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ВСТУПНА ІНФОРМАЦІЯ 

ДИСКЛАМАЦІЯ 

У відповідності з виробничою політикою постійного покращення продукції, в конструкцію 

обладнання, представленого в даному паспорті, можуть бути внесені зміни без будь-яких 

повідомлень та зобов’язань.   

НВП "ЕКОЕНЕРГОКОМПЛЕКС" використовує запатентовану технологію та не порушує авторських прав.   

АУДИТОРІЯ  

Дане Керівництво 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. Спеціалісти повинні знати 

загальні принципи використання та експлуатації газових пальників.       

АНОТАЦІЯ  

У даному керівництві детально приведені технічні характеристики, інструкції з установки та 

варіанти  використання газових пальників. НВП «ЕКОЕНЕРГОКОМПЛЕКС» пропонує великий 

спектр промислових пальників для різних галузей промисловості. Обладнання, розроблене 

інженерним відділом НВП "ЕКОЕНЕРГОКОМПЛЕКС", відображає наше прагнення до досконалості 

та використання самих передових технологій. Ми розробляємо та оптимізуємо пальники та камери 

спалювання, необхідні нашим клієнтам, та гарантуємо виняткові результати. Індивідуальний підхід 

до Замовника та сучасний рівень технологій роблять продукцію НВП "ЕКОЕНЕРГОКОМПЛЕКС" 

кращим   інноваційним рішенням. 
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БЕЗПЕКА 
Дане Керівництво 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. Спеціалісти повинні знати 

загальні принципи використання та експлуатації газових пальників.           

Позначення:  НЕБЕЗПЕЧНО    ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Ви повинні знати значення та важливість всіх символів безпеки. 

 НЕБЕЗПЕЧНО  

Всі паливоспалюючі пристрої здатні стати причиню пожежі або вибуху при неналежному 

використанні, неправильній установці, настройці або контролю параметрів.  

Завжди існує ймовірність розгерметизації газового тракту.  

Для нормальної роботи пальнику потрібен перепад тиску повітря, який може бути забезпечений 

вентилятором або іншим способом. Завжди існує ймовірність виходу із ладу системи підтримки 

перепаду тиску.  

 НЕБЕЗПЕЧНО  

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

Для Вашої безпеки пальники можуть мати мінімальний вхідний тиск газового палива та будь-який 

потрібний перепад тиску повітря. 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Деякі частини пальника можуть нагріватися у процесі експлуатації. Завжди приймайте відповідні  

запобіжні засоби, наближуючись до пальника.   

Для Вашої безпеки 

Настройка та експлуатація пальників (механічних та електричних частин) повинна бути під 

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

Для підвищення професійного рівня персоналу обов’язковим є періодична атестація операторів. 

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ 

1. 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. 

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

експлуатувати його за наявності несправностей. 

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

підприємства, повинні бути вивішені на робочому місці. 
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УВАГА! 

1. Перед розпалом пальника слід переконатися, що системи вентиляції та регулювання працюють 

справно. При виявленні несправностей системи вентиляції включати пальник забороняється.  

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

контроль наявності полум’я у пальнику. 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ТЕПЛОГЕНЕРАТОРИ СЕРІЇ ТМД 

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС 

 Теплогенератори серії ТМД (далі – "ТГ ТМД") призначені для генерації теплового агенту, яким 

є суміш продуктів згоряння будь-якого газоподібного палива та повітря. 

 В ТГ ТМД використовуються газові пальники з запатентованою системою стабілізації полум’я 

із застосуванням прямоточних мікродифузійних стабілізаторів, які мають внутрішню системи 

розподілу газу та забезпечують кінетичне і дифузійне спалювання одночасно. 

 ТГ ТМД забезпечують стійке горіння у діапазоні потужності 30…100 % при коефіцієнтах 

надлишку повітря 0.8…10.0. Відсутність емісії CO гарантується при коефіцієнтах надлишку 

повітря 1.03…1.70. 

 Низька емісія NOx досягається завдяки повністю прозорому факелу, а також за рахунок 

запатентованого методу зниження емісії при мікродифузійному горінні. 

 ТГ ТМД випускаються в 9 типорозмірах, які покривають діапазон потужностей від 0.1 МВт до 

5.5 МВт. ТГ ТМД можуть бути адаптовані для всіх типів печей, сушарок та теплообмінних апаратів. 

 Кожен теплогенератор обладнаний одним спільним вентилятором для первинного (на горіння) 

та вторинного повітря або двома окремими вентиляторами, системою автоматичного розжигу, 

газовим регулюючим клапаном та двома повітряними заслінками. Кожний регулюючий клапан 

і заслінка мають сервомотор (24 В або 220 В, трипозиційне або аналогове керування) та можуть 

комплектуватися датчиком положення (потенціометр з опором 1 кОм або 5 кОм). 

 Кожний ТГ ТМД комплектується ультрафіолетовим фотодатчиком контролю полум’я.  

