміри пальника впливає його виконання, комплектація, компоновка (напрями підведення 

газу та повітря) тощо. Точні розміри і реальний вигляд конкретної моделі пальника приводяться в додатку 3 

цього паспорта.  
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Рис. 3 – Розміри пальників комбінованих серії MD-GO. 

Таблиця 6 – Орієнтовні габаритні та приєднувальні розміри пальників комбінованих серії MD-GO (можливі 

зміни):   

Пальник 
Розміри пальника, мм Розміри рукава, мм 

G 
A B C DN E F t n N d К L H 

MD-GO-30 140 135 350 25 170 200 200 1 4 14 75 200 210 588 

MD-GO-50 150 140 400 25 170 210 210 1 4 14 75 200 210 638 

MD-GO-100 184 150 450 40 170 260 260 1 4 18 140 300 300 820 

MD-GO-150 204 160 500 50 170 280 280 1 4 18 140 300 310 870 

MD-GO-200 220 160 500 65 200 300 300 1 4 18 175 400 430 988 

MD-GO-250 236 170 500 65 200 320 320 1 4 18 200 420 480 1050 

MD-GO-320 298 170 500 80 200 380 190 2 8 18 220 470 510 1130 

MD-GO-400 314 170 500 80 200 400 200 2 8 18 220 470 510 1130 

MD-GO-550 342 180 550 80 250 450 225 2 8 18 250 490 530 1170 

MD-GO-820 382 180 550 100 270 500 250 2 8 21 280 520 550 1210 

MD-GO-1250 452 180 600 125 300 580 290 2 8 21 350 550 570 1325 

MD-GO-1600 492 200 600 150 320 620 310 2 8 21 430 600 620 1415 

MD-GO-2000 532 210 600 150 340 690 230 3 12 21 450 600 620 1425 

MD-GO-2500 572 210 600 150 350 750 250 3 12 21 500 700 720 1550 

MD-GO-3200 646 210 700 200 400 810 270 3 12 24 710 800 830 1855 

MD-GO-4200 758 230 700 200 400 960 320 3 12 24 710 800 830 1855 

MD-GO-5500 822 250 700 225 450 1050 350 3 12 24 920 1000 1040 2160 

MD-GO-7500 928 300 800 250 500 1200 300 4 16 28 1100 1200 1250 2550 
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ВАРІАНТИ КОМПОНОВКИ 

В залежності від напряму підведення газу та повітря до пальнику можливі різні варіанти його компоновки, 

що впливає не тільки безпосередньо на розміщення вхідного газового патрубку та повітропроводу, але і на 

розміщення інших елементів пальника, наприклад, на орієнтацію пілонів-стабілізаторів по відношенню до 

напряму потоку повітря, місце розташування датчиків, електроприводів, електрозапальнику, блоку 

керування, вікна візуального контролю, напряму обертання лопаток повітряної заслінки тощо. 

Принцип умовного позначення бажаного варіанту компоновки пальника (з огляду на фронтальну стіну 

об'єкту зі змонтованим пальником): 

Х  Х - Х 

   
  

 
  

   
  

 
 

L / R / B / T / F – орієнтація повітропроводу (відповідно, зліва / зправа / знизу / зверху / 

фронтальний підвід повітря (в напряму осі пальника, характерно для блочних пальників) 

   
  

 
  

    
   

 

L / R / B / T / F – орієнтація газопроводу (відповідно, зліва / зправа / знизу / зверху / фронтальний 

підвід газу (паралельно осі пальника) 

   
  

 
  

    
 U / D – орієнтація газопроводу відносно осі пальника (U – вище осі, D – нижче осі) 

   
  

 
  

    
Приклади варіантів компоновки пальника в залежності від напрямів підведення потоків газу та повітря 

схематично показані на рис. 4. Приклади розшифровки умовних позначень варіанту компоновки пальника 

(з огляду на фронтальну стіну об'єкту зі змонтованим пальником): 

