
Основні положення теорії горіння 
 

Швидкість хімічного реагування 
 
 
Розглянемо гомогенну реакцію окислювання метану киснем: 

СН4+2О2=СО2+2Н2О. 

Інтенсивність горіння характеризується швидкістю реакції. Під швидкістю гомогенної 

реакції розуміють масова кількість речовини, що реагує в одиниці об'єму в одиницю часу. 

Швидкість реакції окислювання метану в цьому випадку визначають по зміні концентрації 

одного з реагуючих речовин  за проміжок часу dτ, кг/(м3×с): 

 .  

Знак мінус показує, що концентрації вихідних компонентів по ходу реакції 

зменшуються. Вираження швидкостей для кінцевих продуктів не буде негативним, тому що 

їхні концентрації збільшуються.  

Швидкості реакції по різних компонентах реакції різні, але перебувають у постійних 

співвідношеннях. Наприклад, для реакції окислювання метану киснем швидкість зменшення 

концентрації кисню завжди буде у два рази вище, ніж швидкість зникнення метану, у 

відповідності зі стехіометрічним рівнянням реакції . 

 

Закон діючих мас 

 

На основі кінетичних уявлень про хід хімічних реакцій був виведений закон діючих 

мас, що говорить: в однорідному середовищі при постійній температурі швидкість реакції 

пропорційна добутку концентрацій реагуючих речовин у ступенях, рівних стехіометрічним 

коефіцієнтам реакції. Для протікання реакції насамперед необхідно, щоб відбулося зіткнення 

між реагуючими молекулами. Тому за інших рівних умов швидкість реакції буде тим вище, 

чим більше концентрації реагуючих речовин. Для реакції окислювання метану киснем закон 

діючих мас може бути записаний у вигляді 

. 

k – константа швидкості хімічного реагування, що залежить від температури 

відповідно до закону Арреніуса: 

 . 
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Тут k0 – передекспоненційний множник; Е - енергія активації, що представляє собою 

енергію, необхідну для руйнування внутрішньомолекулярних зв'язків реагуючих речовин, 

Дж/моль. Величина її залежить від характеру реакції. Для більшості горючих газів енергія 

активації становить 80-120 кДж/моль; R = 8,314 – універсальна газова постійна, Дж/(моль×К). 

Слід зазначити, що експонентна залежність швидкості горіння від температури (рис. 2.1) 

дійсна звичайно в досить вузькому діапазоні температур, що пов'язане зі зміною механізму 

реагування при різних температурах. Енергія активації являє собою головний фактор, що 

визначає швидкість реакції: чим менше енергія активації, тим швидше протікає реакція. 

 

  
Рис. 2.1. Залежність константи швидкості 

реакції від температури 
Рис. 2.2. Залежність логарифма константи 

швидкості реакції від зворотної 
температури 

 
З позицій молекулярно-кінетичної теорії не всі зіткнення приводять до реагування. 

Спрощено можна вважати, що k0 – це загальне число зіткнень, Е – необхідний рівень енергії  

молекул, що зіштовхуються, k – число прореагувавших молекул. З підвищенням температури 

різко росте число  молекул, що зіштовхуються, що володіють достатнім рівнем енергії. 

Для графічного визначення енергії активації й передекспоненційного множника за 

експериментальним даними будують графік залежності (рис. 2.2) логарифма константи 

швидкості реакції від зворотної температури lnk =lnk – (E/R)(1/T). При цьому відношення E/R 

дорівнює тангенсу кута нахилу прямій, перетинання прямої з віссю ординат дорівнює 

логарифму передекспоненційного множника. 

 

Фактори, що впливають на швидкість реакції горіння 

 

Концентрації реагуючих компонентів залежать від тисків 
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де ri – об'ємна частка реагуючої речовини в суміші, Р – тиск, Па; R = 8314/µ - газова 

постійна даного газу, Дж/(кг×К). 

