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ного джерела теплоти та температури робочої речовини на виході з ТН. Чим
більший перепад температур в ТН тим менший КОП.

В даній роботі розглянуті та розраховані різні типи теплових насосів
(компресійні та абсорбційні) та різні технічні схеми. Результати розрахунків
показують, що коефіцієнт перетворення можна довести до 4 та використати
понад 60% втрати тепла в конденсаторах турбін.
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Доменне виробництво є найбільш енерго- та ресурсоємним виробницт-
вом підприємств чорної металургії, на долю якого припадає близько 70%
енергоспоживання повного металургійного циклу [1]. Тому, враховуючи зна-
чну вартість енергоносіїв, проведення досліджень щодо зниження питомої
витрати палива при виробництві чавуну сьогодні є досить актуальними.

Для досягнення технологічно-необхідної температури в доменній печі
для високотемпературного нагрівання великих обсягів дуттьового повітря за-
стосовуються регенеративні повітронагрівачі з нерухомою вогнетривкою на-
садкою. Як відомо, збільшення температури дуття на кожні 10 ºС призводить
до зменшення витрати коксу в печі на 0,3–0,5 % та підвищенню продуктив-
ності печі на 0,25–0,5 %.[2]. З метою підвищення температури нагріву до-
менного дуття та заміщення природного газу запропоновано використання
добавки коксового газу до основного палива – доменного газу. Для досяг-
нення температури димових газів 1300 ºС під куполом повітронагрівача при
умові мінімізації добавки коксового газу обгрунтувано необхідність викорис-
тання додаткових рекуперативних теплообмінників для попереднього підіг-
ріву повітря горіння та штучного газу до температури 180 ºС.

Для проведення розрахунків процесів горіння палива та визначення
складу коксодоменної суміші за умов досягнення заданої температури горін-
ня складено розрахункову програму «Паливо». Встановлено, що необхідна
кількість добавки коксового газу склала 3 %. Також виконано теплові та ае-
родинамічні розрахунки регенеративних повітронагрівачів, що дало можли-
вість отримати розподіл температур насадки та теплоносіїв по висоті теплоо-
бмінника. На основі цих даних визначено розподіл зон вогнетривів по висоті
насадки в залежності від рівня температур та тиску. Впровадження запропо-
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нованих режимів дасть можливість знизити витрати коксу на виплавку чаву-
ну за рахунок збільшення температури гарячого дуття до 1230–1240 ºС та пі-
двищити продуктивність доменної печі.
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В современном гидротурбостроении помимо повышения быстроходно-
сти, энергокавитационных качеств, уменьшения металлоемкости, важную
роль играет повышение надежности и долговечности машин за счет умень-
шения динамических нагрузок, в том числе и гидравлических. [1] Одной из
причин последних является возникновение вихревого жгута в отсасывающей
трубе из-за циркуляции потока за рабочим колесом у втулки. Исходя из это-
го, точность определения циркуляции за рабочим колесом является важным
вопросом при разработке проточной части гидротурбин.

Для определения циркуляции за рабочим колесом существует несколько
методов. Один из них - это решение кромочной осесимметричной задачи, ко-
торая предполагает ряд допущений, в том числе невязкую жидкость. [2]

С другой стороны существует ряд программных пакетов, использующих
трехмерную модель вязкой жидкости, например FlowVision. [3] Но так как по
єтому пакету не достаточно сведений по определению циркуляции за рабо-
чим колесом радиально-осевой гидротурбины, проведем численный экспе-
римент по определению циркуляции за рабочим колесом радиально-осевой
гидротурбины двумя методами, сравнив результаты расчета.

Расчет произведен для трех режимов работы радиально-осевой  гидро-
турбины РО230 с различным расходом. Приведенная частота вращения
n’1=65,4 мин-1 постоянна для всех расчетов. Приведенный расход изменялся
от 500 л/с до 700 л/с. Результатом проведенных расчетов являются графики
изменения циркуляции вдоль меридианальной проекции выходной кромки
лопасти, представленные на рисунке 1.