DL-B – вісь газопроводу нижче, ніж вісь пальника (D); газ – зліва (L); повітря – знизу (B); 

UR-B – вісь газопроводу вище, ніж вісь пальника (U); газ – зправа (R); повітря – знизу (B); 

UT-B – вісь газопроводу вище, ніж вісь пальника (U); газ – зверху (T); повітря – знизу (B); 

UF-F – вісь газопроводу вище, ніж вісь пальника (U); газ – фронтально (F); повітря – фронтально (F); 

    
UL-B UR-B UF-B UT-B 

    

    
UF-F DL-B DR-B DB-B 

Рис. 4 – Приклади варіантів компоновки пальника в залежності від напрямів підведення газу та повітря. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО МОНТАЖУ  

При монтажі пальників на об'єкті НВП "ЕНСОЛ" реко-
мендує формування амбразур у відповідності до схеми, 
що наведена на рис. 5. Правильний монтаж пальників 
та використання амбразури запобігає перегріву 
фронтальних частин пальників високотемпературними 
продуктами згоряння та радіаційним випромінюванням 
топкового об'єму, а також захищає кореневу частину 
факелу від негативного впливу турбулентних потоків в 
камері згоряння, що підвищує надійність, довговічність 
та ефективність роботи пальника. 

В будь-якому випадку, мають виконуватись такі вимоги: 

1. Слід виключити контакт продуктів горіння із 
зовнішньою поверхнею корпусу пальника; зазор по 
периметру між пальником та амбразурою слід закрити 
ущільнювачем (наприклад, шнуровим азбестом).  

2. Слід враховувати, що топкові гази з високою 
швидкістю можуть впливати на характеристики горіння. 

фронт . стіна

ущільнювач

пальник

фланець
фронтальний 20°...30°

A
*

A
+

(1
0

..
.1

5
)

B*

B+(20...30)

  

Рис. 5 – Рекомендації щодо формування 
амбразури пальника у фронтальній стіні 

топкової камери. 

Приєднання пальника до паливних трактів  

Для приєднання пальників до газопроводу та/або клапанної групи пальники комбіновані серії MD-GO 

комплектуються фітингами зі стандартною циліндричною трубною різьбою G½"…G2" (для моделей 

пальників від MD-GO-30 до MD-GO-150). Для пальників MD-GO-200 і вище використовуються стандартні 

фланці за ДСТУ ГОСТ 12820:2008 або трубні патрубки Ø57 і вище на приварку до газопроводу (за 

погодженням). Спосіб приєднання пальника до газопроводу, а також напрям підведення газу до пальника 

(див. рис. 4) погоджуються при замовленні обладнання. 

Принципова схема підведення газу до пальника приведена на рис. 6. 

6. Клапан відсічний

автоматичний
2. Стабілізатор тиску

газу (редуктор)

1. Основний

відсікач

ГАЗ

4. Датчик-реле

тиску (газ-max)

M

7. Клапан відсічний

автоматичний

(пальника)

8. Клапан продувки

норм.-відкр. авт. (DN20)

9. Клапан

запальника

авт. (DN15)

ПАЛЬНИК

Запальник

газ на запальник (Dn-15)

в атмосферу

5. Датчик-реле

тиску (газ-min)

11. Регулятор витрати

газу (газова заслінка)

з електроприводом
3. Напоромір

13. Датчик тиску газу

(4...20 мА)

10. Кран DN15

12. Регулятор витрати

газу (газова заслінка)

з електроприводом

Рис. 6 – Принципова схема підведення газу до пальника. 

Для подачі рідкого палива та розпилювача, пальники комплектуються трубними фітингами BSP ¼"…1". 

Напрям підведення повітря  

Типовим є розміщення пальника, при якому потік повітря в аеродинамічному рукаві рухається знизу догори 

з поворотом в горизонтальну площину. Допускається горизонтальне положення пальника. Спосіб та напрям 

підведення повітря погоджуються при замовленні обладнання. 
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ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ 

Система контролю та регулювання витрати палива та повітря 

Система безпеки пальника по газовому тракту повинна відповідати існуючим нормам та правилам. 