З огляду на, що швидкість реакції пропорційна концентрації реагуючих речовин, 

одержимо, що для мономолекулярної реакції швидкість реакції пропорційна тиску W~P 

(Н2О = Н2 + 0,5О2), для бімолекулярної реакції пропорційна квадрату тиску W~P2 

(CO + H2O = CO2 + H2), для тримолекулярної реакції пропорційна кубу тиску 

W~P3(СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О). Можна сказати, що в загальному випадку швидкість реакції 

пропорційна тиску в ступені, рівної порядку реакції ν, що являє собою суму стехіометрічних 

коефіцієнтів вихідних речовин у рівнянні реакції. Це явище використовується для 

визначення істинного порядку реакції й визначення щирого механізму її протікання. 

Суміш, у якій концентрації компонентів пропорційні стехіометричним коефіцієнтам у 

реакції між цими компонентами, називається стехіометричною. Максимальна швидкість 

реакції спостерігається у саме такій суміші.. 

При надлишку пального або окислювача швидкість реакції зменшується через 

зменшення тепловиділення. При наявності інертної домішки швидкість реакції зменшується 

в результаті зменшення концентрації реагуючих речовин. Це спостерігається при 

використанні повітря як  окислювача, що поряд з киснем містить й азот, що є інертною 

домішкою. 

Розглянемо реакцію горіння метану в середовищі чистого кисню, коли сума об'ємних 

часток метану й кисню дорівнює одиниці . Відповідно до закону діючих мас 

швидкість реакції визначається вираженням 

. 

де  -  концентрації метану й кисню у вихідній суміші; k – 

константа швидкості хімічного реагування,  - комплекс, що не залежить від 

об'ємних часток компонентів у суміші. При концентраціях метану й кисню у вихідній суміші, 

рівних нулю, швидкість хімічного реагування природно буде рівною нулю: 

. Для визначення максимуму швидкості реагування 

продіференцюємо вираження по об'ємній частці метану у вихідній суміші й дорівняємо 

похідну нулю: 

. 

1
24 OCH =+ rr

( )
44224424

4
4 CH

2
CH

2
OOCHCH

2
OCH

СН
CH 1)(

d
rrkrkrCkC

dС
W ×-=rr==

t
-= *

222444 OOОCHCHCH    , r=r= rCrC

2
О4СН 2
rr=* kk

0,0,1;0,0
42444 CHOCHCHCH ===== WrrWr

( )[ ] ( ) ( ) 01121 2
CHCHCH

2
CH

CHCH

CH
4444

44

4 =-+--=×-= *** rkrkrrk
dr
d

dr
dW



 Звідси . Тоді об'ємна частка метану, при якій швидкість реагування 

метану з киснем буде максимальна, складе  , що відповідає об'ємній частці метану 

в стехіометричній суміші. 

 

Поширення полум'я. Межі запалення. 

 
Інтенсивність горіння нерухомих або горючих газових сумішей, що рухаються 

ламінарно, характеризується нормальною швидкістю поширення полум'я Un (полум'я 

поширюється по нормалі до фронту горіння). Розглянемо процес поширення полум'я в 

попередньо підготовленій горючій суміші, коли ця суміш рухається усередині трубки. У 

результаті  горіння, що почалося, створюється фронт полум'я товщиною  d, що 

переміщається в напрямку руху суміші. Стабілізація фронту полум'я спостерігається при 

рівності швидкостей суміші й протилежно спрямованої швидкості переміщення фронту 

полум'я. Швидкість нормального поширення полум'я залежить від складу суміші (вона 

максимальна в стехіометричній суміші), від температури, від виду горючого газу й 

окислювача та має наступні значення: СО + повітря – 0,43 м/с; СН4 + повітря – 0,38 м/с; 

Н2 + повітря – 2,65 м/с; Н2 + О2 –  

13 м/с. 

Поширення полум'я можна розглядати як безперервний процес прогресуючого 

прискорення реакції при проходженні газу через вузьку зону полум'я в умовах паралельного 

переносу теплоти теплопровідністю й дифузійним переносом продуктів горіння, у тому числі 

активних центрів у свіжу суміш і свіжої суміші в зону горіння. 

