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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗВОЛОЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ГОРІННЯ
В КАМЕРАХ ЗГОРЯННЯ ГАЗОПАРОВИХ УСТАНОВОК

В этой статье рассмотрны низвестные раньше эффекты процесса увлажнения 
процесса горения в камерах сгорания газопаровых установок.

В цій статті розглянуто раніш невідомі ефекти процесу зволоження процесу 
горіння в камерах згоряння газопарових установок.

Останнім часом в світовій енергетиці впроваджуються газопарові технології, які 
мають низку переваг над класичними паровими та газовими технологіями, зокрема:більш 
високий коефіціент корисної дії, мала матеріалоємність та капіталовкладення в 
будівництво, висока маневровість та мобільність,проста експлуатація,висока питома 
потужність,можливість використання різних видів палива, зокрема твердих палив при 
їх газифікації.

Одним з основних факторів, що впливає на максимальну потужність, коефіціент 
корисної дії, маневровість,мобільність та надійність є температура жарової труби і 
проточної частини газопарової установки[1, 2].

В Національному технічному університеті України «КПІ» в рамках роботи 
відділу «Проблем горіння» мною під керівництвом доктора технічних наук, професора 
Любчика Г. М. проводилася низка експеріментів з дослідження «вологого» горіння на 
моделі камери згоряння газопарової установки.

В процесі досліджень при додаванні водяної пари до зони реагування спостері-
галось різке скорочення факелу та значне зниження температури жарової труби 
при незмінній, порівняно з «сухим» горінням температурі на виході з камери 
згоряння.Зниження температури жарової труби обумовлене як зкороченням факелу  
інтенсифікацією процессу горіння у всьому діапазоні альфа стійкого горіння(додавання 
пари розширює цей діапазон), а, отже зменшенням поверхні випромінювання, так 
і наступним ефектом: частина водяної пари,доданої до зони хімічного реагування 
переміщувалася до бокового периметру факелу і як триатомний газ відігравала роль 
теплового екрану для інфрачервоних випромінювань факелу.

Зниження температури жарової труби є важливим ефектом.Так внаслідок меншої 
температури труби знижується випромінювання та конвективні втрати тепла від камери 
згоряння до навколишнього середовища, що призводить до збільшення коефіціенту 
корисної дії газопарової установки. При значному зниженні температури жарової труби 
при незмінній і більш високій температурі факелу при тій самій, або більшій нагрузці 
установки зменшуються пластичні температурні деформації жарової труби та остаточні 
температурні деформації і напруження при пусках/остановах та зміні режиму роботи. 

Скорочення факелу також знижує теплове навантаження на елементи проточної 
частини турбіни при незмінному електричному навантаженні установки, що призводить 
до зменшення пластичних температурних деформацій та остаточних напружень, 
підвищує надійність та ресурс проточної частини та знижує теплові втрати з вихлопом, 
внаслідок зменшення паразитного догоряння продуктів недопалу в проточній частині 
установки, що теж призводить до приросту коефіціенту корисної дії газопарової 
установки [2]. Знижується втрата тиску   та досягається більш рівномірне поле 
температур на виході з КС. 

Крім того підвищується ресурс, безпека та надійність жарової труби та проточної 
частини,а, отже і установки в цілому. Також зменшуються вимоги до матеріалів, з яких 
виготовлена жарова труба і елементи проточної частини. Також можливе більш високе 
теплове навантаження камери згоряння та електричне навантаження установки та її 
форсаж.
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Висновок
Все вищезазначене є важливим для проектування,виготовлення та експлуатації 

газопарових установок і розкриває додаткові переваги їх експлуатації при використанні в 
змінній частині  диспетчерського графіка електричничних навантажень в енергосистемі, 
що важливо в сучасних реаліях енергосистеми України. 
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The paper  considers  effects of the process of humidifi cation of the burning process in 
burners of steam-and gas plants.
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