Для регулювання витрати газу (плавна модуляція) пальник може бути укомплектовано відповідним 

регулятором (газова заслінка – "ГЗ") з електроприводом (див. рис. 2). Крім того, за погодженням, пальник 

може комплектуватись автоматичною клапанною групою (див. табл. 2). Таким чином при виборі та 

замовленні пальника слід зазначити вхідний тиск газу, який обирається для режиму максимальної витрати 

газу з ряду значень 2; 5; 10; 15; 20 та 25 кПа (більші значення вхідного тиску погоджуються додатково) та, в 

залежності від обраної комплектації, вказується в наступній точці газового тракту: 

 перед пальником (базова комплектація без ГЗ та клапанної групи ); 

 перед газовою заслінкою (базова комплектація + ГЗ); 

 перед автоматичною клапанною групою (повна комплектація пальника). 

Слід врахувати, що при зазначенні вхідного тиску газу для комплектацій, що не включають клапанної групи, 

необхідно врахувати втрати тиску в існуючому газовому тракті до пальника при максимальній витраті газу. 

Для регулювання витрати повітря на пальник незалежно від його виконання (блочний або з виносним 

вентилятором) можуть використовуватись перетворювач частоти приводу вентилятору або повітряна 

заслінка жалюзійного типу з електроприводом (п. 6.2а та 6.2б табл. 2 – бажаний спосіб регулювання слід 

вказати при замовленні). Незалежно від обраного способу регулювання витрати повітря, конструкції 

пальника та, за наявності, аеродинамічного рукава, який має систему внутрішніх перегородок, забезпечують 

рівномірне поле швидкості повітря по перерізу пальника в межах всього діапазону регулювання його 

теплової потужності. 

Регулювання витрати газу та повітря на пальник може здійснюватись в автоматичному режимі як за 

сигналами від відповідних аналогових датчиків тиску (перепаду тиску) 4…20 мА, так і за положенням 

електроприводів газової та повітряної заслінки (або частоти вентилятору). Вибір методу контролю та 

регулювання співвідношення газ/повітря погоджується на стадії замовлення. При цьому слід врахувати, що 

спосіб з використанням аналогових датчиків тиску (4…20 мА) є більш точним та надійним, що особливо 

важливо для пальників з великою номінальною тепловою потужністю (моделі MD-GO-400 та вище). 

Система розпалу 

На кожному пальнику встановлений газовий електричний запальник, регулюючий шаровий кран та 

трансформатор розпалу. Для пальників MD-GO-100 і вище передбачений окремий підвід газу на запальник. 

В моделях MD-GO-30 та MD-GO-50 подача газу на запальник відбувається при відкритті основних відсічних 

газових клапанів. Рекомендованою витратою газу на запальник є 3–5 % від номінальної витрати на пальник, 

але не більше 14 нм3/год. Приєднання газу до запальника – G½" (за замовчанням), G¾" або G1". 

Система контролю наявності факелу 

Кожен пальник може бути укомплектовано двома датчиками контролю полум'я; 

 датчик контролю полум'я запальника (контрольний електрод) для моделей MD-GO-100 і вище; 

 датчик контролю основного полум'я (ультрафіолетовий фотодатчик або контр. електрод). 

Контроль тиску в камері згорання  

При роботі пальника з перепадом тиску повітря необхідно контролювати тиск у камері згорання. Вентилятор 

або інша система подачі повітря повинна настроюватися та відповідати цьому тиску. Важливо знати 

максимальний тиск у камері на номінальній тепловій потужності.  
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ВИБІР ПАЛЬНИКА (ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ) 

При виборі пальника необхідно заповнити опитувальний лист, зразок якого приведено в табл. 6. 