При поширенні полум'я фронт ділить масу газу на дві частини: спереду – слабко 

нагріта газова суміш, за – сильно нагріті продукти згоряння. У зоні горіння температура 

змінюється від початкової Т0 до температури горіння Тг, при цьому зменшується 

концентрація горючих речовин від С0 до 0. Швидкість реакції залежить від концентрації 

горючих речовин С і температури Т, тому в зоні полум'я вона проходить через максимум 

(збільшується з підвищенням температури й зменшується в міру зменшення концентрації 

горючих). Чим більше швидкість хімічної реакції, тим більше швидкість поширення полум'я 

й менше час перебування газу в зоні полум'я. 
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Рис. 2.3 – Зміна температури, концентрації горючих речовин і швидкості реакції  

у фронті полум'я 

 
Замінимо щирий розподіл температур ламаною лінією, провівши дотичну в крапці 

перегину й продовживши до перетинання із прямим Т0 і Тг. Відстань між крапками 

перетинання d - теплова ширина фронту полум'я. Максимальний градієнт температур у 

полум'ї можна представити у вигляді  

. 

Потік теплоти із зони полум'я йде на нагрівання свіжої суміші теплопровідністю 

. З іншого боку, ця теплота витрачається на підігрів суміші в 

кількості r·Un·1 (1 кг/м3· 1 м/с × 1 м2 = 1 кг/с) від температури Т0 до Тг: . 

Дорівнюючи вираження для q, одержимо співвідношення, що зв'язує нормальну швидкість 

поширення й товщину фронту полум'я: 

, 

де a – коефіцієнт температуропровідності, м2/с. 

Досвід показує, що при нормальному поширенні полум'я хімічні реакції протікають у 

дуже тонкому шарі, що відокремлює незгорілу частину від продуктів згоряння. Товщина 

фронту полум'я навіть для повільно палаючих сумішей становить частки міліметрів. 

Рішення рівнянь теплопровідності й масопереносу дозволяє одержати аналітичне 

вираження для нормальної швидкості поширення полум'я. Для реакцій першого порядку при 

адіабатних умовах швидкість нормального поширення полум'я може бути визначена по 

формулі 
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де а – коефіцієнт температуропровідності, м2/с; k0 і Е – передекспоненційний 

множник і енергія активації рівняння Арреніуса для даної реакції горіння, м/с та Дж/моль; Т0 

і Тт – початкова й теоретична температура горіння, К; R=8,314 Дж/моль – універсальна газова 

постійна. 

Аналіз даного вираження показує, що швидкість нормального поширення полум'я, у 

першу чергу, залежить від енергії активації й теоретичної температури горіння. Теоретична 

температура горіння, у свою чергу, залежить від складу вихідної горючої суміші. 

Максимальна температура горіння досягається при коефіцієнті надлишку повітря, близькому 

до одиниці. Отже, і максимальна швидкість поширення полум'я досягається в 

стехіометричній суміші. Попередній підігрів суміші збільшує Un, тому що при цьому 

підвищується температура горіння. Інертні добавки знижують швидкість горіння, оскільки 

при цьому знижується температура горіння. 

При розведенні суміші внаслідок зменшення температури горіння зменшується Un, що 

приводить до прогресуючого збільшення тепловтрат з полум'я й припиненню горіння. 

Досвідчені криві Un=f (складу) обриваються на конкретних величинах Un, що говорить про 

граничні швидкості поширення полум'я. Існують нижня й верхня межі поширення полум'я. 

Якщо суміш лежить поза концентраційними межами запалення й може бути запалена 

сильним джерелом, все-таки  полум'я в ній не буде поширюватися. 

Тепловий потік випромінюванням із фронту полум'я, що поширюється в трубці 

радіусом R, пропорційний товщині фронту полум'я  Тут δ - товщина 

фронту полум'я, ε - наведена ступінь чорнуватості, σ0 – постійна Стефана-Больцмана. 