ВИКОРИСТОВУВАНІ МАТЕРІАЛИ 

AISI 310 або AISI 321 (1.4541) для камери згоряння та частин пальника, які контактують з факелом. 

Для інших частин використовується сталь AISI 304 (1.4301) та вуглецева сталь. Корпус вентилятора 

або аеродинамічного рукава може виконуватися з неіржавіючої або вуглецевої сталі. 

МАРКУВАННЯ 

 ТМД-Г-50-150: теплогенератор газовий (паливо – природний газ) потужністю 0.5 МВт та температурою 

теплового агенту 150°С.  

 ТМД-Г-50-150 (LPG) або ТМД-Г-50-150 (H2-50%+CnHm-50%): вказане основне газоподібне паливо. 

 ТМД-Г2-50-150 (NG, LPG): ТГ має 2 (два) незалежних підведення для різних потоків газоподібного 

палива або коли суттєво змінюються характеристики палива. 

 ТМД-Г-50-150-В2: ТГ має два окремих вентилятора для первинного (на горіння) та вторинного повітря.  
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 б) з двома окремими вентиляторами для первинного та вторинного повітря. 

Рис. 1 – Теплогенератор серії ТМД: 

1 – корпус ТГ; 2 – приєднувальний насадок; 3 – камера згоряння; 4 – камера змішування; 5 – пальник 

газовий; 6 – регулюючий газовий клапан; 7 – регулятор витрати первинного повітря (на пальник); 8 – 

електрозапальник з трансформатором розжигу; 9 – ультрафіолетовий фотодатчик контролю полум’я;  

10 – оглядове вікно; 11 – датчик температури; 12 – регулятор витрати вторинного повітря; 13 – спільний 

вентилятор; 14 – вентилятор первинного повітря (на горіння); 15 – вентилятор вторинного повітря. 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Параметр Значення 

Мінімальний коефіцієнт надлишку повітря  1,05 

Допускається збільшення коефіцієнту надлишку повітря 0,7  

Вхідний тиск природного газу, кПа 2.0; 5.0; 10.0; 20.0 

Перепад тиску повітря на пальнику при α=1.1, Па 0.5; 1.0 or 2.0 

Теплова потужність запальника,% 3-5 

Кут розкриття факелу, ° 30 - 40 
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Модель ТГ 
Діапазон теплової 
потужності*, МВт 

Номінальна 
температура  

теплового агенту, °С 

ТМД-Г-10 0.05 …0.15 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

ТМД-Г-25 0.1…0.3 

ТМД-Г-50 0.2…0.5 

ТМД-Г-75 0.3…0.8 

ТМД-Г-120 0.4…1.2 

ТМД-Г-160 0.5…1.6 

ТМД-Г-200 0.6…2.2 

ТМД-Г-250 0.8…3.2 

ТМД-Г-360 1.0…3.6 

ТМД-Г-500 1.5…5.5 

ВИБІР ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА 

Інструкція з вибору: 

 необхідну теплову потужність (див. технічну специфікацію)  

 основне та резервне паливо (у відповідності з вимогами проекту)  

 вхідний тиск газу (у відповідності з вимогами проекту, див. вище) 

 необхідний протитиск/розрідження за теплогенератором (визначається об’єктом) 

 спосіб подачі повітря (у відповідності з технологічною схемою)  

 необхідність в додатковій системі зменшення емісії NOx 

 додаткові вимоги 

 ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИБОРУ ТГ (Додаток 1). 

РОЗМІРИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА ТА КАМЕРИ ЗГОРЯННЯ 

 

Рис. 2 – Розміри теплогенератору серії ТМД (можливі відхилення). 
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Модель ТГ 
Розміри, мм (можливі зміни) 

LB CSCC LB LCC LMC L LDC 

ТМД-Г-10 55 x 55 120 x 120 230 300 120 840 130 

ТМД-Г-25 95 х 95 210 х 210 350 450 150 1 100 130 

ТМД-Г-50 104 х 104 235 х 235 400 600 250 1 500 130 

ТМД-Г-75 138 х 138 324 х 324 450 800 350 1 850 200 

ТМД-Г-120 154 х 154 340 х 340 500 900 400 2 000 200 

ТМД-Г-160 164 х 164 360 х 360 500 1 000 450 2 200 200 

ТМД-Г-200 196 х 196 440 х 440 500 1 200 500 2 500 250 

ТМД-Г-250 244 х 244 544 х 544 500 1 500 650 3 000 250 

ТМД-Г-360 274 х 274 600 х 600 550 1 800 750 3 500 250 

ТМД-Г-500 300 х 300 675 х 675 550 2 000 800 3 850 250 

Інші розміри ТГ залежать від необхідної температури теплового агенту. 

Реальні розміри конкретного теплогенератора приводяться в додатку 2 паспорта. 