Таблиця 6 – Опитувальний лист для замовлення пальника комбінованого серії MD-GO (позначте необхідне 

поле значком  та, де необхідно, заповніть інші поля): 

№ Параметр Значення 

1.  Номінальна теплова потужність пальника, МВт 0,3  0,5  1,0  

1,5  2,0  2,5  

3,2  4,0  5,5  

8,2  12,5  16,0  

20,0  25,0  32,0  

42,0  55,0  75,0  
 

2.  Виконання пальника з виносним дуттєвим вентилятором  

блочний пальник  
 

3.  Паливо  природний газ (NG)  

інше газоподібне паливо (склад, хар-ки): 
_________________________________ 

 

дизельне паливо  

мазут  

інше рідке паливо (склад, хар-ки): 
_________________________________ 

 
 

4.  Вхідний тиск газу, кПа 
(див. рекомендації щодо зазначення вхідного тиску газу 

при замовленні в розділі "ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ")    кПа 
 

5.  Умовне позначення компоновки пальника  
(напрям підведення газу та повітря з огляду 
на фронтальну стіну об'єкту) 

Напрям підведення (зправа, зліва, зверху, 
знизу, фронтально)  

газу: _____________ повітря: _____________ 

вісь газопроводу відносно осі пальника: 

            вище:  нижче:  

умовне позначення компоновки (ХХ-Х):____ 

6.  Розрідження / протитиск в камері згоряння, Па розрідження                     -100…-10 Па  

протитиск     Па  
 

7.  Температура повітря перед пальником, °С без попереднього підігріву  (T < 100°C)  

температура повітря  °C  
 

8.  Вимоги до комплектації пальника елементами 
автоматики розпалу, регулювання та безпеки 
(див. табл. 2) 

базова  

повна   

інша   

  

  

  

  
 

9.  Додаткові вимоги та побажання   
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ЗДАЧА ПАЛЬНИКА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 

1. До здачі пальника в експлуатацію обов’язкове проведення на ньому налагоджувальних робіт, які включають: 

 перевірку герметичності трубопроводів та газової запірно-регулюючої арматури; 

 перевірку правильності виконання електричних підключень у відповідності до електричної схеми, 

наявності та якості заземлення; 

 перевірку та налагоджування роботи органів управління і контролю; 

 проведення режимної наладки та еколого-теплотехнічних випробувань, складання режимної карти. 

Налагоджувальні роботи повинні проводиться спеціалізованою організацією. 

2. Перед початком робіт переконайтесь у відсутності запаху газу в технологічних приміщеннях. В разі 

виявлення запаху газу робота до усунення причин забороняється! 

3. Перевірте у змінному журналі відсутність записів, які забороняють роботу агрегату, на якому 

встановлено пальник, або попереджають про його несправність. 

4. Порядок роботи, можливі несправності та засоби їх усунення, технічне обслуговування пальника 

визначаються після установки органів управління та контролю та описуються в виробничій інструкції. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАЛЬНИКА 

 
Кожен пальник виробництва НВП "ЕНСОЛ"  
має інформаційну табличку, зразок якої 
приведено на рис. 7.  

Табличка містить інформацію про модель 
пальника, вид палива, основні технічні 
характеристики, дату виготовлення, 
унікальний серійний номер, а також 
контактну інформація про компанію-
виробника. 

 

Рис. 7 – Табличка (маркувальний шильд) з основною  
інформацією про пальник та компанію-виробника (зразок). 

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИРОБНИКА 

Гарантійний період, протягом якого НВП "ЕНСОЛ" гарантує нормальну роботу пальника, становить не менше 

24 місяців від дати передачі замовнику. Термін гарантії на інші елементи, яким укомплектовано пальник 

відповідно до додатку 2, становить 12 місяців, якщо більший термін не вказано відповідним виробником в 

технічній документації.  