Максимальна температура горіння й відповідно швидкість нормального поширення полум'я 

досягаються в стехіометрічній суміші. При збільшенні (зменшенні) коефіцієнта надлишку 

повітря температура у фронті горіння падає, відповідно зменшується швидкість нормального 

поширення полум'я й зростає товщина фронту полум'я. Це приводить до збільшення 

тепловтрат з полум'я, що надалі  пояснює зменшення температури у фронті горіння. При 

досить більших (малих) надлишках повітря тепловтрати перевищать тепловиділення у 

фронті полум'я, що приведе до загасання. 

Концентраційні межі поширення полум'я не є постійними: звужуються при розведенні 

суміші інертним газом, розширюються при попередньому підігріві суміші. Концентраційні 

межі поширення полум'я при атмосферному тиску у відсутності попереднього підігріву 

мають наступні значення: Н2 + повітря – 4-74,2%; СО + повітря 12,5-74,2 %; СН4 +  повітря 

5-15 %. 

Зі швидкістю нормального поширення полум'я зв'язане також явище загасання 

полум'я. Досвід показує, що та сама суміш горить у широких трубках, але не горить у трубах 

малого діаметра. При зменшенні діаметра трубки збільшуються відносні тепловтрати, які 

( )404
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знижують температуру горіння й, отже, швидкість поширення полум'я. Зі зменшенням Un 

збільшується товщина полум'я, а виходить, зростають тепловтрати, що приводить до ще 

більшого зменшення температури, а потім і до загасання.  

 

Визначення кінетичних констант горіння 

 

Розрахунок процесів горіння вимагає знання сумарних кінетичних констант Е и k0, які 

найчастіше  визначаються експериментально (розрахунком тільки для найпростіших 

хімічних реакцій). Пряме визначення по вимірах концентрацій реагуючих компонентів і  

продуктам, що утворяться, реакції по товщині фронту полум'я практично неприйнятно, 

оскільки товщина фронту полум'я не перевищує часток міліметра.  

Для визначення k0 та Е використовують непрямі методи. Наприклад, вимірюють 

швидкість нормального поширення полум'я й, маючи зв'язок між Un, Е і k0, розраховують 

останні. 

Наприклад, логарифмуючи формулу , одержимо: 

. 

Обробляючи експериментальні значення Un, отримані при різних вихідних 

концентраціях і відповідно різних теоретичних температурах горіння, у координатах  - 

1/Тт можна одержати значення Е и k0. Таким чином, завдання визначення кінетичних 

констант горіння зводиться до завдання досить точного визначення нормальної швидкості 

поширення полум'я. 

Найбільше просто визначається нормальна швидкість поширення полум'я за 

допомогою пальника Бунзена (рис. 2.4). Горючий газ під тиском виходить із сопла, 

створюючи розрідженні й затягує повітря, необхідний для горіння. Проходячи по трубці газ і 

повітря змішуються, створюючи однорідну суміш. Тому довжина 

трубки важлива, як й її діаметр. У пальнику Бунзена в трубці є 

два отвори одне напроти іншого - для засмоктування повітря. Ці 

отвори можуть прикриватися муфтою, що регулює потік повітря. 

Суміш після закінчення з пальника згоряє, утворюючи 

конусоподібний факел. Частина газу, що не догоріла через 

недолік окислювача, догорить із повітрям, що дифундує з 

атмосфери. Для стійкого горіння факела необхідно, щоб у кожній 

крапці фронту нормальна до неї складова швидкості руху газу W 
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Рис.2.4. Пальниковий 

пристрій Бунзена 



рівнялася нормальної швидкості поширення полум'я Un = Wcos j . Знаючи розподіл 

швидкості по радіусу W=f(r) і куту j , можна визначити Un . Це досить складно, тому що 

змінюється поле швидкостей по радіусі й значення кута j. Беручи до уваги, що внутрішній 

фронт має форму, близьку до форми конуса, і з огляду на те, що кількість подаваної суміші 

повинне рівнятися кількості суміші, що згоряє у фронті полум'я, одержимо співвідношення 

. 