УСТАНОВКА ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА 

Розміщення ТГ  

ТГ може бути розміщено в горизонтальній або вертикальній площині.  

Напрям підводу газу 

Напрям підводу газу до пальника ТГ може погоджуватись із Замовником. 

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ 

Контроль тиску за ТГ 

При введенні ТГ в експлуатацію необхідний контроль перепаду тиску між входом в ТГ та тиском 

теплового агенту за ТГ. Вентилятор або інша система подачі повітря мають відповідати цьому 

аеродинамічному опору ТГ (з урахуванням необхідного протитиску за ТГ). На стадії проектування 

та розробки ТГ дуже важливо знати точне значення тиску (розрідження) за ТГ при роботі з 

номінальним тепловим навантаженням. 

Контроль тиску газу та система безпеки пальника по газовому тракту  

Технічні характеристики та інструкція по роботі газового пальника серії МДП-Г, яким 

комплектується ТГ, приведені в технічному паспорті пальника. 

МАРКУВАЛЬНИЙ ШИЛЬД ТА СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 

Кожен теплогенератор виробництва НВП «ЕКОЕНЕРГОКОМПЛЕКС» має унікальний серійний 

номер для ідентифікації. Крім серійного номера, на шильді вказуються також модель ТГ, дата його 

виготовлення та основні технічні характеристики.   
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Теплогенератор  газодизельний ТМД-ГД-_________, заводський серійний №_________________, 

пройшов приймально-здавальні випробування та признається придатним для експлуатації. 

Дата випуску: _____________р. 

М.П. 

Відповідальний за приймання       / _________________ / 
      (підпис)   

 

Реквізити підприємства-виробника: 

НВП "ЕКОЕНЕРГОКОМПЛЕКС", ТОВ 

вул. Бориспільська, 7, м. Київ, Україна, 02099 

тел. (+38 044) 232-4302 

www.eecomplex.com.ua,  e-mail: mail@eecomplex.com.ua   

http://www.eecomplex.com.ua/
mailto:mail@eecomplex.com.ua
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ДОДАТКИ  

 

ДОДАТОК 1.  

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА 

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР ГАЗОДИЗЕЛЬНИЙ ТМД-_____________________ 

СЕРІЙНИЙ НОМЕР:  ____________________ ДАТА ВИПУСКУ (ДД/ММ/РРРР):  _________ р. 

№ Параметр Значення 

1.  Номінальна теплова потужність ___________________ МВт 

2.  Паливо Пропан-бутанова суміш Дизельне паливо 

3.  
Спосіб подачі повітря  
(первинного та вторинного) 

Спільний вентилятор  
(або повітропровід) 
первинного та 
вторинного повітря 

□ 

Окремі вентилятори 
первинного та 
вторинного повітря 
(блочний пальник) 

 

4.  Витрата теплового агенту _____________________ тис. нм
3
/год 

5.  Температурне регулювання ____________________ °С 

6.  
Розрідження ( - ) / протитиск  (+) 
теплового агенту за ТГ 

- 20… + 800 Па +   –  Па 

7.  Номінальний аеродинамічний опір ТГ 500 Па 

8.  
Габаритні розміри ТГ (без вент. 
вторинного повітря), мм, 
(Д / Ш / В), не більше 

 

9.  Маса, не більше  

10.  Додаткова інформація  
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ДОДАТОК 2.  

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ТА РОЗМІРИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА  

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР ГАЗОДИЗЕЛЬНИЙ ТМД-_____________________  

(в комплекті з пальником газодизельним блочним автоматичним МДП-_______________________ 

СЕРІЙНИЙ НОМЕР:  ____________________ ДАТА ВИПУСКУ (ДД/ММ/РРРР):  __________ р. 
 

 

Теплогенератор газодизельний
ТМД -ГД -200-150.
Загальний вигляд .

  Рпов
ТГ     Рпов

п     Ргаз
п      ДП   РОЗПИЛ   ГАЗ

(запальник )

газ (Dn-40)

смотровое окно

G1
2"

дренаж (G 12")

2
1
7
2

3000 1920

1054

2
6
4
3

опоры , 4 шт .

5
4
1

РОЗЖИГ

IНДИКАЦIЯ

ПОЛУМ'Я

ГАЗ ПОВІТРЯРЕЖИМ

ГАЗЗАПАЛ.

ПАЛЬНИКЗАПАЛ. АВАРІЯ

ЕКОЕНЕРГОКОМПЛЕКС

Блок керування пальником

БКП-6-АР-3

А Р/ + -/ + -/

ДИЗЕЛЬ

ДИЗЕЛЬ

+ -/

БКП-6АР-3

СТОП

БКП-6АР-3_v.2

2308

7
8
2

1742

ВЦ 4-75 N  12.5,
30 кВт/1000 мин-1,

(правий 90°)

O18
(4 опоры )1054

8
8
2

газ (Dn-40)

1
6
3
1
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