На протязі гарантійного періоду НВП "ЕНСОЛ" без додаткової оплати здійснює діагностику та, за необхідності, 

гарантійний ремонт та/або заміну дефектних деталей, переданих Замовником до НВП "ЕНСОЛ", за умови 

дотримання споживачем правил та умов експлуатації, транспортування та зберігання.  

Реквізити підприємства-виробника: 

НВП "ЕНСОЛ", ТОВ 

Адреса юридична: вул. Зодчих, 38, м. Київ, Україна 

Адреса виробництва та поштова: пр. Повітрофлотський, 94А, м. Київ, Україна, 03151  

тел. (+38 044) 209-3451, факс (+38 067) 231-5203,   

www.ensol.llc,  e-mail: mail@ensol.llc   

http://www.ensol.llc/
mailto:mail@ensol.llc
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ДОДАТКИ  
 

 

ДОДАТОК 1. 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ТА СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ МОДЕЛІ ПАЛЬНИКА 

ПАЛЬНИК КОМБІНОВАНИЙ БЛОЧНИЙ MD-GO-320-B  ЗАВОДСЬКИЙ СЕРІЙНИЙ НОМЕР: 1025018060112       

з наступними основними технічними характеристиками та параметрами: 

№ Параметр Значення 

1.  Паливо газ: природний газ рідке: дизельне паливо  

2.  
Теплова потужність /  
коефіцієнт робочого регулювання 

0,6…3,2 МВт 0,8…3,2 

3.  Витрата палива  газ: 60…320 нм3/год рідке паливо: 80…320 л/год 

4.  Тиск палива  
вхідний тиск газу перед 
пальником:                         20,0 кПа 

тиск рідкого палива  
перед пальником:       0,4…0,7  МПа 

5.  Підключення до паливних трактів газ: фланець DN65  рідке паливо: BSP ½" 

6.  Тип і кількість форсунок  
для рідкого палива 

4 форсунки типу ФП-Д-35-1.2/2.1-0.7 

7.  Розпилюючий агент стиснене повітря від компресору (360 л/хв) 
тиск без подачі палива – 0,36 МПа 

8.  Виконання пальника блочний   з виносним вентилятором □ 

9.  
Привід вентилятору (для блочних 
пальників) / максимальний 
аеродинамічний опір пальника 

– 1,0 кПа 

10.  
Температура повітря  
перед пальником 

без підігріву (Т < 100°C)          °С □ 

11.  
Розрідження (-) / протитиск (+) 
у камері горіння 

- 100…- 20 Па 

12.  Умовне позначення варіанту 
компоновки пальника  
(напрям підведення газу та повітря) 

UR-T 
газ зправа (вісь газопроводу вище осі пальника),  
повітря – зверху 

13.  Додаткова інформація  
(в т.ч. характеристики  
спеціального палива) 

 

пройшов приймально-здавальні випробування згідно ТУ У 28.2-41905436-002:2018 та признається придатним 
для промислової експлуатації. 

Дата виготовлення: 18.06.2018 р.  

Відповідальний за приймання  __________________  /  директор Цвях Т.О.      
        (підпис)                (посада, П.І.Б.) 

   М.П.  
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ДОДАТОК 2. 
КОМПЛЕКТАЦІЯ МОДЕЛІ ПАЛЬНИКА ЗГІДНО ЗАМОВЛЕННЯ 

ПАЛЬНИК КОМБІНОВАНИЙ БЛОЧНИЙ MD-GO-320-B ЗАВОДСЬКИЙ СЕРІЙНИЙ НОМЕР: 1025018060112      

№ Обладнання Модель, виробник 
Кіл-ть, 

шт. 