де S - площа перетину пальника; F- площа фронту полум'я; – середня по витраті 

швидкість; G - витрата вихідної газоповітряної суміші. 

Виражаючи швидкість нормального поширення полум'я як  і 

підставляючи вираження для площі бічної поверхні конуса  і h – висота 

конуса полум'я, а R – радіус пальника, в остаточному виді одержимо вираження для 

розрахунку швидкості нормального поширення полум'я: 

. 

 
 

Турбулентне горіння попередньо підготовлених сумішей 

 

Ламінарний плин можливо тільки при малих значеннях Re. При Re > Reкp стійкість 

руху порушується й рух малих обсягів стає неупорядкованим, пульсуючим. У цих умовах 

закономірності ламінарного поширення полум'я не діють. Вирішальними факторами стають 

турбулентні пульсації й пов'язана з ними інтенсивність перемішування. 

Розглянемо зміну структури полум'я (рис. 2.5) на прикладі роботи пальника Бунзена. 

При ламінарному плині спостерігається гладкий і тонкий фронт полум'я. Висота факела 

пропорційна швидкості потоку. Після досягнення критичного значення Rе полум'я коротшає, 

товщає й виглядає сильно розмитим. Укорочення  полум'я пов'язане зі збільшенням 

швидкості поширення полум'я, обумовленою турбулентністю. 

  
Рис. 2.5. Зміна структури полум'я при 

переході з ламінарного в турбулентний 
Рис. 2.6. Схема полум'я при 

дрібномасштабній турбулентності 
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режим 
 

У турбулентному полум'ї хімічна реакція прискорюється за рахунок турбулентної 

дифузії й турбулентної теплопровідності. Оскільки процеси турбулентного переносу є 

функцією швидкості (Rе), швидкість турбулентного поширення полум'я Uт також є функцією 

швидкості (або числа Rе). Є дві основні теорії турбулентного поширення полум'я: 

1. Теорія поверхневого горіння. 

Під дією турбулентності фронт полум'я викривляється, його поверхня розмивається й 

сильно збільшується (рис. 2.6). Полум'я поширюється з постійною швидкістю Un по всій 

розвитий поверхні, збільшення швидкості поширення полум'я буде пропорційно збільшенню 

площі поверхні фронту горіння . 

Розглядаючи площу поверхні турбулентного фронту горіння як площі конусів, 

одержують, що збільшення відносини поверхонь пропорційно , тоді одержимо що 

 . Теорія добре підтверджується при дрібномасштабній турбулентності. 

2. Теорія об'ємного горіння.  

Використовується, коли розглядається великомасштабна турбулентність. Елементарні 

обсяги продуктів згоряння й палаючої суміші, переміщаючись у свіжу суміш, створюють 

вогнища підпалювання (рис. 2.7). Свіжа суміші, потрапляючи в зону горіння, розриває фронт 

на окремі вогнища горіння.  

 
Рис.2.7. Схема полум'я при великомасштабній турбулентності 

 

Горіння відбувається за законами нормального поширення полум'я. Фронтом полум'я 

є сумарна поверхня окремих молів. У цьому випадку , і висота факела, як і 

показує експеримент, перестає залежати від швидкості витікання суміші 

. 

Суміш, що подається через пальник у камеру згоряння, являє собою неізотермічний 

струмінь, що поширюється в середовищі високонагрітих продуктів згоряння. У процесі 

турбулентного розширення струменя горюча суміш нагрівається й одночасно розведена 

продуктами згоряння. Нагрівання відбувається найбільше інтенсивно по периферії струменя 

й у міру видалення від устя пальника поширюються усередину струменя. 
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У міру наближення до зовнішньої границі температура підвищується, а концентрація 

горючої суміші падає. Запалення струменя відбувається в її зовнішніх шарах по конічній 

поверхні, де швидкість поширення полум'я має максимальну величину. Від периферійних 

шарів, що запалилися, турбулентною теплопровідністю тепло передається сусіднім шарам, 

викликаючи їхнє послідовне запалення. Довжина зони запалення обмежується крапкою, у 

якій запалення вперше досягає осі факела, і розраховується по формулі , де Uт – 

швидкість турбулентного поширення полум'я. Видимим фронтом горіння є ділянка факела 

, де     товщина фронту горіння. У ньому відбувається запалення струменя й 

основне вигоряння  

(до 90 %) горючих. Горіння завершується за видимим фронтом, визначаючи загальну 

довжину факела . Ділянка до границі  повного згоряння називають довжиною зони 

догорання 
Дифузійне горіння газів 

 
 У випадку коли через пальник подається газ, що не 

містить кисню, при його підпалюванні горіння 

відбувається за рахунок споживання кисню 

навколишнього повітря, що надходить за допомогою 

дифузії. Оскільки горіння відбувається в процесі взаємної 

дифузії пального й окислювача, причому швидкість 

горіння визначається інтенсивністю процесу змішання, 

подібне горіння називається дифузійним. Залежно від 

характеру змішування розрізняють ламінарне й турбулентне дифузійне горіння. 

 Ламінарне дифузійне горіння відбувається при ламінарному режимі руху газу, що 

випливає з пальника. Зона стійкого горіння встановлюється по поверхні, де пальне й 

окислювач перебувають у стехіометрічному співвідношенні. Продукти горіння, що 

утворюються, дифундують як у навколишній простір, так й усередині факела. Структура 

дифузійного ламінарного факела показана на рис. 2.8. 

 Концентрація пального падає від найбільшого значення на осі струменя до нуля у фронті 

полум'я, а концентрація кисню зростає від нуля у фронті полум'я до його значення в 

навколишньому потоці. Концентрація продуктів максимальна у фронті. 

У дифузійному ламінарному полум'ї температура досягає максимального значення в 

зоні горіння. Газ, що відходить з пальника, до надходження в зону горіння нагрівається за 

рахунок тепла, що переноситься теплопровідністю й дифузією. У випадку спалювання 

вуглеводнів їхнє нагрівання приводить до термічного розкладання з утворенням сажі й 

водню. Дрібнодисперсні частки сажі й вільного вуглецю в полум’ї, розжарившись за рахунок 

тв /UWRl =

тв d+l тd

фl дl

 
Рис. 2.8 - Структура дифузійного 

ламінарного полум'я 



виділюваного при горінні тепла, викликають світіння полум'я. Дифузійне горіння часток сажі 

протікає порівняно повільно, у результаті чого може виникнути недопал палива. 

Висота ламінарного дифузійного полум'я може бути розрахована по формулі 

, 

де W - швидкість витікання газу; R - радіус соплового отвору; D - коефіцієнт 

молекулярної дифузії. 

Інтенсивність дифузійного спалювання залежить від інтенсивності сумішоутворення. 

Оскільки масообмін при турбулентному плині полум'я інтенсивніше, ніж при ламінарному, 

для промислових умов більш важливим є спосіб турбулентного дифузійного горіння. Зі 

збільшенням швидкості розміри факела ростуть, досягаючи деякого максимуму. Одночасно 

починає губитися правильність обрисів і стабільність його вершини. Починається 

турбулізація факела, що захоплює все більшу його довжину. У міру наближення 

турбулентного фронту до кореня факела висота його трохи знижується, залишаючись далі 

більш-менш постійною. По досягненні деякої критичної швидкості газового струменя весь 

факел стає турбулентним, і надалі при збільшенні швидкості його висота не змінюється. 

Відносна висота турбулентного дифузійного факела розраховується по формулі 

, 

де h - довжина факела; d - діаметр устя пальника; V0 - теоретичний обсяг продуктів 

згоряння; ρв і ρг - густина повітря й газу. Перехід дифузійного факела від ламінарного 

режиму горіння до турбулентного спостерігається в різних газів при різних критеріях Re, що 

для водню становить 2200, для коксового газу 3700-4000, для оксиду вуглецю – 4750. 
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