1 ПАЛЬНИК КОМБІНОВАНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ MD-GO-320 НВП "ЕНСОЛ" 1 

2 СИСТЕМА РОЗПАЛУ ПАЛЬНИКА:   

2.1 електрозапальник газовий MD-IG-2 НВП "ЕНСОЛ" 1 

2.2 кран кульовий газовий  IVR 152 DN15 EVERGAS 1 

2.3 трансформатор розпалу ТР-3 НВП "ЕНСОЛ" 1 

3 ВЕНТИЛЯТОР   ВЦ 14-46 №2.5,  
4.0 кВт х 3000 хв-1, лів. 90° 

1 

4 ДАТЧИКИ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ:   

4.1 іонодатчик контролю полум’я запальника (контрольний електрод) КЕ Промел Енергоавтоматика 1 

4.2 фотодатчик полум'я (ультрафіолетовий) ФПУ-2 НВП "ЕНСОЛ" 1 

4.3 датчик-реле тиску повітря (min) PS-010 Madas 1 

4.4 датчик-реле тиску газу (max) PS-500 Madas — 

4.5 датчик-реле тиску газу (min) PS-150 Madas 1 

4.6 датчик-реле тиску рідкого палива Mercoid (max) A6-853221, 6.27…10.34 бар  – 

4.7 датчик-реле тиску розпилювача Mercoid (min) A6-653221, 1.72…3.45 бар – 

4.8 датчик-реле розрідження  PS-200 HK Instruments – 

5 АВТОМАТИЧНА КЛАПАННА ГРУПА:   

5.1 клапан електромагнітний автоматичний відсічний EVР/NC DN80 Madas 2 
5.2 клапан е/м автоматичний запальника M15-1 DN15 Madas 1 
5.3 клапан безпеки е/м автоматичний (нормально-відкритий)  EVАР/NА DN20 Madas 1 
5.4 клапан е/м авт. відсічний дизельний  21А8КV45 ODE 1 
5.5 клапан е/м дизельний лінії автоматичної продувки форсунок  21А8КV45 ODE 1 

6 СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ:   

6.1 регулятор витрати газу (газова заслінка) з електроприводом ГЗ DN 80 (фланцева, зйомна)  
з ЕП LM-230A-SR Belimo 

1 

6.2 перетворювач частоти приводу дуттєвого вентилятору  VFD-EL 1,5кВт 230В 1Ф  
Delta Electronics 

1 

6.3 перетворювач частоти приводів насосів  VFD-EL 1,5кВт 230В 1Ф  
Delta Electronics 

1 

6.4 датчик тиску (4-20 мА) газу  PC-28/0...10 kPa/PD/M Aplisens – 
6.5 датчик тиску (4-20 мА) повітря  PC-28G/0...2,5 kPa/PD Aplisens – 
6.6 датчик розрідження (4-20 мА)  PR-50G/-125...125 Pa/ 

4...20mA/PCV Aplisens 
– 

6.7 датчик тиску пари (4-20 мА)  PC-28/0...1,6 MPa/PD/M 
Aplisens 

– 

6.8 блок автоматичного керування  БКП-7-2 НВП "ЕНСОЛ" 1 
6.9 додаткова клемна коробка на пальнику БК-2 НВП "ЕНСОЛ" 1 
6.10 електросилова шафа ВАГО 500х400х250 

(автомати 16А/380В, 6А/220В, 
пускач компресора 2,2кВт/220В) 

1 

7 СИСТЕМА ПОДАЧІ ПАЛИВА ТА РОЗПИЛЮВАЧА:   

7.1 дизельний насос НМШ 2-40-1,6/16 
1,5 кВт 1500 хв-1 

1 

7.2 компресор повітряний системи розпилу ДП  BP-2570  (250 л/хв, 2.2 кВт) 
Odwerk 

1 

7.3 манометр 0…1,0 МПа (63 мм) 2 

Примітка: характеристики та інструкції з експлуатації елементів системи автоматики, що входять до 
комплектації пальника, приведено окремо у відповідних технічних паспортах.  
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ДОДАТОК 3. 
ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ МОДЕЛІ ПАЛЬНИКА 

ПАЛЬНИК КОМБІНОВАНИЙ БЛОЧНИЙ MD-GO-320-B ЗАВОДСЬКИЙ СЕРІЙНИЙ НОМЕР: 1025018060112